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 المقدمة

 1990 بتايالند  جومتني  موؤمتر  ميثل 
العاملي  لالإعالن  احلقيقية  النطالقة 

بعد  اعقبه  والذي  للجميع،  للتعليم 
الدويل  املوؤمتر  الزمان  من  عقد 
 ،2000 عام  يف  ال�ضنغال  بداكار 
تو�ضياته  خالل  من  برزت  حيث 

للجميع،  للتعليم  ال�ضتة  الأهداف 
ا�ضا�ضي  تعليم  توفري  ي�ضتهدف  والذي 

عام  بنهاية  واإلزامي(  )باملجان  للجميع 
والرتبية  الرعاية  وحت�ضني  وتو�ضيع   ،2015

على نحو �ضامل يف مراحل الطفولة املبكرة، وحت�ضني التعليم واملهارات احلياتية لليافعني 
والرا�ضدين، وحت�ضني ن�ضبة القرائية وحمو الأمية للكبار بن�ضبة %50 عما كانت عليه عام 
2000، وحتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف عام 2005، وحت�ضني كافة اجلوانب النوعية للتعليم، 
وا�ضحة وملمو�ضة يف  نتائج  الدار�ضني من حتقيق  كل  و�ضمان حتقيق جودته، ومبا ميكن 

التعليم، ل�ضيما يف املهارات الأ�ضا�ضية.

واإعداد  للجميع  للتعليم  وطني  منتدى  اإن�ضاء  يف  تتمثل  وطنية  مبادرات  ذلك  اأعقب  وقد 
اخلطط ال�ضرتاتيجية التي ت�ضمنت تنفيذ اأهداف التعليم للجميع، وغريها من املبادرات 
الدولية مثل تقييم منت�ضف العقد الذي انعقد بالدوحة يف عام 2007، واملبادرة التي اأطلقها 
الألفية )MDGS( والذي  واأهداف تنمية  اأوًل،  التعليم  ب�ضاأن  املتحدة  العام لالأمم  الأمني 
ياأتي معززاً لإعالن التعليم للجميع، ل�ضيما يف جمال التنمية امل�ضتدامة وموؤمتر ريو، ولقد 
اأو�ضى املنتدى الإقليمي للتعليم للجميع، الذي انعقد ب�ضرم ال�ضيخ بجمهورية م�ضر العربية 
خالل الفرتة من 04 05 اأكتوبر 2012م، باأن تبداأ الدول يف اإعداد التقرير الوطني للتعليم 
اإلى جانب  2014، هذا  اإعداده قبل يونيو  العمل يف  2013، وينتهي  العام  اأوائل  للجميع يف 

توجيه الدول امل�ضاركة بتحقيق الآتي:
ل�ضرح  وطني  منتدى  تنظيم  عرب   ،2013 اأوائل  يف  للجميع  التعليم  تقييم  عملية  اإطالق 

اأهداف ونطاق التقييم، وتعبئة ا�ضحاب امل�ضلحة واملهتمني.
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• ت�ضكيل اللجان التوجيهية الوطنية، لعمليات ر�ضد التقييم الوطني.	
• البيانات 	 اإلى  ي�ضتند  اأن  ينبغي  والذي  التقييم،  لإجراء  وطنية  اإن�ضاء جمموعات عمل 

املتوفرة التي تدعمها درا�ضات موا�ضيعية Thematic، وفقاً للحاجة.

الإقليمي  واملركز  اخلليج،  لدول  العربي  الرتبية  مكتب  بني  وبالتن�ضيق  ال�ضياق،  هذا  ويف 
للتخطيط الرتبوي، ومنظمة اليون�ضكو باملقر املركزي، ومكتب اليون�ضكو الإقليمي بكل من 
الدوحة، وبريوت.. فقد انعقدت ور�ضة العمل �ضبه الإقليمية للدول الأع�ضاء مبكتب الرتبية 
العربي لدول اخلليج، لإطالق عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع، وذلك يف الفرتة من 

17 19 يونيو 2013 باملركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي.

