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العلمية  الثوراِت  من  جديٍد  عهٍد  مشارف  على  اليوم  العالم  أصبح 
المتسارعة التي تفرُض على الدوِل أن تكون على استعداٍد كبير لمواكبة 
ما يجري في العالم. ومما أصبح يشغل فكر ُصّناع القرار في دول العالم 
الحواسيب  قدرة  بأنه  يعّرف  الذي  االصطناعي  بالذكاء  ُيّسمى  ما  الُمتقّدم 
بأنشطة  القيام  على  المختلفة  اإللكترونية  واألنظمة  والروبوتات  واآلالت 
فقد  لذا  نفسها.  تلقاء  من  والتصّرف  البشرية  القدرات  فيها  تحاكي  ومهام 
أصبح مصطلح الذكاء االصطناعي واِسَع االنتشار في وقتنا الراهن؛ لما له 
من تطبيقات مهمة على مختلِف األصعدِة وفي العديِد من المجاالت المتعلقة 
بحياة اإلنسان، بل تعدى األمُر إلى مناقشِة الجوانِب األخالقية لهذا التقدم 
التكنولوجي وآثاره االجتماعية واالقتصادية على الفرد والمجتمع خوفا من 
البشري،  الجهد  عن  واالستغناء  حياته  على  والروبوتات  اآلالت  سيطرة 
والقضاء على العديد من الفرص الوظيفية. ومن هذا المنطلق بدأت بعُض 
الهادفة  العلمية  والندوات  المؤتمرات  بتنظيم  الدولية  والهيئات  المنظمات 
إلى  باإلضافِة  الثورة،  هذه  مستقبل  حول  منفتح  بشكٍل  التفكير  إلعادة 
استعراض الجهود المبذولة لضمان االنتفاع بها واستغاللها لخدمة التنمية 

المستدامة للبشرية والحِد من تأثيرها.  

وقد أدركت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ـ اليونسكوـ 
المستدامة  التنمية  خدمة  في  االصطناعي  الذكاء  إمكانات  استغالل  أهمية 
الشأن  هذا  في  تم  حيُث  التربية،  بقطاع  يتعلق  فيما  وخصوصا  للبشرية 
تنظيم العديد من الندوات وورش العمل لمناقشة الفرص والتحديات المنبثقة 

الذكاء االصطناعي والتعليم 
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عنها، كان آخرها المؤتمر الدولي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع جمهورية 
الصين الشعبية بشأن كيفية توظيف الذكاء االصطناعي في عملية التعليم 
وذلك في مايو۲۰۱۹م بهدف دراسة هذه التقنيات والممارسات االبتكارية 
لها؛ الستخدامها في مجال التعليم، وتبادل المعلومات بهذا الشأن، وتعزيز 
التعاون والشراكة الدولية الستخدام آلياتها بشكل منصف وشامل وشفاف 
في عملية التعليم. كما تعمُل المنظمة من خالل اللجنة العالمية ألخالقيات 
المعارف العلمية والتكنولوجية (TSEMOC) ـ وهي هيئة استشارية ـ على 
ومنها  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  عن  الناجمة  األخالقية  القضايا  دراسة 
على  والوقوف  تنظيمية،  معايير  لوضع  االصطناعي؛  بالذكاء  المتعلقة 
التحديات التي يطرحها هذا المجال ومواجهتها، ورفع التوصيات المتعلقة 

بها للمجتمع الُدولي. 

االستفادة  إلى  ُعمان  سلطنة  في  والتعليم  التربية  وزارة  وتسعى   
من هذه التقنيات وتضمينها ضمن مناهجها الدراسية، حيث تم استحداث 
مواضيع الروبوت في الصفين السابع والثامن لتدريب الطلبة على كيفية 
فتقام  والمسابقات،  األنشطة  مستوى  على  وأما  وهندستها،  معها،  التعامل 
مسابقة سنوية للروبوت والذكاء االصطناعي على مستوى السلطنة، تتنافس 
فيها مختلف المديريات التعليمية، كما يشارك طلبة السلطنة بشكل دوري 
في المسابقات اإلقليمية والدولية الخاصة بهذا المجال، ويحصدون مراكز 

متقدمة فيه.

كما تنظم الوزارة كل سنتين مهرجان ُعمان للعلوم والذي يستهدف 
طلبة وطالبات المدارس والكليات والجامعات سواء الحكومية أو الخاصة 
باإلضافِة إلى التربويين واألكاديمين والباحثين وأولياء األمور وبمشاركة 
فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات علمية من خارج السلطنة. 
وتحمُل هذه التظاهرة العلمية رؤية هادفًة لنشر ثقافة الوعي بقضايا الثورة 
استخدامها  وضمان  المجتمع  أفراد  على  وتأثيرها  الرابعة،  الصناعية 
من  العديد  إنشاء  تم  كما  السلبية.  لتأثيراتها  والتصدي  الُمثلى  بالصورة 
مراكز ومختبرات الروبوت في معظم المديريات التعليمية لتعزيز مهارات 
طلبة المدارس وطالباتها في هذا المجال، واالطالع على آخر المستجدات 

التكنولوجية والعلمية في هذا المجال.
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وفد من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم 
لع على مهام واختصاصات نظيرتها العمانية

ّ
يط

القطرية  الوطنية  اللجنة  موظفي  من  وفد  قام 
للتربية والثقافة والعلوم بزيارة للسلطنة خالل الفترة من ۳ 
-٤ فبراير ۲۰۱۹م، وذلك في سياق تعزيزعالقات التعاون 
للتربية  والقطرية  الُعمانية  الوطنيتين  اللجنتين  بين  القائم 
ووجهات  تبادل الخبرات  إلى  باإلضافة  والعلوم،  والثقافة 
النظر فيما يتعلق بتطوير العمل فيما بينهما، واالستفادة من 
تجربة السلطنة في مجاالت العمل مع المنظمات الدولية 

واإلقليمية المعنية بالتربية والثقافة والعلوم. 

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر األمانة 

والعلوم  والثقافة  للتربية  العمانية  الوطنية  للجنة  العامة 
محمد بن سليّم اليعقوبي أمين اللجنة ، حيث رحب بأعضاء 
الوفد، ثم قدمت آمنة بنت سالم البلوشية مساعدة أمين اللجنة 
لقطاعي التربية والعلوم عرضاً تعريفياً عن اللجنة الوطنية 
العمانية، واستعرضت تاريخ تأسيسها ومراحل تطورها، 
واللجان المتخصصة المنبثقة عنها، باإلضافة إلى مهامها 
واختصاصاتها، وهيكلها التنظيمي، وأبرز المجاالت التي 
دوائر  في  بجولة  الوفد  أعضاء  قام  بعدها،  عليها.  تعمل 
وأقسام األمانة العامة للجنة الوطنية لالطالع على مهامها 

وأنشطتها المختلفة.

رئيسة اللجنة الوطنية تترأس وفد السلطنة المشارك في 
الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام لإليسيسكو 
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ترأست معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية 
الُعمانية  الوطنية  اللجنة  رئيسة  ـ  والتعليم  التربية  وزيرة 
للتربية والثقافة والعلوم وفد السلطنة المشارك في أعمال 
الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام للمنظمة اإلسالمية 
خالل  عقدت  والتي  ـ  إيسيسكو  ـ  والثقافة  والعلوم  للتربية 
العربية  المملكة  في  2019م  مايو   10  –  9 من  الفترة 
لمعالي  خلفاً  للمنظمة  جديد  عام  مدير  لتعيين  السعودية؛ 

الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري. 

السلطنة  كلمة  اللجنة  رئيسة  معالي  ألقت  وقد 
خالل انعقاد الدورة، توجهت خاللها بالشكر للمدير العام 
للمنظمة،  قيادِتِه  فترِة  طيلة  المقدرة  جهوده  على  السابق 
كما هنأت معالي الدكتور سالم بن محمد المالك - المدير 
قيادة  في  بالتوفيق  لُه  تمنياتها  مع  للمنظمة،  الجديد  العام 

كلمتها  في  وأكدت  المقبلة.  المرحلة  خالل  المنظمِة  هذه 
منظمة  تبذلها  التي  الجهود  بارتياح  تتابع  السلطنة  بأن 
في  األعضاء  الدول  بين  التنسيق  تعزيز  في  اإليسيسكو 
المستدامة،  بالتنمية  الوثيقة  الصلة  ذات  المجاالت  جميع 
التعليم  بجودة  االرتقاء  سبيل  في  المبذولة  الجهود  وكذلك 
البحث  وتطوير  التكنولوجيا  وتوطين  بالعلوم  والنهوض 
حرص  إلى  باإلضافة  االبتكار،  على  والتشجيع  العلمي 
المنظمة على حماية التراث الثقافي والحضاري اإلسالمي 
الفكرية  الهوية  لتعزيز  الخيرة  والمساعي  واستثماره، 
والثقافية للشباب المسلم واالنطالق منها للتعامل مع اآلخر 
بروح التسامح واحترام التعددية الثقافية والدينية، وتمكين 
الشباب من إدراك التحوالت االجتماعية والثقافية، والعمل 
على تحصينِهم من األفكار غير المرغوبة، وتوجيههم نحو 
االستخدام األمثل للتقنيات والوسائط اإللكترونية المتنوعة.
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اللجنة الوطنية
تحتفــــــــــل باليــــــــــــوم الـــــــــدولــــــــي

للمــــــــــــــــــــــــــــرأة

والثقافة  للتربية  الُعمانية  الوطنية  اللجنة  نظمت 
والعلوم ندوة علمية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في 
مجال العلوم، بالتزامن مع االحتفاالت الدولية بهذا اليوم 
وذلك  عام  كل  من  فبراير  من  عشر  الحادي  يوافق  الذي 
تحت رعاية المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي 

سليمان اللواتية – نائبة رئيس مجلس الدولة. 

في  الناجحة  المرأة  تشجيع  إلى  الندوة  هدفت 
مواصلة جهودها في البحث العلمي واالبتكار، حيث تَُعُد 
البحوث  من  االستفادة  أهمية  إلى  للتطرق  عملية  فرصة 
العلمية في الصناعة للمساهمة في بناء االقتصاد الوطني، 
في  رائدات  عمانيات  لنساء  نماذج  على  الضوء  وتسليط 
في  تجاربهن  على  واالطالع  العلوم،  مجاالت  مختلِف 

مختلف تخصصاتهن العلمية. 

تضمن برنامج الندوة كلمة اللجنة الوطنية الُعمانية 

ألقتها آمنة بنت سالم البلوشية، مساعدة أمين اللجنة لقطاعي 
وتمكين  تشجيع  أهمية  على  فيها  أكدت  والعلوم  التربية 
المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا. كما تضمن البرنامج 
عرضين للفائزات بجائزة برنامج زمالة لولایر-اليونسكو 
المخصصة  األوسط،  للشرق  العلم  في  المرأة  أجل  من 
عرضت  حيث  واليمن،  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول 
لمياء بنت عدنان الحاج أستاذ مساعد في جامعة السلطان 
اليونسكو  لولایر-  بجائزة  الفائز  العلمي  بحثها  قابوس 
كما   ،۲۰۱۸ لعام  العلوم  مجال  في  األسط  الشرق  زمالة 
عرضت تجربتها في مجال البحث العلمي، وإمكانية دعم 
االقتصاد الوطني من خالل األبحاث العلمية الوطنية. فيما 
قدمت الدكتورة عذراء بنت هالل المعولية مديرة مركز 
بجائزة  الفائز  بحثها  الصحة  بوزارة  والبحوث  الدراسات 
لولایر- اليونسكو زمالة الشرق األوسط في مجال العلوم 

لعام ۲۰۱٥م في المجال الطبي.



 حصلت مدرسة أصيلة بنت قيس للتعليم األساسي 
المدارس  لشبكة  االنتساب  شهادة  على  مسقط  بمحافظة 
العمانية المنتسبة لليونسكو، ليصل عدد المدارس العمانية 
المنتسبة للشبكة ۲۷ مدرسة في مختلف محافظات السلطنة. 
وأكدت سالمة بنت سليمان العبرية المنسقة المحلية 
لمدرسة أصيلة بنت قيس بأن المدرسة بدأت في تبني أهداف 
وقيم اليونسكـــو منذ العام الدراسي ۲۰۱٥ / ۲۰۱٦ ضمن 
مبادرة المدارس الخضراء، وذلك من خالل تحويل البيئة 
المدرسية إلى بيئة مستدامة، والتركيز على القضايا البيئية 

وإيجاد الحلول لها سواء في المناهج التعليمية المختلفـة أو 
كحلــــول طبقت في مشاريع وأنشطة مدرسية كالتشجير، 
وإعادة تدوير المخلفات المختلفة، واالستفادة من المياه الرمادية، 
باإلضافة إلى التركيز على قيم المواطنة والمحافظة على التراث 
العماني واالعتزاز به. وأضافت: «قامت المدرسة بتأصيل هدف 
إحداهما  تراثيتين  بيئتين  إنشاء  خالل  من  والتراث  المواطنة 
البدوية  البيئة  تمثل  واألخرى  ”السبلة“،  الحضرية  البيئة  تمثل 
لتحاكـــي  الالزمة  باالحتياجـات  تزويدهن  وتم  ”العريش“، 

بيئاتهــا الطبيعيــــة، واستغاللها كبيئات صفية“. 

األوركســـــــــــــــــــــترا السلطـــــــــانيــــــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــــــانيـــــــــــــــــــــــة
 في اليونسكو

ً
 مـــــــــــــوسيقيــــــــــــــــا

ً
ُتقيــــــــــــــــم حفــــــــــــــــال

مدرسة أصيلة بنت قيس
ضمن شبكة المدارس الُعمانية المنتسبة لليونسكو 

السلطانية  السيمفونية  األوركسترا  فرقة  أقامت 
بتاريخ ۱۸ مارس ۲۰۱۹م حفًال موسيقياً في مقر منظمة 
في  اليونسكو  ـ  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم 
بن  حمدان  المايسترو  بقيادة  باريس  الفرنسية  العاصمة 

سعيد الشعيلي. 
محمد  بنت  سميرة  الدكتورة  السفيرة  سعادة  وألقت 
خالل  اليونسكو  لدى  للسلطنة  الدائمة  المندوبة  الموسى 
الحفل كلمة قّدمت فيها نبذة مختصرة عن إنشاء دار اُألوبرا 
السيمفونية  األوركسترا  فرقة  وإنشاء  مسقط،  ـ  السلطانية 
الرعاية  تحت  وذلك  ۱۹۸٥م،  عام  العمانية  السلطانية 
السامية لصاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظمـ  

حفظه هللا ورعاهـ  تحقيقا لرؤية جاللته وإيمانه بأهمية الفن 
والثقافة في رفع الوعي الفكري والحس اإلنساني. وأكّدت 
بأن مقّر منظمة اليونسكو المكان األفضل الستضافة مثل 
هذه الفرق؛ ألن من مهامها بناء الحوار بين األمم وتشجيع 

الفن والثقافة وحماية التنوع الثقافي.
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اليــــــــــوم العالمـــــــــي للميـــــــــــــاه
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احتفلت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم 
بتاريخ ۲۰ مارس ۲۰۱۹م باليوم العالمي للمياه والذي يصادف 
موضوع  ويتناول  عام.  كل  من  مارس  من  والعشرين  الثاني 
هذا  ويهدف  الركب».  عن  يتخلف  أحدا  تترك  «ال  العام  هذا 
على  والحث  المياه،  أهمية  على  الضوء  تسليط  إلى  االحتفال 
إحدى  أن  على  والتأكيد  الرشيد،  واستخدامها  مواردها  حماية 
غايات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة تتمثل في 
«ضمان إتاحة المياه للجميع مع حلول عام ۲۰۳۰»، وإدارة 
تلك المياه إدارة مستدامة؛ وهو ما يعني ضمان أال يتخلف أحد 

عن الركب.
توعوية  مسابقـــــات  االحتفــــال  فقــــرات  تضمنت 
وعروضاً مسرحية وأناشيد واستهدفت عدداً من األطفال، كما 
تضمن االحتفال معرضاً لالبتكارات العلمية والذي نظمته دائرة 
وشارك  والتعليم  التربية  بوزارة  العلمي  واألولمبياد  االبتكار 
البحوث  جائزة  في  الفائزون  العلمية  االبتكارات  طلبة  فيه 
مجــــال  في  علميـة  تجــارب  عرض  تم  حيث  واالبتكارات؛ 

الميـــــاه. 



مندوبية السلطنة باليونسكو تشارك في فعالية
ير» «دور المرأة في طرق الحر

في  لها  الدائمة  بالمندوبية  ممثلة  السلطنة  شاركت 
اليونسكو  ـ  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 
طرق  في  المرأة  «دور  عنوان  تحت  ثقافية  فعالية  في 
الحرير»، وذلك على هامش انعقاد الدورة ۲۰٦ للمجلس 

التنفيذي للمنظمة.

 جـــاء تنظيــــم هـــذه الفعاليـة في إطـــار مبــــادرة 
دور  الضـوء  لتسليط  الحــــرير  لطــــرق  اليونسكــــو 
المــرأة في طـــــرق الحرير، وضرورة تمكينها لحماية 
وتعزيز التراث المشترك لهذا الطريق، الذي يعد أساًسا 
بين  الحوار  وتعزيز  للتراث  المتبادل  التأثير  لفهم  بارًزا 

الثقافات.

بنت  سميرة  الدكتورة  السفيرة  سعادة  ترأست  كما 
محمد الموسى المندوبة الدائمـــة للسلطنـــة لدى اليونسكو 
دور  حــــول  المستديرة  المائدة  اجتماع  الفعالية  خالل 
المشـــترك  التــــراث  وحمـــــاية  نقــــل  في  المــــرأة 
بالمعرفة  يتعلق  فيمـــــا  خاصــة  الحـــريـر  لطـــــرق 
المــــرأة  دور  أهمية  على  خــالله  أّكدت  التقليــــدية؛ 
وسلّطت  الحــرير،  طــــرق  تراث  ونقـــل  حمــاية  في 
الضـــوء علـــى دور النساء وأهميتهن في تعزيز اإلبداع 
تمكينهــن  وكــذلك  اليدوية،  الحــرف  وإحيـــاء  لحمــاية 
في مختلـــف المجــــاالت بمـــا فيهـــــا الحفــاظ علــى 

التراث ونشره.
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السلطنة تحتفي
بالمخطوطات العمانية المهاجرة

للتربية  العــمانية  الـــوطنية  اللجـنة  نظمــت 
والثقافــــة والعلـــوم بالتعـــــاون مع مركـــز ذاكــرة 
المخطـــوطـــــات  حـــول  علميــــة  نــــدوة  ُعمــــان 
العمانيــــة المهاجرة، وذلك بمنـــاسبة االحتفــال بيوم 
المخطــوط العربي الـذي يصادف الــرابع من إبريــل 
من كل عام، والذي حمل هذا العام شعار «المخطوطات 

الُمهَجـــــّرة ۲۰۱۹». 

وقد هدفت الندوة التي أقيمت بمحافظة مسقط 
على  الضوء  تسليط  إلى  أبريل   من  السابع  بتاريخ  
المخطوطات العمانية الُمهجّرة، وتعميق الوعي بأهميِة 
المخطوطات في الحياة الثقافية والفكرية، واالطالع على 
أسباب وطرق انتقال المخطوطات الُعمانية خارج حدود 
والمقترحات  اآلراء  مناقشة  وكذلك  األصلي،  موطنها 
التي من شأنها خدمة التراث الوثائقي والفكري الُعماني.
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السلطنـــــــــــــة تشــــــــــــارك في أعمــــــــــال الــــــــــدورة الـ ٢٠٦
للمجلـــــس التنفيـــــذي لمنظمــــــة اليــــونسكــــــو

لها في  الدائمة  بالمندوبية  شاركت السلطنة ممثلة 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ـ اليونسكو في 
أعمال الدورة الـ ۲۰٦ للمجلس التنفيذي للمنظمة بصفتها 
عضواً في المجلس، والتي عقدت خالل الفترة من ۳ - ۱۷ 
أبريل ۲۰۱۹م في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، 

بحضور المديرة العامة للمنظمة وأعضاء المجلس.  

من  عدد  مناقشة  الدورة  أعمال  جدول  تضمن 
الموضوعات المتعلقــــــة بأهداف اليونسكـــــو وأولوياتها، 
ودراسة  وبرامجها،  المنظمة  بميزانية  الخاصة  والمسائل 
االقتراحات األولية للمديرة العامة بشأن مشروع الميزانية 
اإلدارية،  المسائل  بعض  وكذلك   ،۲۰۲۱-۲۰۲۰ للفترة 
والوضع المالي، باإلضافِة إلى المسائل المتعلقة بالموارد 
البشرية، وتقييم الخطط والبرامج التي أُجريت في الفترة 
السابقة لتسليط الضوء على ما أنجزته اليونسكو، وغيرها 

من المسائل المهمة المدرجة على جدول األعمال.

