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تقدمي

يعـــد التعليم حًقا للجميع، وجـــزًءا من التنمية الب�سرية، ف�ساًل عن كونه ا�ستثماًرا ب�سريًّا واعدًا، 
كمـــا اأنه اأ�سبح ميثـــل روؤية مو�سعة للتعليم الأ�سا�ســـي لتقف عند حدوده ال�سابقـــة املتمثلة يف توفري 
فر�ـــض التعليـــم املجانيـــة واللتزام بهـــا يف �سورتهـــا الراهنة، بل جتـــاوزه ليحقق تلبيـــة احلاجات 
الأ�سا�سيـــة للفـــرد من خالل تعميم اللتحـــاق بالتعليم وامل�ساواة يف احل�سول عليـــه. وتو�سيع نطاقه 
لي�سمـــل جميع فئات املجتمع، من خالل توفري ظروف مدر�سيـــة اأكرث ان�سجاًما مع حاجات املتعلمني 
وفر�ض تعليمية نوعية تكون ذات اأثر فّعال يف حياتهم مما يجعل املدر�سة بيئة تربوية مالئمة ت�سمن 
لالأطفال النمو ال�سليم والتكوين املتوازن الذي يقيهم �سر العرثات ويجنبهم عوامل الف�سل، وي�سمن 
للكبـــار وملن فاتهم حظُّ التعّلـــم املدر�سي اكت�ســـاب اأ�سا�سيات املعرفة وا�ستكمـــال تكوينهم يف نطاق 
ا بتوفري نوعية جيدة من التعليم الأ�سا�سي  الرتبية امل�ستدامة، وقد مثل التعليم للجميع التزاًما عامليًّ
للجميـــع بحلـــول عـــام 2015م. بعد اأن تعهـــدت )164( حكومة مـــن بينها الـــدول الأع�ساء يف مكتب 
الرتبية العربي لدول اخلليج خالل املنتدى العاملي للرتبية الذي عقد يف دولة ال�سنغال )داكار،اإبريل 
2000م( ب�سمـــان انتفاع جميـــع فئات املجتمع من الأطفـــال وال�سغار والكبـــار بالتعليم ،وقد كلِّفت 

منظمـــة اليون�سكـــو مبوجب اإطار عمل داكار بتن�سيـــق اأن�سطة هوؤلء ال�ســـركاء بالتعاون مع الوكالت 
الأربـــع الأخرى الداعية اإىل انعقاد منتـــدى داكار )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، و�سندوق الأمم 
املتحدة لل�سكان، واليوني�سف، والبنك الدويل(. بالإ�سافة اإىل املنظمات واملكاتب الإقليمية والعاملية 
املعنية بالرتبية والتعليم ومنها مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، كما و�سعت اليون�سكو عدة اآليات 

من اأجل حتقيق اأهداف التعليم للجميع. 

وقـــد خطـــت   الدول الأع�ساء  باملكتب خطوات حثيثـــة يف اجتاه حتقيق ما تعهدت به مع املجتمع 
الـــدويل واحلكومـــات يف تنفيـــذ اإطـــار داكار للتعليـــم للجميع، وحققـــت يف �سبيل ذلـــك العديد من 
الإجنـــازات يف جمال النمو الرتبوي والتعليمي الذي اأ�سهـــم يف حتقيق م�ستوى متقدم من الأهداف 

ال�ستة للتعليم للجميع.

 وانطالًقـــا من املهام الأ�سا�سية ملكتب الرتبية العربية لدول اخلليج التي من بينها: “العمل على 
تن�سيـــق عمليات تنميـــة التعليم وتطويره وا�ستكمالهـــا... وو�سع خطط التعليـــم والرتبية على اأ�س�ض 
ا اإىل حتقيق التن�سيق والتكامل بـــني الدول الأع�ساء يف  علميـــة تواكـــب التطورات املعا�ســـرة “ و�سعيًّ
جمـــال التعليم للجميع فقد بادر املكتب منذ انطالق اإطـــار داكار عام 2000م اإىل الإ�سهام امللمو�ض 
امللمو�ســـة يف دعـــم  الدول الأع�ساء لبناء اخلطـــط الإ�سرتاتيجية املحققة لأهـــداف التعليم للجميع 
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واإن�ســـاء املنتديـــات الوطنيـــة للتعليم للجميع، واأ�ســـدر املكتب يف �سبيل ذلك العديـــد من الدرا�سات 
والأبحـــاث، كمـــا �سارك يف كثري من اللقاءات والجتماعات وور�ض العمل التي تعنى بالتعليم للجميع 
خالل ال�سنوات املا�سية، كان اآخرها مبادرة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج وبالتعاون مع املركز 
الإقليمـــي للتخطيط الرتبـــوي بال�سارقة، ومكتب اليون�سكو الإقليمي ببـــريوت يف تنظيم ور�سة العمل 
الإقليميـــة للـــدول الأع�ساء يف املكتب حـــول )اإطالق عملية التقييم الوطنـــي للتعليم للجميع( خالل 
الفـــرتة مـــن 17-19 يونيـــو 2013م ،وتعزيًزا لتلك اجلهـــود يف دعم الدول الأع�ســـاء لبناء تقاريرها 
الوطنيـــة عن مـــدى التقدم املحرز نحو حتقيق اأهـــداف وغايات التعليم للجميـــع منذ انعقاد موؤمتر 
داكار عـــام 2000م وا�ست�سراف م�ستقبل التعليم للجميع والتخطيط الرتبوي ملابعد 2015م، فقد قام 
مكتـــب الرتبية العربي لـــدول اخلليج بتكليف كل مـــن الدكتور عبدال�سالم اجلـــويف م�ست�سار املكتب 
والدكتـــور علـــي بن عبده الأملعـــي مدير عام التخطيـــط وال�سيا�سات، والأمني العـــام للتعليم للجميع 
باململكـــة العربيـــة ال�سعودية باإعداد الدليل الإر�سادي لبناء تقريـــر التقييم الوطني للتعليم للجميع. 
ليكـــون رافًدا ومر�ســـًدا ملجموعات العمل يف املنتديـــات الوطنية للتعليم للجميـــع يف الدول الأع�ساء 
عنـــد اإعـــداد تقاريرها الوطنيـــة وحمقًقا لالأهداف املن�ســـودة يف ر�سد وتوثيق الإجنـــازات الوطنية 
التـــي حتققت عنـــد تطبيق الإ�سرتاتيجيات الوطنية الرامية اإىل حتقيـــق التعليم للجميع، مع حتديد 
التحديـــات والحتياجات التي لتزال قائمة، وبناء الروؤيـــة امل�ستقبلية ملا بعد العام 2015م �سعًيا اإىل 
تعزيـــز فاعليه التعليم وجتويد كفاءته وحت�ســـني خمرجاته،و�سوف يقوم مكتب الرتبية العربي لدول 
اخلليج بالتعاون مع الدول الأع�ساء باإ�سدار التقرير اخلا�ض بال�ستعرا�ض الإقليمي للتعليم للجميع 
بحلول عام 2015م، الذي �سي�ستند يف اإعداده اإىل نتائج عمليات التقييم الوطنية يف الدول الأع�ساء 

باملكتب والتقارير املختلفة املتعلقة بذلك.

واهلل ويل التوفيق،،،

       مدير        املدير العام

ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج املكتب الإقليمي لليون�سكو  يف الدول العربية  

د.علي بن عبد�خلالق �لقرين      د. حمد بن �سيف �لهمامي     
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متهيد

فقـــد بادر مكتب الرتبيـــة العربي لدول اخلليج منذ انطالق اإطـــار داكار للتعليم للجميع 2000م 
يف تعزيـــز ال�سراكات وتقدمي الدعم وامل�ساندة للـــدول الأع�ساء باملكتب ومنظمة اليون�سكو واملجتمع 
الـــدويل يف التخطيط والتن�سيـــق والتنفيذ واملتابعة لالأن�سطة والربامـــج الرامية اإىل حتقيق اأهداف 
التعليـــم للجميع، ويف �سبيـــل ذلك ترجم مكتب الرتبية العربي لدول اخلليـــج كتاب: دليل التخطيط 
لإعـــداد اخلطة الوطنية. الذي اأعـــده مكتب اليون�سكو الإقليمي يف اآ�سيـــا واملحيط الهادي مع مكتب 
اليون�سكـــو الإقليمـــي للرتبية يف الدول العربية عام 1425هــــ/2004م، والذي ا�ستمل على اإطار داكار 
للعمـــل ال�ســـادر عن املنتدى العاملـــي للرتبية )الذي عقـــد يف داكـــــار بال�سنغال عـــام 2000م(، من 
حيـــث الأهـــداف واللتزامات التي تعهدت بهـــا احلكومات واملجتمع الدويل مـــن اأجل حتقيق نوعية 
جيـــدة مـــن التعليم الأ�سا�ســـي للجميع بحلول عـــام 2015م، واأ�ســـار الكتاب اإىل اأهميـــة اإعداد خطة 
وطنيـــة للتعليـــم اجلميع جديـــرة بالثقة ك�سرط م�سبـــق لتوفري الدعم اخلارجـــي لتعليم اجلميع من 
قبـــل املجتمـــع الدويل. وقد ا�ستمل الكتاب على �ستة ف�سول، ت�سمـــن الف�سل الأول اأ�سول التخطيط 
الرتبـــوي، وت�سمن الف�سل الثاين التخطيط من اأجل التعليـــم للجميع، وا�ستمل الف�سل الثالث على 
خطة التعليم للجميع يف التعليم الأ�سا�سي الر�سمي، وعر�ض الف�سل الرابع لتخطيط التعليم للجميع 
مـــن اأجل فئات الطفولـــة املبكرة، والأطفال خارج املدر�سة، والكبار من دون م�ستوى القرائية. وقدم 
الف�ســـل اخلام�ض اعتبارات خا�سة بالكلفـــة والتمويل، اأما الف�سل ال�ساد�ـــض والأخري فقدم بيانات 
حتليليـــة للتخطيـــط للتعليم للجميـــع. وذيلت الرتجمة مبجموعـــة مالحق هي: اإطـــار العمل العربي 
للتعليـــم للجميـــع، ومعجم امل�سطلحـــات الأ�سا�سية امل�ستعملـــة يف جمال التخطيـــط لتطوير التعليم 

الأ�سا�سي، اأمنوذج لتحليل وتخطيط التعليم للجميع. 

