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>:عرض الموضوع  <

تصادية والتنموية واالجتماعية األولى التي عقدت بدولة صدر عن القمة العربية االق •
 قرارات بالغة األهمية تصب في صالح التنمية العربية والتي أسست 2009الكويت عام 

النطالقة جديدة وجادة للتعامل مع القضايا االقتصادية واالجتماعية الجوهرية في الدول 
 التي الثالثة االقتصادية واالجتماعية :تنموية ال العربيةقدم األمين العام في القمةو. العربية

تقريراً تقييمياً لما تم تنفيذه من قرارات وتوجهات صدرت  ،2013عقدت في الرياض عام 
 الدورة إلى كما تم تقديم تقرير أيضاً ،)2011(وشرم الشيخ ) 2009(عن قمة الكويت 

هذا  حيث أوضح ة،ة الدول العربية على مستوى القمالخامسة والعشرون لمجلس جامع
تقرير ما تم إنجازه، وما لم يتم إنجازه وأسباب عدم اإلنجاز، مع تصوراً للتغلب على ال

الصعوبات التي حالت دون اإلنجاز الكلي أو الجزئي لبعض ما صدر عن قمتي الكويت 
وشرم الشيخ، ولقد تفاوتت درجة تنفيذ قرارات القمتين فمنها قرارات نفذت بدرجات ال 

 . بينما ظلت هناك قرارات لم تراوح مكانها من التنفيذبأس بها

-21: الرياض( االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة :تابعت القمة العربية التنموية •
، تنفيذ قرارات القمتين التنمويتين األولى والثانية وأصدرت )2013كانون الثاني / يناير22

  :ادي واالجتماعي وهوفي هذا الشأن قرار مشترك للشأنين االقتص
بشأن تقرير األمين العـام حـول      ) 22/1/2013-3 ج –) 3(ع. د 29:ق.ق(قرار رقم    �

االقتصادية واالجتماعية في   : متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية       
شـرم  (ودورتها الثانيـة    ) 2009كانون ثان   / يناير 20-19: الكويت(دورتها األولى   

 بشأن شبكة 2012والقرار الصادر عن قمة بغداد ) 2011كانون ثان  /ير ينا 19: الشيخ
 .األمانة المالية العربية لدولة فلسطين

 :كما صدر عن القمة قرارين ذو عالقة بالشأن االجتماعي وهما •

بشأن األهداف التنموية لأللفية    ) 22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع  . د 32ق  .ق(قرار رقم    �
 ). وما بعد2015 – 2000(
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بشأن التصدي لألمراض غير    ) 22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع  . د 33ق  .ق( رقم   قرار �
 ).غير السارية(المعدية 

 من قرارات قمتي الكويت وشرم  والتنمويةالموضوعات االجتماعيةوفيما يختص بتنفيذ  •
 : في هذا الشأن نوجز ما يليوما صدر عن قمة الرياض الشيخ

، وحتى القمة الثالثة في )2009(ي الكويت منذ صدور قرارات القمة التنموية األولى ف •
، يعد القطاع االجتماعي تقارير بصورة دورية يتم عرضها على )2013(الرياض 

: اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة واإلعداد والتحضير للقمم العربية التنموية
ارير عدد من االقتصادية واالجتماعية، وأصدرت هذه اللجنة بعد اطالعها على التق

التوصيات التي تم عرضها على المجلس االقتصادي واالجتماعي، الذي أصدر بشأنها 
، الذي نصت فقرته األولى 19/2/2015بتاريخ ) 2030(قرارات كان آخرها القرار رقم 

االقتصادية واالجتماعية في دورتها : الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية
 :على) 2013كانون ثان / يناير : رياضال(الثالثة 

اإلحاطة علماً باإلجراءات التي اتخذتها األمانة العامة للجامعة والدول األعضاء  -1
ومؤسسات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة لتنفيذ قرارات 

/ ناير ي: الرياض(االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة : القمة العربية التنموية
 ).2013كانون ثان 

مواصلة األمانة العامة للجامعة والدول األعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك  -2
والمجالس الوزارية المتخصصة جهودها في متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية 

كانون ثان / يناير: الرياض(االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة : التنموية
ديم تقارير دورية بالمستجدات تتضمن اإلجراءات التي اتخذتها الجهات ، وتق)2013

 .المعنية بالتنفيذ والصعوبات التي واجهتها والمقترحات والتوصيات للتغلب عليها

  والتنمويةمتابعة تنفيذ القرارات للموضوعات االجتماعيةل  ملخص تنفيذي:ثانياً

 :األوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة �

التي عقدت بمقر ) 41(أصدر مجلس وزراء الصحة العرب في أعمال دورته العادية  •
بشأن تقديم دعم ) 3(، القرار رقم 2014آذار /  مارس 13 و 12األمانة العامة يومي 

لتوفير االحتياجات الطبية ) مائة ألف دوالر أمريكي ال غير (100,000مادي قدره 
) 43(ي، كما أصدر المجلس في أعمال دورته الالزمة لدعم القطاع الصحي الفلسطين
بشأن ) 2(، القرار رقم 2015شباط /  فبراير26التي عقدت بمقر األمانة العامة يوم 
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األحوال الصحية واإلنسانية في دولة فلسطين، الذي تضمن االستمرار في تقديم الدعم 
لعاجلة وتطوير المادي والفني إلى وزارة الصحة في دولة فلسطين لتلبية االحتياجات ا

القطاع الصحي الفلسطيني، والطلب من معالي وزير الصحة الفلسطيني تقديم تقرير 
حول احتياجات وزارة الصحة الفلسطينية أمام الدورة القادمة لمجلس وزراء الصحة 

 . 2015مايو/ العرب المقرر عقدها في جنيف

 : العربيةالبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول �

 إلى منظمة العمل 9/7/2014بتاريخ ) 3776/5(وجهت األمانة العامة المذكرة رقم  •
العربية، بشأن موافاتها باإلجراءات التي اتخذتها المنظمة حول تنفيذ القرار، وتلقت 

 من منظمة العمل 16/7/2014بتاريخ ) 841/ف.م(األمانة العامة المذكرة رقم 
ول مدى التقدم المحرز في تنفيذ قرارات القمم العربية العربية، مرفق بها تقرير ح

التنموية السابقة ذات الصلة بهذا القرار، كما وجهت األمانة العامة المذكرة رقم 
 إلى المنظمة، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس االقتصادي 26/2/2015بتاريخ ) 1073/5(

بإعداد تقرير حول ، الذي تضمن تكليف األمانة العامة )2030(واالجتماعي رقم 
متابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية التنموية وتقديمه للمجلس االقتصادي 

 ).26(واالجتماعي التحضيري للقمة العربية، ومن ثم رفعه إلى القمة في دورتها 

 :البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية �

عضاء تنفيذ البرنامج العربي للحد من يتابع القطاع االجتماعي بالتنسيق مع الدول األ •
الفقر في الدول العربية، ذلك بالتنسيق مع كافة المنظمات الدولية في تنفيذ هذا 
البرنامج، وفي هذا الشأن وتنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم 

ت ، تنظم إدارة التنمية والسياسا22/12/2014بتاريخ ) 34(في الدورة ) 764(
االجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة في 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ورشة عمل مكثفة لتدريب المدربين على 
إعداد خرائط الفقر في الدول العربية وقياس الفقر متعدد األبعاد في المنطقة العربية، 

 .، في الجزائر العاصمة28/4/2015 إلى 26وذلك في الفترة من 

 :البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية �

تابع القطاع االجتماعي بالتنسيق مع مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  •
ومنظمات األمم المتحدة أعضاء مجموعة آلية التنسيق اإلقليمي وأعضاء مجموعة 
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، (UNDG)وعة األمم المتحدة للتنمية ، وأعضاء مجم(RCM)األمم المتحدة للتنمية 
 . ومع الدول األعضاء تنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية

 :تطوير التعليم في الوطن العربي �

بتاريخ ) 010(في إطار متابعة تنفيذ القرار، تلقت األمانة العامة المذكرة رقم  •
مرفق بها تقرير ) األلكسو(افة والعلوم ، من المنظمة العربية للتربية والثق21/1/2015

، 2015شباط /  وحتى شهر فبراير 2014أيلول / مرحلي خالل الفترة من سبتمبر 
لعرضه على اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة واإلعداد والتحضير للقمم العربية 

، إلى 26/2/2015بتاريخ ) 1073( األمانة العامة المذكرة رقم التنموية، ووجهت
، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس )األلكسو(ربية والثقافة والعلوم لمنظمة العربية للتا

، الذي تضمن تكليف األمانة العامة بإعداد تقرير )2030(االقتصادي واالجتماعي رقم 
حول متابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية التنموية وتقديمه للمجلس االقتصادي 

 ).26(مة العربية، ومن ثم رفعه إلى القمة في دورتها واالجتماعي التحضيري للق

 :تحسين مستوى الرعاية الصحية �

تواصل األمانة العامة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب والدول األعضاء  •
متابعة الموضوعات ذات العالقة بتحسين مستوى الرعاية الصحية وجاري التنسيق 

شطة في إطار تنفيذ متطلبات القرار، فضالً مع المجلس الوزاري لتنظيم عدد من األن
عن مواصلة عرض التقارير على مجلس وزراء الصحة العرب وتعميمها على الدول 

 .األعضاء لالستفادة من التجارب الناجحة

 :مبادرة البنك الدولي في العالم العربي �

 في يواصل القطاع االجتماعي من خالل إداراته المعنية التعاون مع البنك الدولي، •
إطار تنفيذ المبادرة من خالل عدد من البرامج والمشاريع التي تم عرضها على اللجنة 
الوزارية وفيما يتعلق بمجال تعزيز السياسات السكانية الخاصة بتمكين الشباب، قام 
القطاع االجتماعي بعقد عدة اجتماعات للجنة التوجيهية، حيث عقد عدة اجتماعات 

اصة بورشة العمل التي عقدت بالتعاون مع مركز وناقشت مذكرة التفاهم الخ
الجامعة األمريكية بالقاهرة، ومتابعة وإعادة تقييم التقدم المحرز في -جيرهارت

مكونات المشروع الثالثة، ومناقشة التقارير المختلفة للمستشارين العاملين بالمشروع 
المستقبلية وإطالع كافة الجهات المعنية بالمشروع على آخر تطوراته، والخطط 

 .إلتمامه
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نظمت األمانة العامة بالتنسيق والتعاون مع مركز جون جرهارت للعطاء االجتماعي  •
والمشاركة المدنية بالجامعة األمريكية بالقاهرة وبدعم من البنك الدولي، ورشة عمل 

 .2014 سبتمبر 12-6وذلك في الفترة من " بناء قدرات الباحثين الشباب العرب"حول 

تشرين /  نوفمبر 1 -تشرين األول /  أكتوبر 15انة العامة في الفترة من نظمت األم •
 عام، 35، مسابقة بحثية لشباب الباحثين العرب مما هم دون سن الـ 2014الثاني 

واإلعالن عن ثالث تقييم المقترحات البحثية  ب مشكلة من خبراء مستقلينوقامت لجنة
 .يتم دعمها مادياً ل2015 يناير 19مقترحات بحثية فائزة يوم 

ورشة عمل لبناء قدرات العاملين في مجال سياسات الشباب من نظمت األمانة العامة  •
ضر ، ح بمقرها في القاهرة2014 ديسمبر 14، وذلك يوم موظفي األمانة العامة

 .مديري وممثلي اإلدارات المعنية بملف الشباب في األمانة العامةالورشة 

 :لتنموية لأللفيةتعزيز جهود تنفيذ األهداف ا �

تابع القطاع االجتماعي بالتنسيق مع مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  •
ومنظمات األمم المتحدة أعضاء مجموعة آلية التنسيق اإلقليمي وأعضاء مجموعة 

، (UNDG)، وأعضاء مجموعة األمم المتحدة للتنمية (RCM)األمم المتحدة للتنمية 
 .هداف التنموية لأللفيةومع الدول األعضاء تنفيذ األ

 : العربية لدعم صمود القدسالمشاريع �

 األمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولة فلسطين ومن خالل تواصل •
هذا اإلطار وفي المجالس الوزارية تقديم الدعم للمشاريع العربية لدعم صمود القدس، 

القرار رقم ) 34(ع دورته أصدر مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في اجتما
بشأن مشروع رعاية أسر أصحاب البيوت المدمرة كلياً أو بشكل جزئي شديد ) 756(

فقط مائة ألف دوالر ($ 100000في قطاع غزة والذي تضمن دعم المشروع بمبلغ 
، كما تضمن رفع الموضوع على المجلس االقتصادي واالجتماعي )أمريكي ال غير

: تونس(االقتصادية واالجتماعية في دورتها الرابعة :  التنمويةالتحضيري للقمة العربية
 .التخاذ القرار الالزم) 2015

القرار ) 34(كما أصدر مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في اجتماع دورته  •
بشأن مشروع بناء القدرات لتوعية األهالي بكيفية التعامل مع التوحد الذي ) 757(رقم 

فقط خمسون ألف دوالر ($ 50000 على مساهمة المشروع بـ تضمن موافقة المجلس
، والطلب من وزارة الشؤون االجتماعية في دولة فلسطين التواصل )أمريكي ال غير

 .مع مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب لتنظيم فعالية في إطار بناء القدرات
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القرار ) 34(ه كما أصدر مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في اجتماع دورت •
بشأن عقد مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك ) 769(رقم 

إسرائيل القوة القائمة باالحتالل التفاقية حقوق الطفل، الذي تضمن الموافقة على تقديم 
لتغطية نفقات عقد ) فقط أربعون ألف دوالر أمريكي ال غير($ 40000الدعم بمبلغ 

  .المؤتمر الدولي
 جانبه يواصل مجلس وزراء الصحة العرب جهوده لتحسين األوضاع الصحية من •

) 41(في دورته العادية ) 3(واإلنسانية للشعب الفلسطيني، حيث أصدر قراره رقم 
فقط مائة ألف ( $ 100000، الذي تضمن تقديم دعم مادي قدره 13/3/2014بتاريخ 

لدعم القطاع الصحي الفلسطيني، ، لتوفير االحتياجات الطبية الالزمة )دوالر أمريكي
كما طالب المجلس الدول األعضاء لتقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي 
الفلسطيني، وعلى أن يقوم وزير الصحة في فلسطين بتقديم تقرير حول احتياجات 
وزارة الصحة الفلسطينية للمجلس في دورته التي عقدت في جنيف خالل شهر مايو 

م تسليم وزير الصحة الفلسطيني الدعم المقدم من مجلس وزراء ، وبالفعل ت2014
 .2014أيار / الصحة العرب على هامش اجتماعاتها التي عقدت في جنيف شهر مايو 

) 37(بدورته العادية ) 793(تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم  •
ارة الشباب والرياضة ، نظمت األمانة العامة بالتعاون مع وز5/5/2014بتاريخ 

، الذي رصد مجلس "ماراثون القدس الدولي"الفلسطينية ماراثون عربي تحت مسمى 
وزراء الشباب والرياضة العرب دعماً مالياً لوزارة الشباب والرياضة الفلسطينية 
إلقامته، وتم تنظيم ماراثون القدس الدولي بالتعاون مع المجلس األعلى للشباب 

 في دولة فلسطين، ويعتبر هذا الماراثون 29/11/2014سطين، يوم والرياضة بدولة فل
تظاهرة رياضية سياسية، ومن أهم أهدافه التأكيد على أهمية ووحدة األمة العربية 
والحركة الرياضية العربية بكافة مستوياتها خلف قضية القدس ونصرتها في وجه 

ائح المجتمعية والرياضية التحديات التي تواجهها وجعل القدس حاضرة في أذهان الشر
العربية، كما تم تنظيم ماراثون في نفس الوقت في عدد من العواصم العربية وذلك 

 .دعماً للقدس

كما وافق المجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على تنظيم وزارة الشباب  •
والرياضة بدولة فلسطين بالتعاون والتنسيق مع األمانة الفنية للمجلس دورة تدريبية 
للمدونين واإلعالميين الشباب في الوطن العربي والشتات الفلسطيني والتي تهدف إلى 

وأيضا الموافقة على تنظيم لقاء حول الشباب . تحسين مستوى قدرات الشباب إعالميا
 .العربي والسلم األهلي واالجتماعي بدولة فلسطين
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الذي تضمن ) 794(كما أصدر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب قراره رقم  •
الموافقة على تنظيم دورة متخصصة في الثقافة الرياضية وإقامتها بدولة فلسطين 

  .للصرف على الدورة) عشرون ألف دوالر($ 20000ورصد دعم مالي قدره 

 ):  وما بعد2015 – 2000(األهداف التنموية لأللفية  �

 :في مجال التنمية والسياسات االجتماعية

اسات االجتماعية بقطاع الشؤون االجتماعية اجتماعاً مع عقدت إدارة التنمية والسي •
/  فبراير 17كبير االقتصاديين باإلسكوا ومدير اإلدارة االقتصادية والعولمة، يوم 

 (TOR’s)، في مقر اإلسكوا ببيروت، لمناقشة المرجعيات الخاصة 2014شباط 
 بالنسبة 2015ا بعد لفريق عمل بلورة مقترح أهداف التنمية العربية ألجندة التنمية م
بشأن ) 32(رقم : للمنطقة العربية، وذلك في ضوء قرار القمة العربية التنموية

، وما تضمنه التقرير العربي ) وما بعد2015 – 2000(األهداف التنموية لأللفية 
 ".2015مواجهة التحديات ونظرة لما بعد "لألهداف التنموية لأللفية 

االجتماعية بقطاع الشؤون االجتماعية مؤتمراً حول نظمت إدارة التنمية والسياسات  •
ألهداف التنمية المستدامة بعد عام  أولويات التنمية المستدامة في المنطقة العربية"

 في المملكة األردنية الهاشمية، تحت 2014 مايو 11 و 10 خالل يومي "2015
 تحت ن عمانإعالصدر عن المؤتمر . صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبداهللارعاية 
 ."2015أولويات المنطقة العربية للتنمية الشاملة والمستدامة ما بعد "عنوان 

بلورة األهداف والغايات ألهداف التنمية " حول المؤتمر الوزارينظمت األمانة العامة  •
، بالتنسيق مع وزارة التضامن االجتماعي في جمهورية مصر "2015العربية ما بعد 

 وعلى المستوى 28/10/2014 و 27بار المسؤولين يومي العربية، على مستوى ك
صدر عن المؤتمر إعالن شرم  في مدينة شرم الشيخ، 30/10/2014الوزاري يوم 

، كما أقر "2015ألولويات التنمية العربية ضمن أجندة التنمية العالمية ما بعد "الشيخ 
 .المؤتمر الوزاري مصفوفة غايات األولويات العربية

طار تم عرض نتائج أعمال المؤتمر الوزاري المشار إليه أعاله على وفي هذا اإل •
أعمال الدورة الرابعة والثالثين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب الذي اعتمده 

 ).762(بموجب قراره رقم 

  :في مجال السياسات السكانية والمغتربين والهجرة
 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا نظمت األمانة العامة بالتنسيق والتعاون مع اللجنة •

ESCWA وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان ،UNFPA االجتماع التشاوري ،
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 وخطة التنمية لما 2014اإلقليمي حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام 
، وذلك في الفترة من "تعزيز دور اللجان والمجالس الوطنية للسكان: 2015بعد عام 

 .  بمقر األسكوا في بيروت2014 نوفمبر 27 – 26

 مكتب –أصدرت األمانة العامة بالتنسيق والتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان  •
، تقرير حول أعمال 2014، خالل النصف األخير من عام UNFPAالدول العربية 

 في الفترة ، الذي عقد بالقاهرة"ICPD+20المؤتمر اإلقليمي العربي للسكان والتنمية "
، كما يجرى حالياً ترجمة هذا التقرير إلى اللغة العربية 2013 يونيو 26-24من 

 .تمهيداً لنشره وإطالقه وتوزيعه على جميع الدول العربية

 لرؤساء المجالس واللجان الوطنية 16اإلجتماع الـ تقوم األمانة العامة باإلعداد لعقد  •
 . 2015 مارس 18-16 من الفترة خالل القاهرة في للسكان

يهدف االجتماع لتعزيز اإلتساق بين المواقف الوطنية واإلقليمية بشأن أولويات  �
 للجنة األمم )48(السكان بهدف التحضير لمشاركة الدول العربية في الدورة 

، ومتابعة العمليات الجارية على )17/4/2015-13(المتحدة للسكان والتنمية 
، 2015اغة خطة التنمية العالمية الجديدة ما بعد المستويين العالمي واإلقليمي لصي

 من خالل اإلطار المرجعي 2013ومتابعة تنفيذ إعالن القاهرة للسكان والتنمية 
  .  ، بيروت2014المقترح باإلجتماع التشاوري نوفمبر 

 :في مجال المرأة

جنسين قطاع الشؤون االجتماعية بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين ال نظم •
منتدى منظمات ) اإلسكوا( وتمكين المرأة واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

األهداف التنموية لأللفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين "المجتمع المدني حول 
الفرص : 2015الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية، أجندة التنمية لما بعد 

، وتال ذلك اجتماعاً رفيع المستوى 2014شباط /  فبراير18 و17بتاريخ  ،"والتحديات
إعالن " بمقر األمانة العامة، وصدر عن االجتماع ،2014شباط /  فبراير 23بتاريخ 
 .بهدف التقييم المرحلي للتقدم المثمر بشأن تمكين المرأة" القاهرة

ألصحاب المصلحة "ندوة اإلقليمية  نظمت األمانة العامة ال،2014أيلول / سبتمبر29-27بتاريخ  •
حول حقوق المرأة القانونية وحقوقها السياسية في الحياة العامة والحياة الخاصة من اجل تمكينها 

بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة " وتحقيق المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في الدول العربية
كوثر، وعقد /مرأة العربية للتدريب والبحوث للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومركز ال

 .  المملكة األردنية الهاشمية-المؤتمر في عمان 
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للجنة المرأة العربية، برئاسة دولة ) 35(نظمت األمانة العامة اجتماعات الدورة الـ •
اإلمارات العربية المتحدة وبحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء، خالل الفترة 

 . بمقر األمانة العامة1/2/2015ى  إل31/1/2015من 

رفيع المستوى حول التقدم المحرز في  نظمت األمانة العامة المؤتمر اإلقليمي الوزاري •
 3 و2 عاماً في المنطقة العربية، يومي 20تنفيذ أعالن ومنهاج عمل بيجين بعد 

 بجمهورية مصر العربية، بحضور معالي األمين العام وعدد من 2015شباط /فبراير
لسيدات والسادة الوزراء، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا ا
 . ، وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)االسكوا(

 :في مجال الطفولة

أجندة التنمية المستدامة للطفل في :  بنداً خاصاً بـعرض القطاع االجتماعي �
 خالل أعمال الدورة العشرين للجنة الطفولة ،"2015المنطقة العربية لما بعد 

العربية التي انعقدت بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية خالل الفترة من 
تزامناً مع " مستقبلنا..أطفالنا"، تحت شعار 2014 نوفمبر تشرين ثان 12 إلى 10

 .مرور خمسة وعشرون عاماً على اتفاقية حقوق الطفل

  :ةفي مجال األسر
، والذي أنعقد تحت رعاية +10قمة األسرة العالمية  في شارك القطاع االجتماعي •

 .مفوضية الصحة العامة والتخطيط األسري، بجمهورية الصين الشعبية

  :في مجال الصحة
التي عقدت في مقر األمانة ) 43(أصدر مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية 

أولويات التنمية بشأن ) 16(، القرار رقم 2015 فبراير 26العامة للجامعة العربية بتاريخ 
  . 2015للشعوب العربية ألجندة التنمية ما بعد 

 ):غير السارية(التصدي لألمراض غير المعدية  �

 الدورة(على هامش  والسبعين السادس المؤتمر فعاليات العامة في ةشاركت األمان •
  لدول الخليج العربية،التعاون مجلس لدول الصحة وزراء لمجلس، )والثالثين التاسعة

 غير األمراض لمكافحة معاً عنوان تحت ،2014 يناير 8 و7 ييوم الكويت دولة يف
 ."تنموية أولوية "السارية

للمجلس ومكتبه ) 41(تم مناقشته موضوع األمراض غير السارية في الدورة العادية  •
 .مقر األمانة العامة ب2014آذار /  مارس 13 و 12التنفيذي الذين عقدا يومي 
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  :اإلجــراءات المتخـذة
في إطار الدعم المستمر المقدم من       -

مجلس وزراء الـصحة العـرب      
ي، أصبح هنـاك    للشعب الفلسطين 

بنداً دائماً علـى جـدول أعمـال        
المجلس لتداول األوضاع الصحية    
فــي فلــسطين، وكــان آخرهــا 
الموضوع الذي طرح في أعمـال      

للمجلـس  ) 41(الـدورة العاديـة   
والتي عقدت بمقر األمانة العامـة      

آذار /  مـارس    13 و   12يومي  
 حول األوضاع الـصحية     2014

واإلنسانية في دولـة فلـسطين،      
فـي هـذا    ) 3( قرار رقم    وصدر

الشأن بتقديم دعـم مـادي قـدره        
ــف دوالر   (100,000 ــة أل مائ

لتوفير االحتياجات الطبية ) أمريكي
الالزمة لدعم القطـاع الـصحي      

  .الفلسطيني

كما نظمت األمانة العامة األمانـة       -
الفنيــة لمجلــس وزراء الــصحة 
العرب اجتماع الـدورة العاديـة      

ــصحة ) 42( ــس وزراء ال لمجل
 19الذي عقد صباح يـوم      العرب  

 في مقر األمـم     2014يار  أ/ مايو
تم خالل االجتماع   . المتحدة بجنيف 

  األوضاع الصحية للشعب
   الفلسطيني في قطاع غزة

 –) 3(ع . د29ق . من القرار ق2/الفقرة أوالً
 22/1/2013 – 3ج

  
  
  
  

  :بنود القرار

اإلحاطة علماً بجهود الدول األعضاء في   -أ 
تقديم الدعم والمساندة في المجال الصحي 
إلى الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع 

 .غزة

 وزراء الصحة العرب دعم جهود مجلس  -ب 
الرامية إلى تحسين األوضاع الصحية 
للشعب الفلسطيني وإعادة تأهيل المؤسسات 

 .الصحية في قطاع غزة

دعوة الدول األعضاء إلى مواصلة تقديم   -ج 
الدعم والمساندة للقطاع الصحي في قطاع 
غزة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة 

 .العرب

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  نة العامة لجامعة الدول العربيةاألما •
 الدول العربية •

  مجلس وزراء الصحة العرب •
  
 

  
 

  2009الصادر عن قمة الكويت ) 2(هذا القرار متابعة للقرار رقم 
  2011الصادر عن قمة شرم الشيخ ) 18(والقرار رقم 
 2013ـاض الصادر عن قمـة الري) 29(والقرار رقم 
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بشأن األحوال الصحية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فـي          ) 1(اعتماد القرار رقم    
ذلك القدس الشرقية والجوالن السوري المحتل، وتم اعتماده أيضاً في اجتماعات الـدورة             

/  مـايو    24-19امة لمنظمة الصحة العالمية التي عقدت خالل الفتـرة          للجمعية الع ) 67(
أكد القرار على القرارات السابقة لمجلس "حيث .  في مقر األمم المتحدة بجنيف  2014يار  أ

وزراء الصحة العرب الخاصة بالطلب من المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية بإرسال            
األراضي الفلـسطينية المحتلـة، ومطالبـة       لجنة تقصي حقائق حول الوضع الصحي في        

الحكومة اإلسرائيلية برفع الحصار عن قطاع غزة ومنع تفاقم األزمة اإلنسانية في قطاع             
غزة، ومطالبتها كذلك بالعمل على الوفاء بمسؤوليتها القانونية لحمايـة حقـوق اإلنـسان       

خل لوقـف الممارسـات   األساسية للسكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، والتد   
غير اإلنسانية والمنافية لالتفاقات الدولية التي تعتدي على الطـواقم الطبيـة وسـيارات              
اإلسعاف وتمنع الفرق الصحية من القيام بواجباتها وتعيـق إمـدادات الوقـود والتيـار               

  ". الكهربائي إلى المستشفيات

إلى وزارة  )  دوالر أمريكي  فقط مائة ألف  ( $ 100000قامت األمانة العامة بتحويل مبلغ       -
 العاديةفي دورته   ) 3(الصحة الفلسطينية، تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم          

، وطالب القرار من وزير الصحة الفلسطيني تقديم تقرير فـي هـذا الـشأن مـع                 )41(
 .احتياجات الوزارة بما يسهم في تحسين األوضاع الصحية للشعب الفلسطيني

 شحنة أدوية إلى قطاع غزة وفق االحتياجـات         8/8/2014 العامة بتاريخ    أرسلت األمانة  -
التي تلقتها األمانة العامة من وزارة الصحة الفلسطينية، وجاء ذلـك اسـتكماالً لجهـود               

 هيتوج، حيث أنه بناء على      4/9/2014الجامعة العربية في هذا الصدد والتي كان آخرها         
 بـصحبته األمانة العامة للجامعـة      من وفد ربية توجه السيد األمين العام لجامعة الدول الع     

 ولـوازمهم  أطفـال  ألبـان  إلى باإلضافة الطبية المستلزمات من شاحنة 18 ضمت قافلة
 المعنية والجهات الجامعة بين والتنسيق بالتعاون وتسليمها وتجهيزها عدادهاإ تم الصحية،

 تواصـل  وسـوف  ،لفلسطينيا األحمر والهالل المصري األحمر والهالل المقر دولة في
 الدول جهود استمرار مع بالترافق، وجاءت مهمة الوفد     أخرى قوافل تسييراألمانة العامة   

 .لدولة فلسطين العاجلة الطبية المساعدات لتقديم العربية

ومن ناحية أخرى، نظمت إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية بقطاع الشؤون االجتماعية            -
ادة المندوبين للدول األعضاء حول الوضع اإلنساني في فلسطين؛ اجتماعاً على مستوى الس
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  رئـيس مكتـب   Ramesh Rajasingham، حيث قدم السيد 2014يار أ/  مايو 7بتاريخ 

OCHAفي األراضي الفلسطينية المحتلة عرضاً حول الوضع اإلنساني في فلسطين . 

ت بمقـر األمانـة     التي عقد ) 43(أصدر مجلس وزراء الصحة العرب في أعمال دورته          -
بـشأن األحـوال الـصحية    ) 2(، القـرار رقـم      2015شباط  /  فبراير 26العامة بتاريخ   

واإلنسانية في دولة فلسطين، الذي تضمن االستمرار في تقديم الدعم المادي والفني إلـى              
وزارة الصحة في دولة فلسطين لتلبية االحتياجات العاجلة وتطـوير القطـاع الـصحي              

 من معالي وزير الصحة الفلسطيني تقديم تقريـر حـول احتياجـات             الفلسطيني، والطلب 
وزارة الصحة الفلسطينية أمام الدورة القادمة لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر عقدها            

 . 2015مايو/ في جنيف

 

  :صعوبات ومعوقات التنفيذ

في  المشار إليه أعاله، تبين أن الوضع الصحي OCHA وفق التقرير المقدم من مكتب الـ -
فلسطين صعب جداً، وبحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم للشعب الفلسطيني الذي يعاني من 

 .االحتالل اإلسرائيلي

  :مقترحات وحلول

 .استمرار تقديم الدعم المادي والفني من الدول العربية للقطاع الصحي الفلسطيني -

 ذات الصلة لتفعيل استمرار تكثيف التحرك السياسي العربي في األمم المتحدة ومنظماتها -
االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت االحتالل العسكري 

  . في األراضي الفلسطينية

 
 



20 

<„éËßi< á`�e< ì„~j¹]< l]ð]†qý]
<ØéÇ�jÖ]< ÜÂ‚Ö< ØÚ^Ój¹]< sÚ^Þ�Ö]
<Ùæ‚Ö]< »< íÖ^ŞfÖ]< àÚ< ‚£]æ
<íÚ^ÃÖ]< íÞ^Úù]< ØfÎ< àÚ< Híée†ÃÖ]

íÃÚ^¢< íée†ÃÖ]< Ùæ‚Ö]<E<ì…]�c
íéÂ^Ûjq÷]<l^‰^éŠÖ]æ<íéÛßjÖ]VD< <

   :اإلجــراءات المتخـذة

وجهت األمانة العامة المـذكرة رقـم        −
 إلى  9/7/2014 بتاريخ) 3776/5(

منظمة العمل العربية، بشأن موافاتهـا      
باإلجراءات التي اتخـذتها المنظمـة      
الموقرة حول تنفيذ القـرار، وتلقـت       

ــذ  ــة الم ــة العام ــم األمان كرة رق
ــاريخ ) 841/ف.م(  16/7/2014بت

من منظمة العمل العربية، مرفق بهـا       
تقرير حول مدى التقدم المحرز فـي       
تنفيذ قرارات القمم العربية التنمويـة      

 .السابقة ذات الصلة بهذا القرار

كما وجهت األمانة العامة المذكرة رقم       −
 إلى  26/2/2015بتاريخ  ) 1073/5(

ـ     ك تنفيـذاً   منظمة العمل العربية، وذل
لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي    

بشأن االجتماع الرابـع    ) 2030(رقم  
للجنة الوزاريـة المعنيـة بالمتابعـة       
: واإلعداد للقمـم العربيـة التنمويـة      

االقتصادية واالجتماعية في دورتهـا     
، الذي تضمن   )2015: تونس(الرابعة  

تكليف األمانة العامة بإعـداد تقريـر       
ذ قرارات ونتائج القمة   حول متابعة تنفي  

العربية التنمويـة وتقديمـه للمجلـس     

البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من 
  البطالة في الدول العربية

) 3(ع . د29ق . من القرار ق9/الفقرة أوالً
  22/1/2013 – 3 ج–

 

  
  
  
  

  :بنود القرار
اإلحاطة علماً بجهـود منظمـة العمـل          - أ

 البرنامج المتكامل لدعم    العربية في تنفيذ  
التشغيل والحد من البطالة فـي الـدول        
العربية، ودعوتها إلى مواصلة جهودها     
بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير      
التمــويالت الالزمــة للتنفيــذ الكامــل 

 .لمتطلبات البرنامج

دعوة الـدول األعـضاء ومؤسـسات        - ب
التمويل ومنظمة العمـل العربيـة إلـى        

ع مساهماتهم وفقاً للنـسب     استكمال إيدا 
المقــررة لتنفيــذ متطلبــات البرنــامج 
المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة      

 .في الدول العربية

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  .الدول العربية •
  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية •
 .منظمة العمل العربية •

  
 

  
 

در عن قمة الصا) 9(هذا القرار متابعة للقرار رقم 
  2009الكويت 

  2011الصادر عن قمة شرم الشيخ ) 18(والقرار رقم 
 2013الصادر عن قمـة الريـاض ) 29(والقرار رقم 
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االقتصادي واالجتماعي التحضيري للقمة العربية، ومن ثم رفعه إلى القمة فـي دورتهـا              
)26.( 

  :التنفيذ ومعوقات صعوبات
  .وارد في تقرير منظمة العمل العربية المرفق، بوصفها الجهة المعنية بالتنفيذ

  
  :الحلول مقترحات

  .في تقرير منظمة العمل العربية المرفق، بوصفها الجهة المعنية بالتنفيذوارد 
  

  :القرار تنفيذ حول العام التقييم
  .وارد في تقرير منظمة العمل العربية المرفق، بوصفها الجهة المعنية بالتنفيذ 
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  التقرير الوارد من منظمة العمل العربية بشأن

  في تنفيذ البرنامج المتكاملمتابعة مدى التقدم المحرز 

  لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية
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  :اإلجــراءات المتخـذة
ع يتابع القطاع االجتماعي بالتنسيق م     -