كلمة السلطنة 

محمد  بنت  سميرة  الدكتورة  السفيرة  سعادة  ألقت 
رئيسة  اليونسكو،  لدى  للسلطنة  الدائمة  المندوبة  الموسى، 
أمام  السلطنة  كلمة  الخارجية،  والعالقات  البرنامج  لجنة 
أعضاء المجلس خالل الجلسة العامة األولى، أكدت خاللها 
بين األداء المعياري  دقيقاً  الحاجة إلى قرارات تحقق توازناً 
والعملي لعمل المنظمة، مما يتناسب مع االستجابة للتحديات 
قضية  أن  على  أكدت  كما  والمستقبلية،  الحالية  والتحوالت 
تكتسب  التي  القضايا  إحدى  أصبحت  االصطناعي  الذكاء 
نظراً  اليونسكو؛  منظمة  وفي  العالمي  المستوى  على  أهمية 
للفرص والتحديات التي يمكن أن تقدمها هذه التقنيات، كما 
خدمة  لضمان  مبتكرة  طرق  اكتشاف  ضرورة  على  أكدت 
الذكاء االصطناعي لجوانب التنمية والتعليم، ودعم السياسات 
األقاليم  جميع  يفيد  بما  التقنيات  تلك  لتطبيق  القدرات  وبناء 

وأطياف المجتمع.

12 ¿ƒ``````KÓ`````ãdG Oó©dG



وتتــــــرأس اجتمــــــــــــــــاعـــــــــــات لجنـــــــــــــة البرامــــــــج
والعالقــــــات الخارجيــــــة باليونسكـــــو

الدكتورة  السفيرة  بسعادة  ممثلة  السلطنة  ترأست 
سميرة بنت محمد الموسى المندوبة الدائمة لها في منظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةـ  اليونسكوـ  اجتماعات 
المجلس  عن  المنبثقة  الخارجية  والعالقات  البرامج  لجنة 
أعمال  برنامج  ضمن  وذلك  اليونسكو،  لمنظمة  التنفيذي 

الدورة (۲۰٦) للمجلس التنفيذي للمنظمة. 

ومناقشة  دراسة  اللجنة  اجتماعات  خالل  تم 
والمتعلقة  أعمالها  جدول  على  المدرجة  البنود  من  عدد 
المجلس  اعتمدها  التي  والقرارات  البرامج  تنفيذ  بمتابعة 
السابقة،  دوراتهما  في  للمنظمة  العام  والمؤتمر  التنفيذي 

الدولي  التحالف  بمؤسسة  العالقة  ذات  كالموضوعات 
اللجنة  ناقشت  كما  النزاع،  مناطق  في  التراث  لحماية 
الهدف  تحقيق  أهمها  التربية  مجال  في  البنود  من  عددا 
الرابع للتنمية المستدامة الخاص بالتعليم حتى عام ۲۰۳۰، 
وبالتعليم من أجل التنمية المستدامة فيما بعد عام ۲۰۱۹، 
وبالتقرير حول مستقبل التعليم، باإلضافِة إلى دراسة بنود 
االجتماعية  والعلوم  الطبيعية،  العلوم  مجاالت  في  أخرى 
المشتركة  واألنشطة  والمعلومات،  واالتصال  واإلنسانية، 

بين القطاعات.
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«المدارس المنتسبة لليونسكو»
تشارك في ندوة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي

السلطــــان  بمـدرسة  ممثلة  السلطنة  شاركت 
الخاصة – إحـــدى المدارس العمانية المنتسبة لليونسكو 
في ندوة اليونسكو الثانية للتراث الثقافي العالمي ۲۰۱۹م، 
والتي عقدت خالل الفترة من ۱۰ – ۱٥ إبريـــل ۲۰۱۹م، 
بمشــــاركة دوليـــة واسعــــة، بهدف التواصــــل الثقافي 
الشعوب  وتقاليد  عادات  على  والتعرف  الشعــوب،  بين 
المتحدة  األمم  لمنظمة  الرئيسة  األهداف  تحقيق  أجل  من 

للتــربية والعلـــم والثقافة «اليونسكو». 

قدم طلبة السلطنة خالل الندوة عرضا مرئيا عن 
المواقع األثرية العمانية المسجلة على قائمة التراث العالمي، 
وعن التاريخ البحري العماني، باإلضافة إلى الفنون الشعبية 
العمانية، كما قام الطلبة بالتعريف بتاريخ السلطنة والترويج 
والسياحية  األثرية  السلطنة  ومقومات  العمانية،  للثقافة 
المتنوعــــة عبـــر معــرض مصغر احتوى على منشورات 
ومطويات وكتيبات تتحدث عن كل ما تتمتع به السلطنة من 
مواقع تاريخية وأثرية، وفنون متنوعة ومقومات سياحية، 

باإلضافة إلى التعريف بمنجزات  النهضة الحديثة.



الحارثي  خلفان  بن  حمود  الدكتور  سعادة  ترأس 
نائب  ـ  والمناهج  للتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  وكيل 
والعلوم  والثقافة  للتربية  العمانية  الوطنية  اللجنة  رئيسة 
العادية  غير  الدورة  أعمال  في  المشارك  السلطنة  وفد 
والثقافة  للتربية  العربية  للمنظمة  العام  للمؤتمر  السابعة 
والعلوم ”األلكسو“، والذي عقد بتاريخ ۲۹ أبريل ۲۰۱۹م 

بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. 

أحد  وتعيين  اختيار  الدورة  أعمال  جدول  تضمن 

قرار  واعتماد  للمنظمة،  العام  المدير  لمنصب  المرشحين 
الدورة الخاصة التاسعة للمجلس التنفيذي للمنظمة والدورة 
العادية الحادية عشرة بعد المئة بشأن المرحلة االنتقالية، 
باإلضافة إلى تكريم معالي األستاذ الدكتور سعود بن هالل 
التي  الجهود  نظير  للمنظمة  السابق  العام  المدير  الحربي 
أعمال  نهاية  وفي  للمنظمة.  ترؤسه  سنوات  خالل  بذلها 
الدورة تم انتخاب معالي األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر 
عاماً  مديراً  الموريتانية  اإلسالمية  الجمهورية  مرشح 

للمنظمة خلفا للمدير العام السابق. 

السلطنة تشارك في الدورة غير العادية السابعة للمؤتمر 
العام للمنظمة العربية (األلكسو)
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والثقافة  للتربية  الُعمانية  الوطنية  اللجنة  دشنت 
والعلوم ممثلة بدائرة المدارس المنتسبة لليونسكو وبرامج 
وذلك  مستقبلنا»؛  مبادرة «تراثنا  اليونسكو  وأندية  الشباب 
في إطار تفعيل أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتراث 
الثقافي. وتستهدف هذه المبادرة طالب المدارس والمعلمين 
وأولياء  فيها،  والعاملين  المدرسية  واإلدارات  والمعلمات 

األمور ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتراث. 

تهدف المبادرة إلى تعزيز المعارف والمهارات والقيم 
طاقاتهم  وحشد  الطالب،  لدى  والثقافة  بالتراث  المتعلقة 

التطوعية لصون المواقع التراثية عموماً والمواقع المسجلة 
على قائمة التراث العالمي في السلطنة على وجه الخصوص، 
على  ويحافظ  المسؤولية  يتحمل  جيل  إعداد  إلى  إضافة 
الحياة،  مدى  التعلم  مهارات  وإكسابه  الثقافية،  الموروثات 
كما تهدف إلى تفعيل الشراكات مع شرائح المجتمع المختلفة 
في مجال المحافظة على التراث، والتشجيع على االبتكار 
وريادة األعمال باستغالل الموروثات الثقافية بشقيها المادي 
خصبة  مدرسية  بيئة  إيجاد  إلى  باإلضافة  المادي،  وغير 

لتبادل الثقافات بين مدارس السلطنة.  

«تراثنا مستقبلنا»
مبادرة وطنية من أجل تفعيل التراث الثقافي العماني
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يبــــــي حــــــول مــــؤشــــــــــــــــــــــ البرنامــــــج التـــــدر

استضافت السلطنة أعمال البرنامج التدريبي حول 
مؤشرات رصد كفاءة النظم التعليمية، والذي نظمه مركز 
بالرياض،  التعليم  في  والتميز  للجودة  اإلقليمي  اليونسكو 
وزارة  مع  بالتعاون  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  ومجموعة 
للتربية  العمانية  الوطنية  اللجنة  في  ممثلة  والتعليم  التربية 
البشرية،  الموارد  لتنمية  العامة  والمديرية  والعلوم  والثقافة 
والذي استهدف عدداً من األخصائيين والمخططيين المعنيين 
الوطنية  واالستراتيجيات  الخطط  وتقييم  الرصد  بعمليات 
في مجال التعليم، وذلك تحت رعاية سعادة سعود بن سالم 
التربوي  للتخطيط  والتعليم  التربية  وزارة  وكيل  البلوشي 
مايو   ۱۰  –  ۸ من  الفترة  خالل  البشرية  الموارد  وتنمية 

۲۰۱۹م بمحافظة مسقط. 

قدرات  تعزيز  إلى  التدريبي  البرنامج  هدف 
المشاركين على تحديد وتحليل وتفسير واستخدام مؤشرات 
التعليم في التخطيط والرصد والتقييم، وكذلك التعرف على 
األنواع الشائعة من مؤشرات التعليم كااللتحاق، والكفاءة، 
مهارات  إكتساب  إلى  باإلضافة  والجودة،  واإلنصاف، 
احتساب المؤشرات التعليمية الرئيسة واستخدامها ومقارنتها 
المشاركين  قدرة  وتعزيز  األخرى،  التعليمية  األنظمة  مع 
وتوظيف  التعليمية،  المؤشرات  داللة  وتفسير  قراءة  على 

محتويات الحقيبة التدريبية بما يخدم االحتياجات الوطنية.

كلمة اللجنة الوطنية

العمانية  الوطنية  اللجنة  كلمة  البرنامج  افتتاح  حفل  تضمن 

راشد  بن  سالم  بنت  آمنة  ألقتها  والعلوم  والثقافة  للتربية 
التربية  لقطاعي  الوطنية  اللجنة  أمين  مساعدة  البلوشية 
والعلوم قالت فيها: «لقد برهنت التجارب على أن التنمية 
وفق  لها  يخطط  لم  ما  تتحقق  ال  واالجتماعية  االقتصادية 
المؤشرات  أهمية  وتكمن  محددة.  ومؤشرات  أهداف 
التربوية في وضع صورة كلية للنظام التربوي من خالل 
توفير  على  تعمل  وبالتالي  النظام؛  لهذا  الصادق  الوصف 
التربوي  القرار  التخاذ  الصلبة  واألرضية  المناسبة  البيئة 
السليم، والتخطيط في عملية تطوير السياسات التعليمية من 
خالل إبراز جوانب القوة وأوجه الضعف بما يتيح وضع 
الحلول المناسبة لمعالجة نواحي الخلل والقصور؛ حيُث تفتح 
المؤشرات التربوية المجال لعقد مقارنة لألوضاع التعليمية 
في الدولة مع غيرها من الدول خاصة المتقدمة منها مما 
يوضح مدى التطور والتحّسن القائم وكذلك المرغوب في 

تحقيقه». 

رسم سياسات

أن  إلى  الوطنية  اللجنة  أمين  مساعدة  أشارت  كما 
بناء السياسات لقطاع التعليم يجب أن يكون بمنهجية علمية 
ترتكز على دراسة الواقع الراهن لألداء وتحليله؛ للوقوف 
المخرجات  واستجابة  المتاحة،  والفرص  التحديات  على 
للسياسات المتبعة، والنظر إلى المستقبل، وتضع الجهات 
سياسات  رسم  أعينها  نصب  السلطنة  في  بالتعليم  المعنية 
وخطط متناسقة إلحداث تغيير حقيقي ومستدام في النظام 
ومالئمة  متينة  تعليمية  إستراتيجيات  ووضع  التعليمي، 
عمان  رؤية  مع  لالنسجام  فّعال  نحٍو  على  تنفيذها  وإدارة 

 .«۲۰٤۰

تغطية:  محمد بن علي العبري
اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم 

alabri921@hotmail.com
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ـــــــــــــــــرات رصــــد كفاءة النظـــم التعليميـــــــة
كلمة المركز 

إبراهيم  بن  عبدرالرحمن  الدكتور  سعادة  ألقى  ثم 
للجودة  اإلقليمي  اليونسكو  مركز  عام  مدير  المديرس 
الجهود  على  فيها  أثنى  المركز،  كلمة  بالرياض  والتميز 
التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في مجال تحسين جودة 
المزيد  على  حث  كما  السلطنة،  في  به  واالرتقاء  التعليم 
من التعاون بين السلطنة ومركز اليونسكو اإلقليمي لبناء 
تحسين  مجال  في  نوعية  برامج  وتنفيذ  تعاونية  شراكات 

نوعية التعليم.

عرض مرئي 

تال ذلك عرض مرئي تعريفي عن مركز اليونسكو   
عام   تأسس  الذي  التعليم،  في  والتميز  للجودة  اإلقليمي 
۲۰۱٤م  بشراكة مع منظمة اليونسكو وبدعم من المملكة 
العربية السعودية، وتطرق الفيلم إلى رسالة المركز لنشر 
التعليمية  المؤسسات  في  وتعزيزها  والتميز،  الجودة  ثقافة 
من  التوجهات  لهذه  الداعمة  السياسات  وتطوير  العربية 
وتنفيذ  العالمية  والتجارب  الخبرات  من  االستفادة  خالل 

البرامج التدريبية الالزمة.

البرنامج التدريبي 

ثم بدأت أعمال البرنامج التدريبي والذي قدمه سعيد   
بلقشلة خبير التخطيط والتقويم التربوي بمنظمة اليونسكو، 
وتمحور البرنامج حول مؤشرات االلتحاق والمشاركة في 
التعليم، ومؤشرات اإلنصاف والمساواة في التعليم، وكذلك 
الرابع من  كما تم مناقشة الهدف  التعليم،  جودة  مؤشرات 

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة المعني بالتعليم 

وأهميته وغاياته، باإلضافة إلى تعريف المؤشرات األكثر 
إلى  المشاركين  تقسيم  تم  بعدها  اختيارها.  وآلية  استخداما 
باستخدام  المؤشرات  تطبيقات  على  للتدريب  مجموعات 
البيانات الرسمية، واستنتاج الخالصات حول أداء النظام 
اإلحصاءات  آخر  استخدام  خالل  من  وذلك  التعليمي 
المدرسية السنوية لعامين على األقل، وكذلك آخر بيانات 
السكان المتوفرة، باإلضافِة إلى التقييمات الوطنية أو الدولية 
وموازنة  المعيشية،  األسر  ومسوح  السلطنة،  أداء  حول 

قطاع التعليم حسب المستويات التعليمية ونوع اإلنفاق.

سعيد بلقشلة
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ألول مـــــــــــــــــــــّرة ...
العالم يحتفل باليوم الدولي للتعليم 

ألول مـــــــــــــــــــــّرة ...
العالم يحتفل باليوم الدولي للتعليم

يحتفل العالم  يوم ۲٤ يناير باليوم الدولي للتعليم ألوِل 
شهر  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أقّرته  والذي  مرّ ة، 
في  وذلك  للتعليم،  دولياً  يوماً  ليكون  ۲۰۱۸م  عام  ديسمبر 
إطار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف 
التنمية المستدامة لألمم المتحدة المعني بالتعليم، والمتمثل في 
توفير التعليم الجّيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص 

التعلم مدى الحياة للجميع.

المديرة  أزوالي  أودري  معالي  وجهت  المناسبة  وبهذه 
العامة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ـ اليونسكو ـ 
رسالة للدول األعضاء بالمنظمة أكدت خاللها على أهمية توفير 
فرص التعلم مدى الحياة للجميع، لكي تتمكن البلدان من تجاوز 
الثورة  مع  والتكيف  المناخ،  تغير  وطأة  وتخفيف  الفقر،  محنة 

التكنولوجية، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

بعض  لتأكيد  فرصة  اليوم  هذا  يتيح   ...   ” وأضافت: 
المبادئ األساسية المتعلقة بالتعليم، فهو حق من حقوق اإلنسان، 
صحة  تحسين  لضمان  استخدامها  يمكن  التي  الوسائل  وأفضل 
من  واالستفادة  االقتصادي،  النمو  وتعزيز  والمجتمع،  الفرد 
القدرات والطاقات الكامنة لالبتكار؛ لبناء مجتمعات أكثر استدامة 
من  جماعي  عمل  إلى  الدعوة  من  والبّد  الصمود.  على  وقادرة 
أجل التعليم على الصعيد العالمي؛ إذ توجد حاجة ماّسة للدعوة 

إلى ذلك في الوقت الحاضر“.

لإلحصاءات  الرئيسة  األرقام  بأن  كلمتها  في  وأكدت 
المتعلقة بالتعليم توضح المصاعب التي تواجهها العديد من الدول 
الملتحقين  غير  والشباب  األطفال  عدد  يبلغ  إذ  المجال؛  هذا  في 
بالمدارس ۲٦۲ مليون نسمة، ويبلغ عدد األطفال والشباب الذين 
الحسابية  العمليات  إجراء  يستطيعون  وال  القراءة  يعرفون  ال 
األساسية ٦۱۷ مليون نسمة، ويقل معدل إتمام المرحلة الدنيا من 

التعليم الثانوي عن ٤۰ ٪ لدى الفتيات في أفريقيا. 

واختتمت كلمتها بالقول: ” ...لكي يسير العالم في المسار 
الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع الخاص بالتعليم، 
وتمكين  الجماعي،  والعمل  العالمي  التعاون  تعزيز  علينا  يتعين 
مبادئ  على  التركيز  طريق  عن  بالتعليم  االنتفاع  من  الجميع 
وقيم الشمول واإلنصاف في كل المستويات أو المراحل، وإيالء 
اهتمام خاص للفتيات والمهاجرين والنازحين والالجئين، ودعم 
المعلمين، ومراعاة المساواة بين الجنسين في التعليم والتدريب، 
وزيادة الموارد المحلية والمساعدات الدولية المخصصة للتعليم 

بصورة عاجلة“.
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أودري أزوالي



السيرة الذاتية 

على  المديرس  الرحمن  عبد  الدكتور  حصل 
شهادة الدكتوراه من معهد إلينوي للتكنولوجيا بالواليات 
المتحدة اإلمريكية عام ۱۹۹٥م بتقدير ممتاز مع مرتبة 
الشرف األولى. وتعين مدير تعليم سابق، وترقى لمنصب 
للمجلس   وكيل وزارة للتعليم عام ۲۰۱۷م، عمل رئيساً 
للجودة،  عبدالعزيز  بن  فهد  الملك  لمركز  االستشاري 
معهد  في  الشاملة  الجودة  مجال  في  محاضراً  وأستاذاً 
إلنيوي للتقنية من عام ۱۹۹۳م إلى ۱۹۹٤م، كما أنه ُمقيّم 
ومرشد معتمد ُدولي في الجودة من المؤسسة األوروبية 
األكاديمية  في  ودائم  فخري  وعضو  الجودة،  إلدارة 
السويدية لذكاء األعمال، وعضو في العديد من المجالس 
من  العديد  له  والُدولية.  واإلقليمية  المحلية  والمنظمات 
المشاركات على مختلف المستويات، ويعمل حالياً مدير 
عام مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتمير في التعليم 

بالرياض.

نود معرفة المزيد عن المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم، 
ومراحل تأسيسه، وأهدافه، وأبرز برامجه.

۲۰۱٤م،  عام  أكتوبر   ۲٥ في  المركز  تأسس 
تحت رعاية منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
ـ اليونسكو، وذلك بموجب االتفاقية المبرمة بين المملكة 
العربية السعودية ومنظمة اليونسكو في هذا الشأن، ويأتي 
إشراف المملكة على هذا المركز انطالقاً من دعمها لرسالة 
المنظمة في تعزيز كل ما هو إيجابي في حياة الشعوب، 
وتأكيداً اللتزاماتها المحلية واإلقليمية والدولية تجاه توفير 

كأحد  مخرجاته،  وتميز  وجودته،  للجميع،  التعليم  حق 
المركز  عمل  يرتكز  حيُث  المستدامة،  التنمية  مرتكزات 
األساسي حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 
لألمم المتحدة، كما يعمل على نشر الوعي ودعم صانعي 
البحوث  وصور  أشكال  بكافة  العربية  الدول  في  القرار 
مجال  في  والفعاليات  والنشرات  والتقارير  والدراسات 
هذا  لتحقيق  العربية  المنطقة  في  التعليم  وجودة  التميز 
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ضيفنا في هذا العدد
الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس

مدير مركز اليونسكو اإلقليمي
للجودة والتميز في التعليم

حــــــــــديث الخبــــــــــــــــــرات



مرجعاً  ليكون  رؤيتة  خالل  من  المركز  ويسعى  الهدف. 
موثوقاً في مجال جودة التعليم وتميزه في العالم العربي. 
أما رسالته تكمن في تعزيز جودة التعليم وتميزه في العالم 
ونشر  والتميز،  الجودة  ثقافة  تنمية  خالل  من  العربي 

وأفضل  المعرفة 
الممــــــارســــات 
التعليميـــــة، مـــع 
االستشارات  تقديم 
لبحــــــــــــوث  ا و
التطبيقية والبرامج 
التطــــــويـــريـة، 
تنســيق  وكــــذلك 
اإلقليمية  الجهـــود 
الخبرات  لتعـــزيز 

التعليمية. 