كمـــا قام مكتـــب الرتبية العربي لـــدول اخلليج بتكليف عـــدد من الباحثني عـــام 2004م باإعداد 
درا�ســـة جـــاءت يف )203( �سفحة تناولت : التعليم للجميع يف الوطـــن العربي، وقد هدفت الدرا�سة 
اإىل التعـــرف على واقع التعليم ور�سده يف الأقطار العربية، واإدراك حاجة قطاع التعليم اإىل حتقيق 
اللتزامـــات التـــي اأقرهـــا املجتمع الدويل، واأهمية حتقيـــق م�سروع “التعليم للجميـــع” انطالًقا من 
اخللفيـــات املرجعيـــة التي اأقرها املجتمع الـــدويل مبا فيه البلدان العربية، ومـــدى اللتزام وال�سعي 
لتحقيـــق هـــذه الأهداف من خـــالل التخطيط اجليد للم�ســـروع، و�سياغـــة روؤى م�ستقبلية ت�سهم يف 
حتديـــد موؤ�ســـرات التنفيـــذ والتقومي امل�ستمر مـــن اأجل بلوغ غايـــات م�سروع “التعليـــم للجميع عام 

)2015م – 1435هـ(”.
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كمـــا تناولت الدرا�سة بالر�سد والتتبع برامـــج التعليم للجميع التي اأقرها املجتمع الدويل كاإطار 
متكامـــل ي�سم عنا�سر التعليم املختلفة، ويرتبط مع الكيانـــات احلكومية الأخرى التي تقوم بتنفيذ 

اأن�سطة تربوية ت�ستهدف حتقيق اأهداف التعليم للجميع.

وت�ســـم الدرا�ســـة بني طياتها اأربعـــة ف�سول: ت�سمن الف�ســـل الأول خطة الدرا�ســـة واإجراءاتها 
مـــن حيث م�سكلـــة الدرا�سة واأهميتهـــا، وت�ساوؤلتهـــا، وم�سطلحاتها، واأهدافهـــا، ومنهجها، وتناول 
الف�سل الثاين: جهود اليون�سكو يف جمال حتقيق اإ�سرتاتيجيات التعليم للجميع من خالل املوؤمترات 
واملنتديات التي اأقامتها لتفعيل اإ�سرتاتيجيات التعليم للجميع. وعر�ض الف�سل الثالث: واقع ترجمة 
اأهـــداف داكار “التعليـــم للجميع” اإىل برامج عمل قابلـــة للتنفيذ يف الوطن العربي، اإذ تناولت واقع 
كل هدف من اأهداف داكار ال�ستة من خالل البيانات الكمية املتوافرة عن التعليم يف البالد العربية، 
اأما الف�سل الرابع والأخري فقد ا�ستمل على نتائج الدرا�سة وتو�سياتها، وكان من اأهم تو�سيات هذه 

الدرا�سة الآتي:

�أوًل: حتقيـــق اأق�ســـى ا�ستفادة ممكنة من التعـــاون الدويل يف جمال حتقيـــق برنامج التعليم 
للجميع يف الوطن العربي بحيث ت�سارك الدول العربية يف برامج التعاون الدويل اخلا�سة 
بالتعليم على امل�ستويني الدويل والإقليمي، وذلك لأن برنامج التعليم للجميع بحاجة لتفعيل 
الأن�سطـــة املطلوبة وتوظيـــف تطبيقات النتائـــج العلمية التي تتو�سل اإليهـــا هذه الربامج، 
بهـــدف حتقيـــق ال�ستفادة منها ونقل التجـــارب الناجحة على امل�ستـــوى الدويل لدرا�ستها 

وتقوميها بهدف و�سعها �سمن برامج التخطيط الرتبوية.

ثانًيا: تقومي جتارب التعاون الدويل ال�سابقة منذ مطلع الت�سعينيات – اإجراء درا�سات تقوميية 
لربامـــج وجتارب التعـــاون بني الدول العربية مب�ستوياته املختلفـــة – وكذلك على امل�ستوى 
الـــدويل بهدف تعّرف نتائج جتـــارب التعاون الـــدويل ال�سابقة، وتعّرف اأهـــم الإيجابيات 
وال�سلبيات،وتعزيـــز الربامـــج الناجحـــة، وتدعيـــم نتائجها مـــن اأجل تطويرهـــا، وال�سعي 
لتطبيق برامج مماثلة بني الأقطار العربية،وتعميم النتائج الإيجابية بني الأقطار العربية 

من خالل اإقامة م�ساريع م�سرتكة على امل�ستويني الإقليمي والعربي.

ثالًثــا: التاأكيد علـــى اأهمية متابعة جامعة الدول العربية مل�ســـروع اليون�سكو “التعليم للجميع” 
يف الأقطـــار العربيـــة من حيث مدى التقدم الذي حتـــرزه الأقطار العربية يف جمال تنفيذ 
برامـــج التعليـــم للجميع،وتعّرف ال�سعوبـــات والأ�سباب التي متنع بع�ـــض الأقطار العربية 
من الو�سول اإىل حتقيق امل�ستويـــات العليا ملبادئ وتطبيقات الربنامج،وتقدمي امل�ساعدات 
الفنيـــة واملاليـــة للدول الأع�ساء املتعـــرثة، والعمل على نقل خـــربات الأقطار التي اأجنزت 

م�ستويات عليا للدول التي مل حتقق هذه امل�ستويات.
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وقد تبنى مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج منذ م�ساركته يف فعاليات املنتدى الإقليمي للتعليم 
للجميـــع )خارطة الطريق نحو العام 2015م ومابعده( والذي عقد يف مدينة �سرم ال�سيخ بجمهورية 
م�ســـر العربيـــة خالل الفرتة من 15 - 16 اأكتوبر 2012م امل�ساهمـــة الفاعلة يف دعم الدول الأع�ساء 
يف املكتب لإعداد عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع والتخطيط ملابعد 2015م ، كما نظم املركز 
الإقليمـــي للتخطيط الرتبوي بال�سارقة،وبالتعاون مع مكتب اليون�سكو الإقليمي ببريوت  ور�سة العمل 
الإقليميـــة للـــدول الأع�ساء باملكتب حـــول )اإطالق عمليـــة التقييم الوطني للتعليـــم للجميع( خالل 
الفرتة من 17 - 19 يونيو 2013م والتي ناق�ست املبادئ التوجيهية والإر�سادات الفنية لإعداد التقييم 

الوطني للتعليم للجميع،وعر�ض املوؤ�سرات الأ�سا�سية لتقييم اإجنازات التعليم للجميع. 

وتاأكيًدا لتلك اجلهود والإ�سهامات وال�سراكات احلقيقة لإطالق عملية التقييم الوطني يف الدول 
الأع�ســـاء يف املكتـــب فقد ت�سرفنـــا يف تكليفنا من قبل مكتـــب الرتبية العربي لـــدول اخلليج باإعداد 
الدليل الإر�سادي لبناء تقرير التقييم الوطني للتعليم للجميع والذي كان الهدف الرئي�ض من اإعداده 
هو و�سع مرجع تطبيقي بني اأيدي امل�سوؤولني وجمموعات العمل الوطنية يف الدول الأع�ساء يف املكتب 
يعينهـــم يف �سعيهم وعملهم لإعداد عملية التقييم الوطني للتعليـــم للجميع ب�سورة وا�سحة و�ساملة 
ومتكاملـــة، ت�سهم يف ر�سد التقدم املحرز يف اخلطط الوطنيـــة نحو حتقيق اأهداف وغايات التعليم 
للجميـــع منذ انعقـــاد موؤمتر داكار عام 2000م. وقـــد حر�سنا عند اإعداد هـــذا الدليل على مراعاة 
التبايـــن الطبيعي يف م�ستـــوى التقدم والإجناز لأهداف التعليم للجميع مـــن بلد اإىل اآخر من الدول 
الأع�ســـاء باملكتـــب؛ وذلك تقديًرا للظـــروف واملمار�ســـات التعليمية والرتبوية والربامـــج والأن�سطة 

املنفذة من قبل كل بلد وفق الأهداف التي حددها يف خططه التعليمية والرتبوية.

واهلل ويل التوفيق،،،
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�مل�سطلحات :
�لتعليم للجميع:

يق�ســــــد بالتعلـــيـــم للجميـــع توفري تعليم اأ�ســا�سي جيد لكل الأطفـــال وال�سباب والكبار ، وي�سم 
جميـــع الفئات التي اأقرها الإعـــالن العاملي حول التعليم للجميع بتايلند عـــــام 1990م، واأقـــرت من 
قبـــــل املــوؤمتـــر العـــاملـــي للتعليــم للجميــع يف ال�سنــغال عام 2000م  وهي )الطفولة املبكرة، التعليم 

الأ�سا�سي ، تعليم الكبار، تدريب ال�سباب(.

 �ملوؤ�سر�ت:

تعـــرف املوؤ�سرات يف قامو�ـــض الرتبية باأنها: “ عنا�سر لطريقة تقـــومي املمار�سات الرتبوية التي 
تقدر املخرجات املرغوب فيها، اأو لو�سف جوهر النظام ، وهي التي يجب اأن تزودنا باملعلومات ذات 

اجلدوى، والتي تتميز بال�سدق و النفعية ل�سنع قرارات �سيا�سية يف جمال الرتبية “. 

�خلطة �لوطنية للتعليم للجميع:

هـــي جمموعـــة التدابري املحددة التي اتخذتهـــا الدول من اأجل حتقيق اأهـــداف وغايات التعليم 
للجميع عرب تنفيذ عدد من الأن�سطة والربامج يف مدة زمنية حمددة.

عمليات �لتخطيط و�لإ�سر�ف:

هي العمليات املت�سلـــة وامل�ستمرة التي قامت بها الدول لإعداد اخلطة الوطنية للتعليم للجميع، 
وحتديد الو�سائل الالزمة لتنفيذها، والإ�سراف على التنفيذ،ومتابعته،ثم تقييم م�سروعات اخلطة.

�لأهد�ف:

تعـــرف الأهداف باأنها النتائج املراد حتقيقها والتو�ســـل اإليها على مدى زمني معني )الأهداف 
ال�ستـــة للتعليـــم للجميع(؛ وذلـــك من خالل تتنفيذ الربامـــج والأن�سطة الـــواردة يف اخلطة الوطنية 

للتعليم للجميع،والتي توؤدي نتائجها اإىل حتقيق غايات الدولة يف حتقيق التعليم للجميع.