 أهداف الورشة

تتلخ�ص اأهداف الور�ضة فيم يلي:
• تقدمي ومناق�ضة املبادئ التوجيهية والإر�ضادات الفنية لإعداد التقييم الوطني للتعليم 	

للجميع.
• عر�ض بع�ض املوؤ�ضرات الأ�ضا�ضية لتقييم اإجنازات التعليم للجميع.	
• عر�ض الدول لال�ضرتاتيجية الوطنية لإطالق التقييم الوطني للتعليم للجميع.	
• حتديد احلاجيات للم�ضاعدة الفنية لإجناز التقييم الوطني.	
• برجمة الأن�ضطة املرافقة للتقييم الوطني للتعليم للجميع.	

ويتمثل الهدف العام املن�ضود من عمليات ال�ضتعرا�ض القطري للتعليم للجميع بحلول عام 
2015، يف ال�ضطالع يف املقام الأول بتقييم مدى التقدم املحرز نحو حتقيق التعليم للجميع 
ال�ضتعرا�ضات  هذه  تثري  وقد  بتعهداتها.  البلدان  وفاء  ومدى  داكار،  موؤمتر  انعقاد  منذ 
نقا�ضاً نقدياً وا�ضع النطاق يف �ضفوف الأطراف املعنية الوطنية ب�ضاأن م�ضار تطور قطاعي 
للجميع  التعليم  2000، ومدى جدوى  عام  القطري منذ  ال�ضعيد  والتدريب على  التعليم 
بالن�ضبة اإلى اأو�ضاعها الإمنائية القطرية الراهنة ويف فرتة ما بعد عام 2015. و�ضوف حتدد 
عمليات ال�ضتعرا�ض اأي�ضاً جمالت الأولوية التي يجدر موا�ضلة بذل اجلهود فيها من اأجل 
الوطنية لالإ�ضهام يف حتقيق تنمية من�ضفة وم�ضتدامة.  التعليم  ال�ضتمرار يف تغيري نظم 
اأهداف  ثالثة  حتقيق  اإلى   2015 عام  بحلول  للجميع  التعليم  ا�ضتعرا�ض  عمليات  وترمي 

ا�ضرتاتيجية مرتابطة هي:
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تقييم التقدم املحرز يف حتقيق الأهداف ال�ضتة للتعليم للجميع تقييم التقدم املحرز . 1
حتليل  خالل  من  القطري،  ال�ضعيد  على  للجميع  التعليم  وغايات  اأهداف  حتقيق  يف 
2000. و�ضيتم الرتكيز على حتديد الإجنازات،  الرئي�ضية منذ عام  املوؤ�ضرات  توجهات 
واأوجه الق�ضور والتفاوت، وامل�ضكالت التي تعرتي انتفاع الأطفال واليافعني والرا�ضدين 

بتعليم اأ�ضا�ضي جيد.
ا�ضتعرا�ض تطبيق ال�ضرتاتيجيات الرامية اإلى حتقيق التعليم للجميع فقد حدد اإطار . 2

عمل داكار، اإلى جانب الأهداف ال�ضتة للتعليم للجميع، اثني ع�ضر ا�ضرتاتيجية ارتكز 
عن  ال�ضرتاتيجيات  هذه  ا�ضتعرا�ض  و�ضيجري  ال�ضتة.  الأهداف  هذه  لتحقيق  عليها 
 ،2000 عام  القطري منذ  امل�ضتوى  بها تطبيقها على  التي مت  الطريقة  طريق حتليل 
وحتديد التحديات والحتياجات التي ل تزال قائمة، وذلك لتعزيز فعالية قطاع التعليم 

والتدريب وتعزيز كفاءته يف اإطار ما يقدمه من اإ�ضهام يف جهود التنمية الوطنية.
حتديد مدى �ضالحية اإطار عمل التعليم للجميع فينبغي الت�ضاور ب�ضاأن مدى �ضالحية . 3

اإطار العمل الدويل للتعليم للجميع بالن�ضبة اإلى ال�ضيا�ضات واملمار�ضات الوطنية للتعليم 
يف امل�ضتقبل. وينبغي اأن ميثل هذا الت�ضاور اأ�ضا�ضاً ت�ضتند اإليه البلدان يف حتديد الجتاه 
و�ضياغة جدول اأعمالها اخلا�ض بالتعليم واملالئم لأو�ضاع التنمية يف امل�ضتقبل يف فرتة 
ما بعد عام 2015. و�ضوف ُي�ضتخدم هذا الت�ضاور اأي�ضاً لرفد النقا�ض العاملي ب�ضاأن نطاق 

و�ضكل اأي جدول اأعمال دويل قد يو�ضع للتعليم لفرتة ما بعد عام 2015.
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 الجلسة االفتتاحية