وقد حددت االتفاقية الموقعة بين المملكة العربية 
مهامه  المركز  إنشاء  عند  اليونسكو  ومنظمة  السعودية 
العلمي  البحث  دعم  أبرزها:  من  والتي  واختصاصاته، 
لخدمة تحسين جودته وتميزه في أنظمة التعليم في العالم 
العربي، وتطوير اإلمكانات والمبادرات التدربيبة إلعادة 
والتميز،  الجودة  لخدمة  القائمة  التربوية  البرامج  توجيه 
وإيجاد وتقوية شبكة من العالقات بين المؤسسات واألفراد 
والسياسات  الفنية  والمعلومات  المعارف  لتبادل  المعنيين 
والممارسات المثلى في مجال الجودة التعليمية، باإلضافِة 
إلى تنظيم عمليات نقل المعرفة من خالل الندوات وورش 
التعليمية  الجودة  بأهمية  الوعي  وزيادة  الدولية،  العمل 
وفنية  استشارية  خدمات  تقديم  مع  المستفيدين،  لمختلف 
في مجال التميز والجودة، وكذلك إنتاج التقارير البحثية 
والفنية واإلعالمية ذات العالقة بطبيعة وأنشطة المركز. 

يقدمها  التي  الخدمات  ونطاق  عمل  مجال  أما 
العمل  خالل  من  التربويين  جودة  على  فترتكز  المركز 
إلى  باإلضافة  المناهج،  وجودة  مهنيا،  تطويرهم  على 
مجال  يركز  كما  الحياة،  مدى  التعلّم  مبدأ  على  اشتماله 

عمله على األنظمة التعليمية واإلدارات المدرسية. 

وعلى مستوى البرامج البحثية، فإن المركز يختص 
بجميع قضايا الجودة والتميز في التعليم في العالم العربي 
من خالل العمـــــل علـــــى استقصــاء الحقائق التــــي 
يبنــــــى عليهــــــا 
احتياجات  تقــــويم 
لمـــــؤسســـــات  ا
 ، لتعليميــــــــــــة ا
وتطـــــويرهـــــا؛ 
لتصبح أنظمة ذات 
جودة عالية تنعكس 
علـــــى العمليـــــة 
التعليميــــة لتنتـــج 
المخــــــرجـــــات 
المطلــــــــــوبـــة. 
لذا؛ يسعى المركز إلى إجراء البرامج البحثية المطورة 
في التطبيقات العالمية للجودة من خالل بناء شراكات مع 
مؤسسات متميزة بهدف تطوير المراحل التعليمية وبرامج 
تدريبية عالية المستوى، ونشر الدراسات والتقارير واألدلة 
المتميزة المهتمة بقضايا الجودة في التعليم بما ينسجم مع 
التطلعات والتوجهات الحكومية والسياسات العامة وذلك 
وغير  الحكومية  األجهزة  كافة  مع  التواصل  خالل  من 
للممارسات  المرجعية  والمقارنة  الصلة،  ذات  الحكومية 
مع تلك الطبقة عالميا واألكثر فاعلية؛ لكي  القائمة حالياً 
نعرف أين نحن وإلى أين متجهون، باإلضافة إلى تقديم 
الحكومية  التربوية  للمؤسسات  االستشارية  الخدمات 

والخاصة محلياً وإقليمياً. 

المركز  يوفرها  التي  التطويرية  البرامج  تستهدف 
التربويين وجميع القائمين على العملية التعليمية من خالل 
تقديم تدريب متخصص في جميع جوانب الجودة، وتتميز 
هذه البرامج بأنها ذات طابع محلي وإقليمي لتحقيق أهم 
الجودة  بمفهوم  الوعي  نشر  في  المركز  ومهام  أهداف 
والتميز في مجال التعليم وأهمية ذلك في العملية التعليمية.
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ما أهمية رفع كفاءة العاملين في المؤسسات التعليمية في الوطن العربي 
في مجال تحديد وتفسير واستخدام هذه المؤشرات؟ وهل تحقق تلك 

 في هذا المجال؟
ً
المؤسسات تقدما

كما أكدت سابقا، بأن المركز يسعى إلى نشر ثقافة 
التغيير وتعزيزها في المؤسسات التعليمية من خالل تطوير 
أفضل  على  والمبنية  التوجهات  لهذه  الداعمة  السياسات 
التدريبية.  بالبرامج  ودعمها  العالمية  والتجارب  الخبرات 
ونقصد بالجودة هنا هي تلك العمليات الهادفة إلى التحسين 
المستمر للخدمات التعليمية، واالهتمام المتواصل والمؤسسي 
لرفع مستوى مخرجات التعليم في العالم العربي. والتميز 
المتجسدة  العمليات  لهذه  النهائية  المحصلة  هو  ننشده  الذي 
في اإلنسان المكتسب للمعارف والمهارات والقيم األساسية 
والتسامح  النقدي  كالتفكير  الحضارية  القيم  في  المتمثلة 
والتعايش مع اآلخر المختلف عنه دينيا وثقافيا واجتماعيا، 

مع قدرته ورغبته في التعليم المستمر. 

كما ركّز المركز على مشاركة أكبر عدد ممكن 
من الدول اإلقليمية في مجلس إدراته على مستوى وزراء 
العربية،  الوطنية  المؤسسات  من  وعدد  والتعليم  التربية 

باإلضافة إلى الخبرات اإلقليمية والدولية. 

وحول تفسير واستخدام المؤشرات التربوية، نحن 
والتعليم  التربية  وزارات  في  العاملين  نحث  المركز  في 
أن  التربوي  والتقويم  التخطيط  مجال  في  والمختصين 
يتحول  وأن  التعليم،  لقطاع  النقدي  التحليل  على  يتدربوا 
هذا التحليل إلى واقع تطبيقي ألجل الوصول إلى الثغرات 

وتحديد الفرص المتاحة لتحسين األداء. 

 والريب أن المشكلة في الجودة تتمثل في وجود 
فجوة أداء بين الواقع والمأمول؛ لذلك يأتي بناء المؤشرات 
األسس  الخطط  ووضع  الفجوة،  تلك  وتحليل  لتحديد 
العالجية لها. وتتوفر مراجع ومواد تدريبية كثيرة وغنية 
بالمعلومات والمنهجيات المتعلقة بتشخيص وتحليل قطاع 

التعليم، ويحتاج مستخدم مؤشرات التعليم إلى إرشادات 
التعليم  بقطاع  المتعلقة  األساسية  األسئلة  تغطي  عملية 

لرصد السياسات وتحليلها وتقويمها. 

مستوى  لرفع  للجاحة  واستجابًة  الصدد،  هذا  وفي 
أداء العاملين على المؤشرات التربوية، قام المركز بالشراكة 
مع العديد من الجهات المعنية ومنها البنك اإلسالمي للتنمية 
لمنتسبي  التعليم  مؤشرات  حول  التدريبية  الحقيبة  بإعداد 
اإلحصاء  مجال  في  العاملين  والتعليم  التربية  وزارات 
تحليلي  إطار  إيجاد  بهدف  والتحليل؛  والتقويم  والتخطيط 
في  والمطلوبة  المستخدمة  المهمة  المؤشرات  على  يحتوي 
إطار رصد السياسات التعليمية وتقويمها، وتوفيرأداة لتسهيل 
إجراء تحليل سريع لسياسات قطاع التعليم۰ وتتلخص أهداف 
األساسية  التعليم  مؤشرات  تحديد  في:  التدريبية  الحقيبة 
تنفيذ  ومتابعة  التربوية،  السياسات  رصد  في  واستخدامها 
من  مجموعة  وعرض  التعليم،  مجال  في  الدولية  االتفاقيات 
الجداول  عن  أمثلة  فيها  بما  اإلحصائية  واألدوات  القياسات 
المنظومة  وتطوير  تقويم  في  المستخدمة  البيانية  والرسوم 
التعليمية من حيث االلتحاق بالتعليم والكفاءة الداخلية والجودة 
واإلنصاف وتوفر الموارد المادية والبشرية، باإلضافة إلى 
التعليم  مؤشرات  من  مجموعة  احتساب  منهجية  عرض 
األساسية وعرض التحديات المألوفة في جمع بيانات التعليم 

واستخدامها. 

تحقيق  عن  السؤال  من  األخيرة  الجزئية  وحول 
المؤشرات  مجال  في  المنشود  التقدم  التعليمية  المؤسسات 
في  العملية  المركز  تجربة  خالل  ومن  لكم،  أؤكد  التعليمية، 
تنفيذ هذه الحقيبة التدريبية بأن عدداً من الدول العربية قطعت 
شوطاً كبيراً في هذا المجال، وهناك تغذية راجعة لتقييم تلك 
المؤشرات، ولكن طموحنا بأن نصل إلى أفضل المستويات 

العالمية في األداء واإلنجاز. 
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ومن  العملية  التجربة  خالل  ومن  الواقع،  في 
واقع  رصد  خالل  من  وكذلك  الميدانية  الزيارات  خالل 
التعليم نجد هناك تفاعًال كبيراً وإيجابياً من جميع وزراء 
الهدف،  هذا  لتحقيق  الحثيث  سعيهم  في  والتعليم  التربية 
أحد  ويكمن  الوطنية.  استراتيجياتهم  في  انعكس  حيُث 
أهم المؤشرات التي يحرصون على رصدها في النتائج 
التي تحققت من خالل اإلعداد لإلستراتيجيات التي تتبنى 

تحقيق هذا الهدف.

لهذا  أنشئ  قد  المركز  بأن  سابقاً  أسلفت  وكما 
هذا  تحقيق  في  العربية  الدول  مساعدة  وهو  الغرض؛ 
الهدف؛ إذ يعد األساس الذي يقوم عليه المركز ويختص 
البرامج  خالل  من  التعليمية  قدراتها  تعزيز  وهو  به، 
اإلقليمية  الجهود  وتنسيق  الجودة  ثقافة  لنشر  الهادفة 

وبناء المؤشرات التعليمية والعديد من المشاريع البحثية 
والمقارنات المرجعية مع دول العالم للمساهمة في بناء 

القدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

”التموضع  على  نحرص  المركز  في  ونحن 
التموضع  من  أنواع  ثالثة  ولدينا  اإلستراتيجي“، 
خالل  من  الجغرافي“؛  ”التموضع  وهي:  اإلستراتيجي 
العمل مع كافة الدول العربية. ”التموضع النوعي“، وهو 
دعم التميز والجودة في التعليم بالدول العربية من خالل 
التركيز على أربعة محاور أساسية وهي: جودة المعلم، 
جودة المناهج التعليمية، الحوكمة، وسياسة دعم التميز. 
وأخيراً ”التموضع الخدمي“، ويتركز على نشر المعرفة 
الفنية  واالستشارات  المالية  واإلدارة  والتنسيق  والبحث 

باإلضافة إلى البرامج التطويرية.

ما مدى فرص تحقيق الدول العربية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 
لألمم المتحدة المعني بالتعليم؟ وما هو دور المركز في بناء قدرات الدول 

األعضاء في تحقيقه مستقبال؟ 

أبرز التحديات التي تواجها األنظمة التعليمية في الوطن
العربي من وجهة نظركم؟

دعونا أوًال نركز على أن التعليم في أي بلد هو 
ثروة الوطن، وحجر الزاوية في منظومة التنمية الشاملة 
الحيوية  القطاعات  من  التعليم  قطاع  ويعد  المستدامة. 
بدفع  وطيدة  صلة  بالمجتمع وله  وثيقاً  ارتباطاً  المرتبطة 
عجلة االقتصاد في أي بلد؛ إذ أنه يسهم في تحويل االقتصاد 
من االعتماد على مصدر واحد للدخل إلى اقتصاد يعتمد 
مهارة  ذات  وعقول  ومبدعة،  منتجة  بشرية  طاقة  على 
عالية، كما يسهم التعليم في تطوير رأس المال البشري 

العمل.  سوق  وحاجات  متطلبات  تحقيق  في  والمساهمة 
واالستثمار في قطاع التعليم قضية تتعلق بمستقبل أي بلد، 
وهناك العديد من التحديات التي تواجه األنظمة التعليمية 
حكمة  مواجهتها  وتتطلب  والعشرين  الحادي  القرن  في 
الثقافية،  التحديات  أهمها  عالية  وفعالية  وكفاءه  وحنكة 
التقنية  وإدارة  المعلوماتية،  والثورة  المستدامة،  والتربية 

وسرعة تطورها وانتشارها.



بشكل  العمل  على  المركز  يحرص  الواقع  في 
تنسيقي ومتكامل مع جميع مراكز اليونسكو سواء من الفئة 
األولى أو الثانية، وهناك توصية من مجلس إدارة المركز 
بتحقيق التكاملية في هذا الصدد، وبناًء على ذلك؛ فقد ُعقد 
هذا العام (۲۰۱۹م) اجتماع تنسيقي ضم مركز اليونسكو 
اإلقليمي  والمركز  بالرياض،  والتميز  للجودة  اإلقليمي 
للتقنية واالتصاالت بمملكة البحرين، باإلضافة إلى المركز 
اإلقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة ومكتب التربية العربي 
لدول الخليج؛ إلعداد رؤية مشتركة فيما بين هذه المؤسسات 
على  االجتماع  خالل  التأكيد  وتم  التكاملية،  مبدأ  لتحقيق 
مبادرة  هناك  أن  كما  المشتركة،  البرامج  من  العديد  تنفيذ 

مراكز  في  المشاريع  مديري  جميع  لتدريب  المركز  من 
مماثلة  مشاريع  توجد  كما  المختلفة.  اإلقليمية  اليونسكو 
على  والتعليم  التربية  وزارات  منتسبي  تدريب  كمشروع 
قياس المؤشرات، ومشروع الدليل اإلقليمي على المعايير 
التخصصية والكفايات المهنية، ومشروع نظم إعداد المعلم 
وتأهيله في الوطن العربي، ومشروع تطوير برامج تعليم 
وتعلّم العلوم والرياضيّات. وهناك العديد من الندوات التي 
ينفذها المركز بالتعاون مع مراكز اليونسكو اإلقليمية من 
العالقة  ذات  الجهات  مع  وبالتنسيق  والثانية  األولى  الفئة 
الجميع  مشاركة  لنضمن  والدولية؛  اإلقليمية  كالمنظمات 

لتحقيق التكاملية ولرفع مستوى جودة التعليم ألجيالنا. 

ماهي آفاق التعاون بين المركز ومراكز اليونسكو األخرى في المنطقة 
العربية ودول الخليج العربي؟ وهل هناك برامج مشتركة فيما بينكم في 

المستقبل القريب؟ 
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كيف ترون فرص التنافسية لألنظمة التعليمية العربية وبناء اقتصادات 
المعرفة في ضوء المتغيرات المتسارعة والثورة الصناعية الرابعة ؟ 

العربية  الدول  أن  الحظنا  وقد  متفائلون،  نحن 
الممكنة  الجهود  كل  تبذل  قياداتها  من  وتوجيه  وبدعم 
عام،  بشكل  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  تسهم  التي 
والهدف الرابع المعني بالتعليم بشكل خاص. وال شك 
أن جودة التعليم ال يمكن أن تتحقق إال إذا أخذنا بعض 
التعليم،  جودة  مفهوم  تحديد  في  البسيطة  التعريفات 
وهي جعل التعليم متعة وبهجة وفائدة، ذلك من خالل 

التركيز على سياسات تعليمية واضحة ومتقنة لضمان 
من  يتحقق  أن  يمكن  ال  هذا  وكل  اإليجابية.  النتيجة 
خالل وزارات التربية والتعليم فقط؛ بل يتطلب األمر 
الشراكة  أهمية  على  أؤكد  ولهذا  مجتمعية،  مشاركة 
هذا  تحقيق  في  األسرة  دور  عن  ناهيك  المجتمعية؛ 
األمر، مما يجعل الجودة ثقافة وممارسة وسلوك تؤدي 

إلى جودة مستدامة. 

هل من كلمة أخيرة تود إيصالها لجمور مجلة تواصل؟ 
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على  تواصل  مجلة  عمل  فريق  أشكر  أن  أوُد 
جهودهم في ترسيخ ثقافة الجودة، كما أوُد أن أرفع خالص 
زمالئي  عن  ونيابة  نفسي  عن  أصالة  والتقدير  الشكر 
في المركز لمعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية 
الُعمانية  الوطنية  اللجنة  رئيسة  ـ  والتعليم  التربية  وزيرة 
ألهداف  المستمر  دعمها  على  والعلوم  والثقافة  للتربية 
التدريبي  البرنامج  هذا  إقامة  وما  اإلستراتيجية.  المركز 
حول بناء المؤشرات التعليم إال نموذجاً بارزاً لهذا الدعم. 
كما نتطلع إلى شراكة وتعاون متكامل مع وزارة التربية 
والتعليم في السلطنة لتنفيذ برامج نوعية في هذا المجال، 
كما أخص بالشكر سعادة/ سعود بن سالم البلوشي وكيل 
وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد 
اللجنة  أمين  اليعقوبي  سليّم  بن  محمد  واألستاذ  البشرية، 

الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وكافة منتسبي 
اللجنة الوطنية على التنظيم الجيّد لهذا البرنامج مما حقق 
والمتدربات  المتدربين  كافة  أشكر  كما  المرجوة،  أهدافه 
على تفاعلهم النوعي أثناء تنفيذ البرنامج وعلى مشاركتهم 
الفاعلة والتي تؤكد بأننا أمام مستقبل مشرق، ونأمل أن 
يكون البرنامج قد ساهم في تعزيز قدرة المشاركين على 
في  التعليم  مؤشرات  واستخدام  وتفسير  وتحليل  تحديد 
الوعي  مستوى  رفع  وعلى  والتقييم،  والرصد  التخطيط 
بأهمية فهم الدور األساسي لوجود مؤشرات لقياس النظام 
ومتابعة  األنظمة  تطوير  في  مساهمته  ومدى  التعليمي 
سير العملية التعليمية، وصوًال إلى منظومة تعليمية ذات 

جودة عالية ومخرجات متميزة. 
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الموضوعات  أحد  حالًيا  االصطناعي  الذكاء  يعد 
وتعتزم منظمة  العالمي،  المستوى  على  الرئيسة  التنموية 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ـ اليونسكو؛ باعتبارها 
وكالة متخصصة في استكشاف فوائد الذكاء االصطناعي، 
وكذلك التخفيف من مخاطره، تعتزم وضع هذا المجال في 
برامجها وتضمينه في مناقشاتها الحكومية الدولية، حيُث 
نحو  االصطناعي:  الذكاء  ”مبادئ  بعنوان  مؤتمراً  نظمت 
نهج إنساني“ في شهر مارس ۲۰۱۹م في مقرها بالعاصمة 
الفرنسية باريس، بمشاركة ممثلي الدول األعضاء بالمنظمة 
بما فيهم السلطنة، باإلضافِة إلى أكاديميين وممثلي القطاع 
الخاص والمجتمع المدني؛ لمناقشة فوائد ومخاطر الذكاء 

االصطناعي، ودراسة وضعه في إطار إنساني.

ألخالقيات  العالمية  اليونسكو  لجنة  وأصدرت 
دراسة   (COMEST) والتكنولوجيا  العلمية  المعرفة 
وأوصت  االصطناعي،  الذكاء  أخالقيات  عن  أولية 
الذكاء  استخدام  معايير  وثيقة  بوضع  اليونسكو  منظمة 
االصطناعي. وقد طرحت الفكرة للدراسة في المؤتمر 
للمجلس   ۲۰٦ الدورة  في  كبند  وكذلك  للمنظمة،  العام 
التنفيذي لليونسكو؛ مما أبرز أهمية المناقشات الحكومية 

الدولية في هذا المجال.

أعمال  في  مشاركتها  خالل  السلطنة  وأكدت 
اليونسكو  لمنظمة  التنفيذي  للمجلس   ۲۰٦ الدورة 
الحاجة الستكشاف طرق مبتكرة لضمان خدمة الذكاء 
نظمت  كما  الواقع.  أرض  على  للتنمية  االصطناعي 
جمهورية  حكومة  مع  بالتعاون  اليونسكو  منظمة 
الصين الشعبية مؤتمراً دولياً حول الذكاء االصطناعي 
والتعليم، شارك فيه وفد من السلطنة، وهدف المؤتمر 
الستخدام  والمبتكرة  الناشئة  الممارسات  دراسة  إلى 

الذكاء االصطناعي في التعليم.

النقاش  في  دؤوب  بشكل  اليونسكو  وتشارك 
العالمي في هذا المجال؛ الستكشاف دورها المعياري 
والبرامجي، ومواصلة التحقيق في التحديات المتعلقة 
به وكيفية تجاوزها، كما تسعى المنظمة إليجاد تعريف 
من  الخطأ  وتصحيح  االصطناعي  للذكاء  مشترك 
األفكار المحيطة به. وأوضح البروفيسور جان غابرييل 
جاناسكيا في مقال نشرته اليونسكو كورير«أن الذكاء 
الصناعي المبني على التعلم اآللي ال يزال يبرمج بأيٍد 
بشرية، وبقدر ما يمكنه تقليد بعض الجوانب المعرفية 
للذكاء البشري؛ فإنه ال يمكن أن يحل محله، حيث يمتد 
الذكاء البشري ليشمل األبعاد االجتماعية والعاطفية.»

اليونسكو و الذكاء االصطناعي

 يارا بنت زاهر الغافرية
المندوبية الدائمة لسلطنة ُعمان لدى اليونسكو
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التي  الحقيقية  التحديات  عن  اإلغفال  يمكننا  ال 
على  تأثيره  عن  ناهيك  االصطناعي،  الذكاء  يحدثها  قد 
الجانب االقتصادي واالجتماعيـ  كسوق العمل مثالـ  فإن 
تعقيده يتطلب مناقشة أبعاده األخالقية، سواء كان األمر 
أو  اآللي  اإلنسان  مسؤولية  أو  البشرية  بالسلطة  يتعلق 
االستقالل الذاتي أو الخصوصية، وكذلك حقوق اإلنسان  
والعديد من الجوانب األخرى التي لم يتم استكشافها بعد.