مجلس وزراء الشؤون االجتماعيـة     
العـرب والــدول األعــضاء تنفيــذ  
البرنامج العربي للحد من الفقر فـي       
الدول العربية، وتقـديم مـساهمات      
المجلس للدول األقل نمواً الذي يصدر      
المجلس بشأنها قرارات لـدعم تلـك       

 .الدول

كما تقوم األمانة العامة بالتنسيق مـع        -
فيذ هـذه   كافة المنظمات الدولية في تن    

ــد  ــامج، فق ــدة البرن ــاركت وح ش
الدراســات والمــسوحات الميدانيــة 
االجتماعية بقطاع الشؤون االجتماعية 

إعادة النظر  "في  لقاء الخبراء حول      
" في مقاييس الفقر متعـددة األبعـاد      

آيـار  /  مـايو    14-12خالل الفترة   
 في عمان بالمملكة األردنيـة      2014

الهاشمية، وتم تقديم عرضـاً حـول       
بيانات التي توفرهـا المـسوحات      ال

القطرية التي تنفذها الوحدة في عـدد       
من الدول العربية وكيفية اسـتخدامها      
فــي حــساب المؤشــرات الجديــدة 
المقترح استخدامها إلعـداد التقريـر    

الفقر في الـدول    "العربي األول حول    
 ".العربية

  البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية

 3 ج–) 3(ع . د29ق .ر ق من القرا10/الفقرة أوالً
– 22/1/2013  

  
  
  
  
  

  :بنود القرار
اإلحاطة علماً بجهود الدول األعضاء ومجلس   -أ 

وزراء الشؤون االجتماعية العرب لتنفيذ 
البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول 
العربية والدعم المالي المقدم من الصندوق 
العربي للعمل االجتماعي في هذا اإلطار، 

لس إلى مواصلة جهوده المقَّدرة ودعوة المج
 .في هذا الشأن

دعوة الدول األعضاء إلى مواصلة جهودها  -ب 
في مجال تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر 
في الدول العربية مع إعطاء أولوية للسياسات 

 .االجتماعية الموجهة للحد من الفقر

دعم الجهود العربية الرامية إلى مساعدة الدول   -ج 
قل نمواً لتنفيذ متطلبات البرنامج العربية األ

 .العربي للحد من الفقر

دعوة الدول األعضاء إلى االستفادة من مبادرة   -د 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر 

 أمير دولة الكويت بشأن توفير –الصباح 
الموارد المالية الالزمة لدعم وتمويل مشاريع 
القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في 

عربي، بوصفها إحدى اآلليات العربية الوطن ال
 .لخفض الفقر في الدول العربية

  
 

  

الصادر عن قمة ) 10(هذا القرار متابعة للقرار رقم 
  2009الكويت 

  2011الصادر عن قمة شرم الشيخ ) 18(والقرار رقم 
 2013الصادر عن قمـة الريـاض ) 29(والقرار رقم 
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 أقسام  3 العربية إلى    تقسيم الدول : وتوصل المشاركون في اللقاء إلى عدة توصيات أهمها        -
دول فقيرة ودول متوسط الدخل ودول أكثر نمواً، وتطبيق المؤشرات الدولية لقياس الفقر             
في الدول الفقيرة مثل الصومال وإجراء بعض التعديالت عليها لتناسب الـدول متوسـطة     
الدخل مثل مصر ثم إجراء عدة تعديالت أخرى لتناسب الدول األكثـر نمـوا مثـل دول                 

، وحساب مؤشرات لقياس الفقر بين بعض المجموعات مثل األطفال والنساء وكبار            الخليج
  .السن

وتم االتفاق على الخطوات اإلجرائية الالزمة إلعداد التقرير وكذلك آلية عرضـه علـى               -
 تمهيدا إلصدار التقرير في 2015مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب في نهاية عام         

 .2016منتصف عام 

قطاع االجتماعي بالتنسيق مع مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب والـدول           يتابع ال  -
األعضاء تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربيـة، وتقـديم مـساهمات               

 .المجلس للدول األقل نمواً الذي يصدر المجلس بشأنها قرارات لدعم تلك الدول

) اإلسـكوا ( االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا       تقوم األمانة العامة بالتنسيق مع اللجنة      -
الفقـر متعـدد    "ومنظمات األمم المتحدة ذات العالقة، إلعداد التقرير العربي األول حول           

وتم االتفاق على الخطوات اإلجرائية الالزمة إلعداد التقرير وكذلك آلية عرضـه            " األبعاد
 تمهيـدا إلصـدار     2015ام  على مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في نهاية ع        

  .2016التقرير في منتصف عام 

من المنتظر أن ينظم مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب ورشة عمل مكثفة  -
لتدريب المدربين على إعداد خرائط الفقر في الدول العربية، وقياس الفقر متعدد 

، ة، في الجزائر العاصم28/4/2015 إلى 26وذلك في الفترة من األبعاد في 
بالتنسيق والتعاون مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بمشاركة 
الدول األعضاء، والمنظمات العربية المتخصصة العاملة في هذا المجال، ووكاالت 
األمم المتحدة المتخصصة، باإلضافة إلى الخبراء الذين يقوموا بعملية تدريب 

  .المشاركين
  

  :التنفيذ ومعوقات صعوبات
رغم الجهود المقدرة التي بذلت في هذا اإلطار إال أن الدول العربية األقل نمواً الزالـت                 -

 .تواجه صعوبات في تنفيذ البرنامج وخاصة في ما يتعلق بالدعم المالي والفني

 .نمواً -
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  : واإلجراءات المتخذة بشأنهاالحلول مقترحات

 2015شار إليه أعاله، والذي سيعد في عام        الم" الفقر متعدد األبعاد  "التقرير العربي األول حول     
  .سيتضمن عدد من المقترحات لحل مسألة الفقر في الدول العربية وبخاصة األقل نمواً

  :القرار تنفيذ حول العام التقييم

توضح التقارير التي وردت إلى األمانة العامة من الدول األعضاء الجهود التي تمت في إطـار                
 البرنامج على الفئات الفقيرة، كما أوضحت أيضاً الـصعوبات التـي            تنفيذ القرار ومدى انعكاس   

  .واجهتها الدول وخاصة األقل نمواً في تنفيذ البرنامج
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  :اإلجــراءات المتخـذة 
ــاعي  - ــاع االجتم ــابع القط يت

راء بالتنسيق مـع مجلـس وز     
الشؤون االجتماعيـة العـرب     
ــدة  ــم المتح ــات األم ومنظم
أعضاء مجموعة آلية التنسيق    
اإلقليمي وأعـضاء مجموعـة     

، (RCM)األمم المتحدة للتنمية    
ــم  وأعــضاء مجموعــة األم

ــة  ، (UNDG)المتحــدة للتنمي
ومع الدول األعـضاء تنفيـذ      
البرنامج العربي لتنفيذ األهداف   
التنموية لأللفيـة، ويواصـل     

اع االجتماعي جهوده في    القط
هذا الشأن وجاري التنسيق مع     
لجنة األمم المتحدة االقتصادية    
واالجتماعيــة لغربــي آســيا 

والبرنامج اإلنمـائي   ) اإلسكوا(
 (UNDP)لألمم المتحدة الــ     

إلعداد عدد من البرامج التـي      
تهدف إلى تقديم المـساعدات     
الفنية إلى الـدول األعـضاء      

مـع  وخاصة األقل نمواً منها     
التركيز علـى الموضـوعات     
ــات  ــد البيان الخاصــة بقواع

 .واإلحصاءات

  ي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفيةالبرنامج العرب

 – 3 ج–) 3(ع . د29ق . من القرار ق11/الفقرة أوالً
22/1/2013  

  

  

  :بنود القرار
اإلحاطة علماً بجهـود مجلـس وزراء الـشؤون          -أ 

االجتماعية العرب لمـساعدة الـدول األعـضاء        
وخاصة األقل نمواً منها علـى تنفيـذ البرنـامج          

 لأللفيـة، وبالـدعم     العربي لتنفيذ األهداف التنموية   
المالي المقـدم مـن الـصندوق العربـي للعمـل       
االجتماعي في هذا اإلطار، ودعوة المجلس إلـى        

 .مواصلة جهوده المقدرة في هذا المجال

دعوة الدول األعضاء إلى مواصلة جهودها على        -ب 
المستوى الوطني لتنفيذ البرنامج العربي لألهـداف       

ية حول مـدى    التنموية لأللفية، وإعداد تقارير دور    
 .التقدم المحرز في هذا الشأن

تكليف مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب        -ج 
بتنظيم دورات تدريبية بالتنسيق مع وكاالت األمـم        
المتحدة المتخصصة العاملة في المنطقة العربيـة       
للمسؤولين في الدول العربية فـي مجـال إعـداد          

دولية تقارير تنفيذ أهداف األلفية وفقاً للمواصفات ال      
 .بهذا الشأن

التأكيد على مواصلة دعم جمهورية الصومال فـي        -د 
جهود التنمية وإعادة اإلعمـار تمهيـداً لتحقيـق         

 التـشريعات   األهداف التنموية لأللفيـة، ووضـع     
 .الالزمة في هذا اإلطار

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  .الدول العربية •
 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية •

  .ء الشؤون االجتماعية العربمجلس وزرا •
 

  2009الصادر عن قمة الكويت ) 11(هذا القرار متابعة للقرار رقم 
  2011الصادر عن قمة شرم الشيخ ) 18(والقرار رقم 
 2013الصادر عن قمـة الريـاض ) 29(والقرار رقم 
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الحماية االجتماعية "اإلقليمي حول  نظم مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب المؤتمر -
، في مدينة الرياض، 26/11/2014إلى  24، خالل الفترة من "بصفتها عنصر للتنمية

ية، وبالتنسيق مع اللجنة االقتصادية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم األمن
  ).االسكوا(واالجتماعية لغربي آسيا 

ممثلون عن وزارات التنمية والشؤون االجتماعية في الدول شارك في أعمال المؤتمر  �
 باإلضافة إلى، الحماية االجتماعيةالعربية من الحكوميين المعنيين بموضوعات 
 عن عاملة في هذا المجال، فضالًوكاالت ومنظمات األمم المتحدة المتخصصة ال

والعاملون في القطاع الخاص، والعاملون في الجامعات منظمات المجتمع ذات العالقة، 
 .والمؤسسات التعليمية

هدف المؤتمر إلى التوعية باالتجاهات والتحديات التي تواجه برامج وسياسات الحماية  �
 بين الدول العربية في مجال االجتماعية في المنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون

الحماية االجتماعية والتنمية، وكذلك االستفادة من التجارب الدولية والعربية في مجال 
تقديم توصيات بشأن الدور الرقابي والتنظيمي للدولة في الحماية االجتماعية والتنمية، و

معنية األخرى اإلشراف على خدمات الحماية االجتماعية التي تقدمها الجهات الوطنية ال
  .والتنسيق بينها

 

  :التنفيذ ومعوقات صعوبات

، والتي 2015ال توجد، حيث يتم التركيز حالياً على األهداف التنموية لأللفية ما بعد  -
  .سيأتي على ذكرها في القرار الخاص بهذا الشأن
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  :اإلجراءات المتخذة
إدارة (شاركت األمانة العامة   -

) التربية والتعليم والبحث العلمي
في المؤتمر التاسع لوزراء التربية 

االرتقاء "والتعليم العرب حول 
بالتعليم األساسي في الوطن 

 29 خالل فترة من" العربي
 بتونس، شارك 2014أيار /مايو

في المؤتمر وزراء التربية والتعليم 
في الوطن العربي، باإلضافة إلى 
عدد من المنظمات اإلقليمية 
والدولية، وهدف المؤتمر إلى بناء 
تصور مشترك لمستقبل التعليم 
األساسي في الوطن العربي في 
ضوء السياقين العربي والعالمي، 

ظومة عربية باإلضافة إلى وضع من
متكاملة لتجسيد الرؤى والتوجهات 

  . الحديثة على أرض الواقع
إدارة التربية (قامت األمانة العامة  -

برعاية ) والتعليم والبحث العلمي
تطوير : "ورشة عمل تحت عنوان

منظومة إعداد معلم المرحلة 
االبتدائية في الوطن العربي في 

 23بتاريخ " ضوء المعايير الدولية
 بمقر األمانة العامة 2014يونيو 

  تطوير التعليم في الوطن العربي

 3 ج–) 3(ع . د29ق . من القرار ق12/الفقرة أوالً
– 22/1/2013  

  

  

  

  :بنود القرار
اإلحاطة علماً بجهود الدول األعضاء   - أ

لتطوير التعليم، ودعوتها إلى تقديم تقارير 
 المنظمة العربية للتربية والثقافة سنوية إلى

 .والعلوم في المواعيد المحددة لذلك

تكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة  - ب
والعلوم بالتنسيق مع األمانة العامة إلعداد 
التقرير التقييمي لخطة تطوير التعليم في 
الوطن العربي بعد مرور الخمس سنوات 

ى األولى على الخطة، تمهيداً لعرضه عل
االقتصادية واالجتماعية في : القمة التنموية

 ).2015(دورتها الرابعة 

  :الجهات المسؤولة عن التنفيذ
  الدول العربية •
  األمانة العامة لجامعة الدول العربية •
 والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم •

  
 

  
 

الصادر عن قمة الكويت ) 12(هذا القرار متابعة للقرار رقم 
2009  

  2011الصادر عن قمة شرم الشيخ ) 18(رار رقم والق
 2013الريـاض ة ـالصادر عن قم) 29(والقرار رقم 
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بالتعاون مع كلية التربية بجامعة عين شمس، شارك في الورشة ممثلي وزارات التربية 
 مشارك من 90والتعليم في الدول العربية، ورئيس جامعة عين شمس، إضافة إلى حوالي 

ئة عمداء ووكالء وأساتذة كليات التربية في مصر، ووزارة التربية والتعليم المصرية والهي
 .القومية العتماد وضمان الجودة في مصر

في مؤتمر دولي عن ) إدارة التربية و التعليم والبحث العلمي(شاركت األمانة العامة  -
، و "تطوير منظومة األداء في الجامعات العربية في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة"

مصر، بتنظيم من  – أغسطس، في مقر جامعة عين شمس بالقاهرة 11 و 10ذلك بتاريخ 
قبل جامعة عين شمس وبمشاركة عدد من وكالء وأساتذة عدد من الكليات في الدول 

 .العربية

منسقي خطة "في اجتماع ) إدارة التربية و التعليم والبحث العلمي(شاركت األمانة العامة  -
علوم الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة وال" تطوير التعليم في الوطن العربي

من  هتنفيذما تم وذلك بهدف تقييم  بتونس، 5/12/2014-2خالل الفترة من ) األلكسو(
من قبل المنظمة والدول األعضاء، وتحديد مهام األولى الخطة خالل السنوات الخمس 

 .المرحلة القادمة ودور المنسقين الوطنيين فيها

للتربية والثقافة والعلوم األمناء العامين للجان الوطنية العربية شارك في االجتماع  �
 في الدول العربية، إضافة إلى عدد من الخبراء لدى  المنسقين الوطنيينوعدد من

  .األلكسو
أهمية االجتماع من حيث دوره في تقييم تنفيذ ألقت األمانة العامة كلمة أكدت فيها على  �

والوقوف على اإلنجازات التي حققتها ، األولىخطة خالل السنوات الخمس ال
الصعوبات والتحديات التي واجهت تنفيذها، واقتراح الحلول والبدائل الممكنة و

األمين العام لجامعة معالي  إلعداد التقرير الذي سيرفعه ، وذلك تمهيداًالستكمال تنفيذها
 .الدول العربية في هذا الشأن إلى القمة العربية القادمة

االجتماع األول للجنة ) "بحث العلميإدارة التربية والتعليم وال(نظمت األمانة العامة  -
بمقر األمانة العامة " 2024-2015وتعليم الكبار التنسيق العليا للعقد العربي لمحو األمية 

لوضع برنامج عمل للعقد، وتحديد أدوار األطراف المعنية  ،2015 يناير 13 و12يومي 
 .بتنفيذه

 دولة عربية، 16من ر شارك في االجتماع رؤساء هيئات محو األمية وتعليم الكبا �
 ،منظمة المرأة العربية، و)األلكسو(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إضافة إلى 
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، ومؤسسة  وتعليم الكبارومنظمة التعاون اإلسالمي، والشبكة العربية لمحو األمية
كو، ليونسا المعتمد منطالل أبو غزالة، والمركز اإلقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان 

 .ووزارة االتصاالت المصرية، ومركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

تحديد أعضاء لجنة التنسيق العليا، ووضع تعريف : خلُص االجتماع إلى االتفاق على �
 .الفنية للعقد والخطة العمل لألمية في الوطن العربي، ووضع مقترح لبرنامج

 :  البريطاني ندوة بعنواننظمت األمانة العامة بالتعاون مع المجلس الثقافي -

"The Challenges of Developing English Skills and Opportunities for 
Young People across the Arab Countries: Demand and Supply" 

 بفندق فيرمونت بالقاهرة، وتأتي هذه الندوة في إطار 2015 يناير 28، 27وذلك يومي 
مانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الثقافي البريطاني مذكرة التفاهم الموقعة بين األ

من أجل تطوير سياسات تعليم اللغة االنجليزية في العالم العربي، وفي إطار دعم األمانة 
وبهدف مواكبة متطلبات سوق العمل في ظل " التعليم من أجل التوظيف"العامة لـ

  .التطورات العالمية
الحكومات العربية في تطوير السياسات التعليمية بما يؤهل  هدفت الندوة إلى مساعدة  �

الشباب اكتساب المهارات المختلفة وتطويرهم مهنياً، باإلضافة إلى تحديد دور القطاع 
العرض (الخاص واحتياجاته من المهارات المهنية المختلفة لتزويد الشباب بها 

  ).والطلب

  ، "2015لتربية للمنطقة العربية لما بعد المؤتمر اإلقليمي ل"شاركت األمانة العامة في  -
الذي نظمته اليونسكو بالتعاون مع جمهورية مصر العربية وبرعاية جامعة الدول العربية 

  .  بشرم الشيخ في جمهورية مصر العربية2015 يناير 29-27خالل في الفترة 
د وضع واعتماد تصور حول األجندة العربية للتعليم لما بع" هدف المؤتمر إلى  �

 -2015(، بحيث ترسم األولويات والسياسات التعليمية للمنطقة العربية "2015
الذي " 2015المنتدى العالمي للتربية "، والتي سوف يتم عرضها على )2030

اعتماد بغية و 2015 مايو 22 إلى 19 في الفترة من كورياتستضيفه جمهورية س
  .2030 إلى عام 2015حد للتعليم للفترة من عام مو  عالميجدول أعمال

شارك في المؤتمر معالي الوزراء وكبار المسئولين من وزارات التربية والتعليم  �
بالدول العربية، باإلضافة إلى المنظمات اإلقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني 

  . والقطاع الخاص
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مة العربية بمخاطبة المنظ) إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي(قامت األمانة العامة  -
للتربية والثقافة والعلوم إلعداد تقرير تقييمي لخطة تطوير التعليم في الوطن العربي بعد 
مرور الخمس سنوات األولى، والصعوبات التي واجهت تنفيذها ومقترحات المنظمة 
للتغلب عليها، وقد تلقت األمانة العامة مذكرة من األلكسو مرفق بها تقرير تقييمي لخطة 

 :، والذي تضمن2014-2008تعليم تطوير ال

جهود األلكسو في تنفيذ خطة تطوير التعليم وإنشاءها للمرصد العربي للتربية،  �
 .والبرنامج العربي لتحسين جودة التعليم

 .جهود الدول العربية في تنفيذ خطة تطوير التعليم �

ريخ بتا) 010(في إطار متابعة تنفيذ القرار، تلقت األمانة العامة المذكرة رقم  -
مرفق بها تقرير ) األلكسو(، من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 21/1/2015

، 2015شباط /  وحتى شهر فبراير 2014أيلول / مرحلي خالل الفترة من سبتمبر 
لعرضه على اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة واإلعداد والتحضير للقمم العربية التنموية، 

، إلى المنظمة العربية 26/2/2015بتاريخ ) 1073(عامة المذكرة رقم  األمانة الووجهت
، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )األلكسو(ربية والثقافة والعلوم للت
، الذي تضمن تكليف األمانة العامة بإعداد تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات )2030(

تقديمه للمجلس االقتصادي واالجتماعي التحضيري للقمة ونتائج القمة العربية التنموية و
 ).26(العربية، ومن ثم رفعه إلى القمة في دورتها 

  :التنفيذ ومعوقات صعوبات
  .وارد في تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المرفق، بوصفها الجهة المعنية بالتنفيذ

  

  :الحلول مقترحات
  .عربية للتربية والثقافة والعلوم المرفق، بوصفها الجهة المعنية بالتنفيذوارد في تقرير المنظمة ال

  

  :القرار تنفيذ حول العام التقييم
  .وارد في تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المرفق، بوصفها الجهة المعنية بالتنفيذ

< <
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  ة والعلومالمنظمة العربية للتربية والثقافالوارد من   المرحليقريرالت
  2014حزيران /  وحتى يونيو2014شباط / فبرايرخالل الفترة من 

  ـــــــــ

  :اإلنجاز

في إطار متابعة تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي، قامت المنظمة العربيـة للتربيـة            
 :والثقافة والعلوم خالل فترة هذا التقرير بما يلي

 في مجال إحصاءات التعليم في الوطن العربـي         تنظيم ورشة عمل لتعزيز القدرات الوطنية      -
 لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين      تنفيذاًوذلك  ،   بتونس 2014 فبراير   20 - 18خالل الفترة   

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومعهد اليونسكو لإلحصاء بهدف تنمية قدرات الدول 
ية وقابلة للمقارنة الدولية اسـتناداً إلـى        العربية على إنتاج إحصاءات تعليم ذات جودة عال       

 تمنهجيات دولية موحدة واحتساب المؤشرات واستخدامها في التخطيط والمتابعة، كما هدف          
إلى تعريف المشاركين على المرصد العربي للتربية وعلى دوره في دعم المراصد الوطنية             

شارك في . ة أخرىمن جه) AWEI(من جهة ومنظومة مؤشرات التربية في الوطن العربي 
حصاء التربوي بوزارات التربية والتعليم العالي      إل هذه الورشة أخصائيون في مجال ا      أعمال

 . دولة عربية17والتكوين يمثلون 

 خبيـران فـي   قام، )كندا(في إطار برنامج التعاون بين المنظمة ومعهد اليونسكو لإلحصاء           -
صد العربي للتربية، بزيارة عمـل      مجالي اإلحصاء والتصرف في قواعد البيانات من المر       

، وذلك بهدف االطالع على خبراته في       2014 يونيو   13 إلى   10للمعهد خالل الفتـرة من     
، مجال جمع البيانات والتصرف اآللي فيها، واستخراج مؤشرات التربية المعترف بها دولياً           

ذلـك باسـتعمال     لتبادل البيانات والمؤشـرات، و     ودراسة الطرق اآللية المعمول بها دولياً     
كما تتم  ،البياناتالبيانات بطريقة تحد من األخطاء البشرية وتتيح نقلها بشكل آلي بين قواعد  

خالل هذه الزيارة مناقشة سبل تطوير العمل بين المرصد العربي للتربية ومعهد اليونـسكو              
لإلحصاء في مجال تطوير قدرات الدول األعضاء على تأسيس مراصـد وطنيـة للتربيـة               

 .طوير قواعد البيانات الخاصة بهاوت

 يومي  لمجلس العلمي لتنظيم اجتماع   برنامج العربي لتحسين جودة التعليم، تم       الوفيما يتعلق ب   -
-www.araieq(موقـع الكترونـي للبرنـامج       إنجـاز    بتونس، كما تم     2014 يونيو   4 و 3

alecso.org (وجلب الدعم المالياتصال خطة وضع و. 
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 :وعلى مستوى البرامج الفرعية، تم إنجاز البرامج التالية -

 : ومهنياًالرتقاء بالمعلمين معرفياًالعربي لبرنامج ال •

�   مناقشته  و عربي للمعايير المهنية للمعلمين   المرجعي  الطار   أولي لإل  تطوير مشروع تم
 فبرايـر   27-26 خالل الفتـرة     لدعم القدرات في المجال بعمان    خالل ورشة إقليمية    

2014. 
لدعم القدرات حول تفعيل الالمركزية في التعليم ودعم القيادة         ورشة إقليمية   تم تنظيم    �

 .2014 مارس 27-26المدرسية بعمان خالل الفترة 
 

 :لتقييم والبحث في مجال جودة التعليمابرنامج  •
�   نية في تحليل بيانات التقييمات     تعزيز القدرات الوط  الثانية ل  يةتدريبال ةورشالتنظيم  تم

 .2014 يونيو 12-8 في عمان خالل الفترة الدولية
 بنـاء علـى     لنظم التقويم في الوطن العربي    تم الشروع في تحديث التقرير اإلقليمي        �

 .التقارير القطرية
 

  : األعمالوريادة المبادرة التربية علىبرنامج  •
 إسـتراتيجية " إلطـالق    2014س   مار 12 و 11 بعمان يومي    ملتقى إقليمي تم تنظيم    �

 وتعميمها على الدول العربية لالسـتفادة       "والريادة المبادرة على التربية لتنمية عربية
 . منها

 .الشروع في تطوير أدوات تعلّم عن بعد حول مهارات الريادة �
 

  :برنامج تطوير مناهج التدريس وتوظيف تقنيات المعلومات واالتصال في التعلّم •
 المعلومـات واالتـصال، هندسـة       تقنيةتدريب حول إدماج    ورشة   و  ملتقى تنظيمتم   �

 إبريـل   30 و 29المناهج، وقيادة التغيير في الوسط التربوي وذلك بتـونس يـومي            
2014 . 

 إلى تناول المؤتمرات الوزارية الدورية موضوعات ومحاور أساسـية          باإلضافةهذا   �
 .من الخطة

  :الصعوبات والمقترحات

أغلب الدول العربية لتعيين منسق وطني للمرصد مختص في  ة استجابعلى الرغم من -
بعضها عين موظفين غير مختصين وهو ما يشكل إال أن مجال اإلحصاء والتخطيط، 

 . في إنجاز مختلف العمليات المطلوبة من المنسقعائقاً
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ممثلي بعض الدول العربية في الملتقيات التي تم تنظيمها حول المرصد الذي عدم حضور  -
 .شبكة تفاعلية للتشاور وتبادل التجارب والعمل المشتركمفترض أن يكون من ال

 .بطء استجابة الدول العربية في الرد -

 .عدم استيفاء كافة المعلومات المطلوبة من بعض الدول العربية -

 : هذه الصعوبات، يتم العمل علىولتجاوز

مع المعطيات دعم قدرات الفريق المركزي للمرصد والمنسقين الوطنيين في مجال ج -
 الدول العربية بأهمية مشاركتها الفعالة في أنشطة المرصد من خالل وإشعار. ومعالجتها

  .طرح المشاكل خالل االجتماعات والملتقيات الدورية مع أعضاء المجلس التنفيذي



73 

  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالوارد من   المرحليقريرالت
  2015شباط / فبراير  وحتى 2014أيلول / سبتمبرخالل الفترة من 

  ـــــــــ
  

تلقت األمانة العامة المذكرة رقم     في إطار متابعة تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي،           
مرفق بها  ) األلكسو(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم       من   21/1/2015بتاريخ  ) 010(

 .تقرير مرحلي
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  ملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومتقرير موجز عن جهود ا
  يف متابعة تنفيذ خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب 
  بالتعاون مع البنك الدويل ومعهد اليونسكو لإلحصاء

   *2015  يناير - 2014سبتمرب * 
  

  :مقدمــــــة

  :  حماور رئيسة هيحددت آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب مهام املنظمة يف أربعة 
 .إنشاء مرصد عريب للتربية والتعليم  :أوالً
املسامهة يف وضع الدراسات واألدلة واملصفوفات التعليمية، وإجراء املسوحات الالزمـة الـيت               :ثانياً

 .تستهدف يف جمملها السعي إىل تنفيذ اخلطة
تنفيذ اخلطة، ووضع تقرير شامل عن      حتليل التقارير الواردة إىل املرصد من الدول العربية حول            :ثالثاً

سري عملية التنفيذ، يرفَع إىل معايل األمني العام جلامعة الدول العربية، الذي يتوىل رفعه إىل جملس                
 .اجلامعة على مستوى القمة

 وضع تقرير تقوميي للخطة بالتعاون مع األمانة العامة جلامعة الدول العربية بعد مرور الـسنوات   :رابعاً
ألوىل للتأكد من جدية التنفيذ ووضع املعاجلات الالزمة للصعوبات واملشكالت اليت           اخلمس ا 

 .  واجهت التنفيذ

  :وفيما يلي عرض ألهم اجنازات اخلطة والصعوبات اليت واجهت التنفيذ

  :إنشاء مرصد عريب للتربية والتعليم: أوالً
املنظمة بتونس، وحدد له الوظـائف       مبقر" املرصد العريب للتربية والتعليم   "قامت املنظمة بإنشاء     •

  :األساسية التالية
  .رصد أوضاع التعليم العريب ومتابعتها -
 .حصر التجارب والربامج الناجحة وتعميمها -
 .إصدار تقرير سنوي عن أوضاع التعليم يف الوطن العريب -

طّة، ووضع  إنشاء مراصد وطنية للتربية والتعليم تتوىل متابعة تنفيذ اخل        "كما نصت اخلطة على      •
 ".الدراسات والبحوث املساندة وأدوات املتابعة والرصد والتقومي

 
 :2015إجنازات املرصد العريب حىت يناير :ثانياً
البنـك العـاملي    قامت املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتوقيع اتفاقية تعـاون مـع              •

(World Bank)     دوالر 362.000لدعم املرصد وذلك بتمكينه مـن هبـة قـدرها 
أمريكي تصرف إلجناز برنامج يهدف إىل تنمية القدرات البشرية العاملة يف املرصد املركزي             

كما نصت االتفاقية على حتويل الربجمية اليت طورها البنك العاملي ملتابعـة            . واملراصد الوطنية 
 .طويرهاتطور التعليم يف البالد العربية إىل قاعدة بيانات املرصد مع تعريبها وت
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 27/5/2013معهد اليونسكو لإلحـصاء بتـاريخ       للتذكري متّ توقيع مذكرة تفاهم مع       و •

مصحوبة بوثيقة عملية إجرائية حتدد األنشطة واملشروعات املزمع القيام ا ومن بينها دعـم              
 .القدرات يف جمال مجع البيانات املسامهة يف تشخيص الواقع واختاذ القرارات الوجيهة لتطويره

  

  :نفيذا لبنود االتفاق مع هذه املنظمات قام فريق املرصد مبا يليوت

 لتصبح إحدى مكونات املرصد وتعريبها ومواصلة  (AWEI)إدماج برجمية البنك الدويل -
 . تطويرها قصد استثمارها يف الدراسات والبحوث والتقارير اليت ينجزها املرصد

 اليت كانت تعتمد عند إعدادها من قبل مت تطوير منظومة مؤشرات التربية يف الوطن العريب -
 مؤشرا، حيث مت إدراج مؤشرات أخرى تسمح مبتابعة تنفيذ خطة 23البنك الدويل على 

  .تطوير التعليم

  :2015جنازات املرصد حىت إ
مت جتهيز موقع للمرصد وميكن اإلحبار فيه من خالل اهلواتف واللوحات الذكية،  -

 املتوفرة باملرصد إىل جانب استعمال أدوات املقارنة واستغالل مجيع البيانات واملؤشرات
  .املنبثقة عن منظومة مؤشرات

 عن استبيان متابعة تنفيذ خطة اليت أجابت) 16( الست عشرة مت حتليل إجابات الدول -

 .تطوير التعليم يف الوطن العريب

 .2013 – 2008 مت إعداد التقرير األويل ملتابعة إجناز املرحلة األوىل من تنفيذ اخلطة  -

مت إعداد تقرير املنظمة األويل حول جهودها يف متابعة تنفيذ خطة تطوير التعليم خالل  -

 .مخس سنوات

مت عرض التقريرين على اجتماع منسقي خطة تطوير التعليم الذي عقد يف تونس خالل  -

وتنفيذا لتوصيات االجتماع مت إعداد الفضاء االفتراضي . 5/12/2014-2الفترة 

 تطوير التعليم وتصميم استبيان اخلطة إلكترونيا مصحوبا بدليل استرشادي ملنسقي خطة

ييسر فهم األسئلة الواردة يف االستبيان وهو منشور مبوقع املرصد العريب للتربية حتت 

 خانة فضاء منسقي خطة تطوير التعليم، 
 

ابة املرصد العريب مت إعداد دليل النفاذ لقاعدة البيانات من خالل موقع املرصد ووضعه على بو -

 :ويتضمن الدليل احملاور التالية. للتربية
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  كيفية جتميع وحتديث قواعد بيانات املرصد ومؤشرات التربية يف الوطن العريب �

 .تقدمي منظومة مؤشرات التربية يف الوطن العريب �

 :استعمال قاعدة البيانات من خالل موقع املرصد العريب للتربية  �

  

املوضوعة على املوقع عدة بيانات ومؤشرات تربوية خاصة جبميع الدول تتضمن قاعدة البيانات 

  : ها مبوبة حسب، ميكن تصفحها بسهولة باعتبار2000العربية منذ سنة 

 الدول  -

 الركائز -

 األقاليم -

 مؤشرا موزعة 23بعد قيام البنك الدويل بوضع أدوات املقارنة والبحث املتقدم واليت حتتوي على 

، قام املرصد )التهيؤ تمع املعرفة حاق واإلنصاف واجلودة والفاعلية واملالءمة وااللت( ركائز 6على 

هلا عالقة خبطة تطوير التعليم يف الوطن العريب ليبلغ عدد مؤشرات بتطويرها وذلك بإضافة مؤشرات 

 .  مؤشرا موزعة على ركائز الست50املنظومة 

ف جبميع املؤشرات اليت تتضمنها قاعدة هامة للمتصفح تتعلق بالتعريلومات كما مت إدراج مع

  :البيانات على النحو التايل

 تعريف املؤشر -

 الغرض من حسابه -

 طريقة احلساب -

مما ميكن الباحث من االستفادة من هذه املؤشرات واختيار املؤشر األنسب للبحث الذي ينوي 

  .القيام به

رساء مرصد وطين للتربية يف إمنها مت تعميم مذكرة على الدول العربية ملساعدة من ترغب  -
 إليها يف خطة تطوير التعليم ولتحقيق التكامل مع املرصد العريب للتربية ةلتنفيذ املهام املوكل

وذلك بالتعاون مع معهد اليونسكو لإلحصاء، وتلقت املنظمة طلبا من مجهورية القمر 
 . صر العربية ومن اململكة األردنية، ومن مجهورية مية،املتحدة ومن اجلمهورية التونس
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 لإلحصاء بزيارات ميدانية إىل كل من مجهورية القمر ومعهد اليونسكوقام وفد من املنظمة  -
املتحدة ومجهورية مصر العربية واجلمهورية التونسية لتقدمي الدعم الفين املطلوب والالزم 

 . إلنشاء مراصدها الوطنية
 .   تقدمي الدعم الفين الالزم هلا تباعا وسوف يتم جدولة بقية الزيارات امليدانية هلذه الدول ل

  

  :ويف جمال وضع البحوث مت إجناز الدراسات التالية

حوكمة النظام التربوي وانعكاسها على تسيري املؤسسات التربوية "دراسة حول  - 1
  ."وحتقيق جودة خدماا

 ."إدماج التكنولوجيات احلديثة يف التعليم والتعلم"دراسة حول  - 2
 ."لدراسات والبحوث املتعلقة بتعليم اللغة العربيةحتليل ا"دراسة حول  - 3
 .TIMSS 2011دراسة حول مشاركة الدول العربية يف التقييم الدويل  - 4
 "."احلالة األردنية"سياسات تكوين املعلمني وتعيينهم "دراسة حول  - 5