�لربنامج:

هو عبارة عن اإطار عمل متنا�سق لتحقيق اأهداف عامة معينة، وي�ستمل الربنامج على جمموعات 
متعددة من الأن�سطة التي ت�ستهدف حتقيق اأهداف فرعية )اأوثانوية( معينة.

�للتحاق بالتعليم:

مدى قدرة الأطفال يف �سن املدر�سة على اللتحاق بالتعليم الر�سمي يف املدار�ض.
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تعليم �لكبار:

يق�ســـد به الأن�سطة الرتبوية �سواء اأكانـــت نوًعا من التعليم الأ�سا�سي النظامي اأم غري النظامي 
 الـــذي ي�ستهـــدف الكبـــار )اأي النا�ض فوق �ســـن اخلام�سة ع�ســـر،اأو اأولئك الذيـــن يعتربهم املجتمع 

اأو القطر الذي ينتمون اإليه كباًرا(.

�لتعليم �لأ�سا�سي:

هـــو ا�ستكمال مرحلة درا�سية كاملة ت�ستمل على ت�سعـــة اأعوام درا�سية تبداأ من ال�سف الدرا�سي 
الأول وحتى ال�سف الدرا�سي التا�سع، ويف بع�ض البلدان ينق�سم التعليم الأ�سا�سي اإىل مرحلتني هما: 

مرحلة التعليم البتدائي ومرحلة التعليم التكميلي/ الإعدادي )املتو�سط(. 

�لتعليم �مل�ستمر:

جميـــع اأ�ســـكال التعليم واأنواعـــه التي يتابعهـــا اأ�سخا�ض اأمتـــوا التعليم الأ�سا�ســـي؛ وذلك لتلبية 
احتياجات مهنية اأوتربوية عامة للكبار.

بر�مج حمو �لأمية:

هي الربامج املعدة لتزويد ال�سباب والبالغني الأميني باملهارات الرئي�سة يف القراءة والكتابة.

معدل �لأمية:

هـــو العـــدد التقديري للبالغني الأميـــني معرًبا عنه كن�سبـــة مئوية من اإجمايل ال�ســـكان البالغني 
)15�سنة فما فوق(.

نظام �ملعلومات �خلا�سة بالإد�رة �لرتبوية:

نظـــام ر�سمـــي موؤ�س�سي جلمع وتخزين وتهيئـــة وحتليل املعلومات والبيانـــات الكمية ذات ال�سلة 
بعنا�سر النظام التعليمي املختلفة.

�لتقومي:

تقومي اأو تقدير مدى ماحققه م�سروع اأوخطة اأوبرنامج قيا�ًسا باأهدافه وغاياته.
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�أهد�ف �لتعليم للجميع:

ُعقـــد املنتـــدى العاملـــي للرتبية يف الفرتة مـــن 26 - 28 اأبريـــل 2000م بـــداكار، ال�سنغال، وذلك 
لدرا�ســـة التقـــدم املحـــرز يف حتقيـــق اأهـــداف التعليـــم للجميـــع بحلول عـــام 2000م، الـــذي حدده 
�سابقـــًا موؤمتـــر “جومتيـــني بتايلنـــد” )Jomtien,Thailand( والـــذي عقـــد يف مار�ض عـــام 1990م.
 وقـــد جـــاءت خال�ســـة املوؤمتر بالتـــزام امل�ساركـــني جماعًيـــا بتحقيق �ستـــة اأهداف حمـــددة تت�سل 

بالتعليم للجميع، وهي:

�لهــدف �لأول : تو�سيـــع و حت�ســـني الرعايـــة والرتبية على نحـــو �سامل يف مرحلـــة الطفولة املبكرة، 
بخا�سة ل�سالح اأكرث الأطفال تاأثًرا و اأ�سّدهم حرماًنا. 

�لهدف �لثــاين: العمـــل على اأن يتـــمَّ بحلول عـــام 2015م متكني جميع الأطفال مـــن احل�سول على 
تعليم  ابتدائي جيد وجماين واإلزامي، واإكمال هذا التعليم مع الرتكيز بوجه خا�ض 

على البنات و الأطفال الذين يعي�سون يف ظروف �سعبة و اأطفال الأقليات الثنية. 

�لهدف �لثالث: �سمان تلبية حاجات التعلم  لكافة ال�سغار والرا�سدين من خالل النتفاع املتكافئ 
بربامج مالئمة للتعلم واكت�ساب املهارات الالزمة للحياة. 

�لهدف �لر�بــع: حتقيق حت�سني بن�سبـــة )50 %( يف م�ستويات حمو اأمية الكبار بحلول عام 2015م، 
ل�سيمـــا ل�سالح الن�ســـاء، وحتقيق تكافـــوؤ فر�ض احل�ســـول على التعليـــم الأ�سا�سي 

والتعليم امل�ستمر جلميع الكبار.

�لهــدف �خلام�س: اإزالـــة اأوجه التفـــاوت بني اجلن�سني يف جمال التعليـــم البتدائي و الثانوي بحلول 
عـــام 2005م، وحتقيق امل�ساوة بني اجلن�سني يف ميـــدان التعليم بحلول عام 2015م، 
مع الرتكيز على تاأمني فر�ض كاملة و متكافئة للفتيات لالنتفاع والتح�سيل الدرا�سي 

يف التعليم الأ�سا�سي ب�سكل جيد.

�لهــدف �ل�ساد�س : حت�سني كافة اجلوانـــب النوعية للتعليم و�سمان المتيـــاز للجميع، بحيث يحقق 
جميـــع الدار�سني نتائـــج وا�سحة وملمو�ســـة يف التعلم، ل�سيما يف القـــراءة والكتابة 

واحل�ساب واملهارات الأ�سا�سية للحياة. 

�إ�سرت�تيجيات تطبيق �إطار عمل د�كار:
ا�ستمـــل اإطار عمل داكار على اثنتى ع�سرة اإ�سرتاتيجية يف �سبيل حتقيق اأهداف التعليم للجميع 
حيث جـــاء يف الفقرة الثامنة من الإطار، فاإننا نحن احلكومـــات واملنظمات والوكالت واجلماعات 



15

والرابطات املمثلة يف املنتدى العاملي للرتبية نلتزم مبا يلي:

�أوًل: تعبئـــة اللتزام ال�سيا�سي الوطني والدويل القوي ل�سالـــح التعليم للجميع، وو�سع خطط 
عمل وطنية وزيادة ال�ستثمار ب�سورة ملمو�سة يف التعليم الأ�سا�سي.

ا،  ثانيــًا: تعزيـــز �سيا�ســـات التعليم للجميـــع �سمن اإطار قطـــاع تعليمي م�ستـــدمي ومتكامل حقًّ
ويرتبط ب�سكل وا�سح بالإ�سرتاتيجيات اخلا�سة بالق�ساء على الفقر وحتقيق التنمية.

ثالثــًا: تاأمـــني التزام املجتمع املـــدين وم�ساركته يف �سياغة اإ�سرتاتيجيـــات تطوير التعليم ويف 
تنفيذها ومتابعتها.

ر�بعــًا: تطوير نظـــم لت�سيـــري واإدارة التعليم من �ساأنهـــا اأن تلبي الحتياجـــات وتوؤمن م�ساركة 
اجلميع وتكون قابلة للتقييم.

خام�سًا: تلبية احتياجات النظم التعليمية املت�سررة من النزاعات والكوارث الطبيعية وتقلبات 
الطق�ـــض، واإدارة الربامـــج التعليمية بطرائق تكفـــل تعزيز التفاهم وال�ســـالم والت�سامح، 

وت�ساعد على درء العنف والنزاعات.

�ساد�سًا: تنفيذ اإ�سرتاتيجيات متكاملة لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف ميدان التعليم، تنطوي 
على الإقرار ب�سرورة تغيري املواقف والقيم واملمار�سات.

�سابعًا: التنفيذ العاجل لربامج ومبادرات تعليمية ملكافحة وباء فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري/ 
الإيدز.

ثامنــًا: اإيجـــاد بيئات تعليمية �سليمة و�سحيـــة وا�ستيعابية تتوافر لها املـــوارد ب�سورة من�سفة، 
مبا يوؤدي اإىل المتياز يف التعلم واإىل حتديد وا�سح مل�ستويات التح�سيل املن�سود للجميع.

تا�سعًا: حت�سني اأو�ساع املعلمني ورفع معنوياتهم وتعزيز قدراتهم املهنية.

عا�ســًر�: ت�سخري التكنولوجيـــا اجلديدة للمعلومات والت�سال للم�ساعـــدة على حتقيق اأهداف 
التعليم للجميع.

حادي ع�سر: املتابعة املنتظمة ملا يحرز من تقدم يف حتقيق الأهداف، ويف تنفيذ الإ�سرتاتيجيات 
يف جمال التعليم للجميع ولالإ�سرتاتيجيات على ال�سعيد املحلي والإقليمي والدويل.