برعاية معايل وزير الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربية املتحدة رئي�ض جمل�ض اإدارة 
يوم  �ضباح  انطلقت  القطامي،  حممد  حميد  الأ�ضتاذ  الرتبوي  للتخطيط  الإقليمي  املركز 
الثنني 17 يونيو 2013م فعاليات لقاء وور�ض عمل خرباء التقييم الوطني للتعليم للجميع 
يف الدول الأع�ضاء مبكتب الرتبية والعربي لدول اخلليج، حيث افتتح �ضعادة الأ�ضتاذ علي 
فعاليات  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  ال�ضويدي  ميحد 
�ضرم  اأن عقد يف  �ضبق  الذي  للتعليم  الإقليمي  املنتدى  �ضياق  املكتب يف  الذي يعقده  اللقاء، 

ال�ضيخ بجمهورية م�ضر العربية يف �ضهر اأكتوبر 2012م.

كلمة وزارة الرتبية والتعليم:
اأهمية  للور�ضة  افتتاحه  والتعليم يف  الرتبية  وزارة  وكيل  ال�ضويدي  علي ميحد  �ضعادة  اأكد 
الور�ضة التي تنظمها ثالث موؤ�ض�ضات دولية واإقليمية تعنى بتطوير التعليم يف دول اخلليج 
واليمن، وهي منظمة »اليون�ضكو«، ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، واملركز الإقليمي 
منظمة  فيه  ت�ضتعد  وقت  يف  تاأتي  الور�ضة  اأن  واأ�ضاف  بال�ضارقة،  الرتبوي  للتخطيط 
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»اليون�ضكو« والدول الأع�ضاء، ل�ضتعرا�ض جتربة التعليم للجميع بحلول عام  2015، ومدى 
نحو  املحرز  التقدم  مدى  وتقييم  للجميع،  التعليم  مل�ضروع  ال�ضتة  الأهداف  من  حتقق  ما 
الوطنية والدولية  داكار، واللتزامات  انعقاد موؤمتر  التعليم للجميع، منذ  اأهداف  حتقيق 

التي حققتها الدول الأع�ضاء.
فيه  تعمل  ال�ضنتني،  قرابة  ي�ضتمر  مل�ضروع  الأولى  تعترب اخلطوة  الور�ضة  اإن  �ضعادته  وقال 
دول املنطقة مع �ضركائها ال�ضرتاتيجيني على و�ضع خطة كاملة، لتقييم التقدم املحرز يف 
حتقيق الأهداف ال�ضتة للتعليم للجميع والإجنازات، متهيدا لو�ضع اخلطط امل�ضتقبلية ملا 
بعد عام  2015. وقدم ال�ضكر والعرفان ملعايل الدكتور علي بن عبداخلالق القرين مدير عام 
باعتباره  اللقاء وعقده،  اإقامة هذا  تبنى مبادرة  العربي لدول اخلليج على  الرتبية  مكتب 
اخلليجية  القيادة  تطلعات  ويحقق  املنطقة،  يف  النجاح  ل�ضركاء  خطة  لو�ضع  اأولى  خطوة 
و�ضعوبها وكذلك تقدم بال�ضكر ملنظمة اليون�ضكو لدعمها الدائم وم�ضاندتها للدول يف جمال 
التعليم وتطويره و�ضكر املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي حلر�ضه على ا�ضت�ضافة مثل 

هذه اللقاءات والتي من خاللها ي�ضتطيع حتقيق اأهدافه ال�ضرتاتيجية وروؤيته.