  .ومت نشر هذه الدراسات يف موقع املرصد
ني إلعداد التقرير الثاين حول ويتعاون فريق املرصد مع فريق من الباحثني املتخصص

  ".التعليم الفين واملهين يف الوطن العريب"
  

  
  :نسبة اإلجناز

ميثّل إرساء املرصد العريب للتربية مشروعاً طويل املدى متعدد األنشطة والعمليات وهو عمل              •
. مستمر، غري حمدد الزمن وقابل للتطوير بصفة مستمرة، وبالتايل يصعب حتديد نسبة إلجنازه            

 عمليات أساسية تشكل قاعدة لألنشطة القادمة، وقد أجنز جانب كبري منـها، مثـل               كهناو
التعلـيم يف الـوطن     « والدراسات وتقرير املرصد حـول       ،قاعدة البيانات وجهاز املؤشرات   

والشروع يف إعداد التقرير الثاين، وعقد الورش التدريبية لدعم قدرات العـاملني يف             " العريب
إضافة لوطنيني، وإبرام اتفاقيات مع املؤسسات العاملية الداعمة للمرصد،         املرصد وللمنسقني ا  

  .القيام بعدد من الزيارات امليدانية لدعم إنشاء املراصد الوطنيةإىل 
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  :الربنامج العريب لتحسني جودة التعليم :ثانياً
  

إعالن "ـ  لـيترتّل هذا الربنامج يف إطار تنفيذ خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب، وتفعيال

 والذي أكد على أمهية جودة التعليم يف 2010أيلول /  سبتمرب"الدوحة من أجل تعليم جيد للجميع

وقد متت املصادقة عليه يف املؤمتر . حتقيق التنمية الشاملة، واخنراط الشعوب العربية يف جمتمع املعرفة

اره أداة فاعلة يف إجناز خطة تطوير وتكليف األلكسو بتنفيذه باعتب) 2010ديسمرب (العام للمنظمة 

  .التعليم يف الوطن العريب

ة متكاملة ومتفاعلة، حتتضن كل وميثل الربنامج وحدة متماسكة مكونة من مخسة برامج فرعي

 :  وتعمل كل مؤسسة حاضنة على النهوض بثالث وظائف أساسية. منها مؤسسة خمتصة

    تقييمات – دراسات وحبوث –جعيات إعداد مر −

 . وتبادهلاتدريب و -إرساء شبكات من املؤسسات واخلرباء  −

 .وتبادهلاإنتاج أدوات ومعارف  −

بعد إقرار مكونات الربنامج وهيكلته خالل ورشة العمل اليت دعت إليها املنظمة يف مايو 
 بتونس لدراسة اجلوانب اإلجرائية والعمليات، عقدت املنظمة بالتعاون مع البنك الدويل 2011
ويتضمن موقع .  حيث مت إطالق الربنامج وتشكيل هياكل تسيريه2012بتونس يف يناير ملتقى 

  .  org.alecso.araieq.www: الربنامج كافة املنتجات والتقارير

  :  إجناز ما يلي 2014وقد مت خالل الثالثي األخري من 

 لبحث يف جمال اجلودة، الربنامج العريب للتقييم وا .1
  .مكتب اليونسكو ببريوت: املؤسسة احلاضنة

 بلدا عربيا باعتماد منهجية 17اعتمادا على نتائج تشخيص نظم التقومي يف الوطن العريب يف  �
 مت إجناز تقرير إقليمي ،اليت طورها البنك الدويل  ”SABER/Assesment”صابر

 .حول خريطة التقييم يف الدول العربية
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 مت خالهلا تقدمي نتائج 20/11/2014-19م ندوة إقليمية يف الكويت يومي تنظي �
APEEPA  وعدد من املبادرات العربية واإلقليمية ذات العالقة، ومناقشة قضايا 

السياسات اإلقليمية والوطنية األساسية اليت مت حتديدها من خالل اخلريطة اإلقليمية وأنشطة 
 .ليت ميكن معاجلتها من خالل تدخل السياساتالورش التدريبية، وخاصة القضايا ا

 الربنامج العريب لالرتقاء باملعلمني معرفيا ومهنيا .2

  األردن–أكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني : املؤسسة احلاضنة
 امتداد للدراسة -  باألردن سياسات إعداد املعلمني وتدريبيهمامتام دراسة حالة معمقة حول  �

تقييم النظم لتحسني نتائج "  باستخدام منهجية2010ام ا البنك الدويل عام اإلقليمية اليت ق
 ، 2/10/2014وتنظيم ورشة ملناقشتها يوم - )" SABER(التعليم 

 -يف ضوء مالحظات الدول" اإلطار املرجعي العريب للمعايري املهنية للمعلمني"حتديث مشروع  �
 ،2015سات املعلمني الذي سيعقد يف فرباير سيتم عرضه جمددا يف املنتدى العريب الثاين لسيا

  املبكرة الطفولةالربنامج العريب لتنمية  .3

 ورشة املوارد العربية بريوت  :املؤسسة احلاضنة

 اعداد الببليوغرافيا التحليلية للبحوث املنجزة حول تنمية الطفولة املبكرة، وحتديث عدد من  �
 ات متطورة،املوارد واألدوات وترمجتها من أجل إرساء ممارس

 ،)17/10/2014 إىل 13بعمان من " (علوم الطفولة املبكرة"عقد ورشة تدريبية إقليمية حول  �

، لتأسيس شبكة عربية للطفولة 17/12/2014- 15أيام ) األردن( بعمان  إقليميتنظيم ملتقى �
 ووضع تضم اجلهات الفاعلة األساسية يف جمال تنمية الطفولة املبكرة يف الوطن العريب- املبكرة

 .تصور لتفعيلها خالل الفترة القادمة

 نامج العريب لتطوير مناهج التدريس وتوظيف تقنيات املعلومات واالتصال يف التعلّمالرب .4

  تونس –املركز الوطين للتكنولوجيات يف التربية  :املؤسسة احلاضنة

جان الوطنية مهام دعم فين يف كل من تونس واملغرب وسلطنة عمان، بالتعاون مع اللإجناز  �

، حيث مت إجناز تشخيص 11/2014 و10وأعضاء شبكة الربنامج احمللية، خالل شهري 

 مشاريع توظيف تقنيات املعلومات واالتصال باعتماد االستبانات املنجزة يف إطار الربنامج، 

 .(MOOC)الشروع يف تطوير وحدات التدريب عن بعد  �
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 ة األعمال الربنامج العريب لدعم كفايات املبادرة ورياد .5
 .  األردن–إجناز العرب :  املؤسسة احلاضنة

االستراتيجية العربية حول إدراج ريادة األعمال ومهارات القرن احلادي والعشرين يف "عرض  �
انعقدت  بسلطنة عمان " ريادة األعمال واالبتكار"يف الندوة الوطنية حول " قطاع التعليم العريب

 ،24/9/2014 إىل 22من 
املبادرة والريادة، وتنمية عريفهم مبفهوم  لتعن بعدير أدوات لتدريب التالميذ مواصلة تطو �

 ،2015يف بداية الربنامج العريب لتحسني جودة التعليم موقع يام، من املنتظر إطالقها على كفا
  لترمجة االستراتيجية العربية إىل خطة -  بطلب منها–الشروع يف مرافقة اجلمهورية التونسية  �

التوجيه : تعليم الريادة، املدى املتوسط: املدي القصري : نفيذية باعتماد املراحل الثالثة قطرية ت
، مبا يف ذلك الريادة، ضمن املناهج التعليمية، 21إدماج مهارات القرن : املهين، واملدى البعيد 

من الروضة إىل اية التعليم الثانوي، حيث مت تنظيم ورشة عمل أوىل بتونس يومي 
 .10/12/2014و9

   .   2015ويتواصل التنفيذ إىل غاية شهر مارس 

كما متّ وضع عدد من الوثائق يف إطار املشاريع املربجمة ضمن تنفيذ خطة تطوير التعليم يف 
  : الوطن العريب، وسوف يتم تعميمها على الدول العربية، وهذه الدراسات وهي

 .دليل أدوار املعلم يف جمتمع املعرفة - 
  .ةـــ األكادميية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات العربياحلريةوثيقة  - 
 .حتديث ميثاق شرف املعلم العريب - 
  .اخلطة العربية للنهوض بالصحة املدرسية يف مدارس التعليم العربية - 
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 الوطن يشهده ما سياق في العربي الوطن في التعليم تطوير خطة تأتي
 بجميع اإلنسانية الحياة تشكّل في رثّستؤ كبيرة وتحوالت تغيرات من ربيالع

 جهودا ةالفاعل االجتماعية القوى ومن العربية الدول من ستدعيا مما،أبعادها
 التربية، طريق عن القومي وأمنه هويته على والحفاظ مناعته لتعزيز مضاعفة

 اإلصالح نحو تنزع التي الوطنية االتجاهات من العديد ظل في كذلك الخطّة وتأتي
 و عربيا وعيا ذلك كل وكون متفاوتة بدرجات مداها أخذت التي تلك التعليمي،

 هذا. العربي التعليمي النظام أداء في نوعية نقلة إحداث إلمكانية إيجابيا مناخا
 جدول على دائما أساسيا بندا العربي الوطن في التعليم تطوير من جعل الذي األمر
  .له والمالي السياسي الدعم توفير على تعمل التي العربية القمة مؤتمرات أعمال

 في ليمالتع تطوير خطة تنفيذ مهام إليها أوكل أن منذ المنظمة وتسعى
 وكل والمالية البشرية الموارد توفير إلى ،2008دمشق قمة في العربي الوطن

 طيبا أثرا تنجز أن واستطاعت وأهدافها، الخطّة غايات لتحقيق الممكنة األدوات
 جهة، من العربية الدول لجامعة العامة األمانة مع بالتعاون الماضية السنوات خالل

 عمليات واجهت التي الصعوبات من بالرغم أخرى، جهة من العربية والدول
  .التقرير هذا في إيجازب اإلنجازات تلك على التنفيذ،وسنعرج

  

   الخطة تنفيذ متابعة آليات -2

  :وأهدافها للخطة العام اإلطار ـ أوالً
 المشتركة القواسم إيجاد في العربي الوطن في لتعليما تطوير لخطة العام الهدف يتمثل

 االسـتجابات  وتحديد المقاربات وتوفير بالتبسيط الوقوع عدم ثقافة يسوتأس البدائل وتشخيص
   . العربي السياق من نابعةال التعليم تطوير لعملية وبرامج سياسات من مطلوب هو لما

 الحـادي  القـرن  في العربي التعليمي النظام فلسفة تتحدد العام الهدف هذا إطار وفي  
 المتبنـاة  الغايات لتحديد الرئيس اإلطار ذاتها بحد تشكل أساسية، مرتكزات بأربعة والعشرين

  :وهي
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 وامـتالك  الحـساب  الكتابة، القراءة، (اإلنسان حقوق من كحق للجميع التعليم ضمان -1
 ).اإلنسانية بالكرامة تليق بطريقة الحياة مع للتعامل األساسية القدرات

 وتفـسيرها،  يلهـا، تحل ،تقييمهـا و المعرفة حيازة ( المعرفة أدوات من المتعلم تمكين -2
 وتعزيـز  اإلنـسان  إنتاجية لزيادة والخبرات بالمهارات والتزويد) واستثمارها إنتاجها
 .والتطور التغير إحداث في المساهم دوره

 .الذات تحقيقل هخيارات توسيعو حاجاته ومقابلة المتعلم الفرد قدرات تنمية -3

 والقـيم  والـسلم  العـدل  معـاني  وترسيخ المواطنة على التربية عزيزلت القدرات بناء -4
 القومي والشعور االنتماء حس وتقوية االختالف، في الحق واحترام والدينية اإلنسانية
 فـي  الكونية بالهوية الوطنية الهوية ورفد اإلنساني األمن ضمان إلى وصوالً العربي

 .المتبادل االعتماد يحكمه عالم

 :في يالعرب الوطن في التعليم تطوير خطة أهداف تحدد ثم ومن

على أسـاس مبـدأ     أو تهميش   تأمين الحق بالتعليم للجميع دون أي تمييز أو تفرقة            .أ 
 للفجـوة  الـسماح  وعـدم تكافؤ الفرص في االلتحاق والمعاملة والمتابعة والنجاح،        

 .جديداً واقتصادياً اجتماعياً واقعاً تنشئ أن المعرفية

 .تعزيز جودة التعليم على جميع المستويات وبجميع عناصره  .ب 

، ومقتضيات ربط تطوير التعليم باحتياجات التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة  .ج 
 .التحوالت العالمية

 

 التغيير بأن  البداية منذ دركي العربي الوطن في التعليم تطوير خطة واضع فإن وبهذا
ـ  العملية جوانب من جانب كل يشمل وأنه وشامالً، ومرحلياً مبرمجاً يكون أن يجب . ةالتعليمي
 باألنـساق  التعليمي النسق عالقة إلى تنظر الخطة تعتمدها التي الشامل التطوير حركة أن كما

  . والدولي اإلقليمي المحيطين وفي المجتمع في األوسع األخرى
  :اآلتية التطوير مجاالت على التركيز تم فإنّه تقدم ما ضوء وفي

 مختلـف  فـي  االلتحاق نسب وزيادة ه،إلزاميت وتحقيق األساسي التعليم تعميم: األول المجال
  .ومستوياته التعليم مراحل
 والتعليمية التربوية المؤسسة تقدمه ما مضامين وتحسين التعليم جودة تعزيز: الثاني المجال

 األخـرى  الحيـة  واللغـات  العربيـة  اللغـة  من التمكن ( ـب العناية مع وأنشطة برامج من
 الرقميـة  القدرة من التمكن و. الرياضيات واستخدام الحسابية القدرة من والتمكن. والتواصل

 من والتمكن ،العلمي بالتفكير والتسلح العلوم استخدامات من والتمكن ،المعلوماتية واستخدامات
 التـي  والعوائـد  الخبـرات  تتضمن التي االجتماعية الدراسات وتعزيز. التقنيات  مع التعامل
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 ،واالجتمـاع  والـسياسة  واألعمال واالقتصاد افياوالجغر التاريخ في المناهج سياقات توفرها
 الجمـالي  والحـس  والعقليـة  البدنية الصحة برامج وتعزيز ،واألخالقية الدينية بالقيم والتسلح
  ). التعبيرية والفنون
 والتعليميـة،  المدرسـية  بـاإلدارة  واالرتقاء مهنيا وتنميتهم المعلمين إعداد: الثالث المجال

 تربيـة  في النظر إعادةفي بالخصوص ذلك ويتمثل. وأساليبها والتعلم التعليم قائطر وتحسين
 والتعريفـات  للمفاهيم استجابة التدريسية العاملة القوى مهارات وتحديث ،وتأهيلهم المدرسين

 التقليـدي  الدور ومراجعة وللمعرفة، والتعليمية التربوية العملية مضمون وتفاعل لسير الجديدة
 الذاتيـة  واإلدارة االسـتقالل  مبدأ مع تنسجم التي المهام وتوصيف ،التعليمية المؤسسة لمدير

 التـدريس  طـرق  تعزيـز  نحو والسعي. اإلطار ذلك في الفاعلة األطراف واحترام للمؤسسة
 مـدى  وعلـى ) المعلـم / والمدرس الطالب (التدريسية العملية طرفي بين تقوم التي والتفاعل

 تربوياً عليه والمتفق الجديد، وبالشكل المعرفي شروعالم في كشركاء بينهما المتبادل االعتراف
 العمليـة  ثـراء  إلى يؤدي مما هاالتعليميةوتطبيق الغايات تحديد في يتعاونان الطرفين كال فإن

  .التعلمية التعليمية
 ومؤسسات الخاص والقطاع الرسمية المؤسسات بين حقيقية شراكة تطوير: المجال الرابع

 التخطيط عمليات في الفعلية مساهمتها إلى تفضي ،واألهلي لمدنيا المجتمع ومنظمات العمل
ووضع اآلليات الالزمة لدراسة متطلبات التنمية اآلنية  ،والتقويم والمتابعة والتمويل والتنفيذ

، والمستقبلية وربط خطط التعليم ومؤشراته باحتياجات التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة
هني والتقني الذي يمثل األساس في توفير القوى البشرية الالزمة لسوق والعناية بالتعليم الم

  .العمل ومؤسساته
 التي تساعد على اتخاذ العناية بمراكز األبحاث وإنشاء المراصد التربوية،: المجال الخامس

وفق رؤية موضوعية ...القرار في بناء السياسات واالستراتيجيات والخطط وتطوير المناهج 
 والعناية الفائقة بالبحث العلمي في مختلف .عملية التطوير والتحديث إلى األمامع تسهم في دف

  .المجاالت التطبيقية واإلنسانية

 :لمتابعةا آليات ـ ثانياً

  :المتابعة عملية لسير اآلتية باآلليات األخذ اقتُرح لها وتنفيذا الخطة أهداف ضوء في
  :الدول مستوى على ـ 1

 الرأي وأصحاب التربوية والقيادات المتخصصين من جنةل بتشكيل دولة كل تقوم -
 ووضع الخطة لدراسة المدني، المجتمع ومنظمات الخاص القطاع من والمهتمين
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 وتحديد ومستوياته، التعليم مجاالت بحسب ومتابعتها لتنفيذها الالزمة اآلليات
 .المشاركة والدولية الوطنية والهيئات المؤسسات أدوار

 ووضع الخطة، تنفيذ متابعة تتولى والتعليم للتربية يةوطن مراصد إنشاء -
 .والتقويم والرصد المتابعة وأدوات المساندة والبحوث الدراسات

 زيادة على والعمل التطوير، عمليات لتمويل وفاعلة محددة آلية وضع -
 .للدولة العامة الميزانية في للتعليم المالية المخصصات

 للتربية العربي المرصد إلى الخطة فيذتن سير عن مفصل سنوي تقرير تقديم -
 .عام كل من سبتمبر شهر من األول أقصاه موعد في والتعليم

 :والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة مستوى على ـ 2

 :اآلتي يتولى والتعليم للتربية عربي مرصد إنشاء  .أ 

 .ومتابعتها العربي التعليم أوضاع رصد  •

 .وتعميمها ةالناجح والبرامج التجارب حصر •

 .العربي الوطن في التعليم أوضاع عن سنوي تقرير إصدار •

 وتقديم المفصلية للمحاور المعمقة بالدراسة تعنى التي العمل مجموعات تشكيل •
 :اآلتي النحو على وذلك التعليم لتطوير عملية وآليات مقترحات

 الفرص افؤتك مبدأ على بناء للجميع وتأمينه التعليم في الحق حول العمل مجموعة •
 .والنجاح والمتابعة والمعاملة االلتحاق في التعليمية

 .ومكوناته مراحله بجميع العربي الوطن في التعليم جودة حول العمل مجموعة •

 .المستدامة والتنمية التربية حول العربية العمل مجموعة •

 بين والشراكة الرشيدة واإلدارة التربوية النظم حكامة حول العمل مجموعة •
 وضع في المشاركة السيما واألهلي، المدني والمجتمع العامة اتالسلط

 .التربوية الخدمات وتوفير والتسيير والتمويل والتخطيط السياسات

 البلدان في التعليم حتياجاتال لالستجابة العربي التعاون حول العمل مجموعات •
 .الخاصة األوضاع ذات العربية

 المسوحات وإجراء التعليمية، صفوفاتوالم واألدلة الدراسات وضع في المساهمة  .ب 
 .الخطة تنفيذ إلى السعي مجملها في تستهدف التي الالزمة

 ووضع الخطة، تنفيذ حول العربية الدول من المرصد إلى الواردة التقارير تحليل  .ج 
 الدول لجامعة العام األمين معالي إلى يرفَع التنفيذ، عملية سير عن شامل تقرير

 .القمة مستوى على الجامعة مجلس إلى رفعه يتولى الذي العربية،
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 بعد العربية الدول لجامعة العامة األمانة مع بالتعاون للخطة تقويمي تقرير وضع  .د 
 الالزمة المعالجات ووضع التنفيذ جدية من للتأكد األولى الخمس السنوات مرور

 .  التنفيذ واجهت التي والمشكالت للصعوبات

  :العربية الدول لجامعة العامة األمانة مستوى على ـ 3
 العام األمين معالي برئاسة عليا لجنة بإنشاء العربية الدول لجامعة العامة األمانة تقوم
 :اآلتي تتولى المنظمة، مع وبالتعاون للجامعة،

 .القمة مستوى على الجامعة مجلس لىهإوتقديم السنوي التقرير مناقشة -

 الالزمة المعالجات وتقترح الخطة فيذتن سير عن التقويمي التقرير إعداد في ماسهاإل -
 .ألهدافها الخطة تحقيق لسالمة

 العربي، العام الرأي وتعبئة بالخطة للتعريف إعالمية خطة لوضع خاصة لجنة تشكيل -
 مجلس " المتخصصة العربية الهيئات بها تساهم وتمويلها، ومساندتها تنفيذها لمتابعة
 الصحفيين، ونقابات واتحادات ربية،الع اإلذاعات اتحاد العرب، اإلعالم وزراء

 . الخ....واإلعالميين

 

  :همجاوبر الدعم آليات  ـ ثالثاً
 من مرحلة كل في التعليم لتطوير التفصيلية البرامج حدة على كل الدول تحدد -

 .المقترحة والميزانيات البرامج لتنفيذ الالزمة واآلليات التعليم، مراحل

 لتطوير العربي الحساب من دعمها المطلوب جللبرام جدوى بدراسات الدول تتقدم -
 ومساهماتها، والمالية، والمادية البشرية المشروع احتياجات مبينة والتعليم، التربية
 .لها المطلوب والدعم

 المجتمع ومنظمات العمل ومؤسسات الخاص القطاع لمشاركة آلية الدول تضع -
 .وتمويلها وتنفيذها والبرامج الخطط وضع في المدني

 طلبات دراسة المنظمة مع بالتنسيق العربية الدول لجامعة العامة األمانة ولىتت -
 .واألهمية الجدية لمعايير وفقا الالزم الدعم وتقديم الدول،

  :ستراتيجيوناإل الشركاء  ـ رابعاً
 .العربية الدول -

 المنظمة الخليج، لدول العربي التربية مكتب (المعنية والدولية اإلقليمية المنظمات -
 والعلم للتربية العالمية المنظمة ،"إيسيسكو" والثقافة والعلوم للتربية إلسالميةا

 )."يونسكو" والثقافة
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 العربية، المرأة منظمة " المتخصصة العربية والشبكات واالتحادات المنظمات -
 الشبكة بعد، عن والتعليم المفتوح للتعليم العربية الشبكة العربية، اإلذاعات اتحاد

 اإلعالم وزراء مجلس العرب، المعلمين اتحاد الكبار، وتعليم األمية حولم العربية
 .  الخ ...التقني، للتعليم العربي االتحاد العرب،

 .والعالمية العربية التمويل صناديق -

 .العربية الدول في الخاص القطاع -

 .العربية الدول في واألهلي المدني المجتمع منظمات -

 منظمة اليونيسيف، " الصلة ذات والعالمية سالميةواإل العربية والهيئات الجمعيات -
 .الخ ....العالمية اإلسالمية الدعوة جمعية اإلفريقي، االتحاد العالمية، الصحة

  

  التعليم تطوير خطة تنفيذ في المنظمة جهود -3

   :تقديم

 التعليم تطوير خطة إقرار تم أن منذ مهام من إليها أوكل ما تنفيذ في المنظمة شرعت
   :التالية الرئيسة المحاور وفق العربي طنالو في

 .والتعليم للتربية عربي مرصد إنشاء .1
 المـسوحات  وإجـراء  التعليمية، والمصفوفات واألدلة الدراسات وضع في المساهمة .2

 .الخطة تنفيذ إلى السعي مجملها في تستهدف التي الالّزمة
 ووضـع  الخطـة،  فيذتن حول العربية الدول من المرصد إلى الواردة التقارير تحليل .3

 الـدول  لجامعـة  العـام  األمين معالي إلى يرفَع التنفيذ، عملية سير عن شامل تقرير
 .القمة مستوى على الجامعة مجلس إلى رفعه يتولى الذي العربية،

 بعـد  العربيـة  الدول لجامعة العامة األمانة مع بالتعاون للخطة تقويمي تقرير وضع .4
 الالزمـة  المعالجـات  ووضع التنفيذ جدية من كدللتأ األولى الخمس السنوات مرور

 .التنفيذ واجهت التي والمشكالت للصعوبات
 

  :2010-2009 المالية للدورة الخطّة مشروعات •
  وتقويمها، العربي الوطن في التربية أوضاع رصد �
 العربية، الدول في والتعليمية التربوية المعلومات بنية تطوير �
 العربي، الوطن في التعليم واقع شخيصت حول والبحوث الدراسات إعداد �
 الخطة، لمحاور التفصيلية الخطط تصميم �
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  .ومشروعاتها الخطة لبرامج الجدوى دراسات إعداد �
  2012-2011 المالية الدورة مشروعات •
  

 .والتعليم للتربية العربي المرصد �
 .للخطة التشخيصية والدراسات للمحاور الجدوى دراسات إعداد �
 .الرائدة والعربية العالمية النماذج ضوء في العربي يمللتعل معايير بناء �
 .العربي الوطن في التعليم جودة حول الوزارية الندوة توصيات متابعة �
 .وتطويره العربي الوطن في اإللكتروني التعليم واقع �
 .التربوية والبرمجيات الرقمية المحتويات إلنتاج عربي مركز إنشاء مشروع �
  .العربي الوطن في المفتوح والتعليم دبع عن بالتعليم االرتقاء �
 بمختلف) الثانوي (األساسي بعد ما التعليم مكونات لجودة مرجعي دليل وضع �

 . والمهني الفني التعليم لمسار خاصة عناية إعطاء مع مساراته
 .العربي الوطن في والمهني الفني التعليم تطوير �
 .الجودة طلّباتمت وفق وتأهيلهم التربوية اإلدارية القيادات تدريب �
 .التربوي اإلشراف منظومة تطوير �
 .العربية باللغة النهوض ومشروع التعليم تطوير خطة عن اإلعالم �
 تمر التي لألوضاع نتيجة المشروع تأجيل تم: التعليم وتطوير العربي الشباب �

 . العربية الدول بعض بها
 .الخاصة األوضاع ذات الدول دعم �
 .للخطة العليا التنسيق لجنة اجتماعات �
 .للخطة الوطنيين المنسقين اجتماع �

 

  2014-2013المالية الدورة مشروعات •
 :للجميع وتأمينه التعليم في الحق .1

 والتعليم للتّربية العربي المرصد �
 وتطوير الخاصة االحتياجات ذوي تعليم بمؤسسات لالرتقاء العربية خطةال �

 برامجها
 .العربية المرأة بتعليم النهوض �

  :العربي الوطن في مالتعلي جودة .2

 .التعليم جودة لتحسين العربي البرنامج �
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 .بعد عن والتعليم المفتوح التعليم مؤسسات اعتماد �

 .العربي للطفل النمائية المعايير تطبيق �

 .العربية الجامعي التعليم مؤسسات في األكاديمية المكانة تعزيز �

 :المستدامة والتنمية التربية .3

 .العربية العام التعليم مدارس في ةالمدرسي بالصحة االرتقاء �

 .الكبار معلمي أداء بتقويم المعنية األطر تدريب �

 التعلـيم  مـدارس  في المدرسية والرياضة البدنية التربية بمعلمي االرتقاء �

 .العربية العام

 برامج تصميم على العربية المرأة أمية محو عن المسؤولة القيادات تدريب �

 .الكبار تعليم ومناهج

 .العربي للمعلم المهنية التنمية �

 :الرشيدة واإلدارة التربوية النظم حكامة .4

 العلمـي  والبحث العالي التعليم مؤسسات حوكمة لتحسين العربي البرنامج �

 .العربي الوطن في

 .الجودة متطلّبات وفق وتأهيلهم التربوية اإلدارية القيادات تدريب �

  .الخاصة األوضاع تذا للدول التعليمية االحتياجات تأمين .5

 مـدى  على إليها أوكل ما تنفيذ في جهود من المنظمة به قامت ما إلى عرض يلي وفيما
  :2014 إلى 2009 من مالية دورات ثالث
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  :)org.alecso-marsad.www (والتعليم للتربية العربي المرصد :أوالً

 وفنيين خبراء إليها دعت 2/10/2009-29/9 الفترة خالل عمل ورشة األلكسو نظمت
 بها ينهض أن يمكن التي والوظائف للمرصد تصور بوضع وكلفتهم العربية الدول مختلف من

 وتقارير جدوى دراسات على اعتمادا وذلك إلنجازه، عملية تمشّيات واقتراح عمله وأدوات
 .مختلفة بيانات وقواعد مراصد حول

 بموجبها تم المرصد لدعم الدولي البنك مع تعاون اتفاقية 2010 سنة لمنظمةا وأبرمت
 سنوات 4 امتداد على تصرف أمريكيا دوالرا 362.000 قدرها هبة من المنظمة تمكين
   :ومكوناته المرصد وظائف مع متكاملة عناصر أو مكونات 3 يتضمن برنامج إلنجاز
 لمتابعة العالمي البنك طورها التي بيالعر الوطن في التربية مؤشرات برمجية دمج .1

 .وتطويرها تعريبها مع المرصد بيانات قاعدة في العربية البالد في التعليم تطور
 . الوطنية والمراصد المركزي المرصد في العاملة البشرية القدرات تنمية .2
 . مرجعية تربوية ودراسات سنوية تقارير إنجاز .3

) UIS( بكندا لإلحصاء اليونسكو معهد مع اكةوشر تعاون برنامج إرساء تم كما
 مجال في مشتركة مشاريع وتنفيذ ومعالجتها البيانات جمع مجال في خبرته من لالستفادة

 تفاهم مذكرة إبرام خالل من وخصائصها، العربية ولالد لواقع مالئمة التربوية المؤشرات
 والخبرات، التجارب تبادل إلى يهدف سنوي، عمل ببرنامج مشفوعة ،2013 مايو 27 بتاريخ

 القدرات لدعم المشترك العربي،والعمل الوطن في والتعليم التربية حول والمؤشرات والبيانات
 بالمنظمة للتربية العربي المرصد فريق لفائدة التربوية والمؤشرات اإلحصاءات مجال في

 .العربية الدول في المعنيين والخبراء

 مع العربي الوطن في التربية مؤشرات ةبرمجي ودمج البيانات قاعدة تطوير •
   :للمرصد موقع وإحداث وتطويرها تعريبها

 العربية الدول وفّرتها التي المعطيات وإدخال البيانات لقاعدة إعالمية تطبيقة وضع تم
 إلى موجه بالمرصد خاص إلكتروني موقع فتح وتم للغرض، عليها الموزع االستبيان وفق

  :التالي العنوان على حاجته، حسب كّل العريض والجمهور لباحثينوا الوطنيين المنسقين
org.alecso-marsad.www  

 وتعريبها، المرصد بيانات قاعدة في  (AWEI)الدولي البنك برمجية دمج تم •

 . للمرصد األول التقرير في واستثمارها مكوناته إحدى وجعلها
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 . الموقع في وإدراجها (Benchmarking tools)المقارنة أدوات بلورة •

 للمقارنة قابلة لمؤشرات كال بجعل وذلك الطبيعي التوزيع طرائق استعمال  •

 . الدول بين

 موزعة مؤشرا 85 حوالي إلى  WEI منظومة في مؤشرا 23 تطوير تّم •

 نهام كل يضمPillars ( (ركائز أو أعمدة ستة على اسكد، مستويات حسب

 :يلي كما المؤشرات، من عددا

 كل إنهاء ونسب التعليم مراحل مختلف في القيد بمؤشرات يهتم )Access( بالتعليم االلتحاق
 .مراحله

 وبتكافؤ المساواة قدم على للجميع التعليم في الحق بضمان يتعلّق (Equity) اإلنصاف
 .الفرص

 .التعليم ومخرجات التالميذ مكتسبات نوعية يتابع (Quality) الجودة

 العالقة أي المتوفرة الموارد إلى بالنظر التعليم أداء مالءمة بمدى يهتم (Efficiency) الفاعلية
 .والمخرجات المدخالت بين

 في لالنخراط وإعدادهم األفراد لحاجيات المدرسة استجابة بمدى يهتم (Relevance) الجدوى
 .العمل سوق وفي المجتمع

  المعرفة ادالقتص اإلعداد
(KE Readiness) 

 في واالستثمار الحديثة التقانة مجال في المدرسة به تقوم ما يرصد
 .العلمي البحث

  
 البيانات تحويل بهدف بعد، عن البيانات جمع آليات كذلك المرصد موقع يتضمن كما

 وتحت دولة كل قبل من مخزنة المجمعة البيانات وجعل آلية إحصائية برمجية طريق عن
. مستقبال المجمعة البيانات جودة وتحسين اآلجال بتقليص سيسمح امم ومسؤوليتها، شرافهاإ

  .الذكية واللوحات الهواتف بواسطة الموقع إلى بالولوج تسمح تطبيقه يتضمن كما
  

  *الدول إلى وأرسل) 2012 ("العربي الوطن في التعليم" حول األول التقرير  اعداد تم 
  . الواردة المالحظات ضوء في مراجعته وتمت الرأي إلبداء

   :أدناه مبين هو كما المرصد موقع على ونشرها دراسات خمس إنجاز تم*    

 التربوية المؤسسات تسيير على وانعكاسها التربوية النظم حوكمة حول مرجعية دراسة -6
 برنامجال إطار في المنعقدة اإلقليمية الورشة خالل مناقشتها تمت ،خدماتها جودة وتحقيق
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 تفعيل «مجال في القدرات دعم حول 2014 مارس باألردن بالمعلمين لالرتقاء الفرعي
  .»المدرسية القيادة ودعم التعليم في الالمركزية

 دولتين في تجريبها تمت ، والتعلّم التعليم في الحديثة التّقانات إدماج حول دراسة -7
 تقانات لتوظيف الفرعي مجالبرنا إطار في اعتمادها، ثم ،)وعمان تونس (عربيتين

 .التعلّم في واالتصال المعلومات

 القرائية المهارات باكتساب المتعلقة والبحوث الدراسات لتحليل مرجعية دراسة -8
 مؤتمر إطار في عقدت ورشة في المراجع كأحد اعتمادها تم ،العربية باللّغة األساسية
 .6/11/2014 إلى 4 من قطر -بالدوحة" WISE "التعليم في االبتكار

 تقديمها تمTIMSS 2011 . الدولي التقييم في العربية الدول مشاركة حول دراسة -9
 التي العربية، الدول في الطالب تقييم سياسات حول اإلقليمية الندوة خالل ومناقشتها

 19 يومي والبحوث، بالتقييم الخاص الفرعي البرنامج إطار في الكويت في عقدت
 .20/11/2014و

 خالل تقديمها تم: باألردن وتدريبهم المعلمين إعداد سياسات حول قةمعم دراسة -10
 بالمعلمين لالرتقاء الفرعي البرنامج إطار في األردن في 2/10/2014 يوم انعقدت ورشة
 .ومهنيا معرفيا

 *GH IJK عMNOPQّول اVا WJXYNZ [\] ^_`\H GabcOZا daJXYNZوا daaYe`Zا If^NbZ gh`Oi لj] ة^OlZا 

ONNZةاI Mm dai 1-3 ^nNo`h 2010، فIri stت وMaZv wNcZء اwmت وMhManOyQا WOZا MrHIKأ [NzYNZا 

[JbcONZوا [\{i ^_`\H GabcOZا Mrc_ز`Hو }Z~ف وآIri �_^cOZا IKا`Ji تMhMai If^NZا �b�aوه �HMh`�mو 
� وMrNiمXYNZا WYe`Zا If^NbZ ف^cOZوا �bK ات^��NZا [_`i^OZرآ�. اMو� wّP ولIZا ا[ai^cZ Wo ه~ا 