ثاين ع�سر: العتماد على الآليات القائمة لتعجيل التقدم نحو حتقيق التعليم للجميع.
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�لأهد�ف �لإ�سرت�تيجية لعملية �لتقييم �لوطني

تاأكيـــًدا علـــى مـــاورد يف وثيقـــة هيكلة العمـــل لتاأمني حاجـــات التعليـــم الأ�سا�سيـــة ال�سادر عن 
موؤمتـــر “جومتيـــني بتايلنـــد”، والـــذي عقـــد يف )مار�ض عـــام 1990م (، ومـــا ورد يف الإ�سرتاتيجية 
رقـــم )11( مـــن الإ�سرتاتيجية الدولية الراميـــة اإىل تطبيق اإطار عمل داكار ب�ســـاأن التعليم للجميع 
)داكار،ال�ستغـــال،2000م( مـــن �سرورة القيام ب�ســـورة منتظمة بر�سد وتقييـــم التقدم املحرز يف 
حتقيق اأهداف التعليم للجميع ويف تنفيذ الإ�سرتاتيجيات والأعمال على ال�سعيد القطري والإقليمي 
والـــدويل، وانطالًقا من املبـــادئ التوجيهية التي حددتها منظمة اليون�سكـــو لتنفيذ عمليات التقييم 
القطريـــة للتعليم للجميع والتي ت�ستمل على العديد من الأعمال والفعاليات والأن�سطة على ال�سعيد 
الوطني فالإقليمي فالعاملي فاإن الأهداف الإ�سرتاتيجية املن�سودة من عملية التقييم الوطني للتعليم 

للجميع تتمثل يف:  
تقييم التقدم املحرز يف اخلطط الوطنية نحو حتقيق اأهداف وغايات التعليم للجميع،والتعرف . 1

على معوقات تنفيذ اخلطط الوطنية للتعليم للجميع.
التعـــرف علـــى الحتياجات اجلديدة للتعليـــم للجميع ملا بعـــد 2015م، وحتديد مدى �سالحية . 2

اإطار عمل التعليم للجميع بالن�سبة اإىل املمار�سات الوطنية للتعليم يف امل�ستقبل.
جتويد طرق املتابعة والتقييم خلطط التعليم الوطنية.. 3

عو�مل �لنجاح لعملية �لتقييم �لوطني

يرتبط حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية املن�سودة لعملية التقييم الوطني للتعليم للجميع على عدد 
من عوامل النجاح منها ما يلي:

ح�سد اجلهود الوطنية والر�سمية لدعم عملية التقييم الوطني.. 1
و�سوح اأهداف عملية التقييم الوطني .. 2
جمع وتوفري البيانات واملعلومات الأ�سا�سية وال�سحيحة لعملية التقييم الوطني.. 3
�سمان ال�ستخدام الأمثل للبيانات واملعلومات املتوافرة.. 4
توافر املوؤ�سرات الكمية والنوعية التي ت�ساعد على ر�سد ما حتقق يف جمال التعليم للجميع.. 5
حتديد الفئات واجلهات امل�ستهدفة يف عملية التقييم.. 6
اإقامة �سراكات وا�سعة بني كل الفئات واجلهات املعنية بالتعليم للجميع يف جميع مراحل عملية . 7

التقييـــم من الوزارات واللجان واملوؤ�س�سات الوطنية والإعالمية واملنظمات وجماعات املجتمع 
املدين والقطاع اخلا�ض.
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تعبئة املوارد والدعم املايل املالئم لتنظيم وتنفيذ الأن�سطة املتعلقة بالتقييم الوطني.. 8
ينبغـــي األ تقت�سر عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع على جمرد اإ�سدار تقارير ودرا�سات . 9

وطنيـــة، واإمنا ميثـــل ذلك فر�ســـة للحوار اجلماعـــي على ال�سعيـــد القطـــري ولال�ستعرا�ض 
الت�ساركـــي بحيث تكون عملية التقييـــم وال�ستعرا�ض مو�سع تاأمل ذاتي، واأن تهدف اإىل زيادة 

امل�ساءلة وحت�سني ا�ستعداد البلد املعني لإعداد جدول اأعماله اخلا�ض بالتعليم يف امل�ستقبل.
احلر�ـــض علـــى اأن تكون عملية ا�ستعرا�ـــض التقييم الوطني للتعليم للجميـــع مت�سقة ومتزامنة . 10

بقـــدر الإمكان مع العملية القطرية لتقييم العمل من اأجل حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية، 
وذلك بغية ال�ستفادة على النحو الأمثل من املوارد املتاحة والأن�سطة القائمة، وتعميم النتائج 
وتاأمني الرتابط فيما بينها. ومن املهم اأي�سًا اأن يتم الربط بني ال�ستعرا�سات القطرية للتعليم 
للجميـــع بحلـــول عام 2015م، ومبادرة الأمـــني العام لالأمم املتحدة ب�ســـاأن »التعليم اأوًل«، وما 
ُي�سطلـــع بـــه من اأعمال على ال�سعيد العاملي ب�ساأن مرحلة ما بعـــد الأهداف الإمنائية لالألفية 
ومـــن اأجل حتديـــد اخلطة الإمنائية لفرتة مـــا بعد عام 2015م، واملبـــادرات البحثية اخلا�سة 

بجدول اأعمال التعليم لفرتة ما بعد عام 2015م.

مر�حل تطبيق عملية �لتقييم �لوطني للتعليم للجميع

تتكون مراحل تطبيق عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع من خم�ض مراحل رئي�سة ت�ستمل على 
اأهـــم اخلطوات والإجراءات التي حتقق وبدقة الأهداف املن�سودة من عملية التقييم الوطني،واأي�سًا 

توافر عوامل النجاح لتحقيق ذلك؛ وهي:

مرحلة التخطــيط
لفعاليات التقييم

مرحلة إطالق
فعاليات التقييم

مرحلة الدعم
والمتابعة

مرحلة التخطيط
لما بعد ٢٠١٥م

مرحلة كتابة
التقرير
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�ملرحلة �لأوىل: �لتخطيط لفعاليات �لتقييم:

تعد مرحلة التخطيط لفعاليات التقييم املنطلق الرئي�ض لعملية التقييم الوطني؛ وذلك لأهميتها 
يف حتديد الأهداف العامة للتقييـــم وجمالته واأدواته،وو�سائله، وتكوين جمموعات العمل، وحتديد 

املدة الزمنية الالزمة لإجناز التقييم،وميكن اأن ت�ستمل هذه املرحلة على اخلطوات التالية:

تكوين جلنة وطنية اإ�سرافية عليا ت�سم ممثلني ملختلف الوزارات واللجان واملوؤ�س�سات الوطنية . 1
والإعالميـــة واملنظمـــات املعنيـــة بالتعليم للجميـــع، تتوىل م�سوؤوليـــات: اإعداد خطـــة التقييم 
الوطني، والإ�سراف على �سري عملية التقييم،وتذليل ال�سعوبات وامل�سكالت، وتن�سيق اجلهود، 
وا�ستثمـــار الإمكانـــات املتوافرة لتوظيفها يف دعـــم عملية التقييم الوطنـــي. واإذا كانت هناك 
هيئـــة اأو اآلية منا�سبة قائمة بالفعل تعنى بالتعليم للجميع مثل املنتدى الوطني للتعليم للجميع 
فينبغي اأن ُيعهد اإليه بالقيام باإعداد اخلطة والإ�سراف على تنفيذها مب�ساركة جميع اجلهات 

املعنية بخا�سة م�ساركة اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم.

اإعداد خطة وطنية لعملية التقييم الوطني للتعليم للجميع تت�سمن الأهداف والإ�سرتاتيجيات . 2
اخلا�ســـة بتحقيـــق التعليـــم للجميع واملهـــام واملعلومات الالزمـــة بحيث ت�ستمـــل على كل من: 

)الأولويات، والإجنازات، والتحديات، وما يجب اإجنازه بعد 2015م(.

اختيـــار وتكويـــن جمموعات العمل الوطنيـــة التي تعنى بتنفيـــذ خطة التقييـــم، وجمع وتوثيق . 3
الربامج والو�سائل والإجراءات التي نفذتها الدولة؛ لتحقيق الأهداف ال�ستة للتعليم للجميع.

تنظيـــم دورات تدريبيـــة تاأهيليـــة ملجموعات العمل التـــي �سيعهد اإليها بتنفيـــذ عملية التقييم . 4
لتنميـــة قدراتهـــم للقيام مبهـــام التقييم على اأكمل وجـــه، ولبيان الأهـــداف وتوحيد املفاهيم 

وتو�سيح املوؤ�سرات والدلئل لعملية التقييم الوطني . 

توفري و�سائل العمل الالزمة لعملية التقييم من الأدوات والآلت والتجهيزات والو�سائل.. 5

ر�سد العتمادات املالية الالزمة لإجناز عملية التقييم.. 6

اإعـــداد الكتـــب والأدلة ال�سرت�ساديـــة ون�سرها للتعريـــف بخطوات واإجـــراءات عملية التقييم . 7
الوطني للتعليم للجميع.
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�ملرحلة �لثانية: �طالق فعاليات �لتقييم على �مل�ستوى �لوطني:

تنظيـــم منا�سبـــات اإعالميـــة واإجراء حـــوارات وطنيـــة، وور�ض عمـــل، ومنتديات علـــى �سبكة . 1
الإنرتنـــت للتعريف باأهداف التقييم الوطنـــي للتعليم للجميع، وك�سب التاأييد لعمليات التقييم 
الوطنـــي، ومناق�ســـة ما اأحرزه البلد املعنـــي من تقدم يف حتقيق التعليـــم للجميع،ومناق�سة ما 
يجـــب اإجنازه يف فرتة ما بعـــد 2015م بال�ستناد اإىل اخلربة املكت�سبة والدرو�ض امل�ستفادة من 
جتارب ال�سنوات اخلم�ـــض ع�سرة املا�سية )بل حتى ال�سنوات اخلم�ض والع�سرين املا�سية منذ 
موؤمتر جومتيني(، كما ينبغي اأن حتظى احلوارات الوطنية مب�ساركة القطاعات غري املخت�سة 

بالتعليم حتديدًا، ولكنها معنية به.
عقـــد ور�ض عمل م�ستمرة ملجموعـــات العمل الوطنية املعنية بالتقييـــم لتو�سيح اآليات التقييم . 2

الوطني للتعليم للجميع وخطواته واأهدافه ومتابعة �سري مراحل العمل فيه.
اإجراء م�سح تقييمي للو�سع الراهن ملدى حتقق اإ�سرتاتيجيات التعليم للجميع واأهدافه.. 3
تكويـــن قاعدة معلومـــات تعنى بجمع وت�سنيف وتقييم البيانـــات واملعلومات والوثائق الالزمة . 4

لتكون نقطة النطالق، وال�ستناد يف ر�سد عملية التقييم ومنها:
• املعلومات ال�سكانية )عدد ال�سكان،معدل زيادة ال�سكان،التوزيع، الت�سنيف...(.	
• معلومـــات عـــن احلالـــة التعليمية لن�ســـب : )اأعـــداد كل من: املدار�ـــض، والطالب، 	

، واملتعلمـــني وموؤهالتهم وت�سنيفهم  واملعلمـــني، والأميـــني، وت�سنيفهم طبقًا لل�سنِّ
ح�سب اجلن�ض النوع ذكر / اأنثى...(.

• معلومات عن املوارد التي �سخرت للتعليم للجميع )ب�سرية، مالية،مباين، جتهيزات، 	
معدات،اأدوات...(.