أهداف  خدمة  فرص  االصطناعي  الذكاء  يوفر 
على  ويتعين  عام،  بشكل  والتنمية  المستدامة  التنمية 
تستكشف  أن  ـ  اختصاصها  مجاالت  ضمن  ـ  اليونسكو 
ما  فمثال،  المفترضة.  التساؤالت  خالل  من  الفرص  هذه 
هي الطرق المبتكرة التي يمكن للذكاء االصطناعي من 
خاللها تقديم التعليم والتعلم المتقدم؟ وكيف يمكنه رقمنة 
في  دوره  وما  عليه؟  والحفاظ  واستعادته  الثقافي  التراث 
أن  يمكن  كيف  ذلك،  من  واألهم  العلمي؟  البحث  تطوير 
تكون فوائده شاملة قدر اإلمكان، ليس فقط على المستوى 
الوطني وعبر طبقات المجتمع المختلفة، ولكن أيًضا على 
المستوى العالمي؟ في هذا الصدد، من المهم االعتراف 
بالفجوة الرقمية التي يمكن أن يوسعها الذكاء االصطناعي، 
والتفكير في قضايا أخرى مثل نقل المعرفة والتكنولوجيا.

ختاماً، لمنظمة اليونسكو دوٌر ال غنى للعالم عنه؛ 
ليس فقط كمنظمة معيارية، ولكن أيًضا إلسهامها في مجال 
البرمجة، والنظر إلى الوتيرة السريعة للتطور التكنولوجي. 
خبرتها  تستغل  أن  المنظمة  على  يتحتم  فإنه  هنا،  ومن 

وشبكتها األكاديمية الواسعة لتقديم المشورة السياسية وبناء 
القدرات؛ لجني ثمار الذكاء االصطناعي، كما بدأت العديد 
التعاون  منظمة  ومنها  المجال  لهذا  العمل  المؤسسات  من 
المنشورات  من  العديد  أصدرت  التي  والتنمية  االقتصادي 
التوعوية. ومع ذلك، ولتغطية هذا الموضوع بشكل أشمل، 
متعدد  موضوعاً  اإلصطناعي  الذكاء  يكون  أن  يجب  فإنه 
اتباع  مع  العالمي  المستوى  على  يبرز  وأن  التخصصات، 
نهج تعدد الشركاء وبناء الشراكات، تماًما مثل العديد من 
مجاالت التنمية األخرى، وأن تشمل قائمة المعنيين المجتمع 
المدني والقطاع الخاص، ليس فقط من أجل القيمة االقتصادية 
للذكاء االصطناعي؛ بل لضمان مسؤوليته االجتماعية، كما 
لضمان  المشاركة  إلى  أيًضا  األكاديمية  األوساط  تحتاج 
الحكومات  ومشاركة  األبحاث  على  قائمة  سياسات  وضع 
إلى  السريع  والتوصل  السياسية،  اإلرادة  لتعزيز  فيها؛ 

إجماع عالمي لتحقيق المأمول من هذه الصناعة.
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التخطيــــــــط اإلســــتراتيجـــــــي...
وأثـــــــــــره علـــــــــــــى جــــــــــــــودة التعليــــــــم

سالم بن هالل الحبسي
اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

Sam999@moe.om

المقدمة 
الشاملة  التنمية  تحقيق  مقومات  أحد  التعليم  يعد 
والمستدامة، وقد شهد تطوراً في جميع المجاالت؛ من أجل 
والمعارف  العلمية  بالمهارات  مزوٍد  طموح  جيل  إعداد 
على تحمل المسؤولية لبناء األوطان ورفعة  ليكون قادراً 

المجتمعات.

يعد التخطيط من العوامل المؤدية إلى نجاح أي مشروع 
أو برنامج، فهو عنصر يحدد األهداف المراد تحقيقها؛ لذا يجب أن 
يسير التخطيط وفق خطوات تنفيذية لتحقيقها. ويختلف التخطيط 
بتحديد  يهتم  فالتخطيط  اإلستراتيجي؛  التخطيط  عن  عام  بشكل 
بما  األهداف  تلك  لتحقيق  بالمؤسسة  المبذولة  والجهود  الموارد 
فيُعنى  اإلستراتيجي  التخطيط  أما  العامة،  سياساتها  مع  يتناسق 



بتحديد الطريق المراد سلوكه عبر تبني أساليب وآليات دقيقة 
وواضحة للوصول إلى المستقبل الذي رسمته المؤسسة، وهذا 
اإلستراتيجي؛  والتفكير  التخطيط  بين  الفرق  مع  أيضاً  ينطبق 

فهما مترابطان مع أن التفكير أشمل من التخطيط. 

ويعتبر االهتمام بالتعليم وتطويره والرقي بمخرجاته 
من األولويات التي تهتم بها الدول؛ حيث تسعى الدول المتقدمة 
والنامية إلى إعطاء التعليم أولوية ضمن خططها الوطنية لرفع 
المنهجية  األساليب  على  واالعتماد  جودته،  وتحسين  كفاءته 
والعلمية للوصول إلى مصاف التقدم والرقي بين األمم، فهو 

حق دستوري لجميع فئات المجتمع.

واستناداً إلى وثائق األمم المتحدة المرتبطة باإلعالن 
اعتمد  فقد  الطفل؛  حقوق  واتفاقية  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
للجميع  التعليم  حول  العالمي  اإلعالن  قرار  الدولي  المجتمع 
بداية من جومتيين بتايلند عام ۱۹۹۰م إلى داكار بالسنغال في 
المستدامة  للتنمية  رئيسة  أهداف  ستة  وتحديد  ۲۰۰۰م،  عام 
يوثق  الذي  للتربية  العالمي  بالمنتدى  العالمي  اإلعالن  خالل 
األهداف اإلنمائية لأللفية في عام ۲۰۰٥م، وذلك للعمل على 
تحسين حياة البشر والقضاء على الفقر، وتحقيق هذه األهداف 
بحلول عام ۲۰۱٥م؛ حيث حثّت هذه األهداف الدول إلى بذل 
الجهود ووضع الخطط الوطنية الشاملة للتعليم للجميع بالتعاون 
منظمة اليونسكو التي  مع منظمات األمم المتحدة وخصوصاً 
جميع  تسعى  أن  يجب  ذلك،  على  وبناًء  التعليم.  بقضايا  تُعنى 
وتحديد  للتعليم  اإلستراتيجي  التخطيط  على  العمل  إلى  الدول 
المتقدمة  الدول  تجارب  من  واالستفادة  ستسلكها  التي  الطرق 

في مجال تطوير التعليم والتخطيط الجيّد له.

مفهوم التخطيط اإلستراتيجي

التخطيط اإلستراتيجي من المراحل األساسية والمهمة 
في العمل اإلداري؛ فهو األسلوب األمثل في التفكير واستخدام 
اإلمكانات  حسب  أفضلها  واختيار  المناسبة  العمل  طرق 
المتاحة. وقد أشتّق مفهوم «اإلستراتيجية» من اللغة اإلنجليزية 
«قيادة  وتعني  اإلغريقية،  اللغة  من  وأصلها   ،Strategy
الجيوش»، وهي كذلك تعني الخطة المدروسة بعناية، وهناك 
من عّرفها بأنها فّن استخدام اإلمكانات المتاحة بطريقة مثالية 

للوصوِل للغايِة المنشودة. 

التخطيط  مفهوم  الباحثين  من  الكثير  عرف  كما 
اإلستراتيجي بعدة تعريفات نذكر بعضاً منها:

عملية -  أنه  على   ،(۲۰۱٥) السقــــــا  تعــــريــــف 
اإلدارية  الوظائف  في  وأساسية  ومعقدة  مستمرة 
للعمليات  والمراقبة  والتنفيذ  الخطط  بإعداد  المتعلقة 

وتقييمها.

الجهد -  أنه  على   ،(۲۰۱٥  ) الرشيدي  وعرفه 
األساسية  القرارات  اتخاذ  إلى  يُفضي  الذي  المنظم 

واإلجراءات المناسبة لتحقيق أهداف المؤسسة.

وبناًء على ما ورد يمكننا أن نجد تعريفاً يتناسب 
مع مفهــــوم التخطيط اإلستراتيجــــي،  وهو أنه عمليـــة 
منهجية تعتمـــد على األســاليب واإلجـــراءات المناسبة 

لتحقيق األهداف لمستقبل أفضل.

أهمية التخطيط اإلستراتيجي في التعليم

في  اإلستراتيجي  بالتخطيط  يتزايد  االهتمام  بدأ 
التعليم من قبل المؤسسات التعليمية في جميع دول العالم، 
باإلضافة إلى اهتمام المنظمات الدولية ومراكز البحوث 
المختلفة التي نادت بأهمية استخدام التخطيط اإلستراتيجي 
تعمل  كما  التعليم،  في  تنموي  برنامج  أي  وضع  في 
الدول جاهدة على استقطاب الخبرات الالزمة في وضع 
الخطط اإلستراتيجية في التعليم بالتعاون مع المنظمات 
الدولية والدول المتقدمة التي تعرض تجاربها في مجال 
التخطيط اإلستراتيجي في تطوير التعليم وتحسين جودته 
على  بناًء  المبذولة  الجهود  توحيد  وكذلك  ومخرجاته، 
دولة  ألي  الشاملة  التنمية  لتحقيق  المرسومة  األهداف 

تطمح في الرقي والتقدم في مجال الجودة في التعليم. 

التخطيط  ربط  إلى  الشمولية  المجتمعات  وتعتمد 
المؤسسات  بجميع  التنظيمي  بالهيكل  اإلستراتيجي 
والمنطقي  المنظم  التفكير  من  نوعاً  ذلك  ويعد  الوطنية، 
ليشمل العمليات المنهجية لتحقيق أهداف البالد، وخاصة 
أي  إعداد  في  األساسية  الركيزة  يعتبر  الذي  التعليم  في 

خطة إستراتيجية للتنمية الشاملة ألي بلد.

وتكمن أهمية التخطيط اإلستراتيجي في عّدة نقاط أساسية، وهي 
أنه:

يوفر إطار عمل، فهو جزء من تفكير المؤسسة - 
التعليمية.

اإلستراتيجية -  اإلدارات  بناء  في  ضرورياً  يعتبر 
للمؤسسات التعليمية .

يساعد المؤسسات التعليمية على أداء عملها وتحقيق - 
أهدافها، وسرعة االستجابة ألي طارئ.

يساعد على تعديل الفرص وفق المستجدات.- 

يزيد من قدرة المؤسسة التعليمية على تنفيذ خطتها - 
اإلستراتيجية بالكامل وتحقيق األهداف المرسومة 

سلفاً.
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خصــائص التخطيــط اإلستـراتيجـي في التعليم:

هناك عدة خصائص للتخطيط اإلستراتيجي في التعليم، أهمها:

الشمولية والتكامل: أي، النظر للعوامل المحيطة أ- 
بصورة شاملة.

والتكيف ب-  المرونة  وجود  ضرورة  المرونة: 
حسب الظروف.

قبول التغيير: القدرة على التفاعل مع المتغيرات.ج- 
االنفتاح: مواكبة العولمة بالفكر اإلداري.د- 
توفير التكنولوجيا: استخدام الوسائل التكنولوجية ه- 

الحديثة.
المؤشرات و-  حسب  لألمور  التخطيط  العقالنية: 

والعوامل المحيطة .

النظام  جـــودة  علـى  اإلستراتيجــي  التخطيط  أثر 
التعليمـي فـــي سلطنـة عمــــان.

 الدراسات السابقة :

جاءت دراسة الهنائي (۲۰۱٤)، الخاصة بتصميم - 
المختلفة  الخطوات  الستكشاف  البحث  إطار 
للتخطيط عن طريق نموذج شبكة األهداف لتصميم 
مصفوفة؛ حيث أنه من الضروري بمكان المعرفة 

الكافية بنموذج شبكة األهداف والتي تسبق عملية 
التخطيط اإلستراتيجي. 

كما عبر طعيمة (۲۰۰۷) من خالل دراسته حول - 
التخطيط اإلستراتيجي والجودة الشاملة في التعليم 
اإلسالمي بأن التخطيط اإلستراتيجي أمر حتمي 
إلعداد مخرجات تتميز بالجودة، وذلك من خالل 
تمكين اإلدارة التعليمية وإعداد أولوياتها. وقد أّكد 
خبراء الجودة - حسب ما جاء في دراسته -  أن 
أثر التخطيط اإلستراتيجي على الجودة في التعليم 

يعتمد على عدة عناصر، هي:

صياغة الرؤى وتحديد المهام.أ- 
تحديد المستفيدين من الخدمات التعليمية.ب- 
تحديد مطالب المستفيدين في العملية التعليمية.ج- 
تحديد العوامل التي تسهم في تحقيق الجودة من د- 

خالل االعتماد والتوجيه والتنفيذ والتقويم.
ال ريب أن التعليم يعتبر من أهم اإلستراتيجيات 
الوطنية في حياة الشعوب، لما له من دور فاعل في تطوير 
األمم ورقيها، كما أن ربط مخرجاته بسوق العمل، يعزز  
المجاالت االقتصادية واالجتماعية؛ مما يولَد االستقرار 
السياسي واالجتماعي لدى اإلنسان. لذلك؛ فإن الفهم الجيد 
ألهمية التخطيط اإلستراتيجي على مستوى اإلدارة العليا 
وصانعي القرارات هو الطريق السليم لمعرفة اإلمكانات 
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التربوي  العمل  تغذي  التي  المختلفة  والطاقات  المتاحة 
وتطوره. 

في  ممثلًة  ُعمــــان  سلطنـــة  أدركت  ولقد 
اإلستراتيجي،  التخطيط  أهمية  والتعليم،  التربية  وزارة 
الوزارة  ”وكيل  بتعيين  السلطاني  صدرالمرسوم  فقد 
للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية“ يشرف على 
المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة، هذا باإلضافة 
إلى أن السلطنة تعتمد في مسيرتها التنموية على الخطط 

الخمسية.

وتعمل وزارة التربية والتعليم على وضع خطة 
إستراتيجية للتعليم طويل األمد من ۲۰۱٦ – ۲۰٤۰، 
۲۰٤۰؛   –  ۲۰۲۰ الوطنية  الخطة  مع  متوافقة  لتكون 
والمراحل  التعليم  قطاعات  بين  الجمع  خالل  من  وذلك 
التخطيط  بتطبيق  االهتمام  إلى  باإلضافة  له،  التابعة 
عن  البعد  من  انطالقاً  وذلك  المدرسي،  اإلستراتيجي 
المركزية في اإلدارة وإتاحة الفرصة للمدارس بالعمل 

بمسؤولية وتشجيع المبادرات الذاتية.

ومن المتوقع أن يبدأ التخطيط اإلستراتيجي من 
إعداد الرؤية للمستقبل حتى صياغة وتشكيل المستقبل 
يخدم  بما  واإلمكانات  الظروف  استغالل  طريق  عن 

المؤسسة التعليمية.

بناء  في  اإلستراتيجية  إعداد  أهمية  هنا  تتضح 
التخطيط في مجال التعليم، ووضع األهداف والفرضيات 
بشكل موضوعي، مع االستفادة من الخبرات المكتسبة 
برؤية  الجودة  وإلى  إليه  والنظر  التربوي،  الميدان  من 
بينهما؛  فيما  المشتركة  النقاط  على  والوقوف  تحليلية، 
مشتركة.  خصائص  ولديهما  واحدة  لعملة  وجهان  فهما 
لضبط  دائرة  بإنشاء  والتعليم  التربية  وزارة  قامت  وقد 
ضمن  التربوي  للتخطيط  العامة  للمديرية  تابعة  الجودة 
الهيكل الوزاري الحديث حتى تواكب مسار التقدم في 

مجال التخطيط والوصول إلى الجودة الشاملة.

التخطيط  أن  نجد  فإننا  أضيق،  نطاق  وعلى 
المدرسة   مستوى  على  عمان  سلطنة  في  اإلستراتيجي 
بالخطة  المدرسة  خطط  ربط  أساس  على  يكون 
والتعليم،  التربية  وزارة  عليها  القائمة  اإلستراتيجية 
مدير  عاتق  على  الواقعة  المسؤوليات  أهم  من  ويعتبر 
المدرسة؛ وذلك من خالل تكييف خطة المدرسة وبنائها 

إدارة  مجلس  من  يتكون  عمل  فريق  إعداد  طريق  عن 
المدرسة لوضع خطة متوافقة مع الخطة اإلستراتيجية 
حسب الرؤية الخاصة بالوزارة ورؤية المدرسة. وعلى 
مدير المدرسة أن يطور من قدرات وإمكانات العاملين 
اإلستراتيجية  الخطة  مواكبة  من  تتمكن  حتى  معه؛ 
وتحسين أداء العاملين والعملية التعليمية ككل، مع تحمل 
واألهداف  المدرسة  ورؤية  رسالة  لتحقيق  المسؤولية 
من  أن  إذ  اإلستراتيجية؛  خطتها  في  وضعتها  التي 
أهداف التخطيط المدرسي دراسة واقع المدرسة وتحليل 
نقاط  وتعزيز  الضعف  نقاط  ومعالجة  المحيطة  البيئة 
المدرسة  لمدير  الشخصية  التنمية  إلى  باإلضافة  القوة، 
إمكانية  عن  ناهيك  مستقبلية؛  تغييرات  أي  لمواجهة 
للمدرسة  اإلستراتيجي  التخطيط  في  الطالب  إشراك 
كامبردج  كنظام  المعروفة  النماذج  بعض  استخدام  مع 
الطالب  مهارات  لتنمية  وذلك  اإلستراتيجي،  للتخطيط 

في هذا المجال.

سلطنة  في  الدراسات  من  العديد  هناك  أن  كما 
القرن  بداية  منذ  اإلستراتيجي  بالتخطيط  تهتم  ُعمان 
 ،(۲۰۱۰) الشامسي  قام  حيث  والعشرين،  الحادي 
بدراسة فاعلية التخطيط اإلستراتيجي على تنمية الموارد 
البحري  قام  كما  والتعليم،  التربية  بوزارة  البشرية 
(۲۰۱۰)، بدراسة لوضع نموذج مقترح لتطوير الخطط 
على  بناًء  البشرية  بالموارد  التعليمية  واالحتياجات 
دراسة  الى  باإلضافة  للوزارة،  اإلستراتيجي  التخطيط 
بواقع  للتعريف  جاءت  والتي   ،(۲۰۱۰) السرحني 
 (۲۰۰۸) الحوسني  ودراسة  اإلستراتيجي،  التخطيط 
اإلستراتيجي  للتخطيط  نموذج  بناء  على  عملت  التي 
على  الدراسات  هذه  جميع  اتفقت  وقد  الوزارة.  يخص 

النتائج التالية:

وجود مستوى متوسط في الوضوح للمفهوم العلمي . ١
التربية  وزارة  في  اإلستراتيجي  بالتخطيط  الخاص 
مستوى  وجود  وكذلك  عمان،  بسلطنة  والتعليم 

متوسط في التطبيق ومراحله من قبل اإلداريين.

الروتينية . ٢ بالمشاكل  العليا  المراكز  مديري  انشغال 
والبعد عن المشاكل اإلستراتيجية.

بالتخطيط . ٣ الخاص  التــدريب  برامـج  في  قصــور 
اإلستراتيجي.

32 ¿ƒ``````KÓ`````ãdG Oó©dG



الخـــــاتمـــــــــة:
من الضروري األخذ في االعتبار عدم وجود خطة إستراتيجية مثالية؛ بل يجب التركيز على ما تقدمه أثناء التنفيذ عن 
طريق التفكير ومنع تكرار الخطأ. ولنجاح أي مؤسسة تعليمية يجب التركيز على جميع العمليات بشكل متوافق ومتجانس. 

- النتـــــائــــــج:-
من خالل ما تم عرضه يمكن استخالص بعض إيجابيات التخطيط االستراتيجي، أبرزها:

يساعد على تكوين الفكر وتقييم األهداف والسياسات.. أ
يساعد اإلدارة التعليمية على االهتمام بالقضايا الجوهرية .. ب
يساعد على توجيه األنشطة وتكاملها.. ج
يسهل المراقبة لألداء الوظيفي.. د
يساعد على صنع القرارات المستقبلية.. ه
يساعد على إعداد الكوادر البشرية بما يخدم تطلعات الميدان التربوي .. و
تحقيق التوازن في المخرجات مع سوق العمل حسب الخطط االقتصادية.. ز

* التـــوصيــــات:
جاءت هذه الدراسة بتوصيات مهمة تتمثل فيما يأتي:

وضع إجراءات محددة وواضحة لتفعيل الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.- 
نشر الوعي والثقافة المنظمة للعمل على التخطيط اإلستراتيجي وممارسته حسب مفهومه العلمي.- 
ضرورة االهتمام بجانب التدريب على كيفية إعداد الخطة اإلستراتيجية.- 
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المقدمة:
الكبرى  التحوالت  عصر  حاليا  اإلعالم  يعيش 
واالندماج التام بين وسائل االتصال والمعلومات المختلفة، 
فبعد أن ظن الكثير سابقا بأن اختراعات كالتلفاز والمذياع 
بكل  التقنية  جاءت  الورقية؛  الصحافة  على  تقضي  قد 
المؤسسات  مجبرة  استثناء  دون  الجميع  لتهدد  تحوالتها 
اإلعالمية على إعادة هيكلة أنظمتها أو حتى اإلغالق لتلك 
التي لم تسارع إلى التأقلم مع هذه المتغيرات وبالشكل الذي 
تقديم  ووسيلة  طريقة  حيث  من  الجمهور  لدى  مقبوال  يعد 

المادة اإلعالمية.