  .اMNOPQع

 وإرساء تنفيذ مراحل على للوقوف الدولي البنك مع تنسيقيا اجتماعا المنظمة عقدت* 
 العربي للمرصد الثاني االجتماع أما،16/5/2011 يوم المؤشرات وتعريب البيانات قواعد
 .21/9/2011-20 الفترة خالل المنظمة مقر في عقد فقد للتربية

 المنظمة أبرمتها التي التفاهم ومذكرة الدولي للبنك بالبند الخاص الدعم امجبرن مستوى على أما
   : اآلتي تم فإنّه لإلحصاء اليونسكو معهد مع
 خالل لإلحصاء اليونسكو معهد من وخبراء للتربية العربي المرصد فريق بين عمل ورشة* 

 المركزية بالوحدة العاملين قدرات وتطوير دعم بهدف بتونس 2013 سبتمبر 20-16 الفترة
" 2011 إسكد "ومنظومة التربوية المؤشرات مناقشة خاللها وتم الوطنية، وبالمراصد للمرصد

 .  المنظمتين بين البيانات تبادل وسبل
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 الوطن في التعليم إحصاءات مجال في الوطنية القدرات لتعزيز إقليمية عمل ورشة �
 إنتاج على العربية الدول راتقد تنمية بهدف 2014 فبراير 20-18 تونس، العربي

 دولية منهجيات إلى استناداً الدولية، للمقارنة قابلة عالية جودة ذات تعليم إحصاءات
 أشغال في شارك وقد. والمتابعة التخطيط في واستخدامها المؤشرات واحتساب موحدة

 يالعال والتعليم التربية بوزارات التربوي اإلحصاء مجال في أخصائيون الورشة هذه
 .عربية دولة 15 يمثلون والتكوين

 سبتمبر لإلحصاء اليونسكو معهد إلى المركزي المرصد لفريق دراسيتين مهمتين تنظيم �
 التعاون مجاالت على واالتفاق المعهد عمل آليات على لالطالع 2014 ويونيو ،2012

 .آلي بشكل البيانات تبادل تطوير سبل ومناقشة

 .وطنية مراصد إلنشاء العربية الدول دعم مجال في أما �

 جمهورية من لكل عمل بزيارات لإلحصاء اليونسكو معهد مع بالتّعاون المنظّمة قامت 
 الفترة خالل التونسية والجمهورية ،2014 أغسطس 21 – 17 الفترة خالل المتّحدة القمر

 هذه وهدفت. 2014 سبتمبر 17-14 العربية مصر وجمهورية ،2014 سبتمبر 11 – 8
  :إلى الزيارات

 وتقييم التربوية، اإلحصاءات مجال في المتاحة واإلمكانات التربوي الواقع تشخيص •

 وآلياتها، بها المعمول البيانات جمع عمليات

 برامج خارطة وإعداد الوزارات لكافة العائدة النظامية والتدريب التعليم برامج حصر •

 البرامج، هذه من لكل البيانات بجمع المعنية الجهات وتحديد الوطنية التعليم

 التعليم مؤشرات واحتساب التعليم استبيانات استيفاء بعملية المعنيين الفنيين تدريب •

 .الخطة تنفيذ لمتابعة المستخدمة األساسية

 مدى على التعليم تطوير خطة تنفيذ في وتقييمها العربية الدول جهود متابعة مجال وفي
 ويتم دولة، 18 ردود وتلقت الدول، إلى أرسلتهو استبيانا المنظّمة وضعت سنوات خمس

 الدول لجامعة العامة واألمانة المنظّمة بين العليا التنسيق للجنة السابع االجتماع لعقد التّحضير
  .2015 مارس العربية القمة على سيعرض الذي التّقرير إلعداد العربية
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  التعليم جودة لتحسين العربي البرنامج: ثانياً
 وتفعيال العربي، الوطن في التعليم تطوير خطة تنفيذ إطار في البرنامج هذا يتنزل

 أهمية على أكد والذي ،2010أيلول /سبتمبر" للجميع جيد تعليم أجل من الدوحة إعالن"لـ
 وقد. المعرفة مجتمع في العربية الشعوب وانخراط الشاملة، التنمية تحقيق في التعليم جودة
 إنجاز في فاعلة أداة واعتباره)2010 ديسمبر (للمنظمة العام المؤتمر في عليه المصادقة تمت
  .العربي الوطن في التعليم تطوير خطة

 مكونات مختلف في ودعائمها الجودة مقومات إرساء في المساهمة إلى البرنامج ويهدف
 في لتعليما مخرجات نوعية على تركّز ومشاريع تمشّيات باعتماد التعلّمية التعليمية العملية
 البرنامج يسعى النوعية النقلة هذه تتحقق ولكي. العمل سوق وحاجيات المجتمع متطلبات ضوء

 الخدمات نوعية في المؤثّرة المدرسية العوامل نحو مؤسساتية بصفة الجهود ترجمة إلى
  . المرسومة النتائج بلوغ على والحرص المقدمة

 :البرنامج هيكلة -

 تحتضن ومتفاعلة، متكاملة فرعية برامج خمسة من مكونة ماسكةمت وحدة البرنامج يمثل
  :مختصة مؤسسة منها كل

 طرائق تحسين إلى ويهدف :ومهنيا معرفيا بالمدرسين لالرتقاء العربي البرنامج -

 تحسين قصد التشريعات وتطوير مهنيا، بهم واالرتقاء وتأهيلهم المدرسين إعداد

 .بعمان المعلمين لتدريب رانيا الملكة أكاديمية تضنهوتح. والمعنوية المادية أوضاعهم

 في واالتّصال المعلومات تقنيات وتوظيف التعليم مناهج لتطوير العربي البرنامج -

 هندسة مجال في القدرات ودعم البرامج محتويات تجديد إلى ويهدف :والتعلّم التعليم

 التعليم عملية في منها واالستفادة والبرمجيات الرقمية المحتويات وتطوير المناهج

 . بتونس التربية في للتكنولوجيات الوطني المركز ويحتضنه. والتعلّم

 البحث تطوير إلى ويهدف :التعليم جودة مجال في والتقويم للبحث العربي البرنامج -

 تقويم وكذلك وآلياته، التالميذ لمكتسبات المقارن التقويم ودعم الجودة مجال في

 في العاملين قدرات تنمية على العربية الدول مساعدة إلى يهدف كما. المدرسة مردود

 إلنجاز الضرورية العملية والخبرة المعرفية المهارات من وتمكينهم التقويم مجال
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 لليونسكو اإلقليمي المكتب البرنامج هذا ويحتضن. والمتابعة التقويم أنواع مختلف

 ببيروت،

 إلى ويهدف ):المبكرة الطفولة تنمية (مدرسيةال قبل ما للتّربية العربي البرنامج -

 بهذا للنهوض ومعايير مرجعيات ووضع المجال في العربية المقاربات بين التنسيق

 المنظمة وتحتضنه. التعليمية والطرق والمضامين المربين مستوى على القطاع

 بيروت، ومقرها" العربية الموارد ورشة "حكومية الغير اإلقليمية

 الناشئة تأهيل إلى ويهدف :األعمال وريادة المبادرة على للتّربية العربي البرنامج -

 ملكات عندهم تنمو حتى واالستقاللية النفس على واالعتماد المبادرة ألخذ وإعدادهم

 الفرعي البرنامج هذا وتحتضن. وتسييرها المشاريع بعث على والقدرة االبتكار

 .عمان ومقرها " العرب إنجاز "حكومية الغير اإلقليمية المنظمة

 :  أساسية وظائف بثالث النهوض على حاضنة مؤسسة كل وتعمل
  Think tank function– تقييمات – وبحوث دراسات – مرجعيات إعداد −

 Networking ... تدريب - والخبراء المؤسسات من شبكات إرساء −

  Tools and knowledge sharingومعارف أدوات إنتاج −

 والثقافة للتّربية العربية للمنظمة العام المدير برئاسة - للبرنامج التنفيذية اللجنة وتتولى  
 تمويل في والمساهمين والشركاء العرب والتعليم التّربية وزراء عن ممثلين وعضوية والعلوم،
 الضرورية االعتمادات وتحديد البرامج إنجاز متابعة - التربويين الخبراء عن وممثلين البرامج

  . والتعليم التّربية وزراء لمؤتمرات متابعة تقارير وتقديم ذهالتنفي
 البرامج في المدرجة المشاريع في النظر االستشاري العلمي المجلس يتولى كما

 خارجها، ومن العربية البالد من خبراء من ويتكون وتقييمها، والبحوث الدراسات واقتراح
  .خمسةال البرامج تغطيها التي المجاالت في مختصين
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  الفرعية البرامجو البرنامج هيكلة

 
 تطوير لخطّة المخصصة الميزانية على البرنامج هذا تمويل في األلكسو، وتعتمد

 في الدولي البنك دعم (ودولية إقليمية وهيئات مؤسسات ومساهمات العربي الوطن في التعليم
 على صرفت البرنامج لتمويل كهبة ردوال مليون 2.1بتوفير األلكسو، وبين بينه الشراكة إطار
 وبين بينها المبرمة الشراكة اتفاقات إطار في الحاضنة، المؤسسات وتساهم).أقساط ثالثة

 كل تسعى كما.خبرتها وتسخير البشرية الموارد توفير خالل من البرنامج تمويل في األلكسو،
  .للبرنامج المالي الدعم جلب إلى الحاضنة والمؤسسات األلكسو من

 بعد): 2014-2012 (التعليم جودة لتحسين العربي البرنامج إطار في إنجازه تم ما
 2011 مايو في المنظمة إليها دعت التي العمل ورشة خالل وهيكلته البرنامج مكونات إقرار

 ملتقى الدولي البنك مع بالتعاون المنظمة عقدت والعمليات، اإلجرائية الجوانب لدراسة بتونس
  . تسييره هياكل وتشكيل البرنامج إطالق تم حيث 2012 يرينا في بتونس

 للبرنـامج  موقـع  وإعـداد  والتنفيذيـة،  العلميـة  للجنتين دورية جلسات تنظيم تم كما
ــضمن ــة يت ــارير المنتجــات كاف ــي والمــشاركة ،org.alecso.araieq.www: والتق  ف
 وعــدد (Learning Metrics Task Force) الــتعلم لمقــاييس يــةالعالم اللجنــة أعمــال

  .بالبرنامج للتعريف الهادفة األخرى األنشطة من
   :التالية باإلنجازات التذكير فيجدر فرعي، برنامج كل مستوى على أما

 الجودة مجال في والبحث للتقييم العربي البرنامج .6

 .ببيروت اليونسكو مكتب: الحاضنة المؤسسة

 ،)وموريطانيا ليبيا (للتقويم الوطنية نظمها لتحسين اثنين لبلدين الفنية لمساعدةا تقديم �
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 التقييمـات  بيانـات  تحليل في الوطنية القدرات تعزيز قصد تدريبيتين ورشتين تنظيم �
) TIMSS 2011 )12/2013"والعلوم الرياضات لتدريب العالمية التوجهات "الدولية

 البيانات تأويل في القدرات تعزيز قصد التعلم، ئجنتا حول الوطني التقرير إعداد وفي
 ،)6/2014 (السياسات واستنتاج

 مع بالتنسيق باحثين تكليف خالل من - العربي الوطن في التقويم نظم تشخيص إنجاز �
 ”SABER/Assesment”صابر منهجية باعتماد عربيا بلدا 17 في - الوطنية اللجان

 .الدولي البنك طورها التي
 حـول  البرنـامج  إطار في إعدادها تم التي التقارير تقديم قصد قطرية تورشا تنظيم �

 ومناقـشتها  عربيـة  دولـة  13 في" التالميذ لمكتسبات التربوية التقييم نظم تشخيص"
 .الوطنية التقييم نظم لتحسين منها االستفادة وسبل نتائجها واستخالص

 – أعـاله  إلهما المشار ةالقطري العمل وورشات التشخيص نتائج على اعتمادا  تم كما �
-19 يـومي  الكويـت  فـي  المنعقـدة  الندوة خالل مناقشته تمت إقليمي تقرير إنجاز

20/11/2014 . 

 ومهنيا معرفيا بالمعلمين لالرتقاء العربي البرنامج .7

 المؤسسة الحاضنة: أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين – األردن
 علـى  متوفرة (المختصة والمؤسسات المعلمين تسياسا حول إقليمية بيانات قاعدة إعداد �

  .)الموقع
 وسياسـات  الموجـودة  المعلمين سياسات تطوير احتياجات لتحديد قليميةإ دراسة جراءإ �

 تطوير "حول اإلقليمي المنتدى تنظيم في ومناقشتها تقديمها تم الخدمة، واثناء قبل تدريبهم
 ،21/3/2013-20يومي بعمان ميةاألكادي مقر في المنعقد" العرب المعلمين سياسات

ــاز � ــة إنج ــة دراس ــة حال ــول معمق ــات ح ــداد سياس ــين إع ــدريبيهم المعلم  وت
)Teacher policies indepth study (دولة كل في ورشتين وتنظيم واألردن بتونس 

 باسـتخدام  2010 عام الدولي البنك بها قام التي اإلقليمية للدراسة امتداد وذلك لمناقشتها،
 )".SABER (التعليم نتائج ألغراض النظام وقياس يمتقي" منهجية

 ورشـة  وتنظـيم " للمعلمـين  المهنيـة  للمعـايير  عربي مرجعي إطار "مشروع تطوير �
ــل ــة عم ــشته إقليمي ــاء لمناق ــدرات ولبن ــي الق ــان (المجــال ف ــومي بعم -26 ي

27/2/2014(، 
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 دعـم و التعلـيم  فـي  الالمركزيـة  تفعيـل  "مجال في القدرات لدعم إقليمية ورشة عقد �
 .27/3/2014-26 عمان" المدرسية القيادة

  المبكرة الطفولة لتنمية العربي البرنامج .8

 المؤسسة الحاضنة: ورشة الموارد العربية بيروت

 المعـارف  مجموعـة  التـشبيك،  (الـثالث  الوظـائف  إلطـالق  إقليميـة  ورشة تنظيم �
 ،2012 نوفمبر في) واألدوات

 بمثابـة  يكـون " المبكّـرة  الطفولـة  ميـة لتن العربيـة  للشبكة استشاري فريق " إحداث �
 مجتمعـات  بنـاء  أجـل  مـن  المبكّـرة  الطفولة وتنمية رعاية مجال في للمهنيين منبر

 10 يـومي  لـه  تأسيـسي  اجتمـاع  وعقـد  والنـشر،  والتواصـل  والممارسة المعرفة
 ،11/10/2013و

 بلـدان ال فـي  المبكـرة  الطفولـة  تنمية حول المنجزة للبحوث تحليلية ببليوغرافيا إعداد �
 المـوارد  مـن  عـدد  وتحـديث  المجـال  فـي  خـصائيين باأل قائمة جانب لىإ العربية،

 الطفولـة  تنميـة  مجـال  فـي  متطـورة  ممارسات إرساء أجل من وترجمتها واألدوات
 المبكرة،

 الملكـة  أكاديميـة  مـع  بالتعـاون  األطفـال  رياض لمعلّمي إقليمية تدريبية ورشة عقد �
 ،)18/20/12/2013 أيام بعمان (بعمان المعلّمين لتدريب رانية

 إلى 13 من بعمان" (المبكرة الطفولة علوم "حول إقليمية تدريبية ورشة عقد �
17/10/2014.( 

 التعلّم في واالتصال المعلومات تقنيات وتوظيف التدريس مناهج لتطوير العربي رنامجالب .9

  تونس – التّربية لتكنولوجيات الوطني المركز :الحاضنة المؤسسة

 الحادي القرن كفايات التعليمية، المناهج هندسة (مجاالت ةأربع في مرجعية وثائق إعداد �

 الوسـط  فـي  التغييـر  قيادة التّعلّم، في واالتصال المعلومات تقنيات توظيف والعشرين،

 تدريب، ووحدات/ الدولي للبنك صابر بمنهجية باالستئناس تقييم وأدوات) التربوي
 تقنيـات  وتوظيـف  التـدريس  مناهج تطوير في العرب اءالخبر لشبكة أول ملتقى تنظيم �

 تقـديم  تـم  حيث 4/2014 في وثان 4/2013 شهر في التّعلّم في واالتّصال المعلومات
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 العتمادها العرب الخبراء قدرات ودعم وإثرائها، ومناقشتها المنجزة واألدوات المرجعيات
 دولهم، في

 اللجان مع بالتعاون عمان، طنةوسل والمغرب تونس من كل في فني دعم مهام إنجاز �
  المحلية، البرنامج شبكة وأعضاء الوطنية

 .(MOOC) بعد عن التدريب وحدات تطوير في والشروع �

  األعمال وريادة المبادرة كفايات لدعم العربي البرنامج . 10

 المؤسسة الحاضنة: إنجاز العرب – األردن. 

 استراتيجية "مشروع وإعداد يالعرب الوطن في المبادرات مختلف حول أولي بحث إنجاز �
 ". والريادة المبادرة على التربية لتنمية عربية

 الخاص والقطاع الوزارات ممثلي اجتماع خالل ومناقشتها ستراتيجيةاإل مشروع عرض �
  ،6/11/2012يوم الدوحة في المنعقد

 - المركـزة  النقاشـات  مجموعـات  (العربيـة  ولد 4 في االجتماعات من سلسة تنظيم �
roundtables (وطنية، عمل برامج وضع إلى والسعي ستراتيجيةاإل في التعمق لمزيد 

 حـول  لتحسيـسهم  -onlinegame aps البوابـة  على التالميذ لتدريب أدوات تطوير �
 كفاياتهم، وتنمية والريادة، المبادرة

 تم حيث) 3/2014 شهر( األعمال وريادة المبادرة كفايات دعم حول إقليمي ملتقى تنظيم �
 . واعتمادها االستراتيجية إطالق

 إلى  العربية ستراتيجيةاإل لترجمة  -منها بطلب – التونسية الجمهورية مرافقة في الشروع �
 المـدى  الريـادة،  تعلـيم  : القصير المدي : الثالث المراحل باعتماد تنفيذية قطرية خطة

ـ  بمـا  ،21 القرن مهارات إدماج : البعيد والمدى المهني، التوجيه: المتوسط  ذلـك  يف
 .الثانوي التعليم نهاية إلى الروضة من التعليمية، المناهج ضمن الريادة،
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  : أرقام في للبرنامج المرحلية النتائج

 ا�
	د ا�����

�ت و���� و��� ا��� ا��ول ��د���� �� !" #$� %&� / ا�*( �� ا�����)�ت '�
 ا-و�ّ��

7 

 20 �ا���45 ا�!4ا"% أ'�20 �1 ا�)0�رآ� ا��ول ��د

�"%'ا�!4 ;!:� إ�# ا'6)� ا��� وا�7�8�ت ا�) 6)�ت ��د 

WB- UNESCO – UNICEF- OEI -QRTA-ARC-Injaz Al Arab- CNTE -
Agha Khan - International CG for ECD -Arab Open University - 

University of Connecticut - Arab Thought Foundation - The 

Finnish Institute in the Middle East -.... 

12 

 15  ا����45 ا�!4ا"% <�"�ت ا���)$� أو د�)� ($!� ا��� ا��ول ��د

 12 ا�!4'�"% إ(�ر �1 ا�) BCة ا-دوات أو ا@���ت ا��)�ت/'5?ت ا��� ا��ول ��د

 850  ا�!4ا"% ;!:�ت �1 ا�)0�رآ�D وا�H!4اء ا�!�D�EF ��د

 380 ا�!4'�"% إ(�ر �N  �1رMN M8!J ا�?DJ وا��D�J*L4 ا�)DJ4�ّK ا�!�D�EF، ��د

 

�ا������ ��4* ا(;:���دة ا���67ل و3��4 ،2015 ���رس /����� إ(��- ا(,'+��* ا()'&���% $#"!��  و

  ا(;����(* ا(�����F���G6 H إ(���- و���E'آ�ؤه� ا(;#A;���� و$���@,- ا(����و(*، ا()#���? ���< ا(;)'���� ا=$"�>!��� 

،%�&'(G) 34ت و�!��$ �#JG)ا ،�� !"#��ا���K<  �G ا(�د  �LJ)ل  اM�N  ة'���<  ذ(�?،  +,��  ��  ا(" 

P���!آ'��ى ���4* ا(;#P���Jة ا(��ر�)!���� وا(;:����ور وا(�را����Rت اQدوات $",!���� ����G- ا(�@��� ا(����ول 

 .ا�U�Qء

  

  ):2014-2009 (التعليمية المراحل حسب تنفيذه تم ما - ثالثاً
  :الخاصة والتّربية المدرسة قبل ما التّربية مرحلة: أوالً
 ): المبكّرة لةالطفو (المدرسة قبل ما التّربية مرحلة.1

 األطفال، رياض معلمات قدرات لتنمية التدريبي البرنامج المنظمة وضعت •

 الورش في تطبيقه تم األطفال لرياض العربي المنهج ضوء في أعد والذي

 ). 2010(التدريبية

  ،)سنوات 8 إلى 0من (الطفل نمو لمراحل عربي مقياس وضع •

 ).2012.(المبكّرة التربية مرحلة في العربي الطفل لغة لتنمية برنامج وضع •
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  )2014. (العربي للطفل النمائية المعايير تطبيق •

  الفترة خالل الكويت في األطفال رياض معلمات لمدربات تدريبية ورشة عقد  •

 مـن متدربة عشرين من أكثر الورشة في شارك وقد 25-29/4/2010

 . والبحرين وعمان وقطر والسعودية الكويت دولــة

 فيها شاركت 2010 نوفمبر 27-24 الفترة خالل بيروت في  شةور تنظيم •

 .لبنان في المبكرة الطفولة بتربية المعنية اإلطارات

 

 ):والمعوقون الموهوبون (الخاصة التربية.2
 : الموهوبون .1.2

  :2014-2009 الموهوبين تربية مجال في إنجازه تم ما
 ).2010" (لتعليما في واإلبداع للموهبة العربية ستراتيجيةاإل "وضع تم -

 ).2012 (األساسي التعليم في الموهوبين عن الكشف أساليب دليل تحديث -

  
  : المعوقـــون 2.2

• 2009 (الخاصة االحتياجات ذوي لمعلمي تدريبي برنامج وضع تم (وتم 

 ،)2012-2009 (ةالتدريبي الورش نتائج ضوء في تطويره

• الخاصة االحتياجات يذو تعليم بمؤسسات لالرتقاء العربية الخطّة وضع تم  

)2014(،  

 بهدف ةالعربي الدول من عدد في الصم مدربي لفائدة تدريبية ورش عقدت •

 بالوسائل الدراسية الفصول داخل اإلشارة لغة توظيف كيفية على تدريبهم

 كيفية على تدريبهم وكذلك والدراما الحاسوب منها وخاصة الحديثة التعليمية

 :في الورش هذه هم،وعقدتلدي اللغوية الحصيلة زيادة
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 مدربي من عشرين تدريب خاللها وتم  ،2009 مايو 16-10 السودان،/ الخرطوم �

 .الصم معلمي

 متدربا عشرين من أكثر تدريب خاللها وتم 2009 نوفمبر 19-15 ليبيا،/ طرابلس �

 .الصم تدريس مجال في العاملين من

  ،2010 لأبري 1 إلى مارس 28 الفترة خالل موريتانيا،/ نواكشوط �

 لشؤون األعلى والمجلس التربية وزارة مع بالتعاون الهاشمية األردنية بالمملكة/ عمان �

 30 بمشاركة ،12/5/2011–8 من الفترة في وذلك األردن في المعوقين األشخاص

 الطلبة مع والعاملين اإلشارة في متخصصين ومعلمات معلمين من ومتدربة متدربا

الصم. 

 –25 الفترة خالل بالمعاقين النهوض معهد مقر في ونسيةالت الجمهورية/ تونس �

 مختصين معلمين من متدربا 34 الورشة أعمال في شارك وقد ،29/6/2012

 .التونسية الجمهورية في الصم ومسؤولي ومنطّقين ومربين إشارة لغة ومترجمي

 30 حوالي بمشاركة 2013 نوفمبر 23-19 الفترة خالل المغربية المملكة/ الرباط �

 .الصم الطلبة بعض بمشاركة وكذلك الصم، تعليم مجال في العاملين من امشارك

  األساسي التعليم مرحلة: ثانياً

  )2010.(االبتدائية المرحلة من األولى الثالث للصفوف" لغتي العربية "كتب وضع* 
� 2014 (العام، التعليم معايير وضع تم.( 

� المتعلقة البرامج وتطوير المعرفة مجتمع في المعلم أدوار لتحديد عربي دليل وضع تم 

 ).2014 (التدريب أثر وتقويم وتدريبه بإعداده

� ومواكبة المعرفة، مجتمع متطلبات ضوء في العربي المعلم شرف ميثاق تحديث تم 

 ).2014 (العرب المعلمين اتحاد مع بالتعاون العالمية االتجاهات
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 :والتعليم التربية وزراء مؤتمرات �

 سلطنة من كريمة باستضافة العرب والتعليم التربية لوزراء السابع مؤتمرال عقد* 
 إضافة عربية دولة 20 من وفود بمشاركة ،2010 مارس 8و 7 يومي عمــــان

 بعد ما التعليم" وموضوعه. بالتعليم المعنية والدوليــة العربية المنظمات إلى
 توصيات 10 المؤتمر عن وصدر ،"مساراته وتنـويع تطويره): الثانوي (األساسي

 الرؤى مجمل مثلت المنظمة، إلــى موجهة 3و العربية، الدول إلى موجهة 7 منها
  .واتجاهاتها  العربيــة التربيــة مسارات لتطوير المستقبلية والتصورات

 دولة من كريمة باستضافة العرب والتعليم التربية لوزراء الثامن المؤتمر عقد -

 الناجع التكوين بين العربي المعلم"موضوعه وكان ،2/5/2012و1 يومي الكويت،

 منظمات وأربع عربية دولة 20 من وفود المؤتمر في شاركتو "المهني والتمكن

 30/4/2012و29 يومـي للخبـراء اجتمـاع عقـد سبقـه وقـد .وإقليمية دولية

 .التوصيات مشروع وأعد والدراسات الوثائق ناقش

 2014 مايو 29-27 الفترة خالل العرب والتعليم تربيةال لوزراء التاسع المؤتمر عقد -

  ”مستقبلية رؤية العربي، الوطن في األساسي التعليم تطوير“ وموضوعه تونس في

 .وإقليمية دولية ومنظمات عربية دولة 18 من وفود المؤتمر في شاركتو

  

  :الثانوي التعليم مرحلة: ثالثاً
 في العام الثانوي التعليم لخريج لالزمةا العامة الكفايات "بـــــــ قائمة إعداد -

 ).2010  (العربي الوطن

 التعليم لخريج الالزمة العامة بالكفايات المعنية األطر لتدريب مرجعي دليل وضع -

 ).2010(العربي، بالوطن العام الثانوي

 الثانوي التعليم مرحلة في األجنبية اللغات وتعلّم تعليم تطوير "عن قومية دراسة إعداد -

 ).2011 (القطرية التقارير ضوء في" العربي الوطن في

 ).2012 (العربي، الوطن في الثانوي التعليم لجودة مرجعي دليل -
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 ،"الثانوية المرحلة في التاريخ كتب في اآلخر صورة "عن قومية دراسة إعداد -

)2011.( 

  :التدريبية الورش
- أوروبا مجلس مع لتعاونبا األجنبية اللغات تعليم مجال في تدريبية ورش عقد تم 

  :اآلتي النحو على التاريخ تدريس تطوير مجال وفي اللغات تعليم مجال

 بمشاركة 2010 مارس 19-16 الفترة خالل وذلك المغربية، المملكة/ الرباط �

 وتــونس األردن من الثانوي التعليم بمرحلة اإلنجليزية اللغة معلمي مدربي

 تأطير في شارك وقد وموريتانيا، ربوالمغ ومصر والجماهيرية  والجزائر

 .وتونس أوروبا مجلس من خبراء الورشة

 دعم بهدف 30/9/2012–27 الفترة خالل العربية، مصر جمهورية/ القاهرة  �

 الفرنسية لتعليم األساسية المفاهيم وتحديد الفرنسية اللغة معلمي مدربي تكوين

 مدربي من متدربا عشرون الورشة في شارك وقد. العربي بالسياق وربطها

 عربي خبير بتأطيرهم وقام مصر محافظات مختلف من الفرنسية اللغة معلمي

 .أوروبا مجلس من وخبيران

" اآلخر على واالنفتاح الهوية تكريس بين التاريخ تدريس" حول ورشتين عقد �

 :  كالتالي

 يف الثانوية بالمرحلة التاريخ معلمي لمدربي ورشة األردنية، المملكة/ عمان -

 ). 2010 مايو 12-10 (األردن/ بعمان العربي الوطن

 الخليج دول إلى موجهة وكانت) 2010 أكتوبر 13-11 (اإلمارات/ دبي -

 . إفريقيا شرق وبلدان

 الثانوي التعليم بمرحلة  التاريخ معلمي لمدربي أوروبي عربي ملتقى عقد •

 باد ولد باد يةأكاديم مقر في األلمانية والسلطات أوروبا مجلس مع بالتعاون
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 ثالثون الملتقى في وشارك 14/10/2011-10 الفتـرة خـالل وذلك بألمانيا

 .واألوروبية العربية الدول من مشاركا

  : العلمي والبحث العالي التعليم: رابعاً
 : العالي التعليم −

 ،)مرجعي دليل (العربية الجامعات في التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية •

)2010 .( 

 ).2011 (جودتها ضمان ومعايير الجامعي التعليم برامج تطوير وآليات سأس •

 الدراسية والسجالت العلمية الشهادات لقراءة عربي إرشادي دليل إعداد •

 تم كما الطلبة، لحراك تيسيرا العربية العالي التعليم مؤسسات عن الصادرة

 في الدراسية والسجالت الشهادات معادلة عن للمسؤولين اجتماع عقد

 وتنقيحـه ومراجعتـه لدراسةالدليل العربية الدول في العالي التعليم مؤسسات

 .9/5/2012-7 الفتـرة خـالل األردن فـي

 العربية الجامعي التعليم مؤسسات في األكاديمية الحرية واقع حول دراسة إنجاز -

)2014.( 

 التي األساسية المبادئ تتضمن العربية الجامعات في األكاديمية للحريات وثيقة وضع -
 واالبداع والبحث التدريس حرية تكفل التي والعربية الدولية المواثيق عليها نصت

 )..2014 (واالبتكار
  

 الوطن في واالبتكار البحث عمليات لتطوير قومية استراتيجيات وضع •

 .العربي

 .العربي العلمي للبحث العليا الهيئة لتشكيل تصور وضع •

 .العربية العلمي والبحث العالي التعليم تمؤسسا بين تواصل شبكات تأسيس •
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 وعقد العلمي البحث قضايا في المهجر في العربية بالخبرات االستعانة •

 .الخارج في والتقانيين العلماء شبكة مع تعاون اتفاقيات

 .واالبتكار التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث العربي المجلس إنشاء •

 في وأثره العربية باللغة التكنولوجياو العلوم تعليم": بعنوان إصدار دراسة •

 على القائم االقتصاد نحو التوجه وفي واالجتماعية، االقتصادية التنمية

 ."المعرفة

 العربية العلمي والبحث العالي التعليم مؤسسات بين تواصل شبكات تأسيس •

 على العلمي والبحث العالي التعليم لمؤسسات معلومات قواعد إنشاء من

 .لها مواقع وإنشاء عربية إقليمية بشبكات وربطها يالوطن المستوى

 .إطالق الشبكة العربية لحقوق الملكية الفكرية •

 خـالل العـام     المفتوحة والمصادر الحرة للبرمجيات العربية الشبكة  إطالق •
، مؤكّدة مواصلة دعمها ألنشطتها، مساهمة منها في التعريف بالمشاريع 2013

لين عليها، والجهات الداعمة لها، الستفادة الخبراء       ذات العالقة، والخبراء العام   
 .المتخصصين والمهتمين والمراكز والهيئات المعنية في الدول العربية

 أواصر لتوطيد 2012 عام الكوارث مخاطر من للحد العربية الشبكة إطالق •

 مجال في والتجارب الخبرات وتبادل العربية، الدول بين والتعاون التنسيق

 وتشجيع بالخصوص، عربية رؤية بلورة في والمساهمة اطرها،مخ من الحد

 للدول الوطنية التنموية الخطط في الكوارث مخاطر من الحد مفهوم إدماج

 التعليمية المناهج ضمن الكوارث مخاطر إدراج في والمساهمة العربية،

 ذات واإلقليمية الدولية الشبكات مع والتنسيق التعاون وكذلك والتدريبية،

 .الكوارث مخاطر من الحد مجال في خبراتها من واالستفادة قةالعال

 .البيئة ألخالقيات العربية الشبكة إنشاء •

 .والتقانة العلوم ألخالقيات العربية الشبكة إنشاء •
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 في المشاركة من المهجروتمكينها في العربية الكفاءات استقطاب على العمل •

 .المنظمة أنشطة تنفيذ

 .المستدامة والتنمية العلمي للبحث سنويال العربي المنتدى إطالق •

 بالتعاون مع منظمة اليونسكو  المرصد العربي للعلوم والتقانةالمساهمة في •

المرصد العربي للعلوم والتقانة، والذي سيتولى موائمة مؤشرات البحث 

 .والتطوير واالبتكار

 .عقد دورة تدريبية عربية في مجال اإلعالم العلمي •

 .امات والتطبيقات التقنية في مجاالت اإلدارة التعليميةإعداد دليل لالستخد •

تنظيم دورة تدريبية لدعم جهود الدول العربية في بناء أنظمتها الوطنية  •
 بتونس، تهدف إلى بناء القدرات 2014ديسمبر  لالبتكار والتطوير واإلبداع

امة العربية في مجاالت التخطيط والبحث العلمي،وترسيخ مفاهيم التنمية المستد
لدى المسؤولين في اإلدارات العربية المعنية وتبادل التجارب والخبرات بين 

 .المسؤولين على التخطيط وأنشطة البحث العلمي في الدول العربية

المساهمة فيدعم سياسات البحث العلمي في كل من الصومال، جيبوتي، جزر  •
 القمر، موريتانيا

ية للباحثين الشبان في الوطن سنوية لدعم االبتكارات العلم إجراء مسابقة •
 .العربي

تنظيم دورة تدريبية حول استخدام التقنيات النووية في دراسـة الخزفيـات             •
، بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربيـة للطاقـة          2014 األثرية في عام  

 . الذرية، وهيئة الطاقة الذرية المصرية، ووزارة األثار المصرية

حاضـنات الـصناعية فـي المنـاهج التعليميـة      إعداد تصور حول إدراج ال    •
 .بالمؤسسات العربية

 

مواصلة جهود المنظمة في مجال تطوير برمجيات المعالجـة اآلليـة للغـة              •
وذلك بإنجاز العديد من التطبيقات الحاسوبية ذات الجودة العالية التي           العربية

 .تتعامل مع الجوانب الخاصة للغة العربية
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 :التربوي البحث •

• 2010 (العربي الوطن في التربوي البحث حول دراسة وضع تم.( 

  :المفتوح والتعليم االلكتروني التعليم -

 ).2011 (الشابكة على العربي الرقمي المحتوى •

 المفتوح والتعليم بعد عن التعليم عن المسؤولة للقيادات األول الملتقى عقد تم •

 -15 الفترة لخال الهاشمية األردنية بالمملكة عمان في العربية الدول في

 .بعد عن والتعليم المفتوح للتعليم العربية الشبكة مع بالتعاون ،17/11/2011

− الرقمية المحتويات إلنتاج عربي مركز إنشاء مشروع حول دراسة إعداد تم 

  التربوية، والبرمجيات

 في بعد عن والتعليم المفتوح  التعليم في والجودة االعتماد معايير دليل "إصدار تم •
 والتعليم المفتوح للتعليم العربية الشبكة مع بالتعاون ،)2014" (العربية امعاتالج
 . بعد عن

 :العلمي والبحث العالي التعليم وزراء مؤتمرات •

 من كريمة باستضافة العلمي والبحث العالي التعليم لوزراء عشر الثاني المؤتمر عقد •

 الدول من وفود شاركةبم 10/12/2009و 9 يومي بيروت/ اللبنانية الجمهورية

 بين المواءمة" موضوعه وكان اللبنانية الجمهورية من كريمة وباستضافة العربية

 على المؤتمر وأكّد. "العربي الوطن فـي المجتمع وحاجات العالي التعليم مخرجات

 األعمال قطاع لمشاركة آليات ووضع العالي، والتعليم اإلنتاج قطاع بين الشراكة دعم

 األبحاث وتوظيف النوعية، على والرقابة التعليمية المؤسسات ييرتس هياكل في

 االنتاجية، المؤسسات تطوير وفي المجتمع قضايا خدمة في والتقانية العلميـــة

 وبينها العربية، العالي التعليم مؤسسات بين األكاديمي التعاون آليات وتطــوير

 الهيئة كفايات طويروت. جودتها وضمان المجتمع في التعليم مؤسسات وبيـن

 وأصدر. بها واالرتقاء العربي الوطن في العالي التعليم مؤسسات في التعليمية

 موجهـة وثالث ، العربية الدول إلى موجهة أربع منها توصيات سبع المؤتمر
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 فيمـا العربية الدول بين التنسيق على تؤكد مجملها في وهي المنظمة،  إلــى

  .األكاديمي باالعتماد يتعلّق

 في العلمي والبحث العالي التعليم عن المسؤولين للوزراء عشر الثالث المؤتمر عقد •

 المتحدة، العربية اإلمارات دولة من كريمة باستضافة العربي الوطن

" العربي الوطن في العالي التعليم إدارة تطوير"موضوعه وكان ،8/12/2011و7يومي

 وقد. وإقليمية دولية منظمات ثوثال عربية دولة 17 من وفود المؤتمر في وشاركت

 وأعد والدراسات الوثائق ناقش 5/12/2011و4 يومي للخبراء اجتماع عقد سبقه

 .التوصيات مشروع

 في العلمي والبحث العالي التعليم عن المسؤولين للوزراء عشر الرابع المؤتمر عقد •

 وموضوعه 2014 مارس 13-9 الفترة خالل الرياض في 2014العربي الوطن

 المؤتمر حضر وقد .”العربي الوطن في بعد عن والتعليم المفتوح التعليم ويرتط“

  .اإلقليمية المنظمات ممثلي إلى باإلضافة عربية دولة 17 ممثلو

  :الكبار وتعليم األمية محو: خامساً
.             العربي الوطن في الكبار وتعليم األمية محو معلم اختيار معايير وضع •

)2011( 

 في العربي الوطن في الكبار تعليم معلمي لتدريب المرجعي ليلالد وضع •

 ).2011. (الكفايات هجمن ضوء

 )2010. (العربي الوطن في الكبار تعليم معلم أداء تقويم دليل •

 برامج وتقويم وتنفيذ تخطيط عن المسؤولة للقيادات التدريبي البرنامج وضع •

 . الريفية الفتاة أمية محو

 في الكبار تعليم برامج وضع عن المسؤولة لقياداتا لتدريب برنامج وضع •

 والمعايير األدوات ووضع الكبار تعليم برامج تصميم على العربية الدول

 .لذلك الالزمة
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 .  الكبار وتعليم األمية لمحو العربية الشبكة تفعيل •

• التعاقد وتم المعلم، دليل إلى باإلضافة دراسية حلقة 18 عشر ثمانية إنتاج تم 
 وطباعة إلكترونية، تلفزية مادة إلى العلمية المادة لتحويل متخصصة ةهيئ مع

 أقراص على الميسر ودليل الدارس وكتاب الحلقات ونسخ الدارس، كتاب
DVD . 