كلمة املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي:
الرتبوي  للتخطيط  الإقليمي  للمركز  العام  املدير  املطيوعي  هالل  مهرة  الأ�ضتاذة  رحبت 
والتقارير  ال�ضرتاتيجيات  تقييم  الى  تهدف  الور�ضة  اإن  مبينة ً  وامل�ضاركني،  باحل�ضور 
�ضوء  يف  وذلك  اأو�ضاعها،  وتقييم  موؤ�ضراتها  وحتليل  للجميع  التعليم  لتحقيق  الوطنية، 
املبادئ التوجيهية والإر�ضادات الفنية، التي اأعدتها منظمة »اليون�ضكو«، و�ضوًل اإلى التعرف 
على التقدم الذي اأحرزته كل دولة من الدول الأع�ضاء يف هذا الجتاه، ف�ضال عن ا�ضتقراء 
نتائج مبادرة التعليم للجميع بعد عام  2015، مو�ضحة اأن املركز الإقليمي ويف اإطار التفوي�ض 
الذي حددته اتفاقية اإن�ضائه وت�ضغيله، �ضوف يكون �ضريكاً ا�ضرتاتيجياً يف دعم جهود تدريب 
حتقيق  دون  حتول  قد  التي  والتحديات  امل�ضكالت  ومغالبة  الفجوة  ل�ضد  الأع�ضاء  الدول 
هذه املبادرة وتنفيذ اأهدافها، ويف نهاية كلمة الأ�ضتاذة مهرة املطيوعي تقدمت بوافر ال�ضكر 
والعرفان اإلى معايل الأ�ضتاذ حميد حممد القطامي وزير الرتبية والتعليم، رئي�ض جمل�ض 
�ضكرها  عن  وعربت  للمركز،  املتوا�ضل  لدعمهما  الوزارة  عام  وكيل  و�ضعادة  املركز،  اإدارة 
ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، ومكتب اليون�ضكو الإقليمي ببريوت ومكتب اليون�ضكو 

بالدوحة على تبني هذه الور�ضة بالتعاون مع املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي.
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كلمة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج:
األقى معايل الدكتور عبد ال�ضالم اجلويف كلمة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج حتدث 
قادة  تطلعات  وحتقيق  تنفيذ  اإلى  تهدف  التي  والور�ض  اللقاء  عقد  اأهمية  مدى  عن  فيها 
دول املنطقة، مو�ضحاً اأن هذه الور�ض وحلقات النقا�ض، تهدف اإلى تقدمي ومناق�ضة املبادئ 
بع�ض  وعر�ض  للجميع،  للتعليم  الوطني  التقييم  لإعداد  الفنية  والإر�ضادات  التوجيهية 
لتقييم  الوطنية  وال�ضرتاتيجية  للجميع  التعليم  اإجنازات  لتقييم  الأ�ضا�ضية  املوؤ�ضرات 
اإجنازات التعليم للجميع، وكذا حتديد احلاجيات للم�ضاعدة الفنية الالزمة لإجناز ذلك، 

اإ�ضافًة اإلى برجمة الن�ضاطات املرافقة للتقييم الوطني للتعليم للجميع.

كلمة اليون�ضكو:
كما األقى ال�ضتاذ/ �ضعيد بلق�ضلة اخت�ضا�ضي برامج التخطيط الرتبوي والتعليم للجميع 
لدول  العربي  الرتبية  مكتب  اأن  فيها  اأو�ضح  كلمة  ببريوت  الإقليمي  اليون�ضكو  مكتب  يف 
اخلليج و�ضركاوؤه كانوا �ضباقني يف عقد هذا اللقاء اأو الور�ضة على امل�ضتوى القليمي والعاملي، 
م�ضيداً بدعم اليون�ضكو لكافة الربامج الرتبوية والتعليمية، واأو�ضح اأن التقييمات الوطنية 
خالل  من  ال�ضته  للجميع  التعليم  اأهداف  نحو  املحرز  التقدم  تقييم  على  ت�ضاعد  �ضوف 
تنفيذ  ا�ضتعرا�ض  يتم  �ضوف  2000، كما  الرئي�ضية منذ عام  املوؤ�ضرات  حتليل الجتاهات يف 
ال�ضرتاتيجيات الرامية لتحقيق التعليم للجميع وحتديد التحديات املتبقية والحتياجات 
من اأجل تعزيز فعالية وكفاءة قطاع التعليم وم�ضاهمته يف التنمية الوطنية، ويف هذا املجال 
�ضوف يتم حتديد اإطار التعليم للجميع ومدى مالءمة الإطار العاملي مل�ضتقبل وممار�ضات 

التعليم الوطني.
اإعالن وا�ضتعرا�ض جدول الأعمال واملت�ضمن عقد  اللقاء الفتتاحي للور�ضة مت  ويف نهاية 
وحماور  مو�ضوعات  وتت�ضمن  املكتب  يف  الأع�ضاء  بالدول  للخرباء  اجلل�ضات  من  عدد 

ت�ضتهدف حتقيق الهدف املن�ضود من هذه الور�ضة.
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 فعاليات اليوم األول: اإلثنين 17/06/2013