هذا المقال يقدم مناقشة  مختصرة عن التغيرات التي 
تشهدها الساحة اإلعالمية من حيث تأثير التقنية على نماذج 
المؤسسات  قيام  وضرورة  األرباح  واستدامة  األعمال 
أهمية  إلى  إضافة  عملها،  طريقة  هيكلة  بإعادة  اإلعالمية 
أن تقوم هذه المؤسسات بإعادة تسمية مهامها بالشكل الذي 
تغير  لم  التحوالت  فهذه  والمستقبل،  الحاضر  مع  يتناسب 
غيرت  بل  وحسب  اإلعالمية  والمواد  األخبار  بث  وسيلة 
كامل  بشكل  اإلعالم  مع  الجمهور  تعاطي  طبيعة  أيضاً 
وغير  متلقياً  وجذري، فبعد أن كان الجمهور يعد عنصراً 
هو  أصبح  المحتوى  صناعة  عملية  في  كبير  بشكل  مؤثر 

فلم  الصناعة،  لهذه  الرئيس  والمصدر  األساسي  العنصر 
تعد الرسائل اإلعالمية تبث من طرف واحد ودون تفاعل 
تحقيق  اإلعالمية  للمؤسسات  يتيح  الذي  المجدي  باألمر 
كما  الجمهور،  والء  على  حصولها  وضمان  استدامتها 
ساهمت التقنية في تالشي الفواصل بين المرسل والمتلقي 
وأصبح الفعل وردة الفعل مباشرة ودون أية حواجز. ولم 
اإلعالمية  الوسيلة  حسب  على  مقسماً  نفسه  الجمهور  يعد 
الذكية  األجهزة  قدمت  بل  اإلذاعة؛  أو  التلفاز  كمتابعي 
أنواع  لكل  محتوى  توفير  على  قادرة  متعددة  خدمات 
الوسائل اإلعالمية وفي جهاز واحد صغير محمول في اليد 
األمر الذي أحدث تحوًال جذرياً في طبيعة تعاطي الجمهور 

مع المواد والمحتوى اإلعالمي.

وإنتاج  صناعة  عملية  على  التقنية  أثرت  وقد 
التسويق  بعملية  وانتهاًء  الفكرة  من  بدءا  برمتها  المحتوى 
اختزال  حدث  فقد  الجمهور،  مع  والتفاعل  المحتوى  وبث 
حقيقي لعمليات اإلنتاج وحجم الطواقم التي يتطلب وجودها 
إلنتاج محتوى إعالمي جيد وقابل للبث، وبعد أن كان إنتاج 
مادة إعالمية مرئية يتطلب العشرات من األفراد أصبحت 
ال يقل جودة  األجهزة المحمولة قادرة على أن تقدم منتجاً 
عن ذلك المقدم سابقا وباستخدام جهاز واحد وفرد واحد، كل 
ضرورة  اإلعالمية  المؤسسات  على  حتمت  العناصر  هذه 
أن تعيد تسمية مهامها وعملياتها بما يتناسب مع المتغيرات 
الحاصلة؛ فالتقنية ساعدت على تقليل كلفة اإلنتاج؛ إال أن 
المؤسسات ما زالت تعمل بالنمط التقليدي المكلف وهو ما 
يشكل عامل ضغط على نموها المالي أو حتى استقرارها.

االندماج اإلعالمي لم يعد خيارا:

السؤال الذي يتبادر إلى ذهن المهتم بصناعة اإلعالم 
تزال  ال  اإلعالمية  المؤسسات  كانت  إذا  ما  هو  وتحوالته 
فقط؟  السابقة  التقليدية  والطرق  بالشكل  بوجودها  متمسكة 
في  اإلعالمي  االندماج  بأن  مدركة  هي  مدى  أي  وإلى 
تعيشه  واقعاً  بل  خياراً  يعد  لم  اإلعالمية  الخدمات  تقديم 
إعالمي  منتج  صنع  أهمية  في  يتمثل  المؤسسات  هذه 
مرئي ومسموع ومقروء على منصة واحدة، بل يتجاوزه 
كاستخدام  متقدمة  تقنية  وصور  بأنماط  محتوى  تقديم  إلى 
الواقع االفتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) وتوظيف 

األعمــــــــــــال والهيـــــــــــــاكــــل التنظيميـــــــــــــــة
للمؤسســـــــات اإلعـــــــــالميـــــــة
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د/ سعاد بنت عبدالله اإلسحاقية 
مديرة مكتب التعاون الدولي 

 الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون



الذكاء االصطناعي في تقديم المنتج اإلعالمي، فهل تدرك 
المؤسسة اإلعالمية تأثير هذا التمسك بالنمط التقليدي على 
على  اإلبقاء  على  وقدرتها  المنافسة  في  وبقائها  استدامتها 
مع  خاصة  والسياسي،  والثقافي  االجتماعي  التأثير  حجم 
ما يشهده العالم من انفتاح كبير بفضل اإلنترنت وسيطرة 
وسائل التواصل االجتماعي على صناعة المحتوى وعلى 

صناعة الرأي العام على حد سواء؟

نوعين  تواجه  التقليدية  اإلعالمية  المؤسسات  إن 
يتعلق   األول  واستدامتها،  لوجودها  المهددة  التحديات  من 
بالقدرة على التأثير والتفاعل واإلبقاء على ثقة الجمهور لما 
تقدمه من طرح للموضوعات والقضايا ذات األولوية من 
على  لألخبار  الهائل  التدفق  ظل  في  الجمهور  نظر  وجهة 
منصات وسائل التواصل االجتماعي والحاجة إلى تفنيدها 
ودحض الزائف منها من جانب آخر، والتهديد اآلخر يتمثل 
في قدرة المؤسسات اإلعالمية على تحقيق االستدامة والنمو 
المالي الذي يمكنها من التطور والتوسع بالشكل المطلوب، 
مجابهة  على  التقليدي  قدرة اإلعالم  أهمية  يطرح  ما  وهو 
هذه التحوالت خاصة مع ما تشير إليه المصادر من تراجع 
كبير في سوق وإيرادات التلفاز ووكاالت اإلعالن والنشر 
مقابل االرتفاع الكبير إليرادات اإلعالم الرقمي واأللعاب 

اإللكترونية.

الهدف هو المحرك األساسي نحو التغيير:

 ورغـم أن الثـابت الوحيد في اإلعالم هو التغيير في 

ال  التغيير  نحو  الدائم  السعي  هذا  أن  إال  الحالـي؛  العصـر 
يجب أن يطغى على العنصر األساسي والرئيس في العمل 
اإلعالمي والصحفي وهو صناعة الخبر وإنتاج محتوى ذي 
جودة  وقادر على تقديم المعرفة للجمهور دون تضليل أو 
تلفيق، وهو ما يعني حاجة المؤسسة اإلعالمية والصحفية 
االبتكارات  وتبني  واضح،  بشكل  أهدافها  تحديد  إلى 
فالهدف  األهداف؛  هذه  تحقيق  في  ستساهم  التي  والحلول 
ليس تبني التقنية بحد ذاته، ولكن القدرة على توظيف هذه 
التقنية بالشكل الذي يمكن هذه المؤسسات من الوصول إلى 
جمهورها وإيصال رسائلها، وهذا يدعو إلى مراعاة حاجة 
تتناسب  والتي  المناسبة  الحلول  تبني  إلى  المؤسسات  هذه 
في  مع العصر الرقمي في المؤسسات اإلعالمية وتحديداً 
إلى  الدراسات  بعض  نتائج  تشير  حيث  األخبار؛  غرف 
ضعف توظيف غرف األخبار للحلول المتوفرة تقنياً لتقديم 
صناعة  مواكبة  على  قدرتها  عدم  يعني  ما  وهو  الخبر، 
باستغالل  يهدد  ما  وهو  وأسرعها  التقنيات  بأحدث  الخبر 
صناع األخبار الكاذبة والزائفة هذا الفراغ وبث أخبارهم 

وفقاً ألجنداتهم ومخططاتهم.

نماذج األعمال للمؤسسات اإلعالمية:

تتعدد نماذج األعمال بالنسبة للمؤسسات اإلعالمية 
على  استمراريتها  في  تعتمد  والتي  منها  الربحية  خاصة 
قدرتها على تحقيق األرباح إلى عدة نماذج مختلفة. ويتجه 
واحد  أنموذج  عن  عوضاً  نماذج  عدة  تبني  إلى  بعضها 
لضمان تحقيق الدخل واألرباح، ومن هذه النماذج ما يعتمد 
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بشكل كبير على اإلعالنات التجارية؛ إال أن سوق اإلعالنات 
التقنية  الحلول  بتطور  أيضاً  ومهدد  تراجع،  في  التجارية 
التي تتيح حجب اإلعالنات وتمنع وصولها إلى الجمهور 
المستهدف ؛ وهو ما يعني امتناع المعلنين عن االستثمار 
إلى  اإلعالمية  المؤسسات  يدفع  ما  وهذا  السوق،  هذا  في 
ضرورة التفكير خارج صندوق اإلعالنات  كمصدر دخل، 
وقد  مالية،  إيرادات  لها  تحقق  أخرى  بدائل  إلى  واالتجاه 
يكون اختيار عدة نماذج أفضل وأضمن عن االعتماد على 
أنموذج واحد أو اثنين كما جرت عليه العادة. وال يوجد في 
الستمرارية  األنجع  أو  األفضل  يعد  واحد  أنموذج  الواقع 
المؤسسة اإلعالمية استدامتها؛ حيث تشير آخر الدراسات 
في سوق اإلعالنات من المتوقع أن  كبيراً  إلى أّن تراجعاً 
يؤثر على عالم الصحافة واإلعالم؛ مما يشجع على تبني 

المؤسسات اإلعالمية نظام االشتراك المسبق للجمهور أو 
تخصصي  منتج  تقديم  مقابل  ارتفاعه  يتوقع  والذي  اآلنية 

يتناسب مع فئات مختلفة واهتمامات متنوعة للجمهور.

إيجاد  إلى  اإلعالمية  المؤسسات  بعض  وتتجه 
تتيح  واإلعالميين  للصحفيين  مهنية  تخصصية  كيانات 
ومؤتمرات  ورش  كحضور  تسهيالت  على  الحصول  لها 
طرح  أو  الـــــــدورية،  االشتراكات  مقابل  تخصصية 
منتجات ذات عالمات تجارية خاصة بالمؤسسة والمتاجرة 
بها، وهو ما يعني التحول في طبيعة الوظائف واألدوار في 
المتغيرات؛  هذه  مع  وتتناسب  لتتنوع  اإلعالمية  المؤسسة 
وتداول  صناعة  في  التقنيات  على  طرأت  التي  فالتغيرات 
األنماط  في  أيضاً   تغيرات  تقابلها  أن  يجب  المحتوى 
هيكلية  إعادة  يستوجب  وهذا  اإلعالمي،  للعمل  التقليدية 
لمنظومة العمل داخل المؤسسة اإلعالمية لتتناسب وتدعم 
التحول التقني، وهذا يشمل التقسيمات اإلدارية والمسميات 
الوظيفية والتوصيف الوظيفي أيضاً داخل المؤسسة، وهو 
جانب  في  وليس  شامًال  يكون  أن  إلى  التغيير  يدعو  ما 
واحد في المؤسسة. ومن النماذج المميزة في إعادة هيكلة 
المؤسسة اإلعالمية لتتناسب مع العصر الرقمي هي هيئة 
اإلذاعة البريطانية (BBC) ؛ حيث عمدت إلى تغيير الهيكل 
إستراتيجيتها،  قلب  في  التقنية  لتضع  للمؤسسة  التنظيمي 
هادفًة من هذا التغيير إلى دعم اإلبداع واالبتكار التقني في 

منتجها اإلعالمي لتضمن البقاء في المنافسة.
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وختــــــــامـــــاً، 

فيما يلي مجموعة من التوصيات التي يقترح على المؤسسات 
اإلعالمية تبنيها لتتمكن من االستمرار بنجاح وهي:

االستحواذ  ♦ أو  االندماج  عبر  كبرى  كيانات  تأسيس 
عن  عوضاً  أكبر  بشكل  المنافسة  على  قادرة  لتكون 
وجود مؤسسات إعالمية صغيرة وضعيفة مالياً وغير 

قادرة على االبتكار أو المنافسة.

لتتماشى  ♦ اإلعالمية  للمؤسسة  األساسية  البنى  تطوير 
مع التقدم التقني مع أهمية أن يقابلها تطوير في طرق 

العمل وآلياته.

بناء القدرات الصحفية في مجال توظيف التقنية كجانب  ♦
الصحفيين  وتمكين  الجمهور  والء  على  لإلبقاء  مهم 

واإلعالميين من توظيفها في المنتج اإلعالمي.

موظفي  ♦ لدى  الصحفية  المهنة  بمعايير  االلتزام  تعزيز 
اإلسقاطات  من  الهائل  للكم  للتصدي  المؤسسات  هذه 
المهنية في عالم اإلعالم بمهنية ودون المساس باألدوار 
هذه  أداء  لتعزيز  وسيلة  التقنية  فتطور  لها،  األساسية 

المؤسسات وليس غاية بحد ذاته.

يخاطب  ♦ والذي  الواحد  المقاس  إعالم  عن  االبتعاد 
تنويع  نحو  واالتجاه  واحدة  بصيغة  الجمهور 

الموضوعات واالهتمامات.

منتج  ♦ تقديم  خالل   من  الجمهور  على  الحفاظ  أهمية 
ضمان  عبر  ومتنوعة  متعددة  بوسائل  متنوع  إعالمي 
األدوات  وتنويع  المستخدمة  والوسائل  القنوات  تعدد 
واالستفادة القصوى من انتشار االنترنت لتحقيق ذلك.

كل  ♦ المنتج  يخاطب  بأن  االعتبار  بعين  األخذ  ضمان 
الفئات واالهتمامات.
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المقدمة

جاءت فكرة إنتاج الزيت الطيني المستخرج من نواة 
دراسٍي  لُجهٍد  حصيلة  المطابخ  من  المهدرة  والزيوت  التمر 
استمر لمدة أربعة أعوام في تخصص الهندسِة الكيميائيِة، حيُث 
بدأت الفكرة قبل عام من التخرِج حينما بدأت المخترعتان في 
بفكرٍة  الخروج  بهدف  التخرج؛  لمشروع  الُمسبِق  التحضير 
جديدة تختلف عن المعتاد من أفكار مشاريع التخرج وأن تكون 
مسلكاً قوياً بعد التخرج تُضاُف لهما في السيرِة الذاتية مع معدل 
االمتياز؛ وذلك من أجل الحصول على الوظيفِة التي تحلما بها.

تدريب  بفرصة  المخترعتان  التحقت  التخرج  بعد 
لمدة شهرين في شركة محمد البرواني لخدمات النفط والغاز 
في  الطموح  بدأ  التدريب  ومع  والغاز.  النفط  شركاِت  إحدى  ـ 
إلى  وبحثي  ورقي  إطار  مجرد  من  التخرج  مشروع  تحويل 
على  االطالع  بعد  بينهما   الربط  وجاء  وعملي،  واقعي  إطار 
عملية  أثناء  والغاز  النفط  شركات  تواجه  التي  التحديات  أهم 
الحفر. إذ تلجأ الشركات إلى استخدام الماء الطيني على نطاق 
التي  المشاكل  من  بالرغم  النفطية  اآلبار  لحفر  كسائل  كبير 
يلجأ  لذلك  الحفر.  عملية  تأخير  إلى  يودي  حيث  الماء  يسببها 
المهندسون إلى استخدام البديل األفضل ذي الجودة العالية؛ أال 
فترة  خالل  جدا  عالية  بكفاءة  يعمل  الذي  الطيني  الزيت  وهو 
زمنيه وجيزة، وبجهد أقل بكثير من الماء الطيني. ولكن واحدة 

من أهم المعوقات التي تواجه شركات النفط فيما يخص الزيت 
ال  لذلك،  الباهض.  ثمنها  بسبب  الكمية؛  محدودية  هي  الطيني 
يمكن االعتماد عليه كبديل دائم للماء الطيني إال في الظروف 

الصعبة ولآلبار العميقة جداً.

ومن هذا المنطلق، جاءت الفكرةإليجاد منتج يكافئ في 
جودته هذا المنتج النفطي، ولكن بقيمة أقل. واألهم أنه صديق 
للبيئة، وأطلق عليه اسم «الزيت الطيني االقتصادي  الصديق 
االقتصادية  تكلفته  قلة  بسبب   ،(Eco Friendly OBM) «للبيئة
كما  البيئة،  مخلفات  من  تحضيره  ويتم  بالبيئة  إضراره  وعدم 
تكافئ فعاليته المنتج الحقيقي الذي يستخدم حالياً في قطاع النفط 
والغاز، وذلك بعد حصوله على نتائج معتمدة تم التواصل إليها 
من قبل الشركات المختصة في هذا المجال، حيث يتميز بأربع 

مميزات أساسية تفوق المنتج الفعلي وهي:

۱- يتحمل أقصى درجة حرارة ممكنة؛  إذ أن المنتج 
 ، F ٥۰۰ الحقيقي يستطيع أن يتحمل درجة حرارة تصل إلى
كما   ،  F ۹۰۰ ناهزت  حرارة  درجة  المنتج  هذا  يتحمل  بينما 

أثبتت العينة كفاءتها في ظل هذه الظروف الصعبة.

إنتاجه  تكلفة  أن  إذ  المضافة؛  االقتصادية   القيمة   -۲
أقل من المنتج األصلي بنسبة ۲۰-۳۰٪ ، ويُّصنع من مخلفات 
بيئية؛ فهي  تقلل من قيمة اإلنتاج على عكس المنتج األصلي 
التكاليف  ذات  الثقيلة  النفطية  المشتقات  من  تصنيعه  يتم  الذي 

الباهظة.

إنتاج الزيت الطينــي المستخــرج مـــن نـــواة التمر والزيوت 
المهدرة من المطابخ

 للمخترعتين: تسنيم الداودية وسلمى السديرية.
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۳- القيمة البيئية المضافة؛ إذ يعد صديق للبيئة بسبب 
تصنيعه من مخلفات بيئية لديها خاصية التحلل الذاتي، وال 
تسبب آثارا بيئية مضرة الحقا، على عكس المنتج األصلي،  
كصديق  تصنيفه  يمكن  وال  الذاتي  للتحلل  قابل  غير  أنه  إذ 

للبيئة.

٤- النسبة العطرية في المنتج تتراوح بين (۰٫٥۰)٪، 
المنتجات  جميع  أن  وذلك  اإليجابية؛  مميزاته  أهم  من  وهي 
مشاكل  إلى  تؤدي  والتي  المركزة،  براحتها  تتميز  النفطية 
صحية كالتهابات الجيوب األنفية بسبب التعرض المستمر لها 
بكميات كبيرة مركزة. في حين كان انخفاض النسبة العطرية 

في هذا المنتج عامًال يضمن سالمة التعامل معه.

الجانب العلمي للمنتج

أكبر  من  الخليج  ُدول  وباقي  ُعمان  سلطنة  تعتبر 
من  واحدة  التمر  نواة  وتعد  سنويا،  التمور  تنتج  التي  الدول 
هذه  استغالل  كيفية  في  الفكرة  جاءت  وعلية  مخلفاتها.  أهم 
منتج  إلى  وتحويلها  المهدرة  المخلفات  من  الكبيرة  الكميات 
ذي قيمة اقتصادية يدخل في واحدة من أهم القطاعات التي 
بل  والغاز؛  النفط  قطاع  وهو  الوطني  االقتصاد  عليها  يقوم 
وتحويله إلى منتج يستخدم في عمليات حفر اآلبار النفطية من 
خالل استخدامه كسائل حفر يعرف بالزيت الطيني. ونظراً 
للكميات الكبيرة المستخدمة؛ فإن نواة التمر غير قادرة على 
للحفرة  طن   ۲۰ تتجاوز  التي  الكميات  لهذه  الطلب  تغطية 
المطابخ  في  المهدرة  الزيوت  استغالل  يمكن  لذا؛  الواحدة، 

لرفع الكميات المنتجة وتحويلها إلى المنتج النهائي.

تمر عملية اإلنتاج بثالث مراحل أساسية وهي: عملية 
الفصل.  وعملية  المعالجة،  وعملية  والتصفية،  االستخالص 
ومنتجين  أساسي  منتج  على  اإلنتاج  عملية  تحتوي  حيث 
آخرين ثانويين يضيفان قيمة اقتصادية أخرى للعملية ككل، 
العديد  في  تدخل  الثمن  غالية  مادة  وهي  الجليسيرول  وهما 
في  األساسية  المادة  تُعد  أنها  كما  النفطية،  الصناعات  من 
صناعة الصابون ومواد التجميل. والمنتج اآلخر هو بودرة 
ماده  إلى  تحويلها  ويتم  االستخالص،  عملية  بعد  التمر  نواة 
لسد  تستخدم   LCM ب  تعرف  الحفر  عمليات  في  تستخدم 
حاليا  وتستخدمها  النفطية،  اآلبار  داخل  والشقوق  المسامات 
شركة أرامكو السعودية في آبارها النفطية، على نطاق واسع 

كبديل بيئي أقل تكلفة من البوليمر.