- إطار في المتابعة مرحلة في للدارسين الالزمة التعليمية بالكفايات قائمة وضع تم 
 وعدم الذاتي التعليم لتعزيز عةالمتاب مرحلة في الكبار تعليم مناهج تطوير مشروع
 على وتحفزهم الذاتي والتعلم الحياتية المهارات اكتساب من تمكنهم األمية إلى االرتداد
 .التعلم مواصلة
 جميع في األمية على للقضاء عربيا عقدا 2024-2014 العربي العقد إقرار •

 .العربية المنطقة أنحاء
 ،2010-2009 المالية الدورة خالل إقليميتين تدريبيتين ورشتين عقد تم •

 تونــس، مـــن متدربين بمشاركة ،2010 يناير 7-4 تونس في األولى

 خالل البحرين في والثانية موريتانيا، فلسطين، لبنان، ليبيا، المغرب، الجزائر،

 .واليمن الخليج من متدربين بمشاركة 2010 ديسمبر 5-1 الفترة

 للقيادات 2010-2009 المالية الدورة خالل قطريتين تدريبيتين ورشتين عقد تم −

 حلب في األولى العربية، المرأة أمية محو برامج وتقويم وتنفيذ تخطيط عن المسؤولة

 جميع في العمل قيادات من ومتدربة متدربا 20 بمشاركة السورية العربية بالجمهورية

 25-20 الفترة خالل جيبوتي في والثانية. 2009 يونيو 18-13 السورية المحافظات

 محو برامج في العاملين جميعهم ومتدربة متدربا 32 وبمشاركة. 2010 أكتوبر

 .األمية

− IJK [ور� [aّn_رIH daZو�XNbZ dK G_`JH �mا^i GabcH رMn�Zا Wo ةIّP لj] ة^OlZـ24 ا 

 واcXZ`د_] واd_^�nZ اVردن dm) وIOmرIOm [iرMrao) 19 Mi و�Mرك ،28/9/2011

 .dNaواZ وWH`naP و�\^ وMNKن

 �1 ا����L4، ا�)4أة أ"�� "D� *R ا�)QKو�� ا����دات ���ر�J42O PJ ور;� ��� −

� '*اآ0*ط�'��Jر*(L لT> رك ،20/10/2011-16 ا�4�5ة� �40ون ا�*ر;� �1 و;
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�Lر��" �Lو"��ر D" Dو��QK(ا� D� *R" ��"-ت �1 ا�JW*ت ا�� ا�)�'� ا�)X(�C و" 6)
 .ا�)4أة ووزارة

 عقدت ،الكبار تعليم برامج تقويم عن للمسؤولين قطريتين تدريبيتين ورشتين عقد −
 الوطنية اللجنة مع بالتعاون 2013 يونيو 13-9 الفترة خالل القاهرة في األولى

 خالل اليمن/ صنعاء في الثانية الورشة وعقدت والعلوم، والثقافة للتّربية المصرية
 والعلم للتربية ميةاإلسال المنظمة مع بالتعاون ،2014 أغسطس 14-10 الفترة

 ).اإليسسكو (والثقافة
 وبمشاركة ،2014 نوفميبر 28-23 الفترة خالل بالجزائر قطرية تدريبية ورشة عقد −

 .الجزائر في الكبار تعليم عن المسؤولة القيادات من متدربا 25
  

 :)2014-2009 (الكبار تعليم مؤتمرات −

 الكبار تعليم إدارة "وموضوعه ،5/5/2009-3 القاهرة الكبار، لتعليم السابع المؤتمر -

  ".العربي الوطن في

 وموضوعه ،26/4/2010-24 الفترة خالل القاهرة الكبار، لتعليم الثامن المؤتمر −

    والرؤى الواقع: العربي الوطن في الكبار وتعليم الحكومية غير المنظمات"

 ".المستقبلية

 تعليم تطوير" وموضوعه 2011 أكتوبر 3-1.القاهرة الكبار، لتعليم التاسع المؤتمر -

 ".مستقبلية رؤى: العربي الوطن في الكبار

 تعليم"وموضوعه23/4/2012-21 الفترة خالل القاهرة الكبار، لتعليم العاشر المؤتمر -

 ".العربي الوطن في المستدامة والتنمية الكبار

 وموضوعه 2013 إبريل 29-27 القاهرة الكبار، لتعليم عشر الحادي المؤتمر -

 ".المعرفة مجتمع إلى وصوال العربي الوطن في الكبار بتعليم رتقاءاال"

 تقويم "هوموضوع 2014 إبريل 17-14 القاهرة الكبار، لتعليم عشر الثاني المؤتمر -

  ".العربي الوطن في الكبار تعليم تجارب
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  : والمهني التقني التعليم: سادسا
- خالل السودان/ بالخرطوم والمهني الفني التعليم عن المسؤولة للقيادات اجتماع عقد تم 

 بحث بالسودان، التقني للتعليم القومي المجلس مع بالتعاون ،12/4/2012-9 الفترة

 .عربية دولة 12 شارك وقد تطويره، وآفاق التعليم من النوع هذا إشكاليات في

 المهني، والتدريب التقني التعليم للتّربية العربي للمرصد الثاني القرير يتضمن −

 سيعرض كما العربية، الدول تواجهها التي والتحديات شكالياتهإ سيتناول حيث

 .المجال هذا في المختلفة العربية وللتجارب للنماذج

  :الخطة تنفيذ لىإ مجملها في تهدف أخرى مشروعات تنفيذ تم وقد
 :المدرسية والرياضة البدنية التربية •

− ة الخطة "وضع تمة للتّربية العربي2009" (البدني.(  

 الوطن في المدرسية والرياضة البدنية التربية لمعلمي المرجعي دليل "إعداد تم −

 .البدنية للتربية العربية الخطة تنفيذ آليات أحد وهو ،2012" العربي

 تنسيق مكتب مع بالتعاون المدرسية والرياضة البدنية للتربية عربي معجم إعداد تم −

 .المفاهيم وقائمة لعاما اإلطار وضع تم حيث بالرباط التعريب

  : التربوية اإلدارة •

 تونس. (الجودة متطلّبات ضوء في والمدرسية التربوية اإلدارة تطوير دليل تصميم تم -

2009.(  

- الدورة خالل التربوية اإلدارية القيادات لتدريب إقليميتين تدريبيتين دورتين عقد تم 
 :وهي 2012-2011 المالية

 الوطنية اللجنة مع بالتعاون ،13/10/2011-8 الفترة خالل جدة •
 والبحرين اإلمارات من متدربا 18 الورشة أعمال في وشارك السعودية

 واليمن، والسودان والكويت وقطر وجيبوتي وعمان والسعودية
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 وبحضور 4/2/2012 وحتى 30/1/2012 من الفترة خالل المغرب، •
 مصر، دن،األر ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، هي دول عشرة ممثلي

 .لبنان فلسطين، العراق، موريتانيا،
• الدورة خالل التربوية اإلدارية القيادات لتدريب إقليميتين تدريبيتين دورتين عقد تم 

 :وهي 2014-2013 المالية
 التربوية القيادات لفائدة ،2013 مارس 25-24 موريتانيا/نواكشوط •

 .الجودة متطلبات وفق لتأهيلها
 القدرات لتنمية تدريبية ورشة ،2013 أكتوبر 24-21 الصومال/ مقديشو •

 .ستراتيجياإل والتدريب التخطيط مجال في الصومالية
  

 :التربوي اإلشراف •

• 2013 تونس،"(العربي الوطن في التربوي اإلشراف "عن دراسة إعداد تم( 

• تونس ( العربي الوطن في التربوي اإلشراف منظومة لتطوير دليل وضع تم  

2013.(  

 

 : المرأة بتعليم نهوضال •

 "العربية الدراسية المناهج في المرأة صورة تعزيز "حول وثيقة المنظمة أصدرت •

  ،)2011 تونس(

• ة الخطة" وضع تمالمرأة بتعليم للنهوض العربي"  

 : الخاصة االحتياجات ذات الدول في التربوية المؤسسات دعم •

 ،2014-2013و 2012 -2011 و 2010 – 2009 المالية دوراتها في المنظمة وضعت
 لها ورصدت المعنية الدول مع بالتّعاون ةالخاص االحتياجات ذات للدول ومشروعات برامج
 .المطلوب المالي الدعم

 بعض باقتراح التربية  إدارة وقامت باحتياجاتها، المنظمة لموافاة المعنية الدول مخاطبة تم •
 : اآلتي وفق  المرصودة الميزانية ببحس الدورة خالل تنفيذها يمكن التي المتطلبات
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 . األولوية ذات االحتياجات بتحديد الصومال فلسطين، القمر، جزر العراق، من كل مخاطبة •
 البرامج في العاملة األطر تدريب متطلبات إلعداد السورية الوطنية باللجنة االتصال •

 في العربية اللغة قعبوا خاصة دراسة إعداد تمو الجوالن في ألبنائنا الموجهة التعليمية
 طلبها على بناء جيبوتي

 .إنجازها وتم الدراسة تكاليف رصد  •
 يوم الكويت في الصومالي والثقافة العالي والتعليم التربية وزير معالي مع اللقاء  •

 في العاجلة بمتطلباتها اإلدارة بموافاة الصومال تقوم أن على االتفاق تم كما ،29/4/2011
 .اآلجال أقرب

 وتطويرها العربية اللغة تعليم مواد بمراجعة العربية للّغة الدولي الخرطوم معهد تكليف  •
 الحكومية المدارس في ثانوي عشر الحادي حتى بتدائياإل الثالث من الدراسية للصفوف

 .المعهد قبل من والمالي الفني اإلنجاز تقارير إعداد اإلدارة وتتابع جيبوتي، جمهورية في
 والجودة العالي التعليم مجاالت في المنظمة خبرة دعم بطلب يمنيةال الجمهورية تقدمت •

 .العلمي البحث وجوائز
 ورصد الصومال لزيارة الميداني بالنزول العربية للغة الدولي الخرطوم معهد تكليف تم •

 تم. تنفيذية بمشروعات تقرير وتقدير العربية باللغة التعليم قطاع لتأهيل التربوية احتياجاتها
 والثقافية التربوية المشروعات دعم لصالح امريكي دوالر 250.000 مبلغ اعتماد

  . للصومال
 كتاب 3000 تخصيص خالل من الصومال في العربية اللغة لتعليم دعما المنظمة رصدت •

 .بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم في األساسي الكتاب من
 الدول من الجامعي التعليم مجال يف الصومال جمهورية في الصوماليين للطلبة دعم طلب •

 :أسماؤهم اآلتية العربية
 لجمهورية سنويا دراسية منح 10 األردنب العلمي والبحث العالي التعليم وزارة قدمت •

 .العلمية التخصصات مختلف في الدراسية الرسوم من معفاة الصومال
 لجامعيا للعام اإلمارات بجامعة الصوماليين للطلبة كراسي 4 االمارات خصصت •

2011-2012. 
 بدون الصومال لطالب مقاعد العالي التعليم وزارة السعودية العربية المملكة خصصت •

 . حصر
 .العراقية بالجامعات التربية كليات في دراسية مقاعد تخصيص بشأن العراق جمهورية •
 للطلبة بها تقدمت التي المنح نسبة في الكويت دولةب العالي التعليم وزارة رفعت •

 التعليم بين موزع والباقي ،والعام الديني التعليم في منها 19 منحة 32 إلى اليينالصوم
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 حسب الثاني للفصل الدراسية الخطة في المنح عدد بزيادة وستقوم. والتطبيقي الجامعي
 الدراسية واللّوازم والسكن السفر تذاكر تكاليف الكويت دولة وتتحمل المكانية السعة

 .تنقالتوال الشخصية والمصروفات
 منها الصومال، لجمهورية منحة 100 اليمنية الجمهورية في والتعليم التربية وزارة تقدم •

 الدراسات مجال في منحة 90 و التخصص محددة غير العليا الدراسات مجال في 10
 .المخالفة الجامعية

 .قابوس السلطان بجامعة التربية كلية في منحتين عمان سلطنة خصصت •
 ليهاإ وأحالت المقدمة المنح من االستفادة بشأن الصومالية الوطنية اللّجنة عم التنسيق تم وقد

 .جراءاتاإل الستكمال المذكورة الجهات من الواردة الخطابات
 في العربية اللغة أوضاع حول بدراسة بالقيام العربية للغة الدولي الخرطوم معهد تكليف تم •

 .الدراسة هذه نجازإ لتغطية يكياامر دوالرا 17000 اعتماد وتم جيبوتي جمهورية
• األساسي الكتاب أجزاء من المطلوب العدد لتأمين جيبوتي جمهورية إلى مالي دعم تقديم تم 

 .جيبوتي في التربوية المدارس لفائدة العربية اللغة تعليم في
  .2012 جيبوتي إلى األساسي الكتاب من نسخة 100 شحن •
 .التربوي واالبداع التميز لمشروع دوالر 10.000 قدره اليمنية للجمهورية دعم تقديم •
• باآلتي الصومال جمهورية دعم تم:  

 اإلستراتيجي والتدريب التخطيط مجال في الوطنية القدرات لتنمية التّدريبية الورشة -1
 .20318 بــ تقدر بميزانية 29/8/2013-24 الفترة خالل بالصومال

 الجودة متطلبات ضوء في المدرسية اإلدارة مديري أداء لتطوير التدريبية الورشة -2
 .14918 بــــ تقدر بميزانية 19/9/2013-14 الفترة خالل بالصومال

 اإليجابي دورهم لتفعيل الشبابية القدرات وتعزيز بناء "حول تدريبية ورشة عقد  -3
 الصومالي الشباب من فئة لصالح" الشاملة والتنمية العامة الحياة في المبادر
 نوفمبر 25-23 الفترة خالل القاهرة / العربية مصر جمهورية في المقيمة
2013 . 

 الجامعة في اجتماع عقد من تم وقد تشاد جمهورية في العربية اللغة نشر تعزيز طلب -4
  .الغرض لهذا العربية

5- والتربية العربية اللغة معلمي تدريب قاعة تجهيز حول القمر جزر طلب إحالة تم 
 من الطلب هذا لدراسة التنفيذي المجلس أمانة لىوإ التربية إدارة إلى اإلسالمية

 .الخصم بند وتحديد الفنية جوانبه مختلف
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 : والثانية اإلعدادية للمرحلة العربية اللغة لموجهي األولى : تدريبيتين دورتين عقد تم -6
 ،أمريكيا دوالرا 36114 بــ ميزانيتهما وتقدر العربية اللغة مناهج لمصممي

 للغة الدولي الخرطوم معهد إلى المبلغ تحويل تم وقد يجيبوت لجمهورية كدعم
 األوضاع ذات للدول التعليم االحتياجات تأمين مشروع على خصما العربية
  .2014-2013 للدورة الخاصة

  التعليم تطوير خطة تنفيذ في العربية الدول جهود  - 4
2008 – 2013  

   :تقديم
 2013 – 2008 العربي الوطن في التعليم طويرت خطة لتنفيذ األولى المرحلة لتقييم استعدادا
 التعليم، مراحل كل شملت استبانة للتربية العربي المرصد أعد المجال، هذا في ُأنجز ما ورصد

 المؤشرات ضوء في التنفيذ لمواكبة الالزمة البيانات جمع بهدف خطة،ال في جاء لما طبقا
  .التنفيذ لمسار المعطلة أو ساعدةالم العوامل أهم على الوقوف ثم ومن بالخطة الواردة
   :التعليمية حلاالمر حسب موزعة محاور ستة على االستبيان يحتوي

 المدرسة قبل ما مرحلة -1
 الثانية والحلقة) االبتدائي (األولى الحلقة –بحلقتيه األساسي التعليم مرحلة -2

 )اإلعدادي(
 الكبار وتعليم األمية محو -3
 والمهني الفني التعليم -4
 العام نويالثا التعليم -5
 العلمي والبحث العالي التعليم -6

 التربية إدارة إلى وإرساله االستبيان بملء قامت عربية دولة 18 إجابات المرصد تلقى 
 والكويت والسودان وتونس ومصر وموريتانيا والسعودية والعراق األردن : وهي بالمنظمة

 ولم. والصومال والجزائر وعمان واليمن ولبنان وفلسطين والقمر واإلمارات والبحرين وقطر
 المرحلة هذه لمتابعة المطلوبة البيانات لكافة مستوفية غالبيتها في العربية الدول إجابات تكن
  . الخطة تنفيذ من

  المدرسي قبل ما التعليم مرحلة: األول المحور -1
 سنوات) 5-3 (العمرية الفئة في األطفال غالبية تمكين:  األول االستراتيجي الهدف
 المناطق ألطفال األولوية إعطاء مع ،2018 أفق في  المدرسة قبل ما تربية ساتبمؤس

 .الموالية العشرية أوائل في الكامل االستيعاب تحقيق أمل على والنائية الريفية
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  :أن تبين الهدف، هذا تحقيق مدى حول المتوفرة البيانات ضوء وفي
 متفاوتة بدرجات وإن ارتفعت، مدرسيةال قبل ما التربية بمؤسسات المسجلين األطفال نسب -

 التحسن لكن. انخفاضا النسب هذه سجلت أين والكويت، األردن باستثناء أخرى، إلى دولة من
 المرسوم الهدف لتحقيق خاصة جهودا يتطلب مما المأمول، المستوى إلى يرقى ال المسجل

  . 2018 ألفق
 اإلمارات من كل في بعد، يتحقق مل إن للتحقيق، قابال يبدو الهدف هذا فإن أخرى جهة من

  . المجال هذا في للتقدم حثيثة العربية الدول بعض جهود وتبدو. والجزائر والكويت وقطر
 ،2013 سنة % 42,7 إلى 2008 سنة%  29,9 من القيد نسبة تطورت عمان، سلطنة ففي
 غتوبل ، 2013 سنة % 40,7 إلى 2008 سنة%  30,2 من النسبة هذه مرت السودان وفي
%  43 من البحرين مملكة في  النسبة هذه ارتفعت كما ،2013 سنة % 47فلسطين دولة في
  . )لإلحصاء يونسكو معهد : المصدر (2013 سنة%  50 حوالي إلى 2008 سنة
 من كل إلى بالنسبة القريب المستقبل في مستحيال نقل لم إن المنال صعب يبدو األمر لكن

 هذه سجلت كما. )% 26,6(ومصر)% 12(والعراق ) 13%(والسعودية وموريتانيا اليمن
 في أما .2013 سنة % 38,3 إلى 2008 سنة%  41,38 من األردن في انخفاضا النسبة

  )%0( النسبة هذه أن فيبدو الصومال،

  
�ر: 1 الرسمV$ �(@& �!�)6;�(!� اW4* ا H!G,�� ا( �(< *Xا��  2013 – 2008 ا=+

 بـدورها  تـشهد  الريفـي  بالوسط المدرسة قبل ما سساتتربيةبمؤ المسجلين األطفال أعداد -
 الـسقف  يبلغ لم التطور هذا نلك ريفي، وسط بها يوجد التي المستجيبة الدول جميع في تطورا
 األطفـال  ريـاض  على الحكومي اإلشراف تحقق كما. 2013 سنة بحلول %50 بـ المحدد

 كلب  خاصة  بيانات تتوفر لمو %) 23,4 ولبنان، % 3,7 عدااألردن،(الدول غالبية في الخاصة
 .والسودان وتونس واإلمارات وعمان والسعودية العراق من
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 HR')2ا :*�  &@)� ر��ض اQ`"�ل ا(_��� ا(_�^,� (E]'اف ا(:[
 

 علـى  والمتابعـة  واإلشـراف  التراخيص تقصر التي التشريعات إصدار تم ذلك، جانب إلى
 ،والـصومال  عمان عدا المستجيبة الدول كل في طفالاأل رياض بمؤسسات المعنية الوزارات

 يساعد مما األطفال برياض الخاصة واإلحصاءات البيانات تحديث إلى الدول سعي جانب إلى
  .والتأطير والتوجيه اإلشراف إحكام على

  

 التربية مؤسسات من وغيرها األطفال رياض بمستوى االرتقاء: الثاني الستراتيجيا  الهدف
 الجودة مجال في العالمية المعايير من تقريبهو المبكرة

  

 االرتقاء شروط من التعليمي السلم مكونات ضمن عموما المبكرة التربية مؤسسات إدماج يعتبر
 أصل من دول 9 في متوفر الشرط هذا أن الدول إجابات من ويبدو المدرسية، قبل ما بالتربية

 البحرين من كل في بعد يتحقق ولم نظمة،الم من لها الموجه االستبيان بملء قامت دولة18
  . وفلسطين واألردن واليمن ومصر وقطر وعمان

 المؤهلين المربين نسبة تقصي تم المؤهلين، المربين بتوفر مرهونة التربية جودة دامت وما
 الخصوص، هذا في اإلشارة وتجدر. بالقطاع المربين مجموع من االبتدائي قبل ما التعليم في



122 

 الدول بقية وفي واليمن، وعمان والبحرين والسعودية األردن من كل عن بيانات تتوفر لم أنه
 اإلمارات في% 99و فلسطين في% 30 بين المرحلة بهذه المؤهلين المعلمين نسبة تراوحت

  .والجزائر وتونس بالسعودية% 100و

  
  R 2013#� ا(;cهb!G ا(;'+!b &@)�: 3 الرسم

 واألنشطة المناهج في الجودة معايير أن إلى توفرةالم البيانات تشير أخرى، ناحية من
 18 أصل من دولة 13 ( المستجيبة الدول جل في معتمدة األطفال لرياض الموجهة التربوية

 وقطر والكويت والسودان وعمان ومصر وموريتانيا والسعودية والعراق األردن وهي
 وفلسطين اليمن في ييرالمعا هذه تعتمد وال ،)والجزائر والقمر ماراتواإل والبحرين

  .والصومال
 من كل تقدم ولم الحاالت، أغلب في المعنية الوزارات لمراقبة خاضعة األطفال رياض أن كما

 .الخصوص بهذا بيانات وعمان الكويت
 اإلنفاق مجموع من مئوية كنسبة) األطفال رياض (االبتدائي قبل ما التعليم نصيب أما

 االستبيان من البند هذا على أجابت التي بين من دول ستّ تحدده فلم ،التعليم على الحكومي
 فإن األخرى، الدول في أما  .الجزائرو والكويت وفلسطين واإلمارات واألردن اليمن: وهي
 والصومال فلسطين في% 0 بين اإلنفاق نسبة تراوحت إذ منعدمة أو ضعيفة النسبة هذه
 حيث وموريتانيا اإلمارات في الخصوص هذا في ستثناءاإل وكان الكويت، في% 1,2و

  .التعليم على اإلنفاق إجمالي من% 12 و% 20,29 التوالي على المرحلة لهذه تخصص
 أنه المدرسي قبل ما التعليم واقع حول عليها الحصول أمكن التي البيانات هذه خالل من يبدو
 ناتهاوإمكا دولة كل ظروف حسب آخر، إلى سياق من تختلف التي المبذولة الجهود رغم
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 بعض تلقى زالت ما المجال هذا في التعليم تطوير خطة أهداف فإن والبشرية، المادية
 ذات الدول في بالخصوص حدة الصعوبات بعض وتزداد تحقيقها دون تحول التي الصعوبات

  . المحدود الدخل
 حيز العربية الدول إلى الموجه االستبيان في صصخُ،الصعوبات هذه نوع عن رتصو ولبناء

  : اآلتي في تتلخص أنها تبين و،أهمها ذكرل
 الحكومي اإلنفاق في المالية المخصصات وقلة األسرة، دخل كمستوى: مادية صعوبات -1
  ،)الصومال مصر، ،السودان فلسطين، اليمن، األردن، موريتانيا، العراق، في(
 المعلمين ةكفاء وضعف المؤهلة، البشرية طراأل كفاية عدم: تربوية بيداغوجية صعوبات -2

  ،) والصومال ،والقمر والبحرين، واليمن، وموريتانيا، والسودان، قطر، من كل في وذلك
  )السعودية البحرين، قطر،: (الحكومية المدرسية المباني كفاية عدم: التحتية البنية -3
 ومنهج موحدة سياسة وجود وعدم: األطفال برياض التعليم إلزامية عدم: مؤسسية مشكالت -4

  ،)مصر ،فلسطين البحرين، ،العراق: األهداف تنفيذ متابعة غياب ،موحد
 وعي وعدم الريف، في خاصة األمور أولياء رغبة عدم ومنها: مجتمعية اتجاهات -5

  )السعودية العراق،: (المرحلة هذه بأهمية المجتمع
 كيزوالتر المعلمين، رواتب تدني: كـ أهمية أقل أخرى صعوبات إلى باإلضافة هذا       

 والسياسية األمنية واألوضاع بتدائي،اإل قبل ما مرحلة حساب على األخرى التعليم مراحل على
 توفر وعدم الطفولة، بأمر والمهتمين الشركاء بين التنسيق وعدم ،الساخنة المناطق بعض في

  .لها ميزانية تخصيص وعدم المرحلة هذه حول اإلحصائية المعلومات
 اإلجابات أهم فكانت الصعوبات هذه لتجاوز تصورهم عن التعبير إلى المستجيبون عيد كما

  :كاآلتي مبوبة
 وإعادة المالية، المخصصات في والزيادة التمويل مصادر عن البحث: التمويل باب في -1

 موريتانيا، األردن، البحرين،: الخاص القطاع مساهمة وزيادة الحكومي، الدعم في النظر
 .الصومال مصر،

 ومساهمة األطفال رياض ومديرات معلمات تأهيل: التربوي/البيداغوجي المجال في -2
  ).الصومال البحرين، (ذلك في والتعليم التربية وزارة

 وزيادة األطفال، رياض مدارس في والتوسع التحتية البنية تحسين: التحتية البنية -3
  .السودان موريتانيا، السعودية، : االستيعاب

  : المؤسسي المجال في -4
 الصومال البحرين، : والقوانين التشريعات في النظر إعادة �
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 مصر: بالتمويل وارتباطها المعيارية األهداف بناء �

  :االجتماعية االتجاهات في -5
 إلى بالنسبة: األساسي للتعليم مهيأة كمرحلة األطفال رياض بأهمية المجتمع تثقيف �

  .مثال السعودية

 مصر: يلبالتمو وربطها المعيارية األهداف بناء �

 
  
  
  

'Ge�: ا(�d&* ا(;:�ر -2 H!G,�  اR�RQ* ا(
 وإلزاميته األساسي التعليم تعميم : األول اإلستراتيجي الهدف

 بالتعليم 1اإلجمالية القيد نسبة إذتطورمعدل المستوى، هذا على مهمة نتائج سجلت لقد
 إال ، 2012 سنة % 100,59  إلى 2008 سنة % 97,52 من العربية الدول في األساسي

 سنة % 96,66 األولى الفئة فيبلغت حيث ،الذكور لدى هامن اإلناث لدى أدنى تبقى أنها
 البلد بهذا القيد نسبة فإن واليمن بالسودان إجباري غير األساسي التعليم أن ورغم. 2012
 النسبة هذه تبقى بينما %) 139,1 (العربية الدول بقيةبمقارنة قياسيا رقما سجلت األخير
 النتائج  تحسن ورغم . %)80.6 (ناثاإل لدى وخاصة %) 82,30 (بالسودان نسبيا ةضعيف

 متابعة تقرير حسب اكبير يبقى المتمدرسين غير اليمنيين األطفال عدد فإن باليمن المسجلة
 طفل 949000  حوالي أي )لإلحصاء يونسكو معهد (2014 / 2013 لسنة للجميع التعليم
  .2011 سنة متمدرس غير

  

                                                 
1 �_^cOZا : 

lYn�M�OZjZ[aNy^ZMYXZMalhM�XZMYm[_`�m[nXY�rYKا^ncm،dXZMYK^zYZM��i،dacNaNabcOى`OXNnYab�XNZداIcK`N�mلj{aNabcOZMى`OXNZMX 
[Yy [Yacm[ayدرا.  WZMOZMiو d�N_ وز أنM�O_ ^��NZا [nXh 100 [�NZMi لIHه~� و [nXYZا) MوزهM�OHأو[�MNZMao[�MNZاMrONaJiرMJH (

GabcOZMYXalhM�XZMcaN�iMcaOyMىbKأInNZM�a�YmدرMJaYcNZاIbnZMalaNabcOZMmMzYZMhى�bK .IaJZا[nXY�t`Hق و`lOaOZا[aZMNP90 ا� 
o[aNy^ZMYXZMalhM�XZM�M�OZMNaNcObP�Ym[i`b\NZM�bOiرMJHة^o`ONZا[aiMcaOyQا[�M\ZMhأ[�MNZMa.  