• معلومات اقت�سادية )تكلفة العملية التعليمية، تكلفة املعدات وامل�ستلزمات...(.	
• معلومـــات عن اجلهات املعنية بالتعليم للجميـــع )وزارات، جمعيات، منظمات غري 	

حكومية...(.
• معلومـــات دميوغرافيـــة )التوزيع اجلغرايف لل�ســـكان، معدلت املواليـــد والوفيات، 	

معدلت الأمية، معدلت القرائية...(.
• معلومات اإح�سائية )نوعية، كمية، جداول، اإح�سائيات، ر�سوم بيانية...(.	
• واملراحـــل 	 امل�ستويـــات  املناهـــج،  التعليـــم،  )اأهـــداف  كيفيـــة  تربويـــة  معلومـــات 

التعليمية،الو�سائل...(.
• معلومات لتنفيذ عملية التقييم. 	
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اإجـــراء وجمـــع الدرا�سات والبحوث املتعلقة مبـــدى التقدم املحرز يف حتقيـــق اأهداف التعليم . 5
للجميـــع على امل�ستـــوى الوطني )اأو من خالل درا�ســـة الوثائق ال�ســـادرة بالفعل(؛ وذلك من 
خـــالل التحليل املتمعن للعوامل الرئي�سة للنجـــاح، والدرو�ض امل�ستفادة للم�ستقبل، واخلطوات 

املقبلة يف اإعداد جدول الأعمال اخلا�ض بالتعليم.
ح�سر الإ�سدارات اخلا�سة بالتعليم للجميع منذ اإطالق اإطار داكار.. 6
 ح�ســـر اجلهود وامل�ســـاركات التي قام بها املنتـــدى الوطني مع املوؤ�س�ســـات والهيئات الوطنية . 7

اأو املنظمات واملكاتب الإقليمية والدولية يف �سبيل حتقيق التعليم للجميع.
القيام بر�سد اأف�سل املمار�سات الوطنية للتعليم للجميع وحتليل ال�سواهد امللحوظة، مع ت�سليط . 8

ال�ســـوء علـــى وجهات النظر اخلا�سة بال�سكل الذي يجدر اأن يكـــون عليه التعليم يف امل�ستقبل. 
و�ستمثل هذا امل�سائل مراجع مفيدة جلميع الأطراف املعنية يف جمال التعليم.

ر�سد مدى تاأثري التعليم للجميع يف تطوير التعليم على امل�ستوى الوطني، والذي يجب األ يكون . 9
ذلـــك الر�ســـد من حيث الكميـــة فقط، واإمنا من حيـــث النوعية اأي�سًا، وميكـــن اأن تبنّي نتائج 
البحوث والدرا�سات اأهم الق�سايا اخلا�سة بالتعليم للجميع، واأن تربز هذه الق�سايا من خالل 

درا�سة الطرائق التي اتبعت ملعاجلتها.
ر�سد نتائج موؤ�سرات قيا�ض الأداء لإجنازات اأهداف اخلطة الوطنية للتعليم للجميع.. 10
درا�ســـة مراحل حتقيق اإجنـــازات التعليم للجميع وفـــق ما ورد بالتقاريـــر الدورية للقطاعات . 11

املعنية )ريا�ض الأطفال، تعليم الكبار،اجلودة.....(.
ال�ستفـــادة من التقارير املعدة يف منت�ســـف العقد اأوالتقارير التي اأعدتهـــا منظمة اليون�سكو . 12

لر�ســـد التقـــدم املحرز للتعليم للجميع خـــالل ال�سنوات املا�سية، اأو التقاريـــر التي اأعدت من 
قبـــل الدول للدورة ال�ساد�سة للموؤمتر الدويل لتعليم الكبـــار، وللموؤمتر العاملي للتعليم العايل، 
واملوؤمتـــر العاملـــي للتعليم من اأجـــل التنمية امل�ستدامـــة والتي عقدت يف عـــام 2009م،وكذلك 
التقاريـــر التي اأعدت للموؤمتر العاملي الأول ب�ساأن الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة 

الذي عقد عام 2010م.
ال�ستفـــادة مـــن التقارير اجلاري اإعدادهـــا ب�ساأن مراقبة الأهداف الإمنائيـــة لالألفية، وعقد . 13

الأمم املتحدة ملحو الأمية، وعقد الأمم املتحدة للتعليم من اأجل التنمية امل�ستدامة.
حتديد اأعداد ون�سب الإجناز لتحقيق اأهداف التعليم للجميع على :. 14

اأ ( م�ستوى املناطق واملحافظات التعليمية. 
ب( امل�ستوى الوطني.

ج( املقارنة مبا حتقق على امل�ستوى الإقليمي.
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حتديـــد وتوثيق جهود واإجنـــازات واأن�سطة وبرامج موؤ�س�سات املجتمـــع املدين التي اأ�سهمت يف . 15
دعم وحتقيق اأهداف وغايات التعليم للجميع.

ر�سد م�ســـاركات واإجنازات امل�سوؤولـــني يف وزارة الرتبية واأع�ساء املنتديـــات الوطنية للتعليم . 16
للجميـــع على امل�ستوى الإقليمي،�سواًء باحل�سور يف املوؤمترات اأو ور�ض العمل اأواملنتديات اأومن 

خالل تقدمي اأوراق العمل،والعرو�ض التي تر�سد مراحل التعليم للجميع.
ر�سد م�ساركات واإجنازات اللجان التن�سيقية على امل�ستوى الوطني.. 17
ميكـــن اأن تعـــدَّ كل دولة تقريـــًرا واحًدا عن مدى التقدم املحـــرز لتحقيق التعليم للجميع وميكن . 18

اأن ي�سمـــن يف التقريـــر الوطني خال�سة ما تعـــده كل منطقة اأو حمافظـــة تعليمية على امل�ستوى 
املحلـــي لها، وما تعده الأطراف املعنية الأخرى بالتعليم للجميع، مثل: املنظمات غري احلكومية 
ومنظمات املجتمع املدين، التقارير والدرا�سات الأخرى )اخلا�سة مبجالت اأو م�سكالت حمددة 
تتعلق بالتعليم للجميع(. وميكن اأن تتيح هذه التقارير يف نهاية املطاف الفر�سة جلميع الأطراف 
املعنية بالتعليم للجميع على ال�سعيد القطري لكي تعرب عن روؤيتها ب�ساأن التعليم يف �سياق حتقيق 
التعليـــم للجميع وب�ســـاأن جدول الأعمال اخلا�ـــض بالتعليم يف امل�ستقبل، ومـــا ميكن تقدميه من 

تو�سيات ل�سناع القرار الرتبوي لالإ�سهام يف جتويد املمار�سات التعليمية والرتبوية.

�ملرحلة �لثالثة: دعم عمليات �لتقومي ومتابعتها:

• الزيارات امليدانية ملجموعات العمل ومتابعة خطوات �سري التقييم.	
• عقد الجتماعات مع روؤ�ساء فرق العمل ومناق�سة اآليات العمل وخطواته.	
• حتفيز  فرق العمل امل�ساركة يف عمليات التقييم وت�سجيعها.	
• تعرف ال�سعوبات التي تواجه �سري العمل و�سرعة معاجلتها.	
• حتديد موعد )الحتفال الوطني( لت�سليم تقرير التقييم الوطني للتعليم للجميع.	
• تكرمي جمموعات العمل امل�ساركة يف اإجناز التقييم الوطني للتعليم للجميع.	
• اعتماد تقرير التقييم الوطني للتعليم للجميع من وزير الرتبية والتعليم.	
• رفـــع تقرير التقييم الوطني للتعليم للجميع اإىل منظمة اليون�سكو من خالل اللجنة 	

الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم.
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�ملرحلة �لر�بعة: حتديد مايجب �إجنازه بعد 2015 م:

ميثل التقييم الوطني للتعليم للجميع منطلق رئي�ض للروؤية ال�ست�سرافية لتحديد م�ستقبل التعليم 
وجتديد اللتزام من قبل جميع الدول من اأجل حتقيق ما تبقى من اأهداف التعليم للجميع، واإذكاء 
ـــا عامليًّا من حقوق الإن�سان ف�ساًل عن كونـــه و�سيلة حيوية لتحقيق  الوعـــي ب�ســـاأن التعليم بو�سفه حقًّ
الأهـــداف الإمنائية الأخـــرى، كما ميكن لعمليات التقييـــم الوطنية اأن تر�سم روؤيـــة جديدة وحيوية 
للتعليم ،واأن توؤدي اأي�سًا دورًا اأ�سا�سيًّا يف اإثراء مناق�سات اأو�سع نطاقًا ب�ساأن التعليم يف فرتة ما بعد 
عام 2015م، وكذلك يف تعزيز املبادرات الإمنائية العاملية الأخرى التي �ستوؤثر ل حمالة يف التعليم، 
مثـــل مبـــادرة الأمني العام لالأمم املتحدة ب�ســـاأن »التعليم اأوًل«، وموؤمتر ريـــو + 20، والقمة اخلا�سة 

بالنمو ال�سكاين وغريها.
�ملرحلة �خلام�سة: كتابة �لتقرير �لوطني للتعليم للجميع.

متثل هذه املرحلة البدء يف كتابة التقرير الوطني لتقييم ما متَّ اإحرازه من قبل كل دولة يف �سبيل 
حتقيق اأهداف التعليم للجميع وغاياته وذلك وفق املراحل التالية:

مرحلة
ا�عداد والتجهيز

مرحلة
الترتيب والتنسيق

مرحلة
كتابة التقرير

مرحلة
مراجعة التقرير

مرحلة المصادقة
على التقرير
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�لإطار �لعام ملحتوى تقرير عملية �لتقييم �لوطني

�أوًل: �إر�ساد�ت عامة:
• حتديد الإطار العام للتقرير اأي املجالت التي يغطيها التقرير.	
• مراعاة الهيكل العام للتقرير الذي يجب اأن يت�سمن ثالثة اأجزاء:	

بداية التقرير.. 1
�سلب التقرير اأو متنه.. 2
خامتة التقرير.. 3
حتديـــد ما يعر�ـــض يف التقرير، وما يعر�ض يف املالحق مـــن: )الإح�سائيات،الر�سوم . 4

البيانية. الأنظمة وال�سيا�سات والقوانني والتعليمات، التعريفات  الر�سـمية والتعليمية 
عن التعليم للجميع(.