رحلة النجاح

الفرصة  خالل  العينة  إنتاج على  الفعلي  العمل  بدأ 
أشهر،  ستة  من  ألكثر  البرواني  محمد  شركة  في  التدريبية 

لتظهر النتائج اإليجابية التي أثبتت نجاح العينة مبدئياً. ومن 
هنا انطلقت المخترعتان مباشرة لحفظ الفكرة والتقدم بطلب 

تسجيلها كبراءة اختراع.

المجال  فتح  التسجيل،  موافقة  على  الحصول  وبعد 
وزارة  من  بدعم  المشروع  لهذا  الدولية  للمشاركات  لهما 
ممثلة بقسم الملكية الفكرية، لتتاح  التجارة والصناعة تحديداً 
لالبتكار  الخامس  الدولي  المعرض  لحضور  الفرصة  لهما 
بالقاهرة بمشاركة أكثر من ٦۰۰ ابتكار على مستوى الشرق 
والميدالية  الثالث  المركز  المشروع  هذا  وحقّق  األوسط، 
البرونزية، ليعطي هذا اإلنجاز قيمة إضافية للمشروع ودافعاً 

أكبر لتحقيق مراكز متقدمة في محافل دولية أخرى. 

الدولي  المعرض  في  الثانية  المشاركة  وجاءت 
سمو  رعاية  تحت  الكويت  دولة  في  لالبتكار  عشر  الحادي 
والمنظمة  الخليجية  االختراع  براءات  ومكتب  الدولة  أمير 
المشروع  هذا  ليحرز  (الوايبو)،  الفكرية  للملكية  العالمية 
تم  الخليجية،  االختراع  براءات  مستوى  على  األول  المركز 
جاءت  حيث  العالمية،  المنافسة  للدخول  المشروع  هذا  تأهل 
من  بدعم  بجنيف  لالبتكار  العالمي  المعرض  في  المشاركة 
الهيئة العمانية من أجل الشراكة واالستثمار وتمثيل السلطنة 
على  بحصوله  دولياً  إنجازاً  ليحقق  العالمي  المحفل  هذا  في 
الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف كأفضل مشروع بيئي على 

مستوى العالم.

القيمة  الجميع  أدرك  اإلنجازات،  هذه  توالي  بعد 
االقتصادية التي قد يحققها هذا االبتكار والقيمة المادية والبيئية 
والفكرية؛ مما أوجد اهتماما ملحوظا من قبل الشركات الرائدة 
 (PDO) للنفط والغاز في عمان ومنها شركة تنمية نفط عمان
لتتاح فرصة فتح باب االستثمار وتحويله من مجرد عينات 
اقتصاديا  دراسته  إلى  باإلضافة  مّصنع؛  منتج  إلى  مختبرية 
مجال  في  نوعية  نقله  ليسجل  األمان،  بر  إلى  به  والوصول 
النفط والغاز بتوقيع من شابتين عمانيتين رائدتين في مجال 

البتروكيماويات.

النظرة المستقبلية

ما زال هذا االبتكار بحاجة إلى الدعم الالزم الستكمال 
المهمات  كل  إنجاز  وحده  يستطيع  ال  فالمبتكر  مسيرته؛ 
المطلوبة والخطوات الالزمة للوصول إلى المستوى المنشود، 
ناهيك عن  قلّة وجود المختبرات المتخصصة الستكمال كامل 
الالزمة  األساسيات  أهم  أحد  تعّد  التي  المتبقية  الفحوصات 
وعليه؛  االبتكار.  لهذا  النهائية  الخطوات  الستكمال  والمهمة 
االبتكار  هذا  في  لالستثمار  جهد  بكل  المخترعتان  تسعى 

وتحويله إلى منتج وطني ينافس المنتجات المماثلة.
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منذ انضمام السلطنة إلى منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة ـ اليونسكو في عام ۱۹۷۲م، ومندوبية السلطنة 
الدائمة لدى المنظمة تقوم بجهود مقدرٍة وملموسٍة إلبراِز مكانِة 
نطاق  في  الُدولية  الساحة  على  حضورها  وتفعيل  السلطنة، 
التعريف  في  أسهم  الذي  األمر  المنظمة؛  واختصاصات  مهام 
بها  الالئقة  المكانة  وتبوئها  حضورها،  من  ز  وعزَّ بالسلطنة، 
والدبلوماسية  النشط  الحراك  وأسهم  بل  الُدولية،  الساحِة  على 
العالية التي يتميز بها منتسبو مندوبية السلطنة إلى تقلّد السلطنة 
العديد من المناصب والعضويات في مختلِف المجالِس والهيئات 
الماضية،  السنوات  مدى  على  للمنظمة  التابعة  والمكاتب 
والمشاركة بشكٍل دؤوٍب في مختلِف األنشطِة التي تُنّفُذ في مقِر 

المنظمة، خاصة الثقافية منها. 

السيمفونية  األوركسترا  فرقة  أقامت  الصدد،  هذا  وفي 
اليونسكو  منظمة  مقر  في  موسيقياً  حفًال  الُعمانية  السلطانية 
بالمنظمة  األعضاء  الدول  سفراء   من  عدد  حضره  بباريس، 
وكبار موظفيها، وقدمت خالله سفيرة السلطنة لدى اليونسكو نبذًة 

ُمختصرًة عن داِر اُألوبرا السلطانية ـ مسقط، وعن إنشاِء فرقة 
األوركسترا السيمفونية السلطانية عام ۱۹۸٥م؛ إيماناً من جاللة 
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه هللا ورعاه ـ  بأهميِة 
استخدام المعزوفات الموسيقية وتوظيف اإلبداع المنبثق عنها 
في نشر ثقافة قبول اآلخر من الثقافات المغايرة، وتعزيز القيم 
والمبادئ اإلنسانية مثل: الوئام، والتسامِح، والعيِش المشترك. 

وفي شأٍن ثقافي آخر، شاركت مندوبية السلطنة الدائمة 
لدى اليونسكو في فعالية ”دور المرأة في طرق الحرير“، وذلك 
لمنظمة  التنفيذي  للمجلس   ۲۰٦ الدورة  انعقاد  هامش  على 
والتي  الحرير؛  لطرق  اليونسكو  مبادرة  إطار  في  اليونسكو، 
تهدف إلى تسليط الضوء على دور المرأة في طرق الحرير، 
ولمناقشة آلية تمكين حضورها وتعزيزه في هذا التراث اإلنساني 
المشترك، حيُث يُعدُّ طريق الحرير تراثاً ثقافياً مشتركاً للبشرية 
جمعاء؛ لما له من تأثير متبادل بين الشعوب الواقعة عليه. كما 
تم مناقشة دور المرأة في نقل وحماية التراث المشترك لطرق 
الحرير خاصًة فيما يتعلق بالمعرفة التقليدية، ودور المرأة في 
حماية ونقل تراث طرق الحرير، وفي تعزيز اإلبداع؛ لحماية 
وإحياء الحرف اليدوية، وكذلك تمكينها في مختلف المجاالت. 

في  الفاعلة  المشاركة  في  جهدا  السلطنة  تألو  وال 
بين  التفاهم  تعزز  التي  الدولية؛  الثقافية  المحافل  مختلف 
الشعوب، وتدفع بالعمل المشترك لألمام في سبيل تقديم النموذج 
الوسطي والمعتدل، ولعل الجهود اآلنفة الذكر تنسجم مع جهود 
أُخرى مماثلة تبذلها السلطنة لتحقيق الغاية ذاتها، ومنها معرض 
وزارة  فعالياته  نّفذت  والذي  ُعمان،  من  اإلسالم)  (رسالة 
الثقافية  المهرجانات  مختلف  في  الدينية  والشؤون  األوقاف 
كما  العالم،  حول  العواصم  من  العديِد  في  المتنقلة  والمعارض 
تم تنظيمه بالتعاون مع المندوبية الدائمة للسلطنة لدى اليونسكو 
لحرص  استمراراً  ۲۰۱۸م؛  سبتمبر  شهر  في  المنظمة  بمقر 
السلطنة على نشر ثقافة التعايش السلمي وتعزيز التفاهم والوئام 

بين األمم  والشعوب.

األنشطة  يخص  ما  بعض  حول  خاطفة  ومضة  هذه 
العمانية في أروقة اليونسكو. لكّن الحدثين البارزين اللذين نحن 
على موعد معهما في شهر نوفمبر من هذا العام ۲۰۱۹م، هما 
السلطان  جائزة  وتوزيع  لليونسكو،  العام  المؤتمر  إجتماعات 
تواصل  من  القادم  العدد  سيحاول  والذين  البيئة،  لحماية  قابوس 

تسليط الضوء عليهما بشكل أكبر. 

محمـــــد بن سلّيـــــم اليعقــــوبـــــي
أمين اللجنة الوطنية الُعمانية للتربية والثقافة والعلوم

ونتـــــــــواصــــــل
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Since Oman joined the UNESCO family 
in 1972, the Permanent Delegation of the 
Sultanate to the Organization has been able 
to establish the Sultanate’s status and activate 
its presence in the international arena within 
the scope of the UNESCO’s functions and 
competences. The active and diplomatic 
mobility of Oman led it to involve in positions 
and memberships in various councils, bodies 
and offices of the Organization over the 
past years and the delegation is actively 
engaged in various activities carried out at the 
headquarters of the organization, especially 
cultural ones. In this regard, the Royal Oman 
Symphony Orchestra held a concert at the 
headquarters of UNESCO in Paris, which 
was attended by a number of UNESCO 
ambassadors its senior staff. 

Ambassador of the Sultanate to UNESCO 
gave a brief introduction to the Royal Opera 

House in Muscat as well as the history of the 
orchestra which was established in 1985 due 
His Majesty Sultan Qaboos bin Said belief in the 
importance of using musical instruments and 
employing the resulting creativity in spreading 
the culture of acceptance of other cultures, as 
well as human values and principles such as 
harmony, tolerance, and co-existence.

In another cultural matter, the Permanent 
Delegation  participated in the “Women in Silk 
Road” event which was conducted, on the 
sidelines of the 206th session of the UNESCO 
Executive Council within the framework of 
UNESCO Silk Roads Initiative, to highlight the 
role of women in the Silk Road and to discuss 
the mechanism of enabling and enhancing 
their presence in this common human heritage. 
The Silk Road is a common cultural heritage 
of all mankind for the reason that it has a 
reciprocal influence among the peoples. The 
role of women in the transfer and protection 
of the common heritage of the Silk Road was 
also discussed, particularly with regard to 
traditional knowledge, promotion of creativity, 
protection and revival of handicrafts, as well 
as women empowerment in various fields 

The Sultanate spares no effort to actively 
participate in various international cultural 
forums that promote understanding among 
peoples and push forward common actions 
to provide a moderate environment. The 
“Message of Islam” from Oman was an 
exhibition which was carried out by the Ministry 
of Awqaf and Religious Affairs in various cultural 
festivals and events in many capitals around 
the world. It was  organized in cooperation with 
the Permanent Delegation in September 2018, 
in continuation of the Sultanate’s keenness to 
spread the culture of peaceful coexistence 
and promote understanding and harmony 
between nations and peoples.

Let's  communicate

By: Mohammad Al Yaqoubi
Secretary General of Oman National Commission

 for Education, Culture and Science
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mental effects later unlike the traditional prod-
uct which is not self- degradable and cannot be 
classified as environmentally friendly.

4- The aromatic percentage in the product ranges 
from (0.5 - 0)%, which is one of the most im-
portant advantages as oil products are charac-
terized by concentrated aromas which lead to 
health problems such as sinus infections due to 
constant exposure.

Practicality

The Sultanate of Oman and the neighboring gulf 
countries are among the largest producers of dates 
annually and dates pits form a significant part of 
their waste, which triggered the idea of utilizing this 
huge amount of waste and turn it into a product 
of economic value and most importantly utilizing it 
in one of the most important sectors on which the 
national economy is based which is the oil and gas 
sector and specifically in drilling oil wells. However, 
due to the large quantities needed that can reach 
20 tons per hole, the date pits are unable to cover 
the demand and so waste cooking oil is mixed in 
to meet the final accepted quantity . The process 
of production goes through three basic stages: ex-
traction and liquidation, treatment, and separation. 
The production process contains a primary product 
and two other secondary products that add another 
economic value to the whole process: 1- Glycerol , 
which is an expensive material that is used in many 
oil industries and is also the main material in the 
manufacture of soap and cosmetics. 2- Date kernel 
powder after the extraction process.  It is converted 
into a material used in drilling operations known as 
LCM used to plug pores and cracks inside oil wells. 
Saudi Aramco is currently using it in its oil wells on 
a large scale as a cheaper alternative to the envi-
ronment than polymer.

Journey to success 

During the training period of Tasnim and Salma,  
actual work on sample production began at MB 
Company for more than six months, showing the 

positive results that proved the success of the 
sample in principle. The inventers then registered 
their invention  and were given the opportunity to 
participate in international events with  the support 
of the Intellectual Property Division in the Ministry 
of Commerce and Industry.  They attended the 5th 
International Innovation Exhibition in Cairo which 
gathered more than 600 inventions in the Middle 
East and they won third place and a bronze medal. 
This achievement gave them greater motivation to 
achieve advanced positions in other international 
forums.

The second participation was in the 11th Interna-
tional Exhibition of Innovation in Kuwait which was 
held under the patronage of the Emir , the Patent 
Office of the Gulf and the World Intellectual Prop-
erty Organization (WIPO). This project won the 1st 
place which qualified it to compete in The World 
Innovation Exhibition in Geneva, with the support 
of the Omani Authority for Partnership and Invest-
ment and the project won the gold medal with hon-
ors as the best environmental project in the world.

After these achievements, everyone realized the 
economic, physical, environmental and intellectual 
value of this innovation. It was noticed by the lead-
ing oil and gas companies in Oman, including the 
Petroleum Development Company of Oman (PDO) 
which encouraged its transfer from laboratory sam-
ples to reality after studying its safety to mark an 
important leap in the oil and gas field in the name 
of two Omani women pioneers in the field of petro-
chemicals.

What’s next?

This innovation still needs  support  to complete its 
journey. The innovator alone cannot accomplish all 
the required tasks and steps to reach the desired 
level, especially with the lack of specialized labo-
ratories to complete the remaining tests. “We con-
tinue to strive to invest in this innovation and turn 
it into a national product that competes with similar 
products” they said.
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Production of Oil using dates pits

and cooking oil waste

By inventors: Tasnim Al-Daoodi and Salma Al-Sudairi

Background

The idea of producing oil extracted from the ker-
nel of dates and waste oil from kitchens was the 
fruit of a four-year study in chemical engineering. 
The idea started to form a year before Tasnim and 
Salma graduation when they started preparing for 
their graduation project. They wanted  a new solid 
topic for their graduation project...  something that 
can make them stand out and that looks good on 
their CV in order to get the job of their dream.

After graduation, the girls joined MB, an oil and 
gas services company, as trainees for two months 
where they learned about the challenges that are 
facing oil and gas companies during drilling pro-
cesses. Engineers resort to the use of water based 
mud (WB) on a large scale as a drilling fluid de-
spite the problems caused by water, which leads 
to a delay in drilling. Companies may also use a 
better alternative which is oil based mud (OB) , 
which works more efficiently within a shorter time 
frame than WBs. However, one of the most im-
portant obstacles facing oil companies in terms of 
OBs is the limited quantity produced because of its 

high price. Therefore, it cannot be relied upon as a 
permanent alternative except in difficult conditions 
and very deep wells.

Fortunately, a new product was invented that has 
the same quality but costs less and is even envi-
ronmentally friendly.  The product is called ECO 
Friendly OBM and it has four advantages that 
makes it better than the traditional OB:

1- ECO Friendly OBM withstands extremely high 
temperatures. The traditional OB can withstand 
up to 500 F while the ECO Friendly OBM can 
take up to 900 F.

2- Economic value. The cost of production of ECO 
Friendly OBM is 20-30% less than the tradi-
tional product and is made from environmen-
tal waste. It reduces the value of production 
as opposed to the traditional product, which is 
manufactured from heavy oil derivatives with 
high costs. 

3- Environmental value. It is environmentally 
friendly because of its ability to go through self- 
degradation and do not cause harmful environ-
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digital age is the BBC, which has changed its 
organizational structure to put technology at 
the center of its strategy, aiming to support 
innovation in its media product to ensure that it 
remains competitive.

In conclusion, the following are a set of 
recommendations that media organizations are 
encouraged to adopt in order to be successful:

 ♦ Establish large entities through mergers or 
acquisitions to be more competitive rather 
than having small, financially weak, non-in-
novative or competitive media institutions

 ♦ Develop the infrastructure and mecha-
nisms to match the technological progress.

 ♦ Use technology to maintain public loyalty 
and enable journalists and media profes-
sionals to use technology in media products

 ♦ Promote adherence to press profession 
rules in order  to treat the huge amount 
of professional projections in the media 
world without compromising the funda-
mental roles. Technological development 
is a means to enhance the performance of 
these institutions and not an end in itself.

 ♦ Stay away from one size media that ad-
dresses the audience in one format; in-
stead, work on diverse topics and interests.

 ♦ Keep audience loyalty through the provi-
sion of a multiple media products like mul-
tipule  channels and tools and make the 
most out of Internet popularity.

 ♦ Ensure that the product addresses all cat-
egories and interests
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use in delivering their message, which means 
that false news makers are dominating the 
platform with news that reflect their agendas 
and plans

Business Models for Media Organizations

Media organizations follow a variety of 
business models, especially ones that thrive 
on their ability to make profits. Some tend to 
adopt several models instead of one model to 
ensure income and profits. There is a model 
that relies heavily on commercials, but the 
commercial advertising market is declining 
and is also threatened by the development of 
technological solutions that block ads, which 
means that advertisers refrain from investing 
in this market, which drives  media institutions 

to find alternatives as an income source. The 
selection of several models may be better 
than relying on one or two models as usual. In 
fact, there is no one model that is works  best 
for the sustainability of  media establishments. 
The latest studies indicate that a significant 
decline in the advertising market is expected 
to affect the world of journalism and media. 
Consequently, media organizations are 
encouraged to adopt a pre-subscription system 
in return for offering a specialized product.

Some media organizations offer journalists 
and media professionals some advantages 
such as attending specialized workshops and 
conferences against regular subscriptions. 
Other organisations create a brand and trade 
it. This means a shift in the nature of jobs 
and roles in the media organization to match 
these changes. Changes in media content 
technologies must also be matched by changes 
in the traditional patterns of media work. This 
requires a restructuring of the work system within 
the media organization to suit and support the 
technological transformation. Administrative 
divisions, job titles and job descriptions should 
be restructured. A distinctive example of the 
restructuring of the media institution to suit the 
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methods only? To what extent are they aware that 
media integration in the provision of information 
services is no longer an option but a reality for 
these institutions? It is not only important to 
create an audio-visual media product on a single 
platform, but also to provide content with advanced 
technical patterns and images such as the use of 
VR and AR and the use of artificial intelligence 
in the presentation of the media product. Media 
institutions should be aware of the impact of the 
traditional pattern upon their sustainability, survival 
in competition and their ability to maintain the 
magnitude of social, cultural and political impact, 
especially with the world witnessing a great 
openness thanks to the Internet and the control 
of social media on the content industry and the 
industry of public opinion alike.

Traditional media organizations face two types 
of challenges that threaten their existence 
and sustainability, one is related to the ability 
to influence, interact and maintain public 
confidence. They need to present topics and 
issues of priority from the public perspective in 
light of the massive flow of news on the platforms 
of social media and they need to refute false 

content. The other threat is the ability of media 
organizations to achieve sustainability and 
financial growth that enables them to develop 
and expand in the desired manner. In this 
regard, traditional media to must deal with these 
changes, especially with the significant decline 
in the market and revenues of television and 
advertising agencies and the rise in revenues 
of digital media and electronic games.

The goal is the primary driver of change

Although change is vital, this constant pursuit 
of change should not dominate the main goal 
of media which is the production of news and 
quality content capable of providing knowledge 
to the public without fabrication, which means 
the media organization needs to clearly define 
its goals and adopt innovations and solutions 
that will contribute to achieving these goals.

The goal is not to adopt the technology itself 
but to be able to use this technology in such 
a way that these institutions can reach their 
audiences and deliver their messages. This 
calls for the adoption of appropriate solutions, 
especially in newsrooms. Studies indicate that 
newsrooms lack professional technological 



The Structures And Business Models
Of Media Organisations In the Time

of Technological Progress

Media is going through major transformations 
and integrations within its different sources. 
After many thought that inventions such as 
television and radio may eliminate paper,  
technology came with a full wave of changes 
that drowned older media, forcing media 
organizations to restructure their systems or 
even closure for those who did not rush to 
adapt to these variables or deliver in a manner 
that is acceptable to the public trends in terms 
of the ways of providing media material. 