125 

  
  2013 األساسي بالتعليم اإلجمالية القيد نسبة: 4 لرسما

  
  
  

 الرسوب على بالقضاء األساسي للتعليم الداخلية الكفاية تحسين : الثاني االستراتيجي الهدف
 والتسرب

    
 مختلف في التعليم على نفاقاإل مجموع من األساسي التعليم على نفاقاإل نصيب يمثل

 وقد العربية الدول أغلب في% 50 يفوق أنه ذلك من تعليمال ميزانية من هامة نسبة مراحله
 العمرية الهيكلة أن حيث فتية اشعوب الدول هذه وتعتبر. واليمن األردن من بكل % 80 يفوق

 سنة 14 – 0 العمرية الفئة إلى ينتمون % 37 :السن صغار من هامة نسبة وجود كدؤت
  .باليمن % 42 النسبة هذه تبلغ بينما باألردن

 العربية الدول في مقبولة بتدائياإل التعليم من األخير بالصف لتحاقاإل نسبة تعتبر كما
 وتساوي نقاط 8 بحوالي العالمي المعدل تفوق فهي ، %75 حوالي النسبة هذه بلغت حيث
 البلدان معدل من نقاط 4 بــ أضعف تبقى بينما ،المتوسط الدخل ذات البلدان معدل تقريبا
  . العالي الدخل ذات
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 لتحاقاإل نسبة في عالية مستويات حققت العربية الدول أغلب فإن ذلك، إلى باإلضافة
 والقمر وموريتانيا واليمن السودان من كل باستثناء بتدائياإل التعليم من األخير بالصف

  .والصومال

  

  
  

  2013 االبتدائي التعليم من األخير بالصف لاللتحاق اإلجمالية النسبة: 5 الرسم

  
 الدول غالبية ةفيمنخفض بتدائياإل بالتعليم المعيدين نسبة أن الحظي أخرى، ةناحي من
 وفلسطين ماراتواإل والسعودية وعمان واألردن وموريتانيا السودان من بكل( المستجيبة

 ولبنان، ومصر والبحرين واليمن والجزائربتونس ةمرتفع النسبة هذه عتبرت بينما)والكويت وقطر
  .والعراق مرالق في حدة وأكثروهي

 .عدادياإل التعليم في المعيدين نسبة على المالحظة نفس وتنطبق
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  األساسي بالتعليم المعيدين نسبة : 6 الرسم

 مع بالمقارنة مرتفع غير العربية بالبلدان االبتدائي التعليم من التسرب معدل يعتبر كما
 نقاط 10 من بأكثر رفعأ هولكن) نقاط ثالث بحوالي أقل (المتوسط الدخل ذات الدول معدل

 بين انخفاضا شهد أنه رغم العالي الدخل ذات بالدول االبتدائي التعليم في التسرب معدل نم
 في مرتفع أنه فنالحظ القطري الصعيد على أما. نقطة 1.3 بحوالي 2012و 2008 سنتي

  .وموريتانيا والكويت والسودان والسعودية ولبنان والقمر اليمن من كل
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  2013 االبتدائي التعليم في التسرب معدل: 7 الرسم

 وعمان والقمر واألردن بالسودان منخفض فهو عدادياإل التعليم في التسرب معدل أما
 واليمن والجزائر وتونس بموريتانيا مرتفعا ويبقى والبحرين وقطر وفلسطين ماراتواإل

  .بالسعودية أقل درجةوب ولبنان

  

  
  2013 اإلعدادي ليمالتع في التسرب معدل: 8 الرسم

  
 المعلمين نسبة خالل من ،العربي بالوطن التعليم جودة معايير مؤشرات تعكسو
 أو االبتدائي بالتعليم يدرسون الذين المؤهلين المعلمين نسبة ،أنالتعليم فصول وكثافة المؤهلين

 ومصر ماراتواإل والبحرين عمان من كل في% 100 و 80حوالي بين تتراوح عدادياإلب
 علىو ،األخيرين البلدين هذينمن كل في فحسب االبتدائية المرحلة على ذلك ويصح ،ونسوت

 ذينله بالنسبة فحسب عدادياإل والصومال،وفي وموريتانيا والكويت قطرو السعودية
 واليمن القمر من كل في 64%  و % 21حوالي بين النسبة هذه تتراوح بينما ين،األخير

  .وفلسطين والسودان
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  2013 سنة المؤهلين المعلمين نسبة: 9 الرسم

  

 الجودة معايير إلى تستجيب مدرسية كتب توفر مدى وبخصوص ذلك، إلى باإلضافة
: المرحلة هذه في المعتمدة الكتب أن المشاركة الدول استجابات في جاء األساسي، بالتعليم

    
 ومالالص باستثناء العربية الدول بجميع ومضمونا شكالً الجودة لشروط مطابقة •

 األساسي إلى بالنسبة والصومال واليمن) اإلعدادي التعليم إلى بالنسبة (وموريتانيا
  . واإلعدادية االبتدائية بحلقتيه

 الصومال باستثناء الدول بجميع يالمحل بالواقع االرتباط يتلب مناهج مع متوافقة •
   اإلعدادية، للمرحلة بالنسبة وموريتانيا

 العربية الدول بجميع العالمي بالواقع االرتباط يتلب مناهج لمتطلبات مستجيبة •
 ىلإ بالنسبة واليمن عدادياإل لتعليما ىلإ بالنسبة موريتانياو الصومال باستثناء

  .االبتدائي لتعليما

  
 والسعودية ماراتواإل والعراق وعمان واليمن وتونس السودان من كل أقرت كما

 على كذلك تحتوي األساسي لتعليما مناهج أن والجزائر ومصر وفلسطين  وموريتانيا
 واألردن القمر من كل في التوجه هذا يعتمد ال بينما والمهني الفني للتعليم تعد اتجاهات
  . الصومال والكويت وقطر والبحرين
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 جميع في العلمي المنهج أساسيات على ومقرراته األساسي التعليم مناهج وتحتوي هذا
 هذا أن على والجزائر ومصر وفلسطين وقطر ديةوالسعو ماراتواإل تونس وتؤكد .الدول
 من الخصوص بهذا بيانات تتوفر ،ولمالعربية الدول ببقية جزئيا يبقى بينما لديها كلي التوجه

  .  البحرين
 في األساسي التعليم في والتعلم التعليم مجال في الحديثة قانةالت اعتماد خصي فيماو

 تونس من كل في معلوماتية أجهزة بها تتوفر بايرتق المدارس جميع أن الحظ،يالعربية الدول
 عدد متوسط ويتراوح ،وفلسطين والكويت وقطر السعوديةو ماراتواإل البحرينو واألردن
 بها تتوفر التي المدارس نسبة وزاتتج ال بينما تلميذا 16و 2 بين الواحد للحاسوب التالميذ

  .والصومال قمروال واليمن وموريتانيا السودان من كل في %15 حواسيب

  
  2013 سنة حواسيب بها تتوفر التي المدارس نسبة: 10 الرسم

  
 بتدائيةاإل المدارس تجهيز من تمكنت التي العربية الدول أن أيضا هنا اإلشارة وتجدر

 فلسطين دولة باستثناء نترانتاال بشبكة المدارس هذه أغلب بربط قامت بحواسيب عداديةواإل
  ).المدارس جميع (والصومال) عداديةاإل المدارس من% 54و ئيةاالبتدا المدارس من 48%(

 الدول بجميع وتأهيلهم األساسي التعليم معلمي إعداد في الحديثة التقانات تعتمد كما
  .والصومال واليمن القمر باستثناء العربية

 أغلبها فيف ،األجنبية الحية اللغات العربية الدول جميعب تدرس أخرى، ناحية من
 إلى الفرنسية اللغة تدريس كذلك يتم كما ،)فحسب الفرنسية (القمر باستثناء نجليزيةاإل تدرس
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 إلى باإلضافة والجزائر، وفلسطين والكويت واألردن واليمن تونس من بكل االنجليزية جانب
 األلمانية تدرس،وباليمن عداديةاإل بالمرحلة واالنجليزية الفرنسية مع األلمانية اللغة تدريس

 ةاالبتدائي بالمرحلتين وذلك بمصر واأللمانية وااليطالية فلسطين دولة في نيةسباواإل
  .والفرنسية اإلنجليزية اللغتين جانب إلى ةواإلعدادي
 أغلبب والموسيقية والفنية الرياضية التربية مقررات األساسي التعليم مناهج تحتويو

 واألردن واليمن السودان من كل في جزئية بصفة إال يتحقق ال ذلك أن غير العربية الدول
  .الصومال في يتحقق وال والقمر

 اإلنسان وحقوق كالمواطنة المجتمعية القضايا األساسي التعليم مقررات تتضمن كما
 ال بينما ،والقمر واألردن واليمن السودان من كل في جزئية بصفة ولو العربية الدول بأغلب

  .القضايا هذه والصومال اموريتاني في األساسي التعليم مقررات تتضمن
  

 أغلبب ومقرراته األساسي التعليم مناهج في وآلياته الذاتي التعلم أساليب وتعتمد هذا
 والسعودية ماراتواإل والبحرين وعمان تونس في كما (كليا ذلك كانأ سواء العربية الدول
 والقمر دنواألر والعراق واليمن وموريتانيا السودان من كل في (جزئيا مأ) وفلسطين وقطر

  .الصومال في بعد ذلك يتحقق ولم)والكويت
 التعليم بمدارس المعوقين التالميذ دمج تضمن تشريعات العربية الدول بأغلب تتوفرو
 بالتعليم التشريعات هذه تتوفر ال لهم،بينما المالئم المدرسي المناخ توفر مع االبتدائي

  .الصومال في ألساسيا وبالتعليم ،واألردن موريتانيا من كل في عدادياإل
 بها الخاصة الظروف حسب كل العربية الدول واجهتها التي الصعوبات ملخص

  :باالستبيان الوارد المفتوح السؤال عن اإلجابات في جاءت كما لديها، المتوفرة واإلمكانات
  

  :بتدائياإل التعليم حلةمرب الخاصة الصعوبات -

 واaOXP`bZ] اaYlZ] ا�MhM�mت �JYZ Woوا اaZMNZ]، اM��{NZت آ��c:مالية صعوبات -1

�n\Y_و }Zذ Wo wآ dm :،دان`XZاق، ا^cZا ،da\Xbo ،^NJZا ،MahMO_ر`m ،dNaZل، اMm`�Zا 
^�m...  

 : بيداغوجية/تربوية صعوبات -2
  في كما لديهم الجودة ثقافة وضعف التربويين، والقادة المعلمين بعض كفاءة ضعف �

 .والصومال ،والسعودية والقمر، واليمن، قطر،

 قطر: التدريس مهنة عن الذكور وعزوف التعلم نحو الطلبة بعض دافعية ضعف �
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 ...السودان: والبنات البنين بين التعليمية الفرص في المساواة عدم �

 : مؤسسية صعوبات -3
  مصر، : األهداف تنفيذ متابعة غياب �

 دادبإع المتعلقة المعطيات ضبط في تساعد فعالة مدرسية خريطة توفر عدم �

  موريتانيا،: الداخلية وحركتهم الجغرافي وتوزيعهم التالميذ

  ...العراق: الصحية المرافق ورداءة التعليمية، البيئة مستوى تدني: التحتية البنية -4
 ...مصر الصومال،: واألمنية السياسية الظروف -5

  :بتدائياإل التعليم مرحلة في  الصعوبات لتجاوز مقترحات-
 على والحصول األساسي التعليم مرحلة على واإلنفاق التمويل زيادة: يلالتمو مجال في -1

 اليمن، السودان،: التعليمية البيئة لتحسين  الضرورية والخبرة والفنية المادية اإلمكانات
  ...مصر الصومال، موريتانيا، العراق،

  :البيداغوجي/التربوي المجال في -2
 المرحلة في للتدريس الكفاءة أصحاب المعلمين الختيار واشتراطات معايير وضع �

  ...العراق اليمن، قطر،:  لهم ممتدة تدريبية وبرامج االبتدائية

 وتطوير لديهم، التعلم نحو الدافعية تعزيز في تسهم تعليمية وأنشطة برامج وضع �

 ...مصر السودان، قطر،: والتقويم المتابعة عمليات

  :السياسات/المؤسسية الجوانب -3
  ، التالميذ احتياجات على وتركيزها جالمناه مراجعة �

  السعودية،: التدريبية والدورات العمل ورش خالل من الجودة ثقافة نشر �

 التحتية البنية يدعم بما والدولي المحلي المجتمع مؤسسات مع الشراكات تعزيز �

 فلسطين،:  التعليمية البيئة ويطور للمدارس

  ال،الصوم: الذكر سابق المجال في وتشريعات نظم سن �

 موريتانيا،: شاملة بيانات قاعدة واعتماد وفعالة، محدثة مدرسية خريطة تبني - �
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 في الموظف باستمرارية المهنية الرخص ربط و التدريس بمهنة للعمل حوافز وضع �

  ...فلسطين قطر، : المهنة

 ...قطر:  للمعلمين األخالقي السلوك وثيقة إعداد �

 الحاسوب بأجهزة وتجهيزها المتزايدة التالميذ ألعداد تكفي مدارس بناء: التحتية البنية -4

  ...العراق: المتطورة األخرى والمستلزمات الحديثة والمختبرات والسبورات

  
  :ةاإلعدادي المرحلة في الصعوبات -
 العراق، اليمن، السودان، القمر، من كل في خاصة التمويل ضعف الميزانية، قلة: التمويل -1

  .الصومال مصر،
  :البيداغوجي/تربويال الجانب -2

 البرامج على المستمر التدريب قلة الخبرة، قلة ،المعلمين لدى الجيد اإلعداد غياب  �

 متابعة غياب المدرسية، والقيادات المعلمين بعض كفاءة ضعف  الحديثة، واألنظمة

 .الصومال مصر، السودان، اليمن، العراق، القمر، قطر،: األهداف تنفيذ

: الصحية المرافق ورداءة التعليمية الوسائل توفر عدم: التحتية والبنى اللوجستية الجوانب -3
 ...اليمنو العراق في كما
 :المجتمعية الجوانب -4

 وصانعي والفنيين االختصاصيين بين األدوار وتكامل الصلة ذات الجهات إشراك عدم �

  ...السودان: القرارات

  ...قطر: التعلم نحو الطلبة لدى الدافعية وقلة التعليم، مهنة عن العزوف �

 ...اليمن: السكاني التشتت �

  :واألمنية السياسية الظروف -5
 ...الصومال مصر، العراق،: السياسية الظروف المستقر، غير األمني الوضع �

  .الصومال: الصلة ذات السياسات في نقص �
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  :إلعداديبا خاصة مقترحات -
  :التمويل باب في -

 السودان، القمر،: المدرسية البيئة وتحسين فاقواالن التمويل زيادة ، ميزانية تخصيص �

 ...الصومال العراق، اليمن،

  :البيداغوجي/التربوي المجال في -2
 على بناء وتمهينهم وتدريبهم وتوظيفهم التربويين والقادة للمعلمين مهنية معايير إعداد �

  ...الصومال اليمن، العراق، القمر، السودان، قطر،: المعايير تلك

 السودان،: الحاسوب واستخدام المدارس في الحديثة التقنيات إدخال على العمل �

 ...العراق

 قطر،: التعلم نحو الدافعية تعزيز في تسهم بطريقة تعليمية وأنشطة برامج وضع �

  ...مصر

  :السياسات مجال في -3
 للمعلمين ومكافآت حوافز ووضع المهنية بالرخص الوظيفي والمسار التوظيف ربط �

 .قطر: رسيةالمد والقيادات

 .مصر: والتقويم المتابعة عمليات تطوير �

  ...الصومال: التربوي المجال في تشريعات سن �

  :التحتية والبنى اللوجستية الجوانب -4
  ...السودان:الريفية المناطق في خصوصا وتقويته التربوية المعلومات نظام بناء �

 من جو وتوفير بها صحية مرافق وتهيئة المتزايدة الطلبة أعداد تكفي مدارس بناء �

 ....العراق للتالميذ، الراحة
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 الكبار وتعليم األمية محو: الثالث المحور -3
  

 تدريجيا المختلفة أبعادها في األمية ظاهرة على القضاء : األول اإلستراتيجي الهدف
 التنمية في الفاعل اإلسهام من العربي الوطن في المواطنين جميع لتمكين

  

 معهد (2012 سنة أمي مليون 52 حوالي العربية بالدول لألميين اليجماإل العدد بلغ
 عن يقّل وهو% 78 للقرائية العربي المعدل ناهز فقد األساس هذا وعلى ،)لإلحصاء اليونسكو

 الذي الهدف عن ما نوعا بعيدة النسبة هذه وتعتبر. نقاط 7 بحوالي) % 84,3 (العالمي المعدل
 جميع لتمكين تدريجيا المختلفة أبعادها في األمية ظاهرة على القضاء وهي الخطة رسمته

 أقل القرائية نسبة أن يالحظ كما. التنمية في الفاعل اإلسهام من العربي الوطن في المواطنين
  .والصومال واليمن والسودان ومصر والقمر موريتانيا من بكل العربي المعدل من

  

 
  2013 سنة فوق وما سنة 15 العمرية للفئة القرائية نسبة: 11 الرسم

  
 القرائية نسبةل 2013 – 2008 الفترة خاللتحسن تسجيل بنا أخرى،يجدر ناحية ومن

 خاصة متقدمة مستويات النسبة هذه ووصلت متفاوتة، بدرجات ولو المستجيبة الدول كل في
 في ضعيفة تبقى أنها إال ،%95,9 وفلسطين % 97 والكويت %97,5 قطر من كل في
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 وموريتانيا السودان في المسجل النسبي التحسن أن كما ،)%45 (والصومال) %32 (القمر
 .  الهدف تحقيق إلى ساعية العموم في العربية الدول أن إلى يشير المجال هذا في

  

  2013 و2008بين )  سنة وما فوق15(تطور نسبة  القرائية  لدى الكبار : 1الجدول 
  

2013 
% 

2008 
% 

 ما و 15 (رالكبا لدى  القرائية  نسبة
 )فوق

 

  تونس 79 (2012) 80,5

 فلسطين 93,9 95,9

 الجزائر 78,5 82

 مصر 70,3 69,9

 الصومال 30 45

 القمر 26 32

 عمان 82,7 88

 الكويت 94 97

 السعودية 85 94,3

 اليمن 88 89

97,5 94,0 ^\� 

 اXZ`دان 51,6 69

 األردن 92,3 93,3

64,18 61,5 MahMO_ر`m 

 اWi^cZ اIcNZل - 77,5

  اWNZMcZ اIcNZل - 84,3

  
  

 حظوظ بين بسيطا تفاوتا نالحظ القرائية مجال في الجنسين بين المقارنة بخصوص أما       
 التعلم فرص تساوت بل األولى، الفئة ولصالح الشباب لدى القرائية من والبنات البنين من كل
 من االستثناء فتمثل والقمر وموريتانيا دانوالسو الصومال أما. مثال قطر دولة في الجنسين بين

 .اإلناث لصالح القرائية تحقيق في والفروق المرتفعة األمية نسبة حيث
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  2013 سنة الجنس حسب فوق وما سنة 15 العمرية للفئة القرائية نسبة: 12 الرسم

  
 ويويسا% 90 يقارب فهو الشباب لدى القرائية لنسبة العربي المعدل يخص ما وفي      
 أن المجال هذا في التأكيد ويمكن ما، نوعا مرتفعة النسبة هذه وتعتبر العالمي المعدل تقريبا
 قطر غرار على الشباب لدى األمية على القضاء في كبيرة خطوات خطت عربية دول عدة

 بينما والجزائر، ومصر تونس أقل وبدرجة واألردن، واإلمارات والبحرين وفلسطين والكويت
 القمر غرار على الدول ببعض نسبيا ضعيفة مستويات في الشباب لدى القرائية نسبة بقيت

  .والسودان والصومال

  
  2013سنة ) 24- 15(نسبة القرائية لدى الشباب : 13الرسم 
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 تعليم لمناهج وكذلك وأساليبه وطرقه األمية محو لمناهج جديدة صيغ اعتماد تم كما       
 أن رغم والصومال والقمر واليمن وموريتانيا اإلمارات استثناءب العربية البلدان بأغلب الكبار
  .والشباب الكهول لدى القرائية نسبة في ضعف من تشكو تزال ال األخيرة األربعة الدول

  

 للنظام وضرورياً متمماً جزءاً الكبار تعليم جعل : الثاني اإلستراتيجي الهدف
 لمستدامةا التنمية جهود وفى المجتمع في ولدوره التعليمي

  
 التقليدي النمط على بقيت الكبار تعليم مؤسسات أن المشاركة الدول إجابات في جاء

 والكويت واإلمارات والبحرين وعمان واألردن واليمن والعراق موريتانيا من كل في
 في التقليدي وغير التقليدي النمطين كال في المؤسسات هذه صنفت بينما ومصر، والصومال

  .والجزائر وفلسطين وقطر والسعودية السودان من كل
  

 والبحرين وعمان واألردن السودان في الكبار لتعليم حاسوبية برامج وضع تم كما
 والكويت واإلمارات والعراق واليمن موريتانيا تفتقد بينما ومصر، وقطر والسعودية
  .البرامج لهذه والصومال وفلسطين

 األمية محو برامج ربط تم أنه على العربية الدول أغلب تؤكد ذلك، إلى باإلضافة
  .الصومال باستثناء الوطنية التنمية بخطط الكبار وتعليم

  
 من بالخطة المرسومة األهداف تحقيق دون حالت التي الصعوبات نوع ولتعرف        

 مبوبة اإلجابات فكانت ذلك توضيح االستبيان خالل من لبطُ ،المستجيبة الدول نظر وجهة
  :كالتالي

 الخدمات توفر وعدم اإلنفاق، وضعف التمويل، كضعف: ولوجستية مادية باتصعو -1
 برامج في والمعنوية المالية الحوافز وقلة المطلوبة، بالصورة والتكنولوجية المادية والتسهيالت

 الميدانية المسوح من الكافي الكم توفر وعدم الحديثة، التعليمية الوسائل وقلة الكبار، تعليم
 واإلمارات، واألردن والسودان واليمن موريتانيا من كل على الخصوصب ذلك وينطبق

  .ومصر الصومال،
 بعض كفاءة وضعف الكبار، تعليم في المتخصص الكادر كنقص: البشرية الموارد نقص -2

 على اإلقبال وقلة المجال، في للعاملين التدريب دورات وقلة المدرسية، والقيادات المعلمين
 مساهمة وضعف اإلشرافية، الكوادر وقلة المتميزين، المعلمين من المسائية الفترة في التدريس
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 واألردن وقطر وموريتانيا تونس من كل في وذلك  األمية محو برامج دعم في المجتمع
  .والصومال وفلسطين واليمن وعمان

 وعدم المشتغلين األميين تأهيل في القطاعات انخراط كعدم: مؤسسي طابع ذات صعوبات -3
 في كما الخطط تكامل وعدم السياسي، الدعم وضعف المكلف، للجهاز المؤسسي ستقراراال

  .ومصر وتونس والسودان موريتانيا
 من وببرامجه النظامي غير بالتعليم التعريف كـضعف: مجتمعي منحى ذات صعوبات– 4

 الحياة ينواح على السلبية وانعكاساتها المشكلة بأبعاد الوعي وانعدام اإلعالم، وسائل قبل
  .واألردن السودان في كما المختلفة

 بعض وعزوف منها، والتسرب الدراسة في االنتظام كعدم: الدارسين دافعية ضعف -5
  .والبحرين وعمان قطر من كل إلى بالنسبة األمية محو بشعب االلتحاق عن األميين

  الصومال،: واألمنية السياسية الظروف -6
  

  :اآلتي في وتمثلت إليها، أشاروا التي الصعوبات تجاوز إلى ترمي مقترحات المستجيبون وقدم
 األمية بمحو المكلفة للهيئة يكون كأن: واللوجستية والمادية البشرية الموارد توفير-1

 الشركاء مع والتنسيق المبادرات واتخاذ التخطيط ليسهل الموارد في التصرف استقاللية
 ووضع للدارسين، أكبر حوافز وتوفير الكبار، يملتعل المخصصة الميزانية وزيادة والمهتمين،

 األمية،/المشكلة حجم مع تتناسب مالية موازنة اعتماد و الكبار، لتعليم خاصة ميزانية
... النظامي غير التعليم برامج تمويل في الرسمية وغير الرسمية المؤسسات وإسهام
 اإلمارات، موريتانيا، تونس، : مثل عديدة دول إجابات خالل من المقترحات هذه وجاءت

  .والصومال وفلسطين واليمن والقمر، قطر، السودان،
 ويحقق المستهدفة الفئات اندماج يحقق بما بالتنمية الكبار وتعليم األمية محو منظومة ربط -2

   موريتانيا، تونس، : المستدامة التنمية
 زيادة طريق عن  عبالقطا للنهوض الكبار تعليم على والمشرفين العاملين كفايات رفع -3

 بالدول هنا األمر يتعلق : األمية ومحو الكبار تعليم مجال في للعاملين التدريبية الدورات
  ...والقمر وفلسطين وقطر عمان، اإلمارات، السودان، اليمن، موريتانيا،: التالية

 القطاع،ب للنهوض الكبار وتعليم األمية لمحو جديدة استراتيجية وإعداد سياسية إرادة توخي -4
 التنسيق وتقوية والدعامات البرامج وتطوير األمية، لمحو حديثة تشاركية مقاربة واعتماد
 موريتانيا، تونس،...:الوطنية والخدمة الصلة ذات والمؤسسات الوزارات بين الشبكي والعمل

   السودان،
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 محو بفصول قااللتحا على الدارسين لتشجيع الحياة مدى التعلم بأهمية اإلعالمية التوعية -5
  ...قطر عمان، البحرين،: األمية

 لتشجيع ومكافآت حوافز ووضع االجتماعية، التربية شهادة كتثمين تحفيزية إجراءات -6
:  واالتصال المعلومات تكنولوجيا خاصة والتسهيالت الخدمات وتوفير االنتظام، على الطلبة
  قطر، تونس،

 وتطوير ،المستهدفة الفئات مع تتناسب تيال والبرامج المنهجيات استخدام في التوسع -7
  ...اليمن قطر، السودان،: المختلفة التعليم مراحل بين متعددة تعليمية مسارات

  مصر السودان،: المؤشرات واستخدام والمتابعة الرصد نظام تطوير -8

 مناطق مثل اإلناث لدى وبالخصوصاألمية نسبة فيها ترتفع التي المناطق على التركيز -9
  ...مصر ،قطر: والبادية وارالغ
  الصومال: المجال في وتشريعات نظم سن -10

 

  

 والمهني الفني التعليم: الرابع المحور-4
  

 به االلتحاق بنسبة واالرتقاء والمهني التقني التعليم قاعدة توسيع : األول اإلستراتيجي الهدف

 النوع هذا عن لدارسينا عزوف والمهني الفني التعليم ببرامج الضعيفة القيد نسبة تبين
 قد والمهني التقني بالتعليم الدارسين عدد أن رغم العربية، الدول أغلب في وذلك التعليم من

 على العربية الدول بعض في 2013 غاية إلى 2008 من الفترة خالل ملحوظا تطورا شهد
 راجات شهد أنه غير ومصر، والجزائر وفلسطين واإلمارات والبحرين وعمان األردن غرار
 .والعراق ولبنان والكويت وقطر واليمن وتونس كالسودان دول عدة في متفاوتة وبنسب محيرا
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  2013 غاية إلى 2008 من الفترة خالل والمهني التقني بالتعليم الدارسين نسبة تطور: 14 الرسم

  
 وصدور والفني المهني للتعليم االعتبار إلعادة إعالمية بحمالت الدول كل قيام فرغم

 والبحرين وعمان واألردن واليمن وتونس السودان (دول عدة في لبرامجه المنظمة لتشريعاتا
 من النوع بهذا القيد نسب أن إال) والجزائر ومصر ولبنان والكويت والسعودية واإلمارات

 تشريعات تصدر لم وفلسطين وقطر الصومال أن إلى اإلشارة مع هذا ضعيفة، بقيت التعليم
  .التعليمي القطاع هذا تنظم

 واإلمارات والبحرين وعمان واألردن واليمن والجزائر تونس من كل في يتوفر كما
 لتوجيه األساسي التعليم مدارس داخل تربوي إرشاد برنامج وفلسطين والكويت والسعودية

 وقطر السودان في البرامج من النوع هذا يتوفر ال بينما الحقاً المهني التعليم إلى التالميذ
  .والصومال ومصر ولبنان

  

 مد الجسور بين التعليم التقني والمهني والتعليم العام : 2 اإلستراتيجيالهدف 

 االتجاهين، وفي العام الثانوي التعليم إلى الفني التعليم من الطالب انتقال مجال في
 والصومال والجزائر والسعودية والبحرين واألردن اليمن من كل في التربوي النظام أن يالحظ

 واإلمارات وعمان وتونس السودان من كل في االنتقال هذا يمكن بينما بذلك، يسمح ال
 في التعليم تطوير خطة توصية فإن األساس هذا وعلى. ومصر وفلسطين وقطر والكويت

 يتم لم منه جزءا الفني التعليم واعتبار الثانوي التعليم هيكلة بإعادة المتعلقة العربي الوطن
  .العربية لدولا بجميع اعتمادها
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  فتح آفاق التعليم التقني والمهني بجعله مسلكا يؤدي إلى التعليم العالي : 3 اإلستراتيجيالهدف 

 باستثناء العربية الدول بجميع بالجامعات االلتحاق والمهني الفني التعليم لخريجي يسمح
 آفاق فتح من مكّني العربي التربوي النظام أن على التأكيد يمكن األساس هذا وعلى الصومال

  .العالي التعليم إلى يؤدي مسلكا بجعله والمهني التقني التعليم
  

ربط التعليم المهني والتقني بقطاع اإلنتاج والمؤسسات  : 4 اإلستراتيجيالهدف 
  .االقتصادية

  رصد حاجيات سوق العمل الراهنة والمستقبلية : 5 اإلستراتيجيالهدف 
مح خريجي التعليم الفني والتقني وما ينبغي أن يكونوا تحديد مال : 6 اإلستراتيجيالهدف 

  عليه من معارف ومهارات
 تطوير المناهج والبرامج الدراسية : 7 اإلستراتيجيالهدف 

  
 المؤسسات بين شراكة وجود على الصومال، باستثناء تقريبا، الدول جميع أكدت
 والمهني الفني التعليم وتخصصات مقررات يتعلقبرسم فيما التعليم ووزارات االقتصادية
 تونس من كل في كلية بصفة الشراكة هذه وتتوفر. الميدانية التدريبات وعقد ومناهجه

 والجزائر مصر من كل في جزئيا إال تتوفر ال بينما وفلسطين والكويت والسعودية واإلمارات
  .  ولبنان وقطر والبحرين وعمان واألردن واليمن والسودان
 للتخصصات وتمويل دعم بتوفير والخاصة الحكومية القتصاديةا المؤسسات تقوم كما

 وقطر والسعودية وعمان تونس في الثانوية والفنية المهنية المعاهد داخل المهنية الفنية
 اليمن من كل في التخصصات تلك به تحظى ال الدعم ذلك إالأن كلية، بصفة والكويت

 كل في مطلقا ذلك يتوفر ال بينما زئيا،ج إال والصومال والجزائر ومصر وفلسطين واإلمارات
  .ولبنان والبحرين واألردن  السودان من

 والمهني الفني التعليم بين العالقة وتقييم لمراقبة وطني مرصد إنشاء بعد يتم لم كما
 ولبنان وفلسطين والسعودية والبحرين وتونس السودان من كل في العمل وسوق ومخرجاته
   .والجزائر والصومال

 أغلب في العالمية المواصفات متالئمةمع ومخرجاته الفني التعليم معايير أن كذلك ويبدو
 تتوافق كما. والصومال ومصر واليمن السودان باستثناء السؤال هذا على أجابت التي الدول
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 باستثناء العربية الدول جميع في العمل سوق احتياجات مع ومخرجاته الفني التعليم معايير
  .لوالصوما السودان
  

  .تأهيل المدرسين والمدربين وإعدادهم : 8 اإلستراتيجيالهدف 
 .تطوير معاهد التعليم التقني ومراكز التكوين المهني : 9 اإلستراتيجيالهدف 

 بجميع تم أنه يتبين الخصوص هذا في عليها الحصول أمكن التي البيانات ضوء في
 الجودة معايير ومدربيهوفق الفني يمالتعل مدرسي تأهيل) الصومال باستثناء (العربية الدول

  .العمل سوق واحتياجات العالمية
 ومدارسهتحقيقاللمواءمة وكلياته والمهني الفني التعليم معاهد بنية هيكلة إعادة تمت كما

 السودان باستثناء العربية الدول بجميع وتطويرها تحديثها بعد والمقررات التخصصات بين
  .والصومال

  

 زيادة موارد تمويل التعليم التقني والمهني وتنويعها : 10 اإلستراتيجيالهدف 

 في واألجنبية والعربية الوطنية والمؤسسات التعليم وزارات بين تمويل اتفاقيات توجد
 وفلسطين والكويت وقطر والسعودية واإلمارات والبحرين وعمان واألردن اليمن من كل

 والجزائر والسودان تونس في فاقياتاالت من النوع هذا يوجد ال بينما ومصر، ولبنان
 وطنية مؤسسات مع تم قد ذلك أن تمويل اتفاقيات أبرمت التي الدول وأكدت. والصومال

 مؤسسات مع االتفاقيات هذه كانت بينما وقطر، والسعودية واإلمارات عمان من كل في فحسب
 عربية مؤسسات مع تمويل اتفاقيات أنهاعقدت اليمن وتؤكد. ولبنان األردن في فحسب أجنبية

 فلسطين في وأجنبية وعربية وطنية مؤسسات مع االتفاقيات هذه كانت بينما أجنبية وأخرى
  .ومصر

 الفني التعليم لمشكالت الحل مقترحات لوتمثُ األهداف تحقيق دون حالت التي الصعوبات
  :والتقني

 
�+�ت,K)ا:  

 يلزم مالي نظام وجود وعدم التمويل، وضعف الموارد قلة أهمها ولعل :مادية صعوبات – 1
: الفني التعليم تكلفة ارتفاعو والمهني، الفني التعليم بدعم اإلنتاج وقطاع االقتصادية المؤسسات

  ).الصومالو مصر،و السودان،و العراق،و األردن،و مصر، من كل على ذلك ويصح
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  :ومنها بنيوية/هيكلية صعوبات – 2
 التعليم من النوع هذا عن الطالب لعزوف نتيجة إما الفني بالتعليم االلتحاق ضعف �

  )الجزائر السعودية، في كما(

  )  قطر (األكاديمي الثانوي التعليم في محددة تخصصات على التركيز �

  ) اليمن (الفني التعليم لمؤسسات االستيعابية الطاقة محدودية �

  ،)األردن (العام والتعليم والمهني الفني التعليم بين الدراسية المناهج اختالف �

 والتدريب التأهيل قلة و ،)السودان (والمدربين للمعلمين والتدريب القدرات بناء ضعف �

  ،)الصومال فلسطين، (اإلدارية والمالكات التعليم في للعاملين

   الطالب، من والمهني الفني التعليم مدخالت مستوى تواضع �

 اليمن،( والحضر الريف وبين واإلناث الذكور بين التعليمية الفرص تكافؤ ضعف �

  ،)قطر

 يبذلونه ما مع تناسبها وعدم والمهني الفني التعليم لمعلمي المتوفرة الحوافز محدودية �

  ،)البحرين (للطالب والفني المعرفي المستوى لرفع جهود من

 التعليم مؤسسات توزيع في فجوة ووجود) فلسطين (وزارات عدة على توزيع التشتت، �

 ،)الصومال مصر، اليمن، (والمنية السياسية فوالظرو المحافظات بين والمهني الفني

 )الصومال فلسطين، (المجاالت بكافة والقرارات التشريعات ضعف �

  مصر: األهداف تنفيذ متابعة غياب �

 من والمتخرجين الملتحقين الطالب عدد بين ما التوازن اختالل: الداخلية الكفاية ضعف -3
 الخاصة المعايير وغياب والمدرسين المدربين عدد في والنقص والمهني الفني التعليم

  )مصر اليمن، (بالمخرجات
  :التالية بالمجاالت وتتعلق التطوير مقترحات
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 المؤسسات لبناء المالية المخصصات زيادة: في بالخصوص المقترحات وتتمثل: التمويل -1
 في زيادةال ولمواجهة والخامات، اآلالت من والمهني الفني التعليم احتياجات ولتغطية التربوية

 الجغرافي التوزيع ومراعاة التعليم، من النوع هذا في نخراطاإل في الراغبين الطلبة أعداد
  ،)الصومال مصر، اليمن، البحرين، العراق، (السكانية والكثافة

  
  
  :وتشمل الجودة -2

 مناسبة حوافز توفير خالل من الطالب من والمهني الفني التعليم مدخالت تحسين �

 الدراسة استكمال مجاالت من مزيد وإتاحة التخرج فور العمل فرص زيادة في تتمثل

 نظم سن والمهني، الفني التعليم مؤسسات في القبول سياسة في النظر إعادة للراغبين،

  ،)الصومال واليمن، البحرين (المجال في وتشريعات

 لبةلط المهني والتوجيه اإلرشاد وزيادة المناهج في وتفعيلها العمل مهارات تطوير �

 عملية لخبرات العام التعليم طلبة امتالك على والعمل والثانوية، اإلعدادية المرحلتين

 قطر، (لخبراتهم موائمة مهنية تخصصات إلى انتقالهم إلى تؤدي قد مناسبة مهنية

  ،)الصومال،

  ،)مصر ،السودان، اليمن (العمل سوق واحتياجات التعليم مخرجات بين المالءمة �

 التدريس في األساليب أحدث على وتدريبها والتدريبية لتعليميةا المالكات تأهيل �

  ،)العراق (والتدريب

 في المؤسسات من واالستفادة القدرات بناء مجال في والتجارب الخبرات تبادل �

    ،)السودان (العربية المنطقة

 الرائدة الدول مناهج مع وموازنتها والكليات والمعاهد المراكز مناهج وتطوير تقويم �

  المجال في

  )مصر  (والمهني الفني التعليم في الجودة ضبط لضمان وطنية هيئة استخدام �
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 الجودة لمعايير وفقا جديدة/ كليات-معاهد -مراكز /تعليمية مؤسسات بناء: التحتية البنية -3
  ).اليمن في وبالخصوص(
  : مؤسسي طابع ذات مقترحات -4

 في واألجنبية والعربية الوطنية تالمؤسسا مع اتفاقات لعقد وقرارات تشريعات إصدار �

 اختصاصاتها بكافة التريبة مجال في التطورات ومواكبة والتدريب التعليم تمويل مجال

  ،)العراق(

  ،)فلسطين (النظام لتطوير والتقني المهني والتدريب للتعليم وطنية ةئهي إنشاء �

 الفني يمالتعل بدعم اإلنتاج وقطاع االقتصادية المؤسسات تجبر تشريعات إصدار �

  ،)اليمن (والمهني

    ،)البحرين (والمهني الفني التعليم معلمي أوضاع تحسين �

 الفني التعليم بين العالقة تمتين إلى يهف للرصد وطني مركز إنشاء على العمل �

  العمل، سوق ومخرجات والمهني

 السعودية، (استراتيجية خطط خالل من والتقني المهني التعليم في االنخراط ثقافة نشر �

  ،)الجزائر

  ،)قطر (متنوعة بصورة والتقني المهني بالتعليم الطلبة تعرف لتعزيز مبادرات تنفيذ �

 المؤسسات مع شراكات إنشاء الخاص، والقطاع والمجتمع المدارس بين التفاعل زيادة �

 السودان، قطر، (العربية والمهني الفني التعليم ومؤسسات الخاصة االقتصادية

  )...الصومال
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  العام الثانوي التعليم: الخامس رالمحو -5
  