التوجيهات والإر�ضادات الفنية:
• بداأت فعاليات اليوم الأول يف متام ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحاً، حيث قدمت الدكتورة فريال 	

ال�ضتعرا�ضات  بتنفيذ  التوجيهية اخلا�ضة  املبادئ  بالدوحة  اليون�ضكو  خان من مكتب 
مبثابة  لتكون  ا�ضا�ضاً  �ضممت  والتي   ،2015 عام  بحلول  للجميع  للتعليم  القطرية 
موجهات اإر�ضادية واقرتاحات ب�ضاأن تنفيذ عمليات ا�ضتعرا�ض التعلم للجميع، والنتقال 

بن�ضاطاته اإلى امل�ضتوى الإقليمي والدويل.
• ميكن 	 والتي  القطري،  ال�ضتعرا�ض  عمليات  اأهداف  التوجيهية  املبادئ  �ضملت  وقد 

تلخي�ضها يف ثالثة اأهداف )كما اأ�ضرنا �ضابقاً( هي:
تقييم التقدم الذي مت اإحرازه يف حتقيق الأهداف ال�ضتة للتعلم للجميع. «
ا�ضتعرا�ض تطبيق ال�ضرتاتيجيات الرامية اإلى حتقيق التعليم للجميع. «
حتديد مدى �ضالحية اإطار عمل التعليم للجميع. «

• كما واأ�ضارت املبادئ التوجيهية اإلى نواجت ومقت�ضيات اإجراء ال�ضتعرا�ض كالتي:	
امل�ضتوى . 1 على   Thematic موا�ضيعية  ودرا�ضات  تقارير  اإعداد  يف  وتتمثل  النواجت.. 

القطري ملعرفة اأ�ضباب حتقيق اأو عدم حتقيق التقدم املعني يف جمال التعليم للجميع، 
مع �ضرورة اأن ياأخذ هذا ال�ضتعرا�ض الطابع الت�ضاركي، تقوده وزارة الرتبية والتعليم 
من  بال�ضتفادة  امل�ضتقبل،  يف  التعليم  ل�ضت�ضراف  وطنية  حوارات  لإجراء  بالتهيئة 
املمار�ضات اجليدة والدرو�ض امل�ضتفادة، هذا اإلى جانب حتديد اللتزام اجلماعي بالتعليم 

للجميع قطرياً ودولياً.
اإ�ضراك كل الأطراف املعنية . 2 مقت�ضيات اإجراء ال�ضتعرا�ضات، والتي كما ا�ضرنا تتطلب 

مع  املتوفرة،  واملعلومات  للبيانات  الأمثل  ال�ضتخدام  ل�ضمان  الدولة،  يف  بالتعليم 
التاأكيد واحلر�ض على الفعالية والكفاءة يف جمع املزيد من املعلومات، وا�ضتغالل نتائج 

ال�ضتعرا�ض ل�ضتقطاب الدعم ال�ضيا�ضي واجلماهريي للتعليم.

اأو جلنة توجيهية  ت�ضكيل فريق وطني  اإلى  ت�ضاوري وطني يف�ضي  اإن�ضاء منتدى  ويتطلب 
ال�ضلطات  هي:  ا�ضا�ضية  جهات  ثالثة  لت�ضم  والتن�ضيق  والإر�ضاد،  التوجيه  عمليات  لتتويل 

الوطنية، ومنظمات املجتمع املدين، وال�ضركاء الدوليني بالدولة.
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اأن تتولى اللجنة التوجيهية تنظيم جمموعة من احلوارات الوطنية يف هيئة حلقات  على 
درا�ضية وور�ض عمل وفعاليات اإعالمية ومنتديات النرتنت والتوا�ضل الجتماعي، وت�ضكيل 
جلنة �ضياغة التقرير حتت رعاية اللجنة الوطنية، على اأن يت�ضمن التقرير الوطني درا�ضات 
الذي  ال�ضكل  ال�ضوء على  ال�ضواهد، وت�ضليط  املمار�ضات وحتليل  اأف�ضل  موا�ضيعية لو�ضف 

ينبغي اأن يكون عليه التعليم م�ضتقباًل.