This article briefly discusses the changes 
taking place in the media arena in terms of 
the impact of technology on business models 
and sustainability as well as the need for 
media institutions to restructure the modus 
operandi in a manner appropriate to the 
present and future. The transformations have 
not only changed the way in which news and 
information materials are broadcast, but also 

the nature of how the public deal with media. 
Audience are no longer mere recipients of 
content but are now actively involved and 
are main influencers in the industry. One way 
media is no longer sustainable and cannot 
maintain audience loyalty. Technology has 
blurred the line between the sender and the 
recipient and the action and reaction became 
instant. There are no TV audience and Radio 
audience as much because smart technology 
is now able to provide content from all types of 
media in one small handheld device which has 
changed the way people deal with information 
significantly. Consequently, the media 
industry had to change the way it produces 
content dramatically, starting from the idea, to  
marketing, to broadcasting and up to interacting 
with the audience. There has been a significant 
reduction of production processes and the 
size of crews whose presence is required for 
a good and “broadcastable” media content. 
Mobile devices are able to offer a product that 
is as good as the “old way” creation using one 
device and one individual.

All of these elements necessitated the need 
for media organizations to re-designate their 
tasks and operations in proportion to the 
changes taking place. Technology has helped 
to reduce the cost of production, but some 
institutions are still operating in the traditional 
and costly way, which is a factor of pressure 
on their financial growth or even stability.

Media integration is no longer an option:

The questions that comes to mind are: Are media 
organizations still adhering to traditional forms and 
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A. Helps to shape thought and evaluate goals 

and policies.

B. Helps educational management to take care 

of core issues.

C. Helps guide and integrate activities.

D. Facilitates monitoring of job performance.

E. Helps to make future decisions.

F. Helps to prepare human cadres to serve the 

aspirations of the educational field.

G. Balancing output with labor market according to 

economic plans.

This study’s recommendations are as follows:

- Setting specific and clear procedures to activate 

the strategic plan of the Ministry of Education 

in the Sultanate of Oman.

- To spread awareness and a culture of systematic 

on strategic planning and practice according 

to its scientific concept.

- The need to pay attention to the training aspect 

on how to prepare the strategic plan.
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planning of the school with the use of some 

known models such as the Cambridge Strategic 

Planning System to develop the skills of students 

in this area.

There are many studies in the Sultanate of 

Oman that are concerned with strategic planning 

since the beginning of the twenty-first century:  

Al-Shamsi (2010) studied the effectiveness 

of strategic planning on human resources 

development at the Ministry of Education, Al-Bahri 

(2010) studied the development of a proposed 

model for the development of educational plans 

and needs in human resources based on the 

strategic planning of the Ministry. In addition Al-

Sarhani’s study (2010) on the reality of strategic 

planning, and Al-Husani (2008) study, about 

the design of a strategic planning model for the 

ministry. All these studies have agreed on the 

following results:

1. An average level of clarity of the scientific 

concept of strategic planning in the Ministry of 

Education in the Sultanate of Oman, as well 

as the average level of implementation by the 

administrators.

2. Seniors are preoccupied with routine problems 

which prevented them from focusing on 

strategic problems

3. Lack of training programs for strategic planning

Conclusion 

It is necessary to understand that there is no such 

thing as an ideal strategic plan. Focus on what 

you offer during implementation by reflecting on 

and preventing the reoccurrence of errors. The 

successes of any educational institution relies on 

addressing all operations consistently. Through 

what has been discussed above, we can draw 

that strategic planning: 
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preparation of quality outputs via the empowerment 

of the educational administration and the 

identification of  its priorities. According to his 

study, quality experts find that strategic planning 

impact on quality in education is achieved when 

the following elements are ticked:

A-  Formulation of visions and tasks.

B- Identification of the beneficiaries of the 

educational services.

C- Identification of the demands of beneficiaries 

in the educational process.

D-  Availability of factors contributing to quality: 

accreditation, direction, implementation 

and evaluation.

Education is the most important national strategy 

because education plays an active role in the 

development of nations, linking their outputs to 

the labor market, which in turn develops  the 

economic and social fields, thus leading to 

political and human stability. Therefore, a good 

understanding of the importance of strategic 

planning by senior management and decision-

makers is the right way to know the available 

potentials and various energies that feed the 

educational process and its development.

The Sultanate of Oman, represented by the 

Ministry of Education, recognized the importance 

of strategic planning and created the position 

of “Undersecretary for Educational Planning 

and Human Resource Development” in the 

new ministerial structure, followed by a general 

Directorate for Planning and Quality Control. The 

Sultanate also relies on its five- years plan. It 

completed the eighth five-year plan (2011-2015) 

and progressing in the ninth five-year plan (2016-

2019). The Ministry of Education is working on 

a long-term strategic plan for education from 

2016-2040 to be in line with the National Plan 

2020-2040 by integrating education sectors and 

the school grades. In addition to the interest in 

the implementation of school strategic planning 

to decentralize and provide an opportunity for 

schools to work responsibly and encourage self-

initiatives.

It is expected that strategic planning starts 

from preparing the vision for the future until the 

formation and shaping of the future through the 

use of conditions and potentials to serve the 

educational institution

Therefore, it is important in the field of education 

to design strategic plans, set objective goals and 

theories, learn from past experiences and look 

at education and quality with a critical eye and 

find common grounds between them as they 

are two faces of the same coin. In this sense, 

the Ministry of Education has established a 

quality control department within the Directorate 

General of Educational Planning within the 

updated ministerial structure to keep pace with 

progress in the field of planning and access to 

overall quality.

Strategic planning at the school level in Oman is 

based on linking the school’s plans to the strategic 

plan established by the Ministry of Education and 

it is one of the main tasks of the school principle. 

The principle creates and adapts the school plan 

in cooperation with the school board and work on 

building the capacity of the school personnel in 

order for them to keep up with the requirements 

of the strategic plan and improve the educational 

process and achieve the school’s vision and 

strategic plan. The objectives of school planning 

are to study the reality of the school, analyze 

the surrounding environment, address the 

weaknesses and enhance the strengths and 

personal development of the school principal 

to face any future changes. There is also the 

possibility of involving students in the strategic 
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The importance of strategic planning lies in 

several key points:

- Planning provides a framework which is part of 

the educational institution’s thinking

- Strategic planning is necessary in building 

the strategic departments of educational 

institutions

-    Planning helps educational institutions to 

perform, achieve, and respond quickly to any 

emergency.

- Planning helps to adjust opportunities according 

to the latest developments

- Planning increases the ability of the educational 

institution to implement its strategic vision    in 

full and achieve the desired goals 

Characteristics of strategic planning in education:

A) Inclusiveness and integration: A comprehensive 

consideration of the surrounding factors 

B) Flexibility: The necessity of flexibility and 

adaptation according to circumstances.

C) Acceptance of change: the ability to deal with 

changes.

D) Openness: keeping pace with globalization in 

administrative planning

E) Provision of technology: use of modern 

technological means

F) Rationality: planning of things according to 

indicators and surrounding factors

The impact of strategic planning on the quality 

of the educational system in the Sultanate of 

Oman

Previous Studies:

- Al-Hinai’s (2014) study on designing a research 

framework to explore the different planning 

steps using the objectives network for designing 

a matrix as a model. It is necessary to have 

sufficient knowledge of the target network model 

that precedes the strategic planning process.

- Taimah (2007), through his study on strategic 

planning and overall quality in Islamic education, 

defined strategic planning as imperative for the 
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specific directions and mechanisms to pursue a 

desired future outcome. There is also strategic 

thinking which differs from strategic planning but 

both are interrelated, although strategic thinking 

is more comprehensive than strategic planning.

Quality educational outcome is a priority  in 

national plans for developed or developing 

countries and it is a constitutional right for all 

groups of society. 

On the basis of the United Nations documents 

associated with the Universal Declaration of 

Human Rights and the Convention on the Rights 

of the Child, the international community adopted 

the resolutions of the UN along the years starting 

from the World Declaration on Education for All in 

Jomtien, Thailand, in 1990 and the next in Dakar, 

Senegal in 2000, followed by the formation of six 

sustainable development goals during the World 

Declaration of the World Education Forum, 

which documented the Millennium Development 

Goals in 2005 which were formed to improve 

human life and eradicate poverty by 2015. The 

6  goals urged countries to make efforts and 

develop comprehensive national education for 

all programs in cooperation with United Nations 

organizations, especially UNESCO, which deal 

with education issues. These steps necessitates 

the need for all countries to endeavor to work 

on the strategic planning of education, identify 

the ways in which they will take advantage of the 

experiences of developed countries in the fields 

of education development and good planning.

The Concept of Strategic Planning

Strategic planning is one of the basic and 

important stages in any administrative work. 

It is the best method of thinking and uses the 

best methods according to available resources. 

“Strategy” comes from a Greek word that means 

“command of the armies”  or “a carefully studied 

plan”. Some defined strategic planning as the art 

of how use the potentials in an ideal way to reach 

the desired goal.

Many researchers gave different definitions of 

the concept of strategic planning, for example:

- El Sakka (2015) defines strategic planning as a 

continuous, complex and fundamental process in 

the administrative functions related to planning, 

implementation, monitoring and evaluation of 

operations.

- Rashidi (2015) defines strategic planning as 

an organized effort that leads to the adoption 

of basic decisions and appropriate actions to 

achieve the objectives of the institution. 

Based on what is stated, perhaps we can say that 

strategic planning is a systematic process based 

on the appropriate methods and procedures to 

achieve the goals for a better future.

The importance of strategic planning in education

Educational institutions, international organizations 

and research centers are increasingly interested in 

strategic planning to put developmental programs 

in the field of education. Several countries are 

working hard to attract the necessary expertise in 

cooperation with international organizations and 

developed countries to presents their experiences 

in strategic planning for quality education and 

quality outputs.

Inclusive societies involve strategic planning in the 

organizational structures of all national institutions. 

This is a systematic process to achieve the 

country’s goals, especially in education, which is 

the cornerstone in the preparation of any strategic 

plan for the comprehensive development of any 

country.
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The Impact of Strategic Planning on the 
Quality of Education in Sultanate of Oman

Education is a Key key to achieve 

comprehensive and sustainable 

development. It has evolved dramatically in 

order to prepare an ambitious generation that is 

equipped with skills and knowledge that enables 

them to take the responsibility of building nations 

and societies.

Planning the educational process is key to success. 

Planning is a roadmap towards achieving desired 

goals. There is general planning and strategic 

planning which are two different concepts: general 

planning involves identifying the resources and 

tasks of an institution to achieve a set of goals 

that are in line with its policies. On the other 

hand, strategic planning is the process of defining  

By: Salim Hilal Al Habsi
Oman National Commission for Education,

Culture and Science
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definition of artificial intelligence and correct 

any false ideas about it. Professor Jean-Gabriel 

Janascia explained in an article published by 

UNESCO Corrier that artificial intelligence 

based on machine learning is still programmed 

by humans and as much as it can mimic certain 

cognitive aspects of human intelligence, it 

cannot fully replace human intelligence which 

extends to social and emotional dimensions.

We cannot overlook the real challenges artificial 

intelligence may pose, let alone its impact on the 

economic and social aspect such as the labor 

market. Its complexity requires discussing its 

ethical issues whether they are related to human 

power, robot responsibility, autonomy,  privacy, 

human rights or many other aspects that have 

not yet been explored.

Artificial intelligence provides opportunities for 

serving the goals of sustainable development 

and development in general, and within its areas 

of competence, UNESCO should explore these 

opportunities. For example, what innovative 

ways in which artificial intelligence can provide 

advanced teaching and learning? How can it 

digitize, preserve or restore cultural heritage? 

What is its role in the development of scientific 

research? More importantly, how can its benefits 

be as comprehensive as possible not only at 

the national level and across different layers 

of society, but also at the global level? In this 

regard, it is important to recognize the digital 

gap that artificial intelligence can widen, and to 

think about other issues such as the transfer of 

knowledge and technology.

 Finally, UNESCO has an indispe nsable role not

 only as a normative organization but also as

 programs organizers . Considering the rapid pace

 of technological development, UNESCO must

 utilize its vast expertise and academic  network

 to provide policy advice and capacity-building

 to reap the benefits of artificial intelligence.

 Several institutions have begun to work in this

 area, including the Organization for Economic

 Co-operation and Development (OECD), which

 has published several awareness-raising

 publications. However, to cover this issue more

 comprehensively, it must be multidisciplinary

 and, at the global level, should be highlighted

 with a multi-stakeholder approach, just like

 many other areas of development. The list of

 stakeholders should include civil society and the

 private sector Not only for the economic value

 of artificial intelligence; but also for ensuring its

 social responsibility. The academic community

also needs to participate to ensure that research-

 based policies and government participation

 are in place to enhance political will and a rapid

 global consensus for the desired realization of

 this industry.



What’s UNESCO’s role in the area of 
artificial intelligence?
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As Artificial intelligence( AI) is gaining a growing 

global momentum, UNESCO is planning to 

explore the benefits of artificial intelligence as 

well as mitigate its risks by including it in their 

programs and intergovernmental discussions. 

UNESCO organized a conference entitled 

“Principles of Artificial Intelligence: Towards 

a Humane Approach?” in March 2019 at its 

headquarters in Paris, with the participation of 

representatives of Member States, including the 

Sultanate of Oman, as well as academic, private 

sector and civil society representatives; to discuss 

the benefits and risks of artificial intelligence and 

to study its status in a humanitarian context.

The UNESCO World Commission on the 

Ethics of Scientific Knowledge and Technology 

(COMEST) issued a preliminary study on the 

ethics of artificial intelligence and recommended 

that UNESCO develop a standards document 

on the use of artificial intelligence. The idea 

was presented for consideration at the General 

Conference and as an item at the 206th session 

of the UNESCO Executive Board, highlighting the 

importance of intergovernmental discussions in 

this area. The Sultanate, during its participation 

in the 2016 session of the Executive Council 

of UNESCO, stressed on the need to explore 

innovative ways to harness artificial intelligence 

for development. In cooperation with the 

Government of the People’s Republic of China, 

UNESCO organized an international conference 

on artificial intelligence and education to study 

emerging and innovative practices for the use 

of artificial intelligence in education and Oman 

attended this conference.

UNESCO is actively involved in the global 

debate in this area to explore its normative and 

programmatic role, to continue to investigate and 

mitigate its challenges, and to find a common 

By: Yara Al Ghafri
International Relations Specialist, UNESCO
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How do you see the competitive opportunities of 
Arab educational systems and building knowledge 

economies in the light of rapid changes and the 
fourth industrial revolution?

Is there a final statement you would like to convey to 
the readers of Tawasol?

I would like to thank the magazine’s team 

for their efforts towards the establishment 

of a culture of quality. I would also like to 

extend my heartfelt thanks and appreciation 

on behalf of my colleagues at the Center 

for HE Dr. Madiha Al Shaibani, Minister of 

Education and Chairperson of ONC for her 

continued support for the Center’s strategic 

objectives. Conducting a training program 

on educational indicators  from 8 to 10 April 

2019 in the Sultanate is one of the outstanding 

examples of this support, and we look forward 

to an integrated partnership and cooperation 

with the Ministry of Education in the Sultanate 

to implement quality programs in this field. 

I would also like to thank HE Dr. Saud Al 

Baloushi, Undersecretary of the Ministry 

of Education for Educational Planning and 

Human Resources Development, and Mr. 

Mohammed Al Yaqoubi, Secretary of the 

Oman National Commission and all members 

of the National Commission for the good 

organization of this program. I also thank all 

trainees for their qualitative interaction during 

the implementation of the program and for 

their active participation, which confirms 

that we have a bright future. We hope that 

the program will contribute to enhance the 

participants’ ability to identify, analyze, 

interpret and use the indicators of education 

in planning, monitoring and evaluation, as 

well as their awareness of the importance of 

indicators to measure the educational system 

and follow-up the educational process to 

reach an educational system of high quality 

and excellent output
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regional centers, train Ministries of Education 

employees on the measurement of indicators, 

pu the draft regional guide on professional 

standards and professional qualifications, 

prepare teachers on new systems and science 

and math education and learning programs 

development. There are many symposia 

carried out by the RCQE in cooperation with 

the UNESCO regional centers and regional 

and international organizations to ensure that 

the partnership achieves the integration and 

quality of education for our generations.

We are optimistic, and the Arab countries, with 

the support and guidance of their leaders, are 

making all possible efforts that contribute to 

sustainable development in general and the 

fourth goal on education in particular. The 

quality of education can only be achieved 

if  quality education definition includes fun 

and joy by focusing on clear and disciplined 

educational policies to ensure a positive 

outcome, all of which cannot be achieved 

through the ministries only; it requires 

community participation, so I emphasize the 

importance of community partnership, not 

to mention the role of the family in achieving 

this, making quality a culture, practice and 

behavior conducive to sustainable quality

What are the prospects for cooperation between 
the Center and other UNESCO centers in the 

region, especially in the Gulf States? Are there joint 
programs between you in the near future?
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To what extent are Arab countries achieving the fourth 
goal of the United Nations sustainable development 

goals on education? What is the role of RCQE in building 
the capacity of Member States to achieve it in the future?

What main challenges facing educational systems in 
the Arab world, according to your view?
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on four main themes: quality of the teacher, 

quality of curricula, governance, and the policy 

of supporting excellence. Finally, “Service 

Positioning” focuses on the dissemination of 

knowledge, research, coordination, financial 

management, technical consultation and 

development programs.

Let us first emphasize that education in 

any country is the wealth of the nation and 

the cornerstone of a comprehensive and 

sustainable development system. The 

education sector is a vital sector that is  

closely linked to the society and has a strong 

connection to the economy of any country. 

It transforms a country fro, having a single 

source of income to an economy based on 

productive and creative human resources 

and highly skilled minds. Education also 

contributes to the development of human 

capital and contributes to the needs   of  labor 

market. Investing in  education is the future 

of any country. There are many challenges 

facing educational systems in the twenty-first 

century. addressing those challenges  requires 

wisdom and efficiency . The most important 

of these challenges are cultural challenges, 

sustainable education, information revolution, 

management of technology  in light of its rapid 

development.

RCQE is keen to work in a coordinated and 

integrated manner with all UNESCO centers 

in the first or second category.   a coordination 

meeting was held with the Regional Center 

for Technology and Communications in the 

Kingdom of Bahrain, the Regional Center 

for Educational Planning in Sharjah and the 

Arab Bureau of Education for the Gulf States 

to develop a common vision among us to 

achieve the principle of integration. There are a 

number of initiatives by RCQE such aim to train 

all project managers in the various UNESCO 
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of educational services and outputs in the 

Arab world. The end result that we seek is 

a human with skills, knowledge and cultural 

values such as critical thinking, tolerance 

and coexistence with the other, religiously, 

culturally and socially as well as interest in 

lifelong learning.

RCQE focuses on including as many 

nationalities as possible in its Board of Directors 

at a ministerial level, as well as regional and 

international expertise. On the interpretation 

and use of educational indicators, we at RCQE 

urge the staff of the ministries of education 

and specialists in the field of planning and 

educational evaluation to focus on the critical 

analysis of the education sector, and that this 

analysis becomes an applied reality to reach 

the gaps and identify opportunities to improve 

performance. The problem with quality is the 

existence of a performance gap between 

reality and expectations; therefore,  indicators  

identify and analyze the gap, and lay the 

foundations for treatment. There are many 

references, training materials , information 

and methodologies related to the diagnosis 

and analysis of the education sector. The 

user of education indicators needs practical 

guidance covering key education sector 

questions related to policy monitoring, 

analysis and evaluation.

RCQE, in partnership with several stakeholders, 

including the Islamic Development Bank, 

prepared the training package on education 

indicators for the employees of the ministries 

of education working in the field of statistics, 

planning, evaluation and analysis. The 

objectives of the training bag are to: Identify 

basic educational indicators and use them in 

monitoring educational policies, follow up the 

implementation of international conventions 

in the field of education and present a set of 

statistical measurements and tools including 

examples of tables and graphs used in 

evaluating and developing the educational 

system in terms of enrollment Internal 

competence, quality, equity and availability 

of material and human resources, as well as 

a methodology for calculating a set of basic 

education indicators and presenting the 

usual challenges in the collection and use of 

education data.

On the last part of the question about the 

achievement of educational institutions in the 

field of educational indicators, I assure you, 

through the Center’s practical experience in 

implementing this training package, that a 

number of Arab countries have made great 

strides in this area. There is feedback to 

evaluate these indicators and our aim is to 

reach the best levels of performance and 

achievement in the world.

We find there is a great and positive reaction 

from all ministers of education in their quest 

to achieve this goal as reflected in national 

strategies and indicators and RCQE was 

established to help achieving that. We at the 

Center are keen on “strategic positioning”, and 

we have three types of strategic positioning: 

“geographical positioning”; working with all 

Arab countries. “Qualitative Positioning”, 

which is to support excellence and quality 

in education in Arab countries by focusing 



The agreement signed between KSA and 

UNESCO stated the functions of RCQE 

as follows: Support scientific research 

to improve quality and excellence in the 

education systems in the Arab world; offer 

initiatives that reorient existing 

educational programs to provide 

quality and excellence; establish 

networks between Institutions and 

individuals concerned to exchange 

knowledge, technical information,  

policies and best practices in 

the field of educational quality, 

organize knowledge transfer 

through international seminars and 

workshops, raise awareness of the 

importance of quality education 

for various beneficiaries, provide 

technical and advisory services in the field 

of excellence and quality, provide research, 

technical and media reports related to the 

nature and activities of the center.

In the field of training, RCQE focuses on 

educators’ professional development and 

lifelong learning. In the field of research, 

RCQE addresses the needs of the educational 

institutions to become high quality systems that 

produce the required outputs. RCQE seeks to 

conduct international level research programs 

on quality through building partnerships with 

distinguished institutions in order to develop 

the educational phases, provide high-level 

training programs, publish studies, reports 

and guides on quality issues in education 

in line with the aspirations and directions 

of government and public policies through 

communication with all relevant governmental 

and non-governmental bodies, compare 

existing practices with global ones, know 

where we are and where we are heading, and 

provide advisory services to public and private 

educational institutions locally and regionally.