توثيق اأقوال اخلرباء عّما حتقق من اإجنازات يف جمال التعليم للجميع على اأن تو�سع . 5
يف التقرير يف مربع ي�ستمل على قول اخلبري وا�سمه كالتايل:

�أ�سهم تنفيذ �أهد�ف �لتعليم للجميع يف جتويد �لتعليم على �مل�ستوى �لوطني.
)ا�سم اخلبري(

ثانيًا: حمتويات تقرير �لتقييم �لوطني.
• و�سف عام للتقرير.	
• العنوان )امل�سمى للتقرير(.	
• اجلهة امل�سدرة للتقرير.	
• بيانات جهة اإعداد التقرير.	
• تاريخ اإعداد التقرير.	
• قائمة حمتويات التقرير.	
• مقدمة لوزير الرتبية والتعليم اأو لرئي�ض املنتدى الوطني للتعليم للجميع.	
• اأهمية التقرير واأهدافه.	
• م�سطلحات التقرير.	
• نبذة عن التعليم للجميع: ) تعريفه،اأهدافه، وبراجمه...(.	
• خطوات واآليات تنفيذ التقييم على امل�ستوى الوطني.	
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• حتديد ال�سركاء الرئي�سيني يف تنفيذ التقييم )قطاعات حكومية، اأهلية، جمتمع مدين(.	
• ن�سب موؤ�سرات حتقيق اأهداف التعليم للجميع.	
• بيان باملوؤ�سرات التي متَّ العتماد عليها يف التقييم الوطني.	
• ر�سوم بيانية واإح�سائيات تعليمية للنمو املتحقق يف حتقيق اأهداف التعليم للجميع .	
• الإجنازات الوطنية يف جمال التعليم للجميع وفق كل هدف.	
• ال�سعوبات التي واجهت حتقيق اأهداف التعليم للجميع وغاياته.	
• اأبرز الإ�سرتاتيجيات الناجحة على امل�ستوى الوطني.	
• التوجهات امل�ستقبلية.	
• خامتة وتو�سيات التقرير.	
• ملخ�ض التقرير.	
• قوائم بالر�سوم البيانية والأ�سكال واجلداول الإح�سائية.	
• قائمة باأ�سماء جمموعات التقييم الوطنية.	
• قائمة املراجع.	

تقييم ومر�جعة �لتقرير �لوطني للتعليم للجميع

حر�ســـًا على اأن يكون التقريـــر الوطني لتقييم التعليم للجميع �سامـــاًل جلميع العنا�سر الالزمة 
فاإنـــه ي�ستلزم املراجعة الدقيقة له قبل اعتماده من �ساحب ال�سالحية؛ وذلك من خالل التاأكد من 

الإجابة  عن الأ�سئلة التالية:
هل عنا�سر الهيكل العام للتقرير موجودة ؟. 1
هل يعك�ض العنوان حمتويات الكتابة؟. 2
هل تفا�سيل الغالف كاملة ؟. 3
ت الإ�سارة اإىل م�سادر املعلومات املكتوبة؟. 4 هل متَّ
هل حتوى الكتابة جميع العنا�سر املطلوبة؟. 5
هل متَّ حتديد الهدف وحدود الكتابة منذ بدايتها؟. 6
ت معاجلة جميع املظاهر التي متت الإ�سارة اإليها يف املقدمة؟. 7 هل متَّ
هل النتائج مبنية على املالحظات والو�سف و املناق�سة؟. 8
ت الإ�سارة اإىل التو�سيات بو�سوح ومتَّ ترقيمها؟. 9 هل متَّ
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هل متَّ تنظيم الأق�سام املختلفة للتقرير ب�سكل منطقي؟. 10
هل يوجد تكرار ل داعي له؟. 11
هل العناوين الرئي�سة والفرعية واأرقام ال�سفحات متما�سية مع �سفحة املحتويات؟. 12
هل وردت الر�سوم التو�سيحية بالت�سل�سل ح�سب ورودها يف املنت؟. 13
هل متت الإ�سارة اإىل كل ر�سم تو�سيحي مع املنت؟. 14
هل ت�سمنت �سفحة امل�سطلحات جميع امل�سطلحات التي وردت يف الكتابة؟. 15
هل مت ترقيم ال�سفحات ب�سكل �سحيح؟. 16
هل يظهر التقرير اأنيقًا وجذابًا ب�سكل عام ؟. 17
هل اللغة امل�ستخدمة يف الكتابة تتالءم مع ثقافة وخربة الفئة امل�ستهدفة؟. 18
هل كل فقرة تتعامل مع فكرة واحدة حمددة؟. 19
هل ا�ستخدمت كلمات متعارف عليها وحمددة؟. 20
هل تخلو كتابتك من الأخطاء اللغوية،والنحوية ، والإمالئية، وعالمات الرتقيم ؟. 21
هل تاأكدت من اأن جميع احلقائق والأ�سكال والتواريخ واملراجع واملواقع �سحيحة؟. 22
هل املالحق منا�سبة ؟. 23

�جلدول �لزمني �ملقرتح
 لإجراء عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع للعام 2015م

�لفعاليات�جلدول �لزمني �ملقرتح
بناء خطة التقييم الوطني وتكوين جمموعات العمل.اأكتوبر 2013م
تنظيم املنتدى ال�ست�ساري الأول لإطالق عملية التقييم الوطني.نوفمرب 2013م

دي�سمـــرب 2013م اإىل اأبريل 
2014م

تنفيـــذ �سل�سلـــة احلـــوارات الوطنيـــة، والبـــدء يف اإعـــداد تقرير 
ال�ستعرا�ض الوطني.

تنظيم منتدى وطنـــي ب�ساأن نتائج ال�ستعرا�ـــض الوطني للتعليم اإبريل اإىل مايو  2014م
للجميع واأجندة التعليم ملا بعد عام 2015م.

الجتمـــاع الإقليمـــي ب�ســـاأن نتائـــج ال�ستعرا�ض للتعليـــم للجميع يونيو اإىل اأكتوبر 2014م
متا�سًيا مع الفعاليات الوطنية والعاملية.

اإعداد التقرير الإقليمي لال�ستعرا�ض للتعليم للجميع للعام 2015م.يناير اإىل مار�ض 2015م
املوؤمتر العاملي ملبادرة التعليم للجميع للعام 2015م.مايو 2015م 
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�ملوؤ�سر�ت �ملقرتحة لتقييم �لتعليم للجميع للعام 2015م

ميكـــن ملجموعـــات العمل الوطنيـــة عند بدء عمليـــة التقييم واإعـــداد التقرير عن مـــدى التقدم 
املحـــرز يف حتقيق اأهداف وغايات التعليم للجميع ال�ستفادة من املوؤ�سرات املقرتحة لتقييم التعليم 
للجميع للعام 2015م، والتي متَّ عر�سها يف ور�سة العمل الإقليمية للدول الأع�ساء التي نظمها مكتب 
الرتبيـــة العربي لدول اخلليـــج بالتعاون مع املركـــز الإقليمي للتخطيط الرتبـــوي بال�سارقة، ومكتب 
 اليون�سكـــو الإقليمي ببريوت حول )اإطالق عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع( خالل الفرتة من 

 17-19 يونيو 2013م،والتي متَّ توثيقها يف التقرير اخلتامي للور�سة وهي كالتايل:

) قدر الإمكان تق�سيم وحتليل كل املوؤ�سرات بح�سب :
املناطق اجلغرافية مثل:« ح�سري / ريفي / مناطق/ اأقاليم/ اأو وليات

املجموعة ال�سكانية بح�سب: النوع الجتماعي واملجموعات الثنية واللغوية والدخل الأ�سري(
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معـــدل القيد الإجمـــايل )GER( يف التعليم ما قبـــل البتدائي وغريها من برامج 	•ال
ECCE بح�سب النوع الجتماعي.

الن�ســـب املئوية للملتحقني اجلدد بال�ســـف الأول ابتدائي الذين ح�سروا نوًعا من 	•
برامج ECCE املنطقة بح�سب النوع الجتماعي.

اللتحـــاق بالتعليم ما قبل البتدائي اخلا�ض وغريهـــا من برامج ECCE اخلا�سة 	•
  ECCE كن�سبـــة مئوية من اإجمـــايل اللتحاق يف التعليم ما قبـــل البتدائي وبرامج

الأخرى.
الن�سبـــة املئوية للمعلمني املدربني يف التعليـــم ما قبل البتدائي وغريها من برامج 	•

ECCE ذوي املوؤهـــالت الكادمييـــة امل�ستلزمـــة للتعليم يف مرحلـــة التعليم ما قبل 

البتدائي و/اأو ECCE وفًقا للمعايري الوطنية بح�سب النوع الجتماعي.
الإنفـــاق العـــام على التعليم ما قبـــل البتدائي وغريها من برامـــج ECCE كن�سبة 	•

مئوية من اإجمايل الإنفاق العام على التعليم.
ن�سبـــة التالميـــذ اإىل املعلمـــني )PTR( يف التعليم ما قبل البتدائـــي ) و/اأو ن�سبة 	•

موؤمني الرعاية لالأطفال يف برامج رعاية الطفولة املبكرة(.
ن�سبة القبول الإجمالية )GIR( يف التعليم البتدائي بح�سب النوع الجتماعي.	•
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ن�سبة القبول الإجمالية )GIR( يف التعليم البتدائي بح�سب النوع الجتماعي.	•تع
ن�سبة القبول ال�سافية )NIR( يف التعليم البتدائي بح�سب النوع الجتماعي.	•
معدل القيد الإجمايل )GER( يف التعليم البتدائي بح�سب النوع الجتماعي.	•
معدل القيد ال�سايف )NER( يف التعليم البتدائي بح�سب النوع الجتماعي.	•
ن�سبة القيد ال�سايف املعدل )ANER( يف التعليم البتدائي بح�سب النوع الجتماعي.	•
الن�سب املئوية للرا�سبني يف التعليم البتدائي بح�سب ال�سف والنوع الجتماعي.	•
ن�سبة الر�سوب )RR( يف التعليم البتدائي بح�سب ال�سف والنوع الجتماعي.	•
ن�سبة النجاح )PR( يف التعليم البتدائي بح�سب ال�سف والنوع الجتماعي.	•
ن�سبة الت�سرب )DR( يف التعليم البتدائي بح�سب ال�سف والنوع الجتماعي.	•
ن�سبـــة الت�ســـرب )DR( يف التعليـــم البتدائـــي )يف كل ال�سفـــوف( بح�ســـب النوع 	•

الجتماعي.
ن�سبـــة البقاء يف التعليم حتى ال�سف اخلام�ـــض من التعليم البتدائي بح�سب النوع 	•

الجتماعي. 
ن�سبة البقاء حتى ال�سف الأخري من التعليم البتدائي بح�سب النوع الجتماعي.	•
ن�سبـــة النتقـــال الفعلية )ETR( من التعليـــم البتدائي اإىل الثانـــوي العام بح�سب 	•

النوع الجتماعي.
العـــدد والن�سبة املئويـــة للمعلمني يف التعليـــم البتدائي الأ�سا�ســـي بح�سب م�ستوى 	•

التاأهيـــل الأكادميي واملوؤهالت الأكادميية امل�ستلزمـــة للتعليم يف املرحلة البتدائية 
وفًقا للمعايري الوطنية بح�سب النوع الجتماعي.