كما ت�ضمنت املبادئ التوجيهية خطة زمنية مقرتحة لإجراء التقييم.. املبني اأدناه:

الأن�ضطة/الفعاليات الأ�ضا�ضية املقرتحةاجلدول الزمني التوجيهي

يونيو 2013
ب�ش�أن  الأع�ش�ء،  الدول  اإلى  اليون�شكو  ملنظمة  الع�مة  املديرة  خط�ب 
ال�شتعرا�ض  عملية  لإطالق  والتنفيذية  الفنية  التوجيهية  املب�دئ 

الوطني للتعليم للجميع للع�م 2015.

الدول تكون فريق ال�شتعرا�ض الوطني للتعليم للجميع.يونيو/يوليو 2013

اأغ�شط�ض 2013
ال�شتعرا�ض  عملية  لإطالق  الأول  الوطني  ال�شت�ش�ري  املنتدى  تنظيم 

الوطني للتعليم للجميع للع�م 2015 ر�شمًي� على م�شتوى الوطني.

�شبتمرب 2013
اأبريل 2014

الوطني  ال�شتعرا�ض  عملية  من  كجزء  الوطنية  احلوارات  من  �شل�شلة 
للتعليم للجميع للع�م 2015 واإعداد تقرير ال�شتعرا�ض الوطني.

اأبريل م�يو 2014
تنظيم منتدى وطني ب�ش�أن نت�ئج ال�شتعرا�ض الوطني للتعليم للجميع 

واأجندة التعليم مل� بعد 2015.

يونيو 2014
اإنه�ء تقرير ال�شتعرا�ض الوطني للتعليم للجميع للع�م 2015 وتقدميه 

اإلى منظمة اليون�شكو.

يونيو اأكتوبر 2014
الجتم�ع الإقليمي ب�ش�أن نت�ئج ال�شتعرا�ض للتعليم للجميع مت��شي� مع 

الفع�لي�ت الوطنية والع�ملية. 

اإعداد التقرير الإقليمي لال�شتعرا�ض للتعليم للجميع للع�م 2015. ين�ير م�ر�ض 2015

املوؤمتر الع�ملي ملب�درة التعليم للجميع للع�م 2015. م�يو 2015
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 المناقشات في اليوم األول:

وقد اأعطيت الفر�ضة لكل دولة للحديث عن اجلهود املبذولة منذ انعقاد موؤمتر �ضرم ال�ضيخ 
2012، يف اإطار تقييم التعليم للجميع.

�ضلطنة عمان:
اأ�ضار ممثل �ضلطنة عمان اإلى اأنه لبد من الو�ضول اإلى ال�ضركاء يف الوقت املنا�ضب، ويف اإطار 
املعطيات التي ميكن ان ي�ضهموا فيها، كما اأكد اأن املمار�ضات اجليدة لن�ضر الثقافة املت�ضلة 

بالتعليم للجميع ذات اأهمية. 
مبادرة  منها  للجميع،  التعليم  مبادرة  مع  تتكامل  مبادرات  هناك  اأن  اإلى  اأي�ضاً  ا�ضار  كما 
التعليم اأوًل التي اأطلقها الأمني العام لالأمم املتحدة، وغريها من املبادرات الدولية مثل: 
تقييم منت�ضف القرن 2007، ملمحاً اإلى عدم تطرق املبادئ املوجهة لدور الرتبية يف التنمية 

امل�ضتدامة، ل�ضيما واأن هناك تقييم لعقد الأمم املتحدة يف عام 2014.

دولة الكويت:
اأكدت ممثلة دولة الكويت على �ضرورة الهتمام بالتن�ضيق والتناغم بني الهيئات امل�ضاركة يف 
اللجان الوطنية، ويف توفري املعلومات، كما ا�ضارت اإلى �ضرورة ال�ضعي لإحداث التكامل بني 
تقارير الدول الأع�ضاء من خالل اجتماع اإقليمي يعقد ل�ضتعرا�ض التقارير. واأو�ضحت اإلى 
اأنه وبجانب التعليم العام والتعليم العايل والبحث العلمي والرعاية الجتماعية وجمعيات 
اأ�ضياًل من  اإن�ضاء املركز الوطني لتطوير التعليم �ضريكاً  املراأة واملجتمع املدين فقد ا�ضبح 

�ضاأنه اأن ي�ضهم يف ا�ضرتاتيجية النمو ال�ضامل واملتكامل للتعليم.
وتعليقاً على اخلطة الزمنية املقرتحة، والتي نقرتح ت�ضكيل املنتدى الوطني يف اأغ�ضط�ض، 
ال�ضعب  من  يكون  قد  فاإنه  الفطر،  وعيد  رم�ضان  �ضهر  قدوم  ظل  يف  اأنه  اإلى  ا�ضارت  فقد 

ت�ضكيل املنتدى.