As stated previously, RCQE seeks to spread 

the culture of change in educational institutions 

What is the importance of raising the efficiency of 
workers in educational institutions in the Arab world in 

the field of identification, interpretation and use of these 
indicators? Are they making progress in this area?

through the development of policies that 

support these trends and that are designed 

using best international experiences and 

conduct training programs to support this 

process. What we mean by quality is those 

processes aimed at continuous improvement 
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Tell us about RCQE, its establishment, objectives and 

most important programs.

Experience Talks

Dr. Abdulrahman bin Ibrahim Al-Madairas has 

a PhD from the Illinois Institute of Technology, 

USA. He was the Director of Education before 

being promoted to Undersecretary of the 

Ministry of Education in 1438 AH. He served as 

Chairman in the Advisory Council of the King 

Fahad Bin Abdulaziz Center for Quality. He 

lectured in the field of Total Quality at Illinois 

Institute of Technology from 1993 to 1994. He is 

registered as an international quality assessor 

and consultant by the European Foundation for 

Quality Management. He is an honorary and 

permanent member of the Swedish Academy 

of Business Intelligence as well as several 

local, regional and international councils and 

organizations. He has many local, regional 

and international participations and is currently 

Director General of the UNESCO The Regional 

Center of Quality and Excellence in Education 

(RCQE) in Riyadh.

RCQE was established on 25 October 
2014 under the auspices UNESCO post an  
agreement between the Kingdom of Saudi 
Arabia(KSA) and UNESCO in this regard. 
KSA’s supervision of this center stems from its 
support for the UNESCO’s mission to promote  
positive lives and to affirm its local, regional 
and international commitments towards the 
provision of quality education as an essential 
pillar of sustainable development.  RCQE  
focuses on the 4th  objective of sustainable 
development. It also works to raise awareness 

and support decision-makers in Arab 
countries via research, studies, reports, 
publications and events in the field of quality 
of education. RCQE seeks to be a reliable 
reference to quality education in the Arab 
world through the development of a culture 
of quality and excellence, the dissemination 
of knowledge and best practices, and the 
provision of consultancy, applied research 
and development programs, as well as 
coordination of regional efforts to enhance 
educational expertise.
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Dr. Abdulrahman Al-Madairas
Director of RCQE



The world marks the first-ever International 

Day of Education on 24th of January, which 

was proclaimed by the United Nations 

General Assembly in December 2018  in 

celebration of the efforts to achieve SDG4 

which is to “ Ensure inclusive and equitable 

quality education and promote lifelong 

learning opportunities for all”

In her statement for the Day, Audrey Azoulay, 

UNESCO Director General reminded Member 

States about the importance of Education in 

“ in breaking the cycle of poverty, mitigating 

climate change, adapting to the technological 

revolution, let alone achieve gender 

equality…”. She also said:

“ This day is the occasion to reaffirm 

fundamental principles. Firstly, education is 

a human right, a public good, and a public 

responsibility. Secondly, education is the 

most powerful force in our hands to ensure 

significant improvements in health, to stimulate 

economic growth, to unlock the potential and 

innovation we need to build more resilient and 

sustainable societies,”

“Headline figures point to the challenges: 

262 million children and youth do not attend 

school; 617 million children and adolescents 

cannot read and do basic math; less than 40% 

of girls in sub-Saharan Africa complete lower 

secondary school …”

“ Because the world is not on track to achieve 

Sustainable Development Goal 4, we need 

a surge in global cooperation and collective 

action. Our challenge is to make education 

First-ever International Day of Education 
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Audrey Azoulay

work for everyone, by promoting inclusion and 

equity at every level, to leave no one behind.

This calls for special attention to girls, to 

migrants, displaced persons, and refugees; 

to support teachers and make education and 

training more gender responsive. It urgently 

requires scaled up domestic resources and 

international aid, because the cost of not 

investing will dig divides, inequalities, and 

exclusion across societies.”
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       the efficiency of educational systems  

Saeed Balakshla

RCQE remark

HE Dr. Abdulrahman bin Ibrahim Al Madairis, Director 

General of UNESCO Regional Center for Quality and 

Excellence in Riyadh (RCQE) delivered a speech in 

which he praised the efforts of the Ministry of Education 

in improving the quality of education in Oman. He also 

called for more cooperation between the Sultanate and 

RCQE and to build collaborative partnerships that aim to 

develop quality education.

A film about RCQE

a film was shown about RCQE which was established in 

2014 in partnership with UNESCO and with the support 

of Saudi Arabia. The film focused on the center’s mission 

to spread the culture of excellence in Arab educational 

institutions and to develop policies that support this 

goal through the use of global expertise and the 

implementation of the necessary training programs

The workshop program

The program was initiated by UNESCO Planning and 

Evaluation Expert, Saeed Balakshla. The program 

focused on indicators of enrollment and participation in 

education, indicators of equity and equality in education, 

and indicators of the quality of education. SDG4, its 

importance and objectives were discussed and most 

used indicators and their selection mechanisms were 

addressed as well.

Participants were divided into groups to study indicators 

using official data and  drawing conclusions about the 

performance of the educational system by using the 

latest annual school statistics for at least two years, as 

well as the latest available population data. Participants 

also used national and international assessments 

of student performance in the Sultanate, household 

surveys, and the education budget which is determined 

by the educational level and the type of expenditure
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     Workshop: Indicators of monitoring          
By: Mohammad Al Abri, ONC

alabri921@hotmail.com

UNESCO Regional Center for Quality and Excellence in 

Education in Riyadh, Islamic Development Bank Group, 

Oman National Commission for Education, Culture and 

Science (MOE) and the General Directorate for Human 

Resources Development(MOE) cooperated  to conduct 

a workshop on indicators of monitoring the efficiency of 

educational systems for specialists and planners involved 

in monitoring and evaluating national plans and strategies 

in the field of education. The workshop was launched 

in Muscat under the auspices of HE Saud bin Salem 

Al Balushi, Undersecretary of the Ministry of Education 

for Educational Planning and Human Resources 

Development and was from 8 to 10 May 2019.

The workshop aimed to (a) enhance participants’ ability to 

identify, analyze, interpret and use education indicators in 

planning, monitoring and evaluation (b) identify common 

types of education indicators such as enrollment, 

efficiency, equity and quality and (c) understand how to 

calculate and use key educational indicators and compare 

them with other educational systems.

ONC Remark

The opening ceremony included a speech by Amna 

Al Baloushiya, Assistant Secretary of Oman National 

Commission where she said “Experience has shown 

that economic and social development is not achieved 

unless it is planned according to specific objectives 

and indicators. indicators develop a holistic picture of 

an educational system through an accurate description 

of this system and thus help us provide an appropriate 

environment and a solid ground to make the right 

educational decisions and policies, as these indicators 

highlight the strengths and weaknesses that help us 

develop appropriate solutions. Indicators also provide 

a scope for a comparison of the educational situation 

within the country as well as with other countries and 

especially developed ones, which shows the extent of 

development and improvement that exists and a clear 

picture of that is desired. ”

Designing policies

Policy-making for the education sector is based on a 

scientific methodology that rely on the study of current 

performance to identify the challenges and opportunities 

and create a future. The Sultanate’s education authorities 

are keen to draw up consistent policies and plans to bring 

about a real and sustainable change in the educational 

system and to develop sound and appropriate educational 

strategies and effectively manage their implementation in 

line with Oman 2040 vision. “ Al Baloushiya continued.



ONC, represented by  UNESCO Associated 

Schools , youth programs and   Clubs Department, 

launched  “Our Heritage,  Our Future” initiative 

within the framework of activating the goals 

of sustainable development related to cultural 

heritage. The initiative  targets school students, 

teachers, parents and civil society institutions. The 

initiative aims to enhance students’ knowledge, 

skills and values related to the heritage and 

culture , mobilize their voluntary energies to 

preserve heritage sites and sites on the World 

Heritage List and prepare a generation that will 

take responsibility and preserve cultural heritage. 

It also aims at activating partnerships with different 

segments of society in the field of heritage, 

encouraging innovation and entrepreneurship by 

utilizing tangible and intangible cultural heritage 

as well as creating a fertile school environment for 

intercultural exchange.

“Our Heritage, Our Future” :a national initiative to 

activate Oman’s cultural heritage
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His Excellency Dr. Hamoud bin Khalfan Al Harthy, 

Undersecretary of the Ministry of Education for 

Education and Curriculum, Vice-President of 

Oman National Commission for Education, Culture 

and Science, chaired the Sultanate’s delegation 

participating in the seventh extraordinary session 

of the General Conference of the Arab Organization 

for Education, Culture and Science (ALECSO), 

held on April 29, in Nouakchott. The agenda of 

the session included appointment of the Director-

General , the adoption of the resolution of the 9th 

Special Session of the Executive Council and the 

110th Ordinary Session on the Transitional Period, 

as well as the honoring  His Excellency Dr. Saud 

Bin Hilal Al Harbi, the former DG. At the end of 

the session, Dr. Mohamed wld Amar, candidate 

of the Islamic Republic of Mauritania, was elected 

as Director-General of the Organization.

Oman in the 7th  extraordinary session of ALECSO
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ASPnet school in UNESCO 2nd World Cultural Heritage 

Youth Symposium 2019 – Greece

The Sultanate chairs the meetings of the Program and 

External Relations Committee of UNESCO

Sultan Private School - one of the Omani schools 

affiliated with UNESCO - participated in the second 

UNESCO World Cultural Heritage Symposium 

2019, which was held from 10-15 April 2019. The 

Symposium encourages cultural communication 

and understanding the customs and traditions of 

peoples in order to achieve the main objectives of 

UNESCO.

The Sultanate’s students gave a presentation 

of the Omani archaeological sites listed on the 

World Heritage List, the Omani maritime history 

and Oman folklore. The students also introduced 

and promoted the history of the Sultanate and 

its various archaeological and tourist elements 

through a mini exhibition containing pamphlets 

and books about Oman’s historical archaeological 

sites, diverse arts and tourism elements, in 

addition to introducing the achievements of 

modern renaissance.

The Sultanate, represented by HE Dr. Samira 

Bint Mohammed Al Mousa, Permanent Delegate 

to UNESCO, presided over the meetings of the 

Program and External Relations Committee of 

the Executive Council of UNESCO as part of the 

206th Session of the Executive Council of the 

Organization.

The Committee discussed the follow-up of 

the programs and resolutions adopted by the 

Executive Council and the General Conference  

such as the topics related to the International 

Alliance for the Protection of Heritage in Conflict 

Areas. The Committee also discussed the 

achievement of the fourth goal of sustainable 

development of education up to 2030, education 

for sustainable development beyond 2019, 

and the report on the future of education. The 

committee addressed the issues related to 

natural sciences, social sciences and Human 

rights, communication and information, and 

inter-sectoral activities as well.
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Oman participates in the 206th session of UNESCO 

Executive Council

The Sultanate, represented by its permanent 

representative to  (UNESCO), participated in the 

206th Session of the Executive Council , which 

was held from 3 to 17 April 2019 in Paris. The 

agenda included a discussion of a number of topics 

related to UNESCO’s objectives and priorities, 

budget and programs the session also addressed 

the initial proposals to the Director-General on 

the draft budget for the period 2020-2021, as well 

as an evaluation of the achievements in the past 

period. 

Oman remark

HE Ambassador Dr. Samira Mohammed 

Mousa, Permanent Delegate of the Sultanate 

of UNESCO, Chairperson of the Committee 

for Program and External Relations, delivered 

the Sultanate’s remark during the first plenary 

meeting, where she emphasized the need for 

decisions that strike a balance between the 

normative and operational performance of 

the Organization to commensurate with the 

challenges of the current and future transitions, 

she also addressed the artificial intelligence 

issues that are gaining a global attention  

and discover innovative ways to ensure that 

It serves the development and benefits of 

education, policy support and capacity building 

of all regions and all strata of society.
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Oman celebrates

Omani migratory manuscripts

ONC organized a seminar in collaboration 

with the Oman Memory Centre on Omani 

migratory manuscripts on the occasion of the 

Arab Manuscript Day which falls on April 4 of 

each year, which carried this year the theme 

of “Migratory Manuscripts”, on 7 April 2019 in 

Muscat.

The seminar aimed to shed light on the 

migrated Omani manuscripts, to raise 

awareness of the importance of manuscripts 

in cultural and intellectual life, and to learn 

about the reasons and methods of transmitting 

Omani manuscripts out of Oman as well as 

discuss the views and proposals that serve 

the documentary and intellectual heritage of 

Oman.
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Oman Permanent Delegation to UNESCO participates 

in a special event on the

“Role of Women in the Silk Roads”

The Sultanate, represented by its Permanent 

Delegation to UNESCO, participated in a 

cultural event entitled “Role of Women in the Silk 

Roads” on the sidelines of the 206th Session 

of the UNESCO Executive Council to highlight 

the role of women in the Silk Roads and the 

necessity of empowering women for protecting 

and promoting Silk Roads common heritage.

The event included a roundtable discussion 

moderated by H.E. Dr. Samira Mohamed Moosa 

Al Moosa in which she stressed the important 

role of women in protecting and transferring the 

heritage of silk roads, as well as highlighting 

the role of women in promoting creativity; 

to protect and revive handicrafts, as well as 

their empowerment in various fields, including 

preservation and dissemination of heritage.



World Water Day

On 20 March 2019, ONC marked the occasion of 

World Water Day with a celebratory event held Muscat 

Grand Mall. The day’s agenda included educational 

competitions, performances and children songs all 

delivered under the theme of World Water Day 2019, 

‘Leaving No One Behind’. World Water Day is celebrated 

on March 22 every year. The UN initiative aims to 

remind people of the importance of water  and to urge 

the rational use of it. The celebration also relates to the 

Sustainable Development Goal 6 (SDG 6) which aims 

to ensure availability and sustainable management 

of water for all by 2030. By definition. The event also 

included an exhibition organized by the Department of 

Innovation and the Scientific Olympiad from the Ministry 

of Education, in which the winners of the research and 

innovation award presented water related scientific 

experiments.
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Oman Royal Orchestra performs in UNESCO

Asilah bint Qais School joins ASPnet

On March 18, 2019, Oman Royal Orchestra held a 

concert at the headquarters of (UNESCO), Paris 

directed by Maestro Hamdan bin Said Al-Shaili. 

During the ceremony, Ambassador Samira bint 

Mohammed Al Mousa, Permanent Delegate of 

the Sultanate to UNESCO, delivered a speech 

in which she gave a brief introduction about the 

establishment of the Royal Opera House Muscat 

and the establishment of the Royal Symphony 

Orchestra in 1985 under the patronage of His 

Majesty Sultan Qaboos bin Said for his belief in 

the importance of art and culture. She stressed 

that the headquarters of UNESCO is the best 

place to host such an occasion, because it is its 

task to build dialogue among nations, promote 

art and culture and protect diversity.

Asilah Bint Qais School for Basic Education in 

Muscat Governorate has obtained the certificate 

of affiliation to the Omani Schools Network 

affiliated to UNESCO, bringing the number 

of Omani schools affiliated to the network to 

27 schools from various governorates of the 

Sultanate.

Salama bint Sulaiman, the local coordinator 

of Asilah Bint Qais School, confirmed that the 

school has started to adopt UNESCO’s goals 

and values since 2015/2016 within the Green 

Schools Initiative by transforming the school 

environment into a sustainable environment, 

focusing on environmental issues and finding 

solutions to it within the curricula or as school 

projects and activities such as forestry, recycling 

and utilization of gray water, as well as focusing 

on the values of citizenship and preservation of 

the Omani heritage. “The school has adopted 

the goal of citizenship and heritage through 

the creation of two heritage environments, one 

of which represents the urban environment” 

Sabla “, and the other represents the nomadic 

environment” Arish “and decorated them with the 

real time stuff to mimic their natural environments 

and used them as an innovative classroom.
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ONC celebrates International Day of Women 

and Girls in Science

ONC joined the world in celebrating International 

Day of Women and Girls in Science that falls in 

the 11th of February of each year by conducting 

a seminar under the patronage of Dr.Soad Al 

Lawati, Deputy Chairperson of Oman State 

Council. 

The seminar aimed to encourage successful 

women to continue their efforts in scientific 

research and innovation. It was also an 

opportunity to address the importance of 

benefiting from the scientific research in the 

industrial field in order to build the national 

economy and to highlight examples of Omani 

women pioneering in the field of science.

The seminar started with a speech by Amna 

Salim A Balushi, Assistant SG for education 

and science in ONC where she stressed on 

the importance of encouraging and enabling 

women in the fields of science and technology. 

The seminar introduced the winners of L’Oreal- 

UNESCO price of ME Women, GCC & Yemen 

category. The winner Lamia Al Haj, assistant 

professor in SQU presented her winning 

research for the year 2018 along with her 

experience in scientific research and how to 

promote national economy through scientific 

national research. Dr. Athra Al Mawali, Head of 

studies and research center in MOH presented 

her winning research for the year 2015 in the 

medical field as well.
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Qatar National Commission for Education,

Culture and Science visits the Sultanate

ONC participates in the third extraordinary session of 

ISESCO General Conference

A delegation from Qatar National Committee for 
Education, Culture and Science (QNC) visited 
Oman National Commission for Education, 
Culture and Science (ONC). The visit is 
aimed at exchanging experiences and benefit 
from the Sultanate’s experience in working 
with international and regional organisations 

concerned with education, culture and science. 
Amna bint Salim al Balushiyah, ONC Assistant 
Secretary for Education and Science Sectors 
gave a briefing on the ONCECS, its establishment 
and its work. The delegation then toured the 
departments of ONC and were briefed on each 
department’s staff and mandate

HE Dr. Madiha bint Ahmed Al Shaibani, Minister 
of Education and Chairperson of Oman National 
Commission for Education, Culture and Science, 
chaired the Sultanate’s delegation to the third 
extraordinary session of the General Conference 
of the Islamic Educational, Scientific and Cultural 
Organization (ISESCO) held from 9 to 10 May 
2019 in Saudi Arabia, where the appoint a new 
Director-General of the Organization took place, 
replacing by that His Excellency Dr. Abdulaziz 
Othman Altwaijri.
During the session, Her excellency thanked the 
former Director General for his efforts during the 
period of his leadership. She also congratulated 
HE. Dr. Salem bin Mohammed Al Malik, the 
new Director General of the Organization, and 
wished him success in leading this organization 
during the next term.

The Sultanate is following with satisfaction the 
efforts of ISESCO to strengthen coordination 
among Member States in all areas related to 
sustainable development, as well as efforts 
to improve the quality of education, promote 
science, localize technology, develop scientific 
research and encourage innovation, In addition 
to the organization’s keenness to protect and 
invest in the Islamic cultural heritage, and the 
good endeavors to promote the intellectual and 
cultural identity of the Muslim youth to deal with 
the other in a spirit of tolerance and respect for 
cultural and religious diversity, and to enable 
young people to recognize social and cultural 
transformations and protect them from unwanted 
ideas, and guide them towards the optimal use 
of various electronic technologies and media.



and practices for education, to exchange information, to promote 

international cooperation and partnerships, to use (AI) fairly, com-

prehensively and transparently in education. UNESCO also works 

with COMEST to examine ethical issues arising from scientific and 

technological progress, including artificial intelligence; to develop 

regulatory standards and to identify and respond to the challenges 

posed by this area and to make recommendations to the interna-

tional community.

The Ministry of Education in the Sultanate of Oman is already work-

ing to incorporate (AI) to education. Robotics sciences were intro-

duced in the seventh and eighth grades and a national competition 

for industrial intelligence is held annually in which different educa-

tional districts compete.  Students from all levels as well as educa-

tors, researchers and even parents actively participate in the bian-

nual Science Fair that is supported by civil society institutions and 

international organizations. This scientific event carries a purposeful 

vision to spread the awareness of the issues of the Fourth Industrial 

Revolution and its impact on members of society, and ensures that it 

is used optimally. Students also participate regularly in regional and 

international competitions with a fair share of winnings. In addition, 

a number of educational laboratories have been established in most 

educational districts to spread the culture of artificial intelligence 

among students and their societies. 
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Chairperson's
 Note

By

Dr. MADIHA AHMED AL SHAIBANIYA

Minister of Education
Chairperson of the National Commission for 

Education, Culture and Science
Head of ONC

Artificial intelligence
and education

The world is on the verge of a new era that will witness a scientific 

surge, obliging countries to prepare to keep up and policy makers 

to focus on what is known as Artificial intelligence (AI), a term that 

refers to the ability of computers, machines, robots, and various 

electronic systems to perform activities and tasks that mimic human 

capabilities. Artificial intelligence is widely addressed in this day and 

age due to its huge impact on humanity.. an impact that raised the 

necessity to discuss the ethical aspects of this technology and its 

social and economic effects on individuals and societies such as 

limiting or replacing jobs. In this sense, international organizations 

have begun to organize scientific conferences and symposia in the 

aim to use (AI) to serve the sustainable development of humankind 

and to limit its negative impact. 

UNESCO recognized the importance of utilizing the potential of ar-

tificial intelligence in the service of sustainable development, espe-

cially in the education sector. Many seminars and workshops were 

organized to discuss the opportunities and challenges that are aris-

ing from using (AI). The latest was an International conference or-

ganized in cooperation with China from 16-18 May 2019. The con-

ference was conducted in order to develop innovative techniques 
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