الن�سبـــة املئوية من املعلمني املدربني يف التعليم البتدائي / الأ�سا�سي بح�سب النوع 	•
الجتماعي.

ن�سبة الطالب اإىل املعلمني يف التعليم البتدائي /الأ�سا�سي.	•
الإنفاق العام الكلي على التعليم كن�سبة مئوية من الناجت القومي الإجمايل / الناجت 	•

املحلي الإجمايل.
الإنفـــاق العام علـــى التعليم البتدائي / الأ�سا�سي كن�سبـــة مئوية من الإنفاق العام 	•

الكلي على التعليم.
الإنفـــاق العـــام احلـــايل على التعليـــم البتدائي كن�سبـــة مئوية من النـــاجت القومي 	•

الإجمايل / الناجت املحلي الإجمايل.
الإنفـــاق العام احلايل على التعليـــم البتدائي لكل تلميذ كن�سبـــة مئوية من ح�سة 	•

الفرد من الناجت القومي الإجمايل/ الناجت املحلي الإجمايل.
الن�سبة املئويـــة ملدار�ض التعليم البتدائي / ال�سا�سي التـــي تقدم تعليما ابتدائيًّا/ 	•

اأ�سا�سيًّا كاماًل.
الن�سبة املئوية من املدار�ض البتدائية التي تعتمد اللغة )اللغات( املحلية/ اللغة الأم.	•
التوزيع املئوي لطالب التعليم البتدائي بح�سب م�سافة ال�سفر بني املنزل واملدر�سة.	•
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معدلت القرائية بني ال�سباب )15-24 �سنة( بح�سب النوع الجتماعي.	•م
عدد ون�سبة التوزيع املئوية لل�سباب )15-24 �سنة( والكبار )15 �سنة وما فوق( بح�سب 	•

التح�سيـــل العلمي )اأعلى م�ستوى تعليمي منجز اأو حم�سل مثاًل: البتدائي والثانوي 
والأدنى والثانوي الأعلى واجلامعي  وبح�سب النوع الجتماعي.

معدل القيد الجتماعي ) GER( يف التعليم الثانوي بح�سب نوع الربنامج )تعليم عام 	•
وتعليم تقني ومهني والتدريب والتعليم غري النظامي وتدريب املهارات( بح�سب النوع 

الجتماعي.
ن�سبة القيد ال�سايف املعدل )ANER( يف التعليم الثانوي بح�سب نوع الربنامج )تعليم 	•

عام وتعليم تقني ومهني والتدريب والتعليم غري النظامي وتدريب املهارات( بح�سب 
النوع الجتماعي.

عـــدد ون�سبـــة التوزيع املئويـــة لربامج و/اأو مراكـــز التعليم التقنـــي/ املهني وتدريب 	•
املهارات )TVET( لل�سباب والكبار بح�سب النوع )نظامي و / اأو غري نظامي(.

عـــدد ون�سبة التوزيع املئويـــة لربامـــج و /اأو مراكز التعليم التقنـــي/ املهني وتدريب 	•
املهارات )TVET( لل�سباب والكبار بح�سب النوع )نظامي و / اأو غري نظامي(.

 عـــدد ون�سبة التوزيع املئوية لل�سباب والكبـــار امللتحقني يف الأنواع املختلفة من برامج 	•
.)TVET( و / اأو مراكز التعليم التقني / املهني وتدريب املهارات

عدد ون�سبة التوزيع املئوية لل�سباب والكبار الذين اأجنزوا خمتلف اأنواع برامج التعليم 	•
.)TVET( التقني/املهني وتدريب املهارات

عدد ون�سبة التوزيع املئوية ملعلمي/ م�سهلي التعليم التقني / املهني وتدريب املهارات 	•
.TVET بح�سب نوع برامج و / اأو مراكز )TVET(

ن�سبـــة النتقال الفعلية )ETR( مـــن التعليم الثانوي الأدنـــى اإىل الأعلى )على الأقل 	•
للربامج العامة( بح�سب النوع الجتماعي.

اأي املوؤ�سرات متويل تربوي لهذا الهدف على الأقل للتعليم الثانوي )بح�سب امل�ستوى(.	•
: 4
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معدلت القرائية لدى الكبار )15 �سنة وما فوق( بح�سب النوع الجتماعي.	•
ن�سبة الكبار )15 �سنة وما فوق( بح�سب اأعلى م�ستوى من التح�سيل العلمي املنجز 	•

اأو املح�سل )البتدائي والثانوي الأدنى والثانوي الأعلى واجلامعي ( بح�سب النوع 
الجتماعي.

عدد ون�سبة التوزيع املئوية لربامج القرائية والتعليم الأ�سا�سي املتوا�سل لدى الكبار 	•
بح�سب نوع الربامج.

عـــدد ون�سبـــة التوزيع املئويـــة للمتعلمـــني امل�ساركني يف برامـــج القرائيـــة والتعليم 	•
الأ�سا�سي املتوا�سل لدى الكبار بح�سب نوع الربامج.

عـــدد ون�سبـــة التوزيـــع املئويـــة للمتعلمـــني امل�ساركني يف برامـــج التعليـــم الأ�سا�سي 	•
املتوا�سل لدى الكبار بح�سب نوع الربامج.

معـــدل الإكمـــال يف برامج القرائيـــة و /اأو التعليم الأ�سا�ســـي املتوا�سل لدى الكبار 	•
بح�سب نوع الربامج.

عدد ون�سبة التوزيع املئوية مل�سهلي برامج القرائية والتعليم الأ�سا�سي املتوا�سل لدى 	•
الكبار بح�سب نوع الربامج.

الإنفـــاق العام على برامج القرائية والتعليـــم الأ�سا�سي متوا�سل لدى الكبار بن�سبة 	•
مئوية من الإنفاق العام الكلي على التعليم.
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الن�سبة املئوية لالإناث امللتحقات من القيد الكلي بح�سب امل�ستوى التعليمي )ما قبل 	•الت

البتدائي والبتدائي والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى(.
الن�سبة املئوية للمعلمات من العدد الكلي ملعلمي البتدائي والثانوي الأدنى والأعلى.	•
الن�سبـــة املئويـــة ملديرات/رئي�ســـات املدار�ـــض بح�سب امل�ستـــوى التعليمـــي )ما قبل 	•

البتدائي والبتدائي والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى(.
الن�سبـــة املئويـــة للم�سوؤولت الرتبويـــات الأعلى يف املكاتب الرتبويـــة احلكومية على 	•

امل�ستوى املركزي واملقاطعات والأقاليم وامل�ستوى املحلي.
موؤ�سر التكافوؤ بني اجلن�سني لكل من:	•

معدلت القرائية لدى الكبار وال�سباب. �
معدل القيد الإجمايل يف الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة. �
ن�سبة القبول الإجمالية يف التعليم البتدائي. �
�سايف ن�سبة القبول يف التعليم البتدائي. �
معدل القيد الإجمايل يف التعليم البتدائي. �
�سايف معدل القيد يف التعليم البتدائي. �
ن�سبة القيد ال�سايف املعدل يف التعلم البتدائي. �
ن�سبة القيد ال�سايف املعدل يف التعليم البتدائي. �
ن�سبة البقاء يف التعليم حتى ال�سف اخلام�ض. �
ن�سبة البقاء يف التعليم حتى ال�سف الأخري. �
معدل اإجناز الفوج البتدائي. �
معدل النتقال الفعلي من التعليم البتدائي اإىل الثانوي )العام(. �
معـــدل القيد الإجمـــايل يف التعليم الثانوي وبح�ســـب امل�ستوى )الأدنى  �

والأعلى(
معدل القيد الإجمايل يف التعليـــم الأ�سا�سي )التعليم البتدائي  والتعليم  �

الثانوي الأدنى(.
ن�سبة القيد ال�سايف املعدل يف التعليم الثانوي. �
ن�سبة القيد ال�سايف يف التعليم الثانوي. �
الن�سبـــة املئوية للمعلمني الذين تلقوا تدريبـــا للمعلمني ما قبل اخلدمة  �

بح�سب امل�ستوى التعليمي والنوع الجتماعي.
الن�سبـــة املئويـــة للمعلمـــني الذين تلقـــوا تدريبا للمعلـــني اأثناء اخلدمة  �

بح�سب امل�ستوى التعليمي والنوع الجتماعي.
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العـــدد والتوزيع املئـــوي للمدر�سني بح�سب املوؤهالت الأكادمييـــة وامل�ستوى التعليمي 	•جو
)ما قبل البتدائي ، البتدائي والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى والنوع الجتماعي.

الن�سبـــة املئوية للمدر�سني واملدربـــني الذين يحملون �سهادة تخولهـــم التعليم طبًقا 	•
للمعايري الوطنية بح�سب امل�ستوى التعليمي )ما قبل البتدائي ، البتدائي ، والتعليم 

الثانوي الأدنى والأعلى( والنوع الجتماعي.
ن�سبـــة لتالميذ اإىل املعلمني )PTR( بح�سب امل�ستـــوى التعليمي )ما قبل البتدائي ، 	•

البتدائي ، والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى(.
ن�سبـــة التالميذ اإىل ال�سف )PCR( بح�ســـب امل�ستوى التعليمي )ما قبل البتدائي ، 	•

البتدائي ، والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى(.
ن�سبـــة الكتب اإىل الطـــالب )TPR( بح�سب امل�ستوى التعليمي )مـــا قبل البتدائي ، 	•

البتدائي ، والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى( وح�سب املو�سوع.
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الإنفـــاق العام احلايل على الكتب واملـــواد التعليمية الأخرى كن�سبة مئوية من الإنفاق 	•جو
العام احلايل بح�سب امل�ستوى التعليمي )البتدائي، والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى(

تعوي�ـــض املدر�سني كن�سبة مئوية من الإنفاق العام احلايل بح�سب امل�ستوى التعليمي 	•
)البتدائي ، والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى(.