اجلمهورية اليمنية:
التقييم،  عملية  اإجراء  اأجل  من  اتخذت  التي  الإجراءات  بالتف�ضيل  اليمن  ممثلة  تناولت 
وتقدمت بال�ضكر لكل الأطراف التي �ضاهمت يف هذا ال�ضاأن، م�ضرية اإلى اأنه قد متت اإعادة 
واأنه فور  والتعليم،  الرتبية  وزير  برئا�ضة معايل  للجميع  للتعليم  الوطني  املنتدى  ت�ضكيل 
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انتهاء هذه الور�ضة �ضبه الإقليمية من عملها، وبعد العودة اإلى اليمن �ضوف يتم ت�ضكيل جلان 
التقييم، بغر�ض تد�ضني اأول اجتماع للمنتدى اجلديد. 

وت�ضاءلت مندوبة اليمن حول دور املنتدى يف املرحلة اجلديدة، وكيفية التعامل مع الهدف 
الثالث باعتبار اأنه ي�ضكل لنا اأزمة من اأجل تقييمه، ل�ضيما واأن وزارة ال�ضحة لي�ضت ع�ضواً 

يف املنتدى، كما اأ�ضارت اإلى حاجة اليمن للدعم الفني.

اململكة العربية ال�ضعودية:
عر�ضت  ال�ضيخ،  �ضرم  موؤمتر  من  العودة  فور  باأنه  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ممثل  اأ�ضار 

التو�ضيات والتقرير على قيادة الوزارة، وقد �ضمل التقرير اربع مراحل هي: 
التخطيط للتقييم )اخلطة الزمنية، وتوفري املبالغ املالية(.. 1
احلملة الإعالمية، وت�ضارك فيها و�ضائل الإعالم املرئية واملقروءة.. 2
للتعليم . 3 ال�ضتة  الأهداف  وتقييم  جرد  عمليات  يف  ت�ضاهم  وا�ضتبانات  ا�ضتمارات  بناء 

للجميع، واأهداف الألفية.
للتقييم . 4 البيانات  لر�ضد  املنتدى،  م�ضتوى  وعلى  املناطق،  م�ضتوى  على  جلان  ت�ضكيل 

واإعداد التقرير.
املتابعة والتقييم عرب الزيارات امليدانية.. 5
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مملكة البحرين:
طرحت ممثلة مملكة البحرين عدة ا�ضتف�ضارات فيما يت�ضل باملنتدى الوطني، حيث اأ�ضارت 
امل�ضتوى  على  التقرير  اأن يطرح  وال�ضعب  الع�ضري  يكون من  قد  احلالية  الظروف  باأنه يف 

القومي، ولكن رمبا اأمكن اإ�ضراك ال�ضرائح املجتمعية ب�ضورة دورية يف نهاية 2013.
ت�ضكيل منتدى  وزاري، ومت  بقرار  توجيهية  ت�ضكيل جلنة  يتم  �ضوف  اأنه  قائلة  وا�ضتطردت 
وفرق عمل لتغطية جميع الأهداف، وخطة اإعالمية على امل�ضتوى الداخلي واخلارجي، حيث 

�ضاهمت جميع و�ضائل الإعالم يف التعبئة. وهناك �ضراكات قوية مع اجلهات املعنية. 

دولة قطر:
اأ�ضار ممثل دولة قطر باأن اجلهود بعد �ضرم ال�ضيخ ت�ضري على نهج طيب. 

دولة المارات العربية املتحدة:
الوزارة،  اإلى قيادة  التقرير  اأنه قام بت�ضليم  اإلى  املتحدة  العربية  اأ�ضار ممثل دولة الإمارات 
حيث اأعقب ذلك عقد اجتماعات مكثفة للقيادات ب�ضورة ا�ضبوعية، واأفاد باأن لدينا فرق فنية 
تعكف حالياً على درا�ضة الأهداف ال�ضتة، كما اأن اخلطط ال�ضرتاتيجية للوزارة 2030 ت�ضمل 
الأهداف ال�ضتة للتعليم