 لبلوغ الثانوي بالتعليم االلتحاق بنسب االرتقاء : األول اإلستراتيجي الهدف
 المجال هذا في المتقدمة البلدان مؤشرات

  

 االرتقاء ضرورة على نص الذي العربي بالوطن التعليم تطوير خطة هدف إلى بالنظر
 التأكيد يمكن المجال هذا في المتقدمة البلدان مؤشرات لبلوغ الثانوي بالتعليم االلتحاق بنسب
 بلغت قد العربية بالبلدان القيد نسبة معدل أن باعتبار حاليا المنال صعب الهدف هذا أن على
 ةمالمتقد البلدان معدل ويرتقي %.73 العالمي المعدل بلغ بينما ، 72% حوالي 2012 سنة
  %.100 حوالي إلى

 فاقت حيث وأخرى عربية دولة بين التعليمي المستوى هذا ىإل االرتقاء نسب وتختلف
 والصومال موريتانيا في % 40 نسبة تتجاوز ولم مثال، والسعودية الكويت في%100 نسبة

  . والسودان واليمن
  

  
  2013 الثانوي التعليم في اإلجمالية القيد نسبة: 15 الرسم    

 هو إذ كبيرة نسبة التعليم على نفاقإلا مجموع من الثانوي التعليم على نفاقاإل يمثل وال
 القيد لنسبة العربي المعدل بضعف الوضع هذا فسروي ،العربية الدول أغلب في%25يفوق ال
 .الثانوي التعليم في جماليةاإل
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 الثانوي التعليم غايات في النظر إعادة : 2اإلستراتيجي الهدف

  

 شعبة من االنتقال من يمكن بما هوتخصصات الثانوي التعليم شعب بين الجسور مد تم لقد
  .والكويت موريتانياو الصومال باستثناء العربية الدول أغلب في أخرى إلى

 

 العالمية لمعايير وفقا والمناهج التعليم جودة تحسين : 3اإلستراتيجيالهدف

 متفاوتة، بدرجات وإن العربية الدول جميع في الثانوي التعليم لجودة معايير تضعو كما
 والكويت وقطر ماراتواإل والبحرين وتونس موريتانيا من كل في كلية بصفة تم ذلك أن يبدوو

 والقمر واألردن واليمن السودان من كل في ايجزئ إال يتم لمو والعراق والجزائر والصومال
  .ولبنان وفلسطين والعراق وعمان

 بإصدار امتق أنها) والصومال موريتانيا باستثناء (العربية الدول جميع أقرت كذلك
 الهوية لتعزيز برامج تطوير جانب ،إلىالثانوي التعليم برامج لتطوير جديدة ونظم لوائح

  .والكونية اإلنسانية والقيم الوطنية

 التعلممجال  في واالتصال للمعلومات الحديثة التقنيات إدماج : 4اإلستراتيجي الهدف

 نسبة فإن الثانوي، التعليم في تصالواال للمعلومات الحديثة ناتاالتق إدماجب يتعلق مافيو
 تونس في %100 تبلغ التعليم في لكترونيواإل الذاتي التعلم تعتمد التي الثانوية المدارس
 في %5و بمصر%23بلبنانو %30و باإلمارات%60وتساوي والكويت وقطر والبحرين
 واليمن ياموريتان من كل في التعلم من النوع هذا تعتمد مدارس توجد ال بينما ،السودان
  .وفلسطين والصومال والقمر واألردن

  

  2013 سنة لكترونيواإل الذاتي التعلم تعتمد التي الثانوية المدارس نسبة : 16 الرسم
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 الثانوي التعليم مؤسسات تسيير أساليب تجديد : 5اإلستراتيجيالهدف

 المرحلةب التربوية القيادات تدريب على العربي لوطنا في التعليم تطوير خطة نصت
 هذا حول الدول إجابات لىإ وبالرجوع القرار، اتخاذ وديمقراطية اإلدارة، تقانات على الثانوية

 بينما التربوية القيادات جميع بتدريب تقام الجزائرو تونسو البحرين   أن الحظي الموضوع
 ومصر ) %85 (ولبنان) %95 (فلسطين من كل في متفاوتة بنسب تربوية قيادات تكوين تم
 القيادات تدريب يتم ولم ،)%5( والصومال )% 51 (وقطر) % 67,4 (والسودان) 74%(

  .والقمر فياليمن التربوية

  

 التعليم مؤسسات تسيير مجال في تتدريباً تلق التي الثانوية بالمدارس القيادات نسبة:17 الرسم
  2013 الثانوي
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 في فيها والتالميذ العاملين اناتلبي إلكترونية قواعد الثانوية المدارس جميعب وضعت كما
 في % 90 المدارس هذه نسبة بلغت بينما ومصر والكويت وقطر اإلماراتو البحرين من كل

 قواعد وضع يتم لم ،لكنهالصومال في و السودان في  %35و فلسطين في % 50 و لبنان
  .القمر في ثانوية مدرسة بأية الكترونية

  

  2013 سنة فيها والتالميذ العاملين لبيانات الكترونية قواعد توضع التي المدارس نسبة: 18 الرسم

 :الصعوبات
  
 السودان،و فلسطين، على ذلك ويصح: المالية الموارد شحو بالتمويل صلة ذات صعوبات -1
  ...مصرو الصومال،و اليمن،و العراق،و
  :البيداغوجي/التربوي المجال في -2

 غير المعلمين من عدد كوجود ية،التربو والقيادات المعلمين بعض كفاءة ضعف �

 قطر،و السودان، من بكل ذلك ويتعلق: المرحلة هذه مقررات في المتخصصين

  .الصومالو
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  ...العراقو السودان في: الخدمة أثناء المعلمين بتدريب االهتمام قلة �

 والحاسوب العلوم ومعامل الحديثة، التعليمية الوسائل توفر عدمو التعليمية، البيئة تدني �

 اليمن،و السودان، في: األهداف تنفيذ متابعة غيابو الريفية، األماكن في صوخصالوب

 ...مصرو

  ...اليمنو فلسطين،و الصومال،ب الخاصة: واألمنية السياسية الظروف -3
  :أخرى صعوبات -4

  .العراق في كما المجاالت بكافة والقرارات التشريعات ضعف �

  السودان في حلةالمر بهذه الخاصة والبحوث الدراسات قلة- �

  اليمن في وجودته، التعليم مستوى تدنيو السكاني، التشتت �

 دولة إجابة في ذلك جاء وقد : الطلبة لدى الدافعية وقلة التدريس، مهنة عن العزوف �

  ...قطر

  :المقترحات
 مع اتفاقات لعقد والقرارات التشريعات وإصدار التمويل زيادة: التمويل مجال في -1

: المرحلة هذه لتنمية والتدريب التعليم تمويل مجال في واألجنبية والعربية الوطنية المؤسسات
  ...الصومالو اليمن،و السودان، من مقترحا ذلك وكان

 والعالمية، الوطنية المعايير وفق المعلمين تدريب: البيداغوجي/التربوي المجال في -2
 قطر، العراق، السودان،: صاديةواالقت االجتماعية التنمية تحقيق مع لتتماشى المناهج وتطوير

  ..الصومال
  :السياسات مجال في -3

  قطر :التربوية والقيادات للمعلمين ومكافآت حوافز وضع �

 سنو التعليم، مواصلة على وتشجيعهم الطلبة لتحفيز للتواصل شاملة خطة وضع �

 .الصومال قطر،: وتشريعات قوانين

 التعليم، لتطوير المناسبة التعليمية والوسائل التحتية البنى توفير: التحتية البنى مجال في -4
  ...فلسطين اليمن،: والحاسوب التكنولوجيا مختبرات تطويرو
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 العلمي والبحث العالي التعليم: السادس المحور -6
 تكافؤ ضمان مع العالي بالتعليم االلتحاق بمستوى االرتقاء : األول اإلستراتيجي الهدف
 االجتماعية تالفئا وبين الجنسين بين الفرص

 التعليم في اإلجمالية القيد لنسبة العربي المعدل أن إلى اإلشارة يمكن المجال، هذا في
 ومعدل) %32,15 (العالمي المعدل دون نسبة وهي ،2012 سنة %25,68 بلغ الجامعي
 األساس هذا وعلى). % 75,11 (العالي الدخل وذات) %28,16 (المتوسط الدخل ذات البلدان
 وإذا. العالي بالتعليم االلتحاق بمستوى الفعلي االرتقاء تحقيق العموم في يتم لم إنه لالقو يصح

 وحسب العربية، الدول بعض في اإلجمالية القيد نسبة فإن حدة، على دولة كل اعتبرنا ما
) %50.94  (السعودية غرار على محترما مستوى حققت ،2012 بسنة الخاصة البيانات

  ).%44,87 (نانولب) %49.06 (وفلسطين

 منها أعلى اإلناث لدى الجامعي التعليم في اإلجمالية القيد لنسبة العربي المعدل أن كما
 األردن غرار على عربية دول عدة في اإلناث مؤشر ارتفاع عن ناتج وذلك الذكور، لدى

  .وقطر ولبنان وفلسطين وتونس والسعودية والبحرين

  2013 سنة الجامعي التعليم في اإلجمالية القيد نسبة: 19 الرسم

 التدريس وأساليب طرق وطورت برامجها حدثت التي الجامعات نسب تتراوح
 وقطر الجزائر من كل حققت وقد اليمن، في% 24 و بفلسطين% 100 بين فيها المستخدمة
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% 85,0و% 88,9و% 90,0 (المجال هذا في محترمة نسبا وموريتانيا واألردن والسودان
 ولبنان %) 45,0 (القمر في الجامعات نسب بقيت بينما) التوالي على  %60,0و % 71,0و
  .  المأمول دون %) 10 (والصومال %) 24 (واليمن %)  30(

  

 سنة بها المستخدمة التدريس وأساليب طرق وطورت برامجها حدثت التي الجامعات نسب: 20 لرسما

2013  

  تحسين جودة التعليم العالي : 2 اإلستراتيجيالهدف 
تطوير البحث العلمي بصفة تجعله فاعال على مستوى التنمية ومشعاً  : 3 اإلستراتيجيالهدف 

 على المستوى العالمي

 البحث ومؤسسات الجامعات بين الشبكي الربط تحقيق كلية وبصفة األردن في تم
 منوالي وموريتانيا والسودان الجزائر من كل في جزئية بصفة ذلك تم بينما والدولية العربية
 عمان من بكل الشبكي الربط هذا تحقيق يتسن ولم وفلسطين والكويت وقطر والبحرين والقمر
  .والصومال ولبنان

 السودان من كل في األساسية العلوم مجال في العلمي للبحث قطرية مراكز إنشاء تم كما
 من النوع هذا إنشاء يتم لم بينما ولبنان، وفلسطين وقطر وعمان والقمر واألردن وموريتانيا

  .والصومال والجزائر والكويت والبحرين اليمن في المراكز
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 في النووية الفيزياء مجال في العلمي للبحث قطرية مراكز ُأنشئت ذلك، إلى باإلضافة
 واليمن موريتانيا في المراكز من النوع هذا إنشاء يتم لم بينما ولبنان، وقطر والسودان األردن
  .والصومال والجزائر سطينوفل والكويت والبحرين والقمر

   تطوير المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات المجتمع- 4 اإلستراتيجيالهدف 
 إعداد المواطن العربي المستنير الناقد المتمثل لقيم هويته والقيم -5 اإلستراتيجيالهدف 

 اإلنسانية العالمية

 لالنخراط المواطن إعداد يحقق بما الجامعي التعليم مؤسسات برامج محتوى تطوير تم
 السؤال، هذا على أجابت التي العربية الدول جميع في الكونية والمواطنة االجتماعية الحياة في

 في جزئيا إال يحقق لم بينما والجزائر وقطر وموريتانيا السودان في كلية بصفة ذلك وكان
  .ومالوالص ولبنان وفلسطين والكويت والبحرين والقمر واألردن اليمن

  

  : الصعوبات
 موريتانيا، في: العلمي بالبحث الخاص التمويل ومحدودية وبشرية مادية صعوبات -1

  .الصومالو األردن، اليمن، العراق، السودان،
 ذهبينه التنسيق صعوبةو العلمي، للبحث مراكز وجود عدم: بنيوية/هيكلية صعوبات -2

: العلمي والبحث العالي بالتعليم والحكومي السياسي االهتمام ضعفو الجامعات، وبين المراكز
 .الكويتو اليمن، السودان، القمر، في كما
 وغياب العلمي، والبحث العالي للتعليم وقوية واضحة سياسة تبني عدم: مؤسسية صعوبات -3

 قئوالوثا المعلومات إلى النفاذ وصعوبة والتشريعات، القوانين تطوير عدمو والبرامج، األهداف
  ..مصرو الجزائر،و قطر،و العراق،و القمر،و فلسطين،و اليمن، من بكل وذلك: الصلة ذات

  : منها أخرى مشكالت -4
  السودان: المستمرة العقول هجرة �

 ...قطر: مثال النووية كالفيزياء الدقيقة العلمية التخصصات بعض غياب �

 .الصومال: الخبرات في النقص �

  ...الصومال: األهلية الحرب رواسب �

  



155 

  :تالمقترحا
 اإلنمائية، والدراسات البحوث على والصرف التمويل بزيادة وذلك: المالي اإلشكال حل -1
 للبحث كافية موازنة اعتمادو العلمي، والبحث العالي للتعليم القومي الدخل من نسبة تحديدو

 لبعض الجامعية الرسومب النظر إعادةو الحكومية، العالي التعليم ومؤسسات العلمي
 القمر، واألردن، اليمن، العراق، فلسطين، السودان،: تدريجي بشكل كلفةالم التخصصات

  .الصومال
  :الهيكلية مجال في -2

 تشجيعو العلمي، للبحث ميزانية تخصيص: طريق عن العلمي بالبحث العناية مزيد •

 تخصصية، بحثية مراكز إنشاءو المجتمع، وتحديث بالتنمية المرتبط العلمي البحث

 الدول مستوى على الباحثين جميع مع والتكامل التعاون لتسهيل يةبحث قواعد إيجادو

  ...مصر الجزائر، قطر، القمر، الكويت، موريتانيا،: واألجنبية العربية

 مستواه تحسين أجل من الخاص العالي التعليم على واإلشرافي الرقابي الدور تعزيز •

  ...اليمن: واإلنتاجي التعليمي

 وإلى األساسية العلوم مجال في الدكتوراه طلبة عدد ةزياد إلى تهدف مشاريع تطوير •

  .الصومال قطر،: المتقدمة البحوث مجاالت في الباحثين عدد زيادة

 على الجامعات وتساعد العلمي والبحث العالي بالتعليم تهتم واضحة عامة سياسة إيجاد •

 .الصومال قطر، اليمن، : والخبرات المعلومات تبادل

 تعديل: خالل من الرسمية الجامعات في المقبولين الطلبة دأعدا تخفيض على العمل •

 والتعليم، التربية وزارة مع بالتعاون المقبولين الطلبة نوعية ضبطو القبول، آليات

 ...األردن: تقنية كليات فتح في التوسعو سنويا، القبول نسبة تخفيضو

 

  : واإلشكاليات االستنتاجات
 المعوقة بالمشكالت العربية الدول بوعي تنبئ راتمؤش ثمة إن القول يمكن المحصلة، في

 الجهود من رغمبال لها، المرسومة األهداف تحقيق دون تحول والتي التعليم تطوير خطة لتنفيذ



156 

 من آخر، إلى سياق من حدتها تتفاوت التي الصعوبات أهم وتتلخص. المأمول لبلوغ المبذولة
  :كاآلتي المستجيبة، الدول نظر وجهة

 أهداف تحقيق أجل من اتخذت قد تكون التي اإلجراءات لتنفيذ المخصص مويلالت نقص -
  الضعيف، أو المتوسط الدخل ذات الدول بين مشتركا قدرا يشكل يكاد ما وهو الخطة،

  تربويين، وقادة معلمين التعليم، بجودة لالرتقاء المؤهلة البشرية الموارد نقص -
  الحاالت، بعض في غيابها أو التطوير ياتلعمل الموجهة والقوانين التشريعات نقص -
  التطويرية، البرامج لتنفيذ الضرورية التقنية والوسائل التحتية البنى توفر عدم -

 التي العربية الدول ببعض الخاصة واألمنية السياسية المشكالت ذلك كل إلى يضاف       
       ...  المجاالت كل طالت اجتماعية اضطرابات تعيش، تزال وال شهدت،
 أهداف تحققت هل: التعليم تطوير خطة تنفيذ عن اللمحة هذه خاتمة في يطرح الذي والسؤال
 وما العربي؟ الوطن في التعليم تطوير خطة تنفيذ من 2013 -2008 األولى المرحلة

  الخطة؟ لتنفيذ القادمة المرحلة إلى بالنسبة المسجلة النتائج تطرحها التي اإلشكاليات
 عن فضال فإنه، العربية، الدول كافة تغطي ال المتوفرة البيانات كانت نوإ حتى       

 وعلى التربية وضع على الدالة االستنتاجات بعض تقديم الممكن من الذكر، سابقة الجوانب
 تنفيذها، متابعة عمليات من األولى المرحلة في الخطة أهداف تحقيق نحو الجميع سعي مدى
 وجه على يتلخص ذلك فإن حدة، على تعليمية مرحلة كل في ذلك تشخيص رمنا ما إذا

  :اآلتي في الخصوص
 :المدرسي قبل ما التعليم -

 غالبية مكن بما المدرسية قبل ما التربية بمؤسسات المسجلين األطفال نسب ارتفعت لقد        
 سوى يصح ال هذا لكن المؤسسات، بهذه لتحاقاإل من سنوات 5-3 العمرية الفئة في األطفال

 وموريتانيا كاليمن دول في تبذل أن بد ال كبيرة جهود زالت ما حين في الدول بعض لىع
 يالحظ كما. الدول هذه من الريفية المناطق في أخص وبصورة مثال، والصومال والعراق

 القطاع بهذا الخاصة التشريعات وإصدار الحكومي اإلشراف لتعميم يبدو ما على جاد سعي
 الضرورية التمويالت توفرت كلما المجال هذا في للتقدم مناسبةال األرضية يخلق ما وهو

 إذا خاصة بها، الجودة تحقيق ومتطلبات المرحلة لطبيعة تبعا التحتية البنية بمستلزمات لإليفاء
 تكن لم إن جدا ضعيفة زالت ما المدرسية قبل ما للتربية المخصص التمويل نسبة أن علمنا ما

  . العربية الدول كل في التعليم السلم ضمن المرحلة ذهه إدماج لعدم ربما منعدمة،
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 غير تبقى أهميتها، على الخطة، لتنفيذ المرحلية األهداف لتحقيق المبذولة الجهود إن        
 الضعيف، الدخل ذات الدول في الخصوص وجه وعلى األطفال بين صافاإلن تحقق وال كافية
 .  العربي الوطن اءأنح في وهنا هنا الساخنة المناطق عن ناهيك
 

 :األساسي التعليم مرحلة -

 العربية الدول أغلب في التعليمية المرحلة بهذه خاصة عناية المتوفرة البيانات تعكس       
 األخرى، بالمراحل مقارنة المخصصة الميزانية نسبة حيث من االستبيان ملء في المشاركة

 أعداد ورفع والتسرب، الرسوب سبن وتقليص المعلمين لتأهيل جهود تخصيص في ساعد مما
 وتجهيز والمهني، الفني التعليم مسالك في للولوج السبل وفتح االبتدائية، الحلقة أنهوا من

 حلقتي بين تفاوت وجود مع ولكن األجنبية، اللغات وتعليم الحديثة التقانية بالوسائل المدارس
 . ةالعربي الدول وبين االبتدائي التعليم ولصالح المرحلة هذه

 :الكبار وتعليم األمية محو -

 بعض رغم الجنسين ولدى المشاركة الدول جل في القرائية نسب في تحسن يسجل      
 الكبار وتعليم األمية محو برامج ربط سبيل في الخطوات بعض تحققت كما أحيانا، التفاوت
 بالنسبة ال،المج هذا في الخطة أهداف تحقيق إلى يرقى ال ذلك لكن الوطنية، التنمية بخطط

 األرجح، على وذلك، الخصوص وجه على والصومال كاليمن العربية الدول بعض إلى
 . البشرية الموارد في ولنقص ولوجستية مادية ألسباب
 :والتقني الفني التعليم -

 الحلقة يبقى والتقني الفني التعليم أن المشاركة الدول من المتوفرة تاالبيان تشير       
 عن عزوف هناك زال ما حيث الخطة، أهداف لتحقيق المبذولة جهودال حيث من األضعف
 في إال العام التعليم بمساقات الكافي بالقدر ربطه يتم مل الذي التعليم من النوع بهذا االلتحاق

 تحقق فقد العمل، وبسوق اإلنتاج وبقطاع الجامعي بالتعليم برطه يتعلق فيما أما. الحاالت بعض
 خاصة جهودا يتطلب والوضع. أخرى دول في محدودة النتائج قىوتب الدول بعض في ذلك

 شُعبه في أكثر لالنخراط الشباب لجذب التعليم من النوع لهذا الموروثة الباخسة النظرة لتغيير
 .   لهم يوفرها أن يمكن التي التشغيل فرص من واالستفادة وتخصصاته
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 :الثانوي التعليم مرحلة -

 المناهج بإخضاع يتعلق فيما خاصة الخطة، أهداف تحقيق نحو الواضح السير من رغمبال
 الثانوي بالتعليم االلتحاق نسبة فإن والتعلم، التعليم في الحديثة التقانات واعتماد الجودة لمعايير

 مؤسساته تسيير أساليب تجديد يبلغ لم كما. العربية الدول بعض في متدنية بل محدودة، تبقى
 .  المأمول المستوى

 

 :  العلمي والبحث العالي التعليم مرحلة -

 في المرسومة األهداف تتحقق لم األخرى، التعليم قطاعات إلى بالنسبة الشأن هو كما       
 وتطوير الجامعية، بالمرحلة االلتحاق بمستوى الرتقاءل الملحوظ التحسن أن كما المجال، هذا
 دولة من مختلف  مثال لعلميا البحث مراكز بين الشبكي والربط وأساليبه، التدريس قائطر
 ما غرار على فحسب، جزئيا بالخطة الواردة المرحلية األهداف تحقيق يجعل مما أخرى، إلى

  .األخرى التعليم مراحل بخصوص سجل
  
  

 الخاتمــــــة -5

  
 األمانة مع والعلومبالتعاون والثقافة للتربية العربية مةالمنظّ أنجزته ما أن في شك ال

 مارس العربي الوطن في التعليم تطوير خطة بتنفيذ كلفت أن منذ ،العربية لدولا لجامعة العامة
 التدريبية والدورات التربوية والمعايير التشخيصية الدراسات مجال في كبيرة خطوات ،2008
 اليوم تتقدم إذ وهي بذلتها، التي الجهود تلك حول تقويمي بتقرير تتقدم بأن اليوم مطالبة وهي

 من تتمكن نل أنها إالّ ،المجال هذا في العربية الدول وإنجازات إنجازاتها حول حليمر بتقرير
 واإلجراءات األهداف مستوى على التعليم تطوير خطة تضمنته ما مقابل حقيقي وزن إعطاء

 مع بالتعاون شامل تقويم بعملية تقوم أن بعد إالّ ذلك لتنفيذ جهود من به قامت وما جهة، من
 العجز ونقاط القوة نقاط إظهار بغرض ،2015 العام من األول النصف خالل متخصص فريق

 مستوى على المسارات تعديل تستهدف تنفيذية خطة وضع على العمل يتم ثم وجدت، إن
 الخطة تنفيذ زمن في حصلت كبيرة متغيرات ظل في والموارد والوسائل والمحتوى األهداف
 ،مستقرة غير بظروف تمر العربية الدول جّل جعلت التي المشكالت من العديد وبروز
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 وكذلك التربوية، العملية سير على أثرت التي األزمات عديد يواجه بعضها أن إلى باإلضافة
 كي دقيقا وتقويما شاملة مراجعة يتطلب الذي األمر التعليم، تطوير خطة تنفيذ مسارات على

 ذلك يتم أن إلىو التقويم، نتائج عنه خضتتم ما ضوء في تنفيذية خطة إعداد للمنظمة يتسنى
  :اآلتية التدابير اتخاذ من بد الف

 تطوير لخطة شامل تقويم بإجراء العربية الدول لجامعة العامة واألمانة األلكسو دعوة -

 .التقويم نتائج ضوء في مستقبلية خطة ووضع للتعليم،

 التي والتقارير البيانات وفيرت مجال في األلكسو مع التعاون إلى العربية الدول دعوة -

 .وموضوعيتها التقويم لعملية إغناء التنفيذ مجال في جهودها تظهر

 التصورات وإعداد وتقويمها الخطة تنفيذ لفائدة لأللكسو المالي الدعم زيادة إلى الدعوة -

  .المستقبلية

  

  :الصعوبات والمقترحات

سق وطني للمرصد مختص في  أغلب الدول العربية لتعيين منة استجابعلى الرغم من -
بعضها عين موظفين غير مختصين وهو ما يشكل إال أن مجال اإلحصاء والتخطيط، 

 . في إنجاز مختلف العمليات المطلوبة من المنسقعائقاً

ممثلي بعض الدول العربية في الملتقيات التي تم تنظيمها حول المرصد الذي عدم حضور  -
 .لتشاور وتبادل التجارب والعمل المشتركشبكة تفاعلية لمن المفترض أن يكون 

 .بطء استجابة الدول العربية في الرد -

 .عدم استيفاء كافة المعلومات المطلوبة من بعض الدول العربية -

 :ولتجاوز هذه الصعوبات، يتم العمل على

دعم قدرات الفريق المركزي للمرصد والمنسقين الوطنيين في مجال جمع المعطيات 
ر الدول العربية بأهمية مشاركتها الفعالة في أنشطة المرصد من خالل طرح وإشعا. ومعالجتها

  .المشاكل خالل االجتماعات والملتقيات الدورية مع أعضاء المجلس التنفيذي
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  :اإلجراءات المتخذة
تواصل األمانة العامة بالتنسيق مع  -

ء الصحة العرب والدول مجلس وزرا
األعضاء الموضوعات ذات العالقة 
بتحسين مستوى الرعاية الصحية وجاري 
التنسيق مع المجلس الوزاري لتنظيم عدد 
من األنشطة في إطار تنفيذ متطلبات 
القرار، فضالً عن مواصلة عرض 
التقارير على مجلس وزراء الصحة 
العرب وتعميمها على الدول األعضاء 

 .من التجارب الناجحةلالستفادة 

كما يقوم المجلس بدراسة عدد من  -
الموضوعات الصحية في دورات مجلسه 
التي تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية 
الصحية في الدول العربية، ففي الدورة 

 الذين التنفيذيللمجلس ومكتبه ) 41(العادية 
 2014آذار /  مارس13 و 12عقدا يومي 

ول أعماله تضمن جدبمقر األمانة العامة، 
األوضاع : عدد من الموضوعات من ضمنها

الصحية واإلنسانية للنازحين السوريين في 
دول الجوار، األحوال الصحية واإلنسانية في 
دولة فلسطين، اإلستراتيجية العربية لمكافحة 
االيدز، صحة األمهات ، شلل األطفال، 
التكامل العربي في الدواء العربي، األمراض 

التشريعات الصحية في الوطن غير السارية، 
العربي، المخلفات الطبية واألدوية منتهية 

 .الصالحية

  تحسين مستوى الرعاية الصحية

 –) 3(ع . د29ق . من القرار ق13/الفقرة أوالً
  22/1/2013 – 3ج

  

  
  

  :بنود القرار
اإلحاطة علماً بجهود الدول األعضاء   -أ 

 .لتحسين مستوى الرعاية الصحية

دعم الجهود العربية الرامية إلى تحسين  -ب 
الدول العربية مستوى الرعاية الصحية في 

 .األقل نمواً

الطلب من الدول األعضاء مواصلة الجهود   -ج 
في تحقيق االكتفاء من الكوادر الطبية في 
تخصيص صحة األسرة وتوفير فرص 

 .التدريب الالزمة ألطباء هذا التخصص

دعم جهود مجلس وزراء الصحة العرب   -د 
لتحسين مستوى الرعاية الصحية وخاصة 

ية وتطبيق تحديث وحدات الرعاية الصح
نظام طب األسرة في الريف والمناطق 
العشوائية والمحرومة، وكذلك تحسين 
الخدمات الصحية المقدمة لألمهات 

 .واألطفال وكبار السن

تكليف مجلس وزراء الصحة العرب   -ه 
تكثيف عقد دورات تدريبية لتنمية القدرات 

 .الفنية للفرق الصحية

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  امة لجامعة الدول العربيةاألمانة الع •
  مجلس وزراء الصحة العرب •
 الدول العربية •

  

الصادر عن قمة ) 13(هذا القرار متابعة للقرار رقم 
  2009الكويت 

  2011الصادر عن قمة شرم الشيخ ) 18(والقرار رقم 
 2013 الصادر عن قمـة الريـاض )29(والقرار رقم 



161 

ويقدم مجلس وزراء الصحة العرب الدعم الصحي للدول العربية األقل نمواً، ففي شهر أبريل  -
، قام وفد من األمانة العامة بزيارة إلى جمهورية القمر المتحدة لتقديم الدعم 2014نيسان / 

الصادر عن دورته ) 7(دوالر أمريكي، تنفيذاً لقرار المجلس رقم ) 200,000(الصحي بمبلغ 
، وذلك في إطار االحتياجات التي تم موافاة إدارة الصحة 2012آيار / مايو ) 38(العادية 

والمساعدات اإلنسانية بها من قبل وزارة الصحة بجمهورية القمر المتحدة وقد غادر الوفد إلى 
 –مستشفي ميتسمهولي  (، حيث زار المستشفيات التالية 2014نيسان / ل  أبري3القمر بتاريخ 

التي عقدت في ) 42(كما اتخذ المجلس في دورته ).  مستشفي معروف–مستشفي سواني 
بشأن دعم جمهورية القمر المتحدة، حيث قرر ) 5( بجنيف القرار رقم 2015آيار / شهر مايو 

لصحية إلى القمر وعقد دورات تدريبية لبناء إرسال قوافل طبية في مختلف التخصصات ا"
 ".قدرات العاملين في القطاع الصحي

 2014آذار / التي عقدت في مارس ) 41(أصدر مجلس وزراء الصحة العرب في دورته  -
دة النهائية لالستراتيجية اعتماد المسو"الذي نص على ) 4(بمقر األمانة العامة، القرار رقم 

 نقص لفيروسكإطار استراتيجي عربي لالستجابة ) 2020-2014(العربية لمكافحة االيدز 
االيدز، والتأكيد على أهمية االلتزام باألهداف االستراتيجية العشرة الواردة / المناعة البشري 
 ".في االستراتيجية

عقدت إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية بقطاع الشؤون االجتماعية لقاء وفي هذا اإلطار،  -
نامج األمم المتحدة المعني بمكافحة االيدز في دولة المقر، حيث تناول اللقاء تنفيذ  برمديرمع 

قرار المجلس المشار إليه أعاله، لوضع خارطة الطريق لمتابعة تنفيذ االستراتيجية العربية 
لمكافحة االيدز، وتنظيم ورش العمل حول دور اإلعالم في التصدي لمرض االيدز، أثر االيدز 

واالقتصادي على المرأة، دور القادة الدينيين في التوعية واإلرشاد للتصدي االجتماعي 
 .لمخاطر االيدز التي تعتزم إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية إقامتها بالتعاون مع البرنامج

واهتماماً من مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب باألوضاع الصحية للمسنين، صدر في  -
 المزيدبتقديم ) 714( قرار رقم 2013كانون أول / دت في شهر ديسمبر التي عق) 33(دورته 

من الدعم من المجلس لمستشفى فلسطين وخاصة قسم طب المسنين التابع للمستشفى بمبلغ 
الستكمال االحتياجات األساسية لتطوير قسم ) ثالثون ألف دوالر أمريكي (30,000إجمالي 

وقد تم تحويل المبلغ المخصص لهذا الشأن . ة لهطب المسنين وتوفير االحتياجات الضروري
 .2014في عام 

) 41( الرعاية الصحية لألمهات، اصدر مجلس وزراء الصحة العرب في دورته مجالوفي  -
اعتمد فيها الدراسة ) 5( بمقر األمانة العامة القرار رقم 2014آذار / التي عقدت في مارس 

تحليل الوضع الحالي وسبل التقدم لما بعد "ربية  بتحسين صحة األمهات في البلدان العالخاصة
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التي أعدتها وحدة الدراسات والمسوحات الميدانية االجتماعية بقطاع الشؤون " 2015عام 
االجتماعية، وذلك بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان، واألمانة الفنية لمجلس وزراء 

اتيجية عربية متعددة القطاعات حول وتم تشكيل لجنة فنية لوضع خطة استر. الصحة العرب
صحة األم والطفل واليافعات ذات أهداف محددة، تشمل التحصين وغيرها من الخدمات 

 .الوقائية وكذلك الرعاية الصحية اإلنجابية

في إطار متابعة تنفيذ المسوحات الميدانية الصحية في الدول العربية، واصلت وحدة الدراسات  -
 بجمع بيانات المسح الليبي لصحة جتماعية بقطاع الشؤون االجتماعية الميدانية االوالمسوحات

 بدء كمااالنتهاء من عمليات إدخال البيانات في المسح اليمني لصحة األسرة،  وتم ،األسرة
العمل في تنفيذ مسح اإليدز في جيبوتي، وجاري إعداد تقرير المسح الجيبوتي لصحة األسرة 

زيارة لصنعاء في إطار متابعة تنفيذ المسح الوطني الصحي نظمت الوحدة و. باللغة العربية
 .الديموجرافي باليمن

إدارة واهتماماً بتعزيز العالقات مع الدول األجنبية بهدف تحسين الرعاية الصحية، نظمت  -
 والمساعدات اإلنسانية بقطاع الشؤون االجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة الصحة

ول لوزراء الصحة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية،  األعبجمهورية بيرو االجتما
بيرو / ، وجاء هذا االجتماع تنفيذاً إلعالن ليما 2014نيسان /  إبريل 4-2خالل الفترة من 

تم  و. الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية2012
العربي واألمريكي الجنوبي في المجاالت خالل االجتماع عرض تجارب وخبرات الجانبين 

الصحية المختلفة من بينها النظام الصحي لدول أمريكا الجنوبية والتجربة العربية الخاصة 
باالستراتيجية العربية للرعاية الصحية األولية وطب األسرة، وكذلك طب الحشود وفيروس 

 .ير المعديةكورونا والتعامل مع األمراض السرطانية كواحدة من األمراض غ

، الذي )في المجال الصحي ( 2014نيسان /  ابريل – االجتماع إلى إصدار إعالن ليما خلص
أكد على تعزيز فعاليات الرعاية الصحية األولية والوقاية من األمراض المعدية وغير المعدية، 

 جانب وأهمية تعزيز األنظمة الصحية بما يتناسب ويتماشى مع كافة المستجدات العالمية إلى
بناء قدرات كافة العاملين في المجال الصحي وتحقيق الحوكمة المؤسساتية والعمل على توفير 

وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات في المجاالت الصحة . الدواء بسالمة وأمن وفاعلية
 .وبما يتناسب مع االحتياجات المجتمعية ويحقق الجودة في تقديم الخدمات
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  :اإلجــراءات المتخـذة 
ــي  ــربين ف ــسكانية والمغت ــسياسات ال ال