الن�سبة املئوية للمدار�ض التي حتتوي م�سادر مياه حم�سنة بح�سب امل�ستوى التعليمي 	•
) ما قبل البتدائي ، البتدائي ، والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى(.

الن�سبة املئوية للمدار�ض التي حتتوي مرافق �سرف �سحي حم�سنة )اأي مع مراحي�ض 	•
منف�سلة للبنات( بح�سب امل�ستوى التعليمي )ما قبل البتدائي  البتدائي ، والتعليم 

الثانوي الأدنى والأعلى(.
الن�سبـــة املئويـــة للطـــالب الذيـــن اتقنـــوا كفـــاءات التعليـــم الأ�سا�ســـي املحـــددة 	•

 وطنًيـــا )خا�ســـة القرائيـــة وتعلم احل�ســـاب واملهـــارات احلياتية( بح�ســـب ال�سف 
 )مثـــل: ال�ســـف الثالث وال�سف الأخـــري من التعليـــم البتدائـــي ، وال�سف الثامن

 اأو الأخري من التعليم الثانوي الأدنى(.
احلياة املدر�سية املتوقعة.	•
الن�سبة املئويـــة للمدر�سني الذين اأجنزوا �ساعات التعليـــم املطلوبة بح�سب امل�ستوى 	•

التعليمي ) ما قبل البتدائي ، البتدائي ، والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى(.
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النماذج االسترشادية

لبناء تقرير التقييم الوطني للتعليم للجميع
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ر�سم تو�سيحي للهيكل �جلديد لالإجر�ء�ت �لتن�سيقية �لعاملية للتعليم للجميع
ي

ى العالم
المنتد

م للجميع
للتعلي

H
LF

اللجنة التوجيهية
م للجميع

للتعلي
EFA

-SC

ي
اللقاء العاليم

م للجميع
للتعلي

EFA
-SC

ي
صد العالم

تقرير الر
م للجميع

للتعلي
G
M
R

سيقية ا�قليمية
ا�لية التن

م للجميع
للتعلي

قاعدة المعرفة

التقارير ا�قليمية

طنية
سيقية الو

ا�لية التن
م للجميع

للتعلي
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جلدول الزمني لأعمال التقييم الوطني للتعليم للجميع          خالل املدة من       /      /        2م         اإىل       /      /          2م
1 ــــ ا

الربنامج

املدة الزمنية

الأ�سابيع
الأ�سابيع

الأ�سابيع
الأ�سابيع

الأ�سابيع
الأ�سابيع

الأ�سابيع
الأ�سابيع

الأ�سابيع
الأ�سابيع

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4
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2 - ت�سور “مقرتح” لالإطار العام لتقرير التقييم الوطني للتعليم للجميع

العنا�سراملحورم

1

الغالف
• اجلهة امل�سدرة.	
• العنوان )امل�سمى( )الفرتة الزمنية 2015-2000(.	
• �سنة اإ�سدار التقرير.	

2

متهيد 

• امللخ�ض التنفيذي.	

• الإ�سارة اإىل نوع التقرير. 	
• اأهمية التقرير واأهدافه )على �سكل نقاط(.	
• من اأعد التقرير.	
• �سكر وتقدير.	

3

و�سف عام للتقرير

ا�ستعرا�ض التعليم للجميع. 
• الأهداف العامة.	

...............................................................................
 ...............................................................................

• الأهداف التف�سيلية:	
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

• ملخ�ض التقرير:	
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

-اإجنازات.
-الإ�سرتاتيجيات الناجحة.

-مالءمة اإطار دكار.
-التوجهات امل�ستقبلية.

4

مقدمة

• نبذة عن التعليم بعامة والتعليم للجميع بخا�سة على امل�ستوى الوطني.	
• نبذة عن اأهداف اخلطة الوطنية للتعليم للجميع واأبرز ما ا�ستملت عليه.	
• نبذة عن اإ�سرتاتيجيات التعليم للجميع واأبرز ما ا�ستملت عليه.	
• حتديد ال�سركاء الرئي�سيني يف تنفيذ التقييم )قطاعات حكومية، اأهلية، 	

جمتمع مدين(.
• ال�سياق الوطني للتعليم منذ �سنة 2000م، والتحديات املوجودة اآنذاك.	
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3 - موؤ�سرات حتقق اأهداف التعليم للجميع
)النواجت املتحققة ( 

الهدف الأول : تو�سيع وحت�سني الرعاية 
و الرتبية على نحو �سامل يف مرحلة 

الطفولة املبكرة، وبخا�سة ل�سالح اأكرث 
الأطفال تاأثًرا و اأ�سدهم حرمانيا. 

املربراتالنحرافن�سبة املتحققن�سبة امل�ستهدفاملوؤ�سرم

1
2
3

4

)النواجت املتحققة ( 
الهدف الثاين: العمل على اأن يتم بحلول 

عام 2015م متكني جميع الأطفال 
من احل�سول على تعليم  ابتدائي جيد 
وجماين واإلزامي، و اإكمال هذا التعليم 

مع الرتكيز بوجه خا�ض على البنات 
والأطفال الذين يعي�سون يف ظروف 

�سعبة واأطفال الأقليات الثنية. 

املربراتالنحرافن�سبة املتحققن�سبة امل�ستهدفاملوؤ�سرم

1

2

3

4

)النواجت املتحققة ( 
الهدف الثالث: �سمان تلبية حاجات 

التعلٌم  لكافة ال�سغار و الرا�سدين من 
خالل النتفاع املتكافئ بربامج مالئمة 

للتعلم و اكت�ساب املهارات الزمة 
للحياة. 

املربراتالنحرافن�سبة املتحققن�سبة امل�ستهدفاملوؤ�سرم

1

2

3

4

)النواجت املتحققة (
 الهدف الرابع: حتقيق حت�سني بن�سبة 

)50 %( يف م�ستويات حمو اأمية 
الكبار بحلول عام 2015م،  ل�سيما 

ل�سالح الن�ساء، و حتقيق تكافوؤ فر�ض 
التعليم الأ�سا�سي والتعليم امل�ستمر 

جلميع الكبار.   

املربراتالنحرافن�سبة املتحققن�سبة امل�ستهدفاملوؤ�سرم

1

2

3

4
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)النواجت املتحققة ( 
الهدف اخلام�ض: اإزالة اأوجه التفاوت 

بني اجلن�سني يف جمال التعليم 
البتدائي والثانوي بحلول عام 2005م، 
و حتقيق امل�ساوة بني اجلن�سني يف ميدان 
التعليم بحلول عام 2015م، مع الرتكيز 
على تاأمني فر�ض كاملة  متكافئة للفتيات 
لالنتفاع و التح�سيل الدرا�سي يف التعليم 

اأ�سا�سي جيد. 

املربراتالنحرافن�سبة املتحققن�سبة امل�ستهدفاملوؤ�سرم

1

2

3

4

)النواجت املتحققة ( 
الهدف ال�ساد�ض : حت�سني كافة 

اجلوانب النوعية للتعليم و�سمان 
المتياز للجميع بحيث يحقق جميع 

الدار�سني نتائج وا�سحة و ملمو�سة يف 
التعلم،  ل �سيما يف القراءة والكتابة 

واحل�ساب واملهارات الأ�سا�سية للحياة. 

املربراتالنحرافن�سبة املتحققن�سبة امل�ستهدفاملوؤ�سرم

1

2

3

4

 4 ـــ متابعة تنفيذ امل�سروعات والربامج يف اخلطة الوطنية للتعليم للجميع وموؤ�سرات حتققها

املدة الربامج وامل�سروعاتم
الكلية

تاريخ 
البتداء

تاريخ 
النتهاء

اجلهة 
الرئي�سة

اجلهة 
امل�ساندة

متطلبات التنفيذ
موؤ�سرات الأداءالإجراء املتخذ

)ن�سبة الإجناز(
الوزن الن�سبي 

لكامل امل�سروع)1( مل ينفذنفذ

1

2

3

4

5

6

7

)1( ن�سبة اإىل جممل م�سروعات خطة التعليم للجميع .
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5 - التكلفة املالية وم�سادرها لتنفيذ اخلطة الوطنية للتعليم للجميع
- اإجمايل تكلفة الربامج وامل�سروعات : )............................(.

- م�سادر التمويل :
املالحظاتالن�سبةامل�سدرم

اعتمادات حكومية1

�سراكة مع القطاع اخلا�ض2

هبات وتربعات3

ذاتية4

اأخرى5

6 ـــ ال�سعوبات واملعوقات التي واجهت تنفيذ اخلطة الوطنية للتعليم للجميع وما متَّ ب�ساأنها

املقرتحات واحللولما متَّ ب�ساأنهاال�سعوبات واملعوقاتامل�سروع/الربنامجم

1
2
3
4
5
6
7

7 - الجتماعـــات واللقـــاء والفعاليات الدولية والإقليمية واملحلية التـــي �سارك فيها املنتدى الوطني 
للتعليم للجميع

تاريخ تنفيذهاما متَّ ب�ساأنهااأبرز التو�سياتالتاريخمكان الجتماعم

1

2

3

4

5

6

7

8
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ــ القرارات و التعاميم الداخلية ب�ساأن تنفيذ فعاليات وبرامج وم�سروعات واأ�سابيع التعليم للجميع: 8ـ 
تاريخ النتهاءما متَّ ب�ساأنهاملو�سوعالتاريخالرقمم
1
2
3
4
5
6
7

9 - اأبرز املبادرات الوطنية يف جمال التعليم للجميع :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 - الروؤية امل�ستقبلية للتعليم للجميع ملا بعد 2015م

الأن�سطة والربامج املحققة لهااملبادرات وال�سيا�ساتم

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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�ملالحق 
 ر�سوم بيانية واإح�سائيات واأ�سكال تعليمية للنمو املتحقق يف حتقيق اأهداف التعليم للجميع. . 1
اأ�سماء امل�ساركني وامل�ساركات يف بناء التقييم الوطني للتعليم للجميع.. 2
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