  : والهجرة
يواصل القطاع االجتماعي من خالل  −

إداراته المعنية التعاون مع البنك الدولي 
في إطار تنفيذ المبادرة من خالل عدد 

رضها من البرامج والمشاريع التي تم ع
على اللجنة الوزارية وفيما يتعلق بمجال 
تعزيز السياسات السكانية الخاصة 
بتمكين الشباب، قام القطاع االجتماعي 
بعقد عدة اجتماعات للجنة التوجيهية، 

 28حيث عقد االجتماع األول بتاريخ 
، وناقش االجتماع 2014أيار / مايو 

مذكرة التفاهم الخاصة بورشة العمل 
لتعاون مع مركز التي عقدت با

الجامعة األمريكية بالقاهرة -جيرهارت
 يونيو 10وعقد االجتماع الثاني بتاريخ 

، لمتابعة وإعادة تقييم التقدم 2014
المحرز في مكونات المشروع الثالثة، 
كما عقد االجتماع الثالث بتاريخ 

، لمناقشة التقارير 21/10/2014
المختلفة للمستشارين المختلفين العاملين 

لمشروع وإطالع كافة الجهات المعنية با
بالمشروع على آخر تطوراته، والخطط 

 .المستقبلية إلتمامه

  
 

  مبادرة البنك الدولي في العالم العربي

 –) 3(ع . د29ق . من القرار ق21/الفقرة ثانياً
  22/1/2013 – 3ج

\  

  

  :بنود القرار
اإلحاطة علماً بالجهود المبذولة لتنفيذ   -أ 

 .مبادرة البنك الدولي في العالم العربي

مواصلة تعزيز التعاون بـين األمانـة        -ب 
ت العامة والبنك الـدولي فـي المجـاال       

الواردة في مذكرة التفافهم الموقعة بـين       
 .الجانبين

 

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
 الدول العربية •

  األمانة العامة لجامعة الدول العربية •
 
 

  
 

الصادر عن قمـة ) 29(هذا القرار متابعة للقرار رقم 
 2013الريـاض 
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نظمت األمانة العامة بالتنسيق والتعاون مع مركز جون جرهارت للعطاء االجتماعي  −
والمشاركة المدنية بالجامعة األمريكية بالقاهرة وبدعم من البنك الدولي، ورشة عمل حول 

 .2014 سبتمبر 12-6وذلك في الفترة من "  الباحثين الشباب العرببناء قدرات"

 . شاب وشابة من سبعة دول عربية24شارك في االجتماع  •

منهجيات البحث الكيفي والكمي، واستطالعات الرأي العام، وفهم "بحثت الورشة  •
، كما تم تقسيم المشاركين إلي مجموعات عمل صغيرة بغرض تقديم "السياسة العامة

 .وع بحثي بنهاية أعمال الورشةمشر

، مسابقة بحثية لشباب الباحثين 1/11/2014 -15/10نظمت األمانة العامة في الفترة من  −
وقامت لجنة من خبراء مستقلين بتقييم المقترحات  عام، 35العرب مما هم دون سن الـ 

، مها مادياً ليتم دع2015 يناير 19البحثية واإلعالن عن ثالث مقترحات بحثية فائزة يوم 
 : وهي كاآلتي

 2011  عامواقع المشاركة السياسية لطالب جامعة صنعاء على ضوء نتائج حراك  •
  .، الجمهورية اليمنية)الشبابي الشعبي في اليمن

   .جمهورية مصر العربية ،اإلدارية تالقراراعمليات إدارة المعرفة علي فاعلية  أثر •
  .جمهورية مصر العربية ،كين المرأةمؤشر اتجاهات الرأي العام العربي نحو تم •

تنفيذاَ للمحور الثالث لمشروع التعاون والخاص ببناء قدرات العاملين في مجال الشباب  −
باألمانة العامة لجامعة الدول العربية، نظمت األمانة العامة ورشة عمل لبناء قدرات 

 14/12/2014 العاملين في مجال سياسات الشباب من موظفي األمانة العامة، وذلك يوم
 .بمقرها في القاهرة

 . بملف الشباب في األمانة العامة في الورشة مديري وممثلي اإلدارات المعنيةشارك •

 شاملة للبرامج الخاصة بالشباب وإستراتيجية بلورة رؤية مشتركة هدفت الورشة إلى •
بدراسة وتقييم سياسات المختص خبير  وسوف يقوم ال.بجامعة الدول العربية

 . في مجال الشباب، وتسليم تقرير لألمانة العامة بهذا الشأن العملاتيجيواسترات

 العاملة في مجال الشباب في كل أنتهت األمانة العامة من رصد منظمات المجتمع المدني −
  . لبيانات هذا المسحتقرير تحليلي ويجرى حالياً، إعداد . من مصر واألردن وتونس
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  :اإلجــراءات المتخـذة 
 

تابع القطاع االجتماعي بالتنسيق  •
مع مجلس وزراء الشؤون 
االجتماعية العرب ومنظمات األمم 
المتحدة أعضاء مجموعة آلية 
التنسيق اإلقليمي وأعضاء مجموعة 

، (RCM)األمم المتحدة للتنمية 
وأعضاء مجموعة األمم المتحدة 

، ومع الدول (UNDG)لتنمية ل
األعضاء تنفيذ األهداف التنموية 

  .لأللفية

  تعزيز جهود تنفيذ األهداف التنموية لأللفية

 3 ج–) 3(ع . د29ق . من القرار ق22/الفقرة ثانياً
– 22/1/2013  

  

  

  :بنود القرار
 :اإلحاطة علماً بـ  -أ 

اإلنجازات التي حققتها الدول العربية  -
 .ة لأللفيةلتنفيذ األهداف التنموي

جهود المجالس الوزارية العربية  -
المتخصصة بالتنسيق مع الدول 
األعضاء لتنفيذ األهداف التنموية 

 .لأللفية

تفعيل اآلليات العربية القائمة في مجال توفير  -ب 
اإلحصاءات التنموية وربطها باألجهزة 
الوطنية توطئة لتأسيس قواعد بيانات متينة 

لدولية ورصينة ومتسقة حسب المعايير ا
 .المتعارف عليها في هذا الصدد

تعزيز الجهود العربية الرامية إلى تحقيق   -ج 
الغاية الثالثة من الهدف األول الخاصة 
بمكافحة الجوع في الدول العربية األقل 
نمواً، السيما التدخل السريع لمواجهة اآلثار 

عن األزمات الطارئة فيما يخص األمن الناجمة 

 .الغذائي

 وزراء الشؤون دعم جهود مجلس  -د 
االجتماعية العرب بالتنسيق مع وكاالت 
األمم المتحدة المتخصصة إلعداد تقارير 
عربية متخصصة ترصد اإلنجازات 
والتحديات تقدم المقترحات لمواصلة تنفيذ 

 .2015األهداف التنموية لأللفية بحلول عام 

الصادر عن قمـة ) 29(هذا القرار متابعة للقرار رقم 
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  :اإلجــراءات المتخـذة 
 

 األمانة العامة بالتنسيق مع تواصل -
 المعنية في دولة فلسطين الجهات

ومن خالل المجالس الوزارية تقديم 
ع العربية لدعم صمود الدعم للمشاري

هذا اإلطار أصدر وفي القدس، 
مجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

) 34(العرب في اجتماع دورته 
بشأن مشروع ) 756(القرار رقم 

رعاية أسر أصحاب البيوت المدمرة 
كلياً أو بشكل جزئي شديد في قطاع 
غزة والذي تضمن دعم المشروع 

فقط مائة ألف ($ 100000بمبلغ 
، كما تضمن )مريكي ال غيردوالر أ

رفع الموضوع على المجلس 
االقتصادي واالجتماعي التحضيري 

االقتصادية : للقمة العربية التنموية
واالجتماعية في دورتها الرابعة 

التخاذ القرار ) 2015: تونس(
 .الالزم

كما أصدر مجلس وزراء الشؤون  -
االجتماعية العرب في اجتماع دورته 

بشأن ) 757(القرار رقم ) 34(
مشروع بناء القدرات لتوعية األهالي 
بكيفية التعامل مع التوحد الذي تضمن 
موافقة المجلس على مساهمة 

فقط ($ 50000المشروع بـ 

  المشاريع العربية لدعم صمود القدس

 3 ج–) 3(ع . د29ق . من القرار ق23/الفقرة ثانياً
– 22/1/2013  

  

  

  :بنود القرار
اإلحاطة علمـاً بجهـود الـدول األعـضاء           -أ 

والمجالس الوزاريـة والمنظمـات العربيـة       
 .المتخصصة لدعم صمود القدس

صلة جهودهـا   دعوة الدول األعضاء إلى موا     -ب 
 .لدعم المشاريع العربية لدعم صمود القدس

صـندوق دعـم    "إعطاء األولوية من قبـل        -ج 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن     

، للمشاريع التي قدمتها دولة فلسطين      "العربي
 .لدعم صمود القدس

مواصلة الجهود لدعم القدس والمـشروعات        -د 
عاون التنموية المقامة فيها، وذلك بالتنسيق والت     

المستمرين بين الجامعة العربيـة والـسلطة       
الوطنية الفلـسطينية والمجـالس الوزاريـة       
العربية المتخصـصة والمنظمـات العربيـة       
المتخصصة والمؤسسات والصناديق الماليـة     

 .واالقتصادية العربية

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
 .الدول العربية •

  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية •
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، والطلب من وزارة الشؤون االجتماعية في دولة )خمسون ألف دوالر أمريكي ال غير
يم فعالية في إطار فلسطين التواصل مع مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب لتنظ

 .بناء القدرات

القرار رقم ) 34(كما أصدر مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في اجتماع دورته  -
بشأن عقد مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة ) 769(

لدعم بمبلغ القائمة باالحتالل التفاقية حقوق الطفل، الذي تضمن الموافقة على تقديم ا
  .لتغطية نفقات عقد المؤتمر الدولي) فقط أربعون ألف دوالر أمريكي ال غير($ 40000

من جانبه يواصل مجلس وزراء الصحة العرب جهوده لتحسين األوضاع الصحية  -
بتاريخ ) 41(في دورته العادية ) 3(واإلنسانية للشعب الفلسطيني، حيث أصدر قراره رقم 

فقط مائة ألف دوالر ( $ 100000قديم دعم مادي قدره ، الذي تضمن ت13/3/2014
، لتوفير االحتياجات الطبية الالزمة لدعم القطاع الصحي الفلسطيني، كما طالب )أمريكي

المجلس الدول األعضاء لتقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني، وعلى أن 
جات وزارة الصحة الفلسطينية يقوم وزير الصحة في فلسطين بتقديم تقرير حول احتيا
، وبالفعل تم تسليم وزير 2014للمجلس في دورته التي عقدت في جنيف خالل شهر مايو 

الصحة الفلسطيني الدعم المقدم من مجلس وزراء الصحة العرب على هامش اجتماعاتها 
 .2014أيار / التي عقدت في جنيف شهر مايو 

الشباب والرياضة الفلسطينية ماراثون عربي تحت تنظم األمانة العامة بالتعاون مع وزارة  -
، وذلك منذ أن اعتمد مجلس وزراء الشباب والرياضة "ماراثون القدس الدولي"مسمى 

 هذا الماراثون ضمن أنشطته السنوية، ورصد دعماً مالياً لوزارة 2010العرب عام 
ولي بالتعاون مع ويتم تنظيم ماراثون القدس الد. الشباب والرياضة الفلسطينية إلقامته

المجلس األعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، ويعتبر هذا الماراثون تظاهرة رياضية 
سياسية، ومن أهم أهدافه التأكيد على أهمية ووحدة األمة العربية والحركة الرياضية 
العربية بكافة مستوياتها خلف قضية القدس ونصرتها في وجه التحديات التي تواجهها 

وقد اصدر مجلس . قدس حاضرة في أذهان الشرائح المجتمعية والرياضية العربيةوجعل ال
بتاريخ ) 37(بدورته العادية ) 793(وزراء الشباب والرياضة العرب قراره رقم 

 بشأن اعتماد توصيات اللجنة الفنية الشبابية المعاونة للمجلس، من ضمنها 5/5/2014
باعتماد ماراثون القدس ) 708(المجلس رقم بشأن التأكيد على قرار ) 6(التوصية رقم 

الدولي ضمن أجندة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وإقامة ماراثون القدس الدولي 
 . بمدينة القدس بدولة فلسطين2014 نوفمبر14الرابع بتاريخ 
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تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، نظمت األمانة العامة ماراثون القدس  -
 في دولة 29/11/2014دولي دعماً لمدينة النضال والصمود القدس العربية، يوم ال

فلسطين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المجلس األعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، 
 .كما تم تنظيم ماراثون في نفس الوقت في عدد من العواصم العربية وذلك دعماً للقدس

والرياضة العرب على تنظيم وزارة الشباب والرياضة كما وافق المجلس وزراء الشباب  -
بدولة فلسطين بالتعاون والتنسيق مع األمانة الفنية للمجلس دورة تدريبية للمدونين 
واإلعالميين الشباب في الوطن العربي والشتات الفلسطيني والتي تهدف إلى تحسين 

مؤهل في مجاالت مستوى قدرات الشباب إعالميا وتطوير وتأهيل كادر شبابي عربي 
وأيضا الموافقة على تنظيم لقاء حول الشباب العربي والسلم األهلي . اإلعالم المتعددة

واالجتماعي بدولة فلسطين بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية واألمانة 
 .الفنية للمجلس

 الذي تضمن) 794(كما أصدر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب قراره رقم  -
الموافقة على تنظيم دورة متخصصة في الثقافة الرياضية وإقامتها بدولة فلسطين ورصد 

  .للصرف على الدورة) عشرون ألف دوالر($ 20000دعم مالي قدره 
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 :اإلجــراءات المتخـذة

ــ ــة وال ــي مجــال التنمي سياسات ف
 :االجتماعية

عقدت إدارة التنمية والـسياسات      -
ــشؤون  ــاع ال ــة بقط االجتماعي
االجتماعية اجتماعاً مـع كبيـر      
االقتصاديين باإلسـكوا ومـدير     
اإلدارة االقتصادية والعولمة، يوم    

، فـي   2014شباط  /  فبراير   17
مقر اإلسكوا ببيروت، لمناقـشة     

 (TOR’s)المرجعيات الخاصـة    
قترح أهداف  لفريق عمل بلورة م   

التنمية العربية ألجندة التنمية مـا      
ــد  ــة 2015بع ــسبة للمنطق  بالن

العربية، وذلك في ضوء قـرار      
) 32(رقم  : القمة العربية التنموية  

بشأن األهداف التنمويـة لأللفيـة      
، وما  ) وما بعد  2015 – 2000(

تضمنه التقرير العربي لألهـداف     
مواجهة التحديات  "التنموية لأللفية   

 ".2015ما بعد ونظرة ل

نظمت إدارة التنمية والـسياسات      -
ــشؤون  ــاع ال ــة بقط االجتماعي

أولويات "االجتماعية مؤتمراً حول 
التنمية المستدامة فـي المنطقـة      

ألهداف التنمية المستدامة    العربية

  :) وما بعد2015 – 2000(األهداف التنموية لأللفيـة 
  قرار رقـم

  ) 22/1/2013 – 3 ج–) 3(ع . د32ق .ق(

  :بنود القرار

ل ي حوـر العربـاعتماد توصيات المؤتم  -أ 
: رةـالقاه(ة ـة لأللفيـتنفيذ األهداف التنموي

، التي أقرها مجلس وزراء )2-3/12/2012
 .الشؤون االجتماعية العرب بالصيغة المرفقة

تكليف األمانة العامة برفع توصيات المؤتمر   - ب 
العربي إلى المؤتمر العام رفيع المستوى 

لتمثل " 2015"للجمعية العامة لألمم المتحدة 
ي بشأن تنفيذ األهداف التنموية الموقف العرب

، 2015لأللفية والرؤية العربية لما بعد عام 
وأخذها في االعتبار في الحوار العالمي 

 .المنتظر حول التنمية المستدامة

تكليف األمانة العامة بالتنسيق مع الدول   -ج 
األعضاء ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية 
العرب والمجالس والمنظمات العربية 

صة ووكاالت األمم المتحدة ذات المتخص
العالقة وكافة الشركاء باتخاذ اإلجراءات 

  .الالزمة لتنفيذ توصيات المؤتمر

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
 .الدول العربية •

  .مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب •
  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية •
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 في المملكة األردنية الهاشمية، تحت      2014 مايو   11 و   10 خالل يومي    "2015بعد عام   
شارك في أعمـال المـؤتمر معـالي وزراء         .  الملكة رانيا العبداهللا   صاحبة الجاللة رعاية  

التنمية والشؤون االجتماعية، ومعالي رؤساء المكاتب التنفيذيـة فـي الـدول األعـضاء             
المعنيين باألهداف التنموية لأللفية، باإلضافة إلـى منظمـات وكـاالت األمـم المتحـدة        

أولويات " تحت عنوان إعالن عمان وصدر عن المؤتمر. المتخصصة، والمنظمات العربية
، وتضمن هذا اإلعالن الهام عدد "2015المنطقة العربية للتنمية الشاملة والمستدامة ما بعد  

من األولويات ذات العالقة بخفض الفقر والبطالة والصحة والتعليم والمؤشرات المناسـبة            
ـ           اص بأولويـات المـرأة     للمنطقة العربية، كما أكد اإلعالن على تنفيذ إعالن القاهرة الخ

، وأكد أيضاً على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وغيرهـا          2015العربية للتنمية ما بعد     
، وتم اعتماده مـن قبـل   2015من األولويات االجتماعية والتنموية للمنطقة العربية وبعد      

 مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في أعمال دورتهم االستثنائية الثانية التي عقدت           
كما اتخذ المجلس قراراً بعقـد      .  في المملكة األردنية الهاشمية    2014يار  أ/  مايو   12يوم  

، باستضافة  2015مؤتمر وزاري لبلورة األهداف والغايات ألهداف التنمية العربية ما بعد           
 .جمهورية مصر العربية

التنميـة  بلورة األهداف والغايات ألهـداف      " حول   المؤتمر الوزاري نظمت األمانة العامة     -
، بالتنسيق مع وزارة التضامن االجتماعي في جمهوريـة مـصر           "2015العربية ما بعد    

 وعلـى المـستوى     28/10/2014 و   27العربية، على مستوى كبار المسؤولين يـومي        
 . في مدينة شرم الشيخ30/10/2014الوزاري يوم 

عية في الدول شارك في أعمال المؤتمر باإلضافة إلى وزراء التنمية والشؤون االجتما �
، 2015العربية، المستشار الخاص للسكرتير العام لألمم المتحدة ألجندة التنمية ما بعد 

ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة أعضاء آلية التنسيق اإلقليمي ومجموعة األمم 
 وزير الشباب والرياضة في -المتحدة للتنمية، والسيد المهندس خالد عبد العزيز 

ربية بوصفه رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب جمهورية مصر الع
والرياضة العرب، وممثل رئيس المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين عن 
شؤون البيئة، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس 

الصحة التعاون لدول الخليج العربية، وكبار المسؤولين في وزارات الخارجية و
والبيئة والشباب والرياضة واألجهزة المعنية بالتخطيط واإلعاقة في الدول العربية، 

رؤساء وفود المنظمات العربية المتخصصة وممثلي منظمات المجتمع فضالً عن 
  .المدني
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، التي اعتمدها مؤتمر 2015بحث المؤتمر مصفوفة األولويات العربية للتنمية ما بعد  �
 10ون االجتماعية العرب المشار إليه أعاله الذي عقد يومي وزراء التنمية والشؤ

  . المملكة األردنية الهاشمية– في عمان 11/5/2014و
ألولويات التنمية العربية ضمن أجندة التنمية "صدر عن المؤتمر إعالن شرم الشيخ  �

 .، كما أقر المؤتمر الوزاري مصفوفة غايات األولويات العربية"2015العالمية ما بعد 

وفي هذا اإلطار تم عرض نتائج أعمال المؤتمر الوزاري المشار إليه أعاله على أعمـال                -
 الرابعة والثالثين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب الذي اعتمده بموجـب            الدورة

 ).762(قراره رقم 

  :في مجال السياسات السكانية والمغتربين والهجرة
ون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا        نظمت األمانة العامة بالتنسيق والتعا     -

ESCWA        وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان ،UNFPA    االجتماع التـشاوري ،
 وخطة التنمية لما بعـد      2014اإلقليمي حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد عام          

 – 26ي الفترة مـن     ، وذلك ف  "تعزيز دور اللجان والمجالس الوطنية للسكان     : 2015عام  
 .  بمقر األسكوا في بيروت2014 نوفمبر 27

بحث االجتماع كيفية تعزيز االتساق بين المواقف الوطنية واإلقليمية بشأن أولويات  �
للجنة األمم المتحدة للسكان ) 48(السكان، تحضيراً لمشاركة الدول العربية في الدورة 

ل اقتراح إطار مرجعي إقليمي يركز ، من خال2013والتنمية، وتفعيل إعالن القاهرة 
على المجاالت األربعة ذات األولوية التي حددها االجتماع الخامس عشر لرؤساء 
اللجان والمجالس الوطنية للسكان، باإلضافة إلى إطالع المشاركين على العملية 

 وعلى وضع المناقشات حول المؤتمر الدولي 2015العالمية لخطة التنمية ما بعد 
، وخاصة تلك التي تعني بدمج قضايا السكان في 2014والتنمية ما بعد للسكان 

 .األهداف والغايات المرتقبة ألجندة التنمية المستدامة

صدر عن االجتماع عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت دعوة جامعة الدول  �
العربية واإلسكوا وصندوق األمم المتحدة للسكان إلى تعزيز الدعم الفني للجان 

المجالس الوطنية للسكان كأولوية ملحة على أن يتضمن ذلك اعتماد برنامج تدريبي و
متواصل للعاملين في هذه المجالس، ودعوة االجتماع السادس عشر للجان والمجالس 
الوطنية للسكان إلى اعتماد اإلطار المرجعي والعمل على تطويعه للواقع الوطني 

 .وترجمته فيما يخص األولويات والبرامج
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 مكتـب   –أصدرت األمانة العامة بالتنسيق والتعاون مع صندوق األمم المتحدة للـسكان             -
، تقريـر حـول أعمـال    2014، خالل النصف األخير من عام UNFPAالدول العربية   

، الذي عقد بالقاهرة في الفترة من       "ICPD+20المؤتمر اإلقليمي العربي للسكان والتنمية      "
لياً ترجمة هذا التقرير إلى اللغة العربية تمهيداً لنشره ، كما يجرى حا2013 يونيو 24-26

 .وإطالقه وتوزيعه على جميع الدول العربية

 لرؤساء المجالس واللجـان الوطنيـة   16اإلجتماع الـ   تقوم األمانة العامة باإلعداد لعقد       -
 . 2015 مارس 18-16 من الفترة خالل القاهرة في للسكان

بين المواقف الوطنية واإلقليمية بشأن أولويات السكان يهدف االجتماع لتعزيز اإلتساق  �
 للجنة األمم المتحدة للسكان )48(بهدف التحضير لمشاركة الدول العربية في الدورة 

، ومتابعة العمليات الجارية على المستويين العالمي )17/4/2015-13(والتنمية 
، ومتابعة تنفيذ إعالن 2015واإلقليمي لصياغة خطة التنمية العالمية الجديدة ما بعد 

 من خالل اإلطار المرجعي المقترح باإلجتماع 2013القاهرة للسكان والتنمية 
    .، بيروت2014التشاوري نوفمبر 

 :في مجال المرأة

نظمت إدارة المرأة واألسرة والطفولة بقطاع الشؤون االجتماعية بالتعاون مع هيئة األمم             -
 ن المرأة واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا      المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكي    

األهداف التنموية لأللفية المعنية بالنساء     "منتدى منظمات المجتمع المدني حول      ) اإلسكوا(
والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية، أجندة التنمية لما بعد             

، وتال ذلك اجتماعـاً     2014شباط  /  فبراير 18 و 17 بتاريخ   ،"الفرص والتحديات : 2015
 بمقر األمانة العامـة، وصـدر عـن         ،2014شباط  /  فبراير   23رفيع المستوى بتاريخ    

بهدف التقييم المرحلي للتقدم المثمر بشأن تمكين المرأة، وأهـم          " إعالن القاهرة "االجتماع  
 وقدم  2015 لما بعد    التحديات التي تواجهها، ووضع أهداف وبرنامج عمل المرأة العربية        

ـ    إلى 10 للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة والتي عقدت خالل الفترة من            58في الدورة ال
 . بنيويورك2014آذار /  مارس 21

ألصـحاب  " نظمت األمانة العامة الندوة اإلقليميـة        ،2014أيلول  / سبتمبر 29-27بتاريخ   -
ة في الحياة العامة والحياة الخاصة      المصلحة حول حقوق المرأة القانونية وحقوقها السياسي      

بالتعاون " من اجل تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في الدول العربية           
مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومركـز المـرأة العربيـة               

 . نية الهاشمية المملكة األرد-كوثر، وعقد المؤتمر في عمان /للتدريب والبحوث 
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ـ      - للجنة المرأة العربيـة، برئاسـة دولـة        ) 35(نظمت األمانة العامة اجتماعات الدورة ال
اإلمارات العربية المتحدة وبحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء، خالل الفترة مـن             

 . بمقر األمانة العامة1/2/2015 إلى 31/1/2015

رأة في الدول العربية، باإلضافة إلى شارك في أعمال اللجنة الجهات المعنية بالم �
المنظمات العربية واإلقليمية والدولية المعنية بشؤون المرأة، ومنظمات المجتمع 

 .المدني

أجندة التنمية للمرأة العربية لما بعد "اعتمدت اللجنة إعالن القاهرة للمرأة العربية  �
2015." 

المستوى حول التقدم المحرز فـي      رفيع   نظمت األمانة العامة المؤتمر اإلقليمي الوزاري      -
 3 و 2 عامـاً فـي المنطقـة العربيـة، يـومي            20تنفيذ أعالن ومنهاج عمل بيجين بعد       

 بجمهورية مصر العربية، بحضور معالي األمين العام وعـدد مـن            2015شباط  /فبراير
السيدات والسادة الوزراء، بالتعاون مع اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة لغربـي أسـيا              

 .، وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)كوااالس(

 عشر دولة عربية، وعدد من المنظمات العربية والدولية واإلقليمية ذات 19 بمشاركة  �
 .العالقة

التقرير العربي الموحد حول تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد "بحث المؤتمر  �
 تم إعداده بناء على التقارير الوطنية المقدمة الذي" عشرين عاماً في المنطقة العربية

من الدول العربية والذي يرصد التقدم المحرز في الدول العربية في مجاالت االهتمام 
للجنة ) 59(الحاسمة اإلثنى عشر لمنهاج العمل، والذي سيتم رفعه إلى الدورة الـ

 التقرير العالمي وضع المرأة باألمم المتحدة في نيويورك ليمثل الجانب العربي من
  . الذي سوف يقدمه أمين عام األمم المتحدة إلى الجمعية العامة في سبتمبر القادم

 :في مجال الطفولة

ـ        - أجندة التنمية المستدامة للطفل في     : عرضت إدارة المرأة واألسرة والطفولة بنداً خاصاً ب
 الطفولة العربية التي     خالل أعمال الدورة العشرين للجنة     ،"2015المنطقة العربية لما بعد     

 نـوفمبر   12 إلـى    10انعقدت بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية خالل الفترة من           
تزامناً مع مرور خمسة وعشرون عاماً      " مستقبلنا..أطفالنا"، تحت شعار    2014تشرين ثان   

لمـا  على اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بهدف بلورة موقف عربي تجاه أجنده التنمية للطفل              
، تتضمن أولويات التنمية الواجب توفيرها للطفل في الدول العربيـة وبحـث             2015بعد  

  .اإلخفاقات والتحديات التي واجهت الدول العربية عند تحقيق األهداف التنموية لأللفية
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صدر عن الدورة عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت الطلب من اللجنة  �
إستراتيجية عربية شاملة للنهوض بأوضاع "عداد االستشارية العربية لحقوق الطفل إ

، لتكون بمثابة األجندة العربية للنهوض "2015الطفولة في الوطن العربي لما بعد 
، على أن يتم إعداد خطة عمل تنفيذية تتضمن أهم 2015بالطفولة العربية  لما بعد 

ع إطار زمني البرامج واألنشطة لتنمية الطفل في المنطقة العربية، على أن يتم وض
لمراجعتها كل خمس سنوات، وذلك بالتعاون مع كافة المنظمات العربية واإلقليمية 
ذات العالقة، والطلب من الدول األعضاء موافاة األمانة الفنية بتقارير فنية حول 
الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بأوضاع الطفولة إلدماجها في أجندة التنمية لما بعد 

، 2015نيسان /  ابريل15 بحقوق الطفل، وذلك في موعد غايته  والمتعلقة2015
والطلب من مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب تقديم الدعم الالزم من صندوق 
العمل االجتماعي إلعداد إستراتيجية النهوض بأوضاع الطفولة في الوطن العربي لما 

ر العام لإلستراتيجية ، والطلب إلى األمانة الفنية عرض مشروع اإلطا"2015بعد 
، )2015تشرين أول / أكتوبر(خالل الدورة الحادية والعشرين للجنة الطفولة العربية 

وقد تم اعتماد هذه التوصية خالل أعمال الدورة الرابعة والثالثين لمجلس وزراء 
 .22/12/2014التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ بتاريخ الشؤون االجتماعية العرب 

  :سرةفي مجال األ
قمة األسـرة العالميـة     شاركت إدارة المرأة األسرة والطفولة بجامعة الدول العربية في           -

، والذي أنعقد تحت رعاية مفوضية الصحة العامة والتخطيط األسري، بجمهورية           +10
وخالل الجلسة الختامية تم التأكيد على أهمية إدراج األسرة بشكل واضح           ،  الصين الشعبية 

، بإعتبار قـضية األسـرة أحـد        2015 التنمية المستدامة لما بعد      ضمن أولويات أهداف  
مجموعة العمل  " المستدامة المطروحة من قبل      ةالتنميالمحاور الرئيسية في كافة أولويات      

للنهوض بها وتمكينها على جميـع األصـعدة، كـذلك          " المفتوحة العضوية باألمم المتحدة   
لمية من المجلس االقتصادي واالجتماعي     اعتماد اإلعالن الذي صدر عن قمة األسرة العا       

 .باألمم المتحدة

  :في مجال الصحة
التي عقدت في مقر األمانة     ) 43(أصدر مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية          -

أولويات التنمية  بشأن) 16(، القرار رقم 2015 فبراير 26العامة للجامعة العربية بتاريخ 
 :، وتضمن القرار2015ا بعد للشعوب العربية ألجندة التنمية م
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 األخذ علماً باألولوية الخامسة المتعلقة بالصحة، الواردة في مصفوفة أولويات تنمية -1
 وغاياتها، الصادرة عن المؤتمر 2015الشعوب العربية ألجندة التنمية العالمية ما بعد 

 الذي 2015الوزاري العربي حول بلورة األهداف والغايات ألهداف التنمية ما بعد 
  .2014أكتوبر/ عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية

 تشكيل لجنة فنية متخصصة من الدول العربية لوضع رؤية عربية موحدة حول -2
تعريف الصحة اإلنجابية، والصحة الجنسية، لوضعهما ضمن المصطلحات الواردة في 

 .2015أجندة التنمية العالمية ما بعد 
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 :اإلجـراءات المتخـذة

ـ   −  العامـة فـي   ةشـاركت األمان
ــات ــؤتمر فعالي ــسادس الم  ال
 الـدورة (على هـامش     والسبعين
ــين التاســعة  لمجلــس، )والثالث

 مجلــس لــدول الــصحة وزراء
  لدول الخلـيج العربيـة،     التعاون

 8 و7 ييـوم  الكويـت  دولة يف
 معـاً  عنوان تحت ،2014 ايرين

ــة ــراض لمكافح ــر األم  غي
ــسارية ــة "ال ــة أولوي  ،"تنموي

ــة ــر وبرعاي ــصحة وزي  ال
العبيـدي،   سـعد  علـى  الدكتور

 وثيقـة وصدر عـن المـؤتمر      
ــت  لألمــراض للتــصدي الكوي

 اعتمــادتــم و، المعديــة غيــر
 الــدول يفــ بموجبهــا العمــل

، وتم تعميمهـا علـى      األعضاء
ــب   ــضاء بموج ــدول األع ال

بتـاريخ  ) 652/5(ة رقم   المذكر
ــى 9/2/2014 ــس وتبن  المجل

 القيــادات تأهيــل برنــامج
 يفـــ الخليجيـــة الـــصحية
 لمكافحــة المعتمــدة المجــاالت
 عــن كمــا صــدر األمــراض

المؤتمر عـدة قـرارات تتعلـق       

  :)غير السارية(التصدي لألمراض غير المعدية 

  قرار رقم
  ) 22/1/2013 – 3 ج–) 3(ع . د33ق .ق(

  :بنود القرار
الصادر عـن   " ن الرياض إعال"الترحيب بـ     -أ 

المؤتمر الدولي ألنمـاط الحيـاة الـصحية        "
واألمراض غير السارية في العـالم العربـي        

) 12/9/2012: الريـاض " (والشرق األوسط 
المرفق، ودعوة الدول األعضاء إلى العمل به       

غير (كمنهاج للتصدي لألمراض غير المعدية      
 ).السارية

دعم جهود مجلس وزراء الصحة العرب في        -ب 
غيـر  (لتصدي لألمـراض غيـر المعديـة        ا

وفـي مقـدمتها أمـراض القلـب        ) السارية
ــراض   ــسكري، وأم ــشرايين، وداء ال وال
السرطان، واألمـراض التنفـسية المزمنـة،       
وتوفير الموارد البـشرية والماديـة الكافيـة        
لتطبيق السياسات والخطط والبرامج المتعلقة      

 .بذلك

إشراك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية       -ج 
والمجتمعية واألكاديمية المعنية، في الجهـود      
الوطنية الرامية للحد من انتـشار األمـراض        

، وذلك من خالل    )غير السارية (غير المعدية   
إعداد وتطبيق االستراتيجيات الوطنية الهادفة     

 .إلى خفض العوامل المسببة لهذه األمراض

تكليف مجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة   -د 
 .إلعالنتنفيذ ما ورد في ا

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
 .الدول العربية •

  .مجلس وزراء الصحة العرب •
  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية •
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بمكافحة التدخين والصحة المهنية وفيروس كورونـا وشـلل األطفـال وغيرهـا  مـن                
 .الموضوعات الصحية الهامة

ضوع األمراض غير السارية أحد الموضوعات الدائمة على جدول أعمال مجلس  يعتبر مو  −
للمجلس ومكتبه التنفيـذي    ) 41(، فقد تم مناقشته في الدورة العادية        العرب الصحة وزراء

وصدر فـي هـذا     .  بمقر األمانة العامة   2014آذار  /  مارس   13 و   12الذين عقدا يومي    
اللتزام بما جاء فـي وثيقـة الكويـت للتـصدي           الذي أكد على ا   ) 12(الشأن القرار رقم    

الصادرة في الكويـت فـي      "  لمكافحة األمراض غير السارية    معاً"لألمراض غير السارية    
، وتمت الموافقة على عقد ورشة عمل حول توعية الـشباب           2014كانون ثان   /شهر يناير 

ة الوطنيـة   العربي من أخطار األمراض السارية، وتأثير هذه األمراض على جهود التنمي          
وذلك بالتعاون بين األمانتين الفنيتين لمجلس وزراء الـصحة العـرب ومجلـس وزراء              

 .الشباب والرياضة العرب والتي ستعقد باستضافة الجمهورية التونسية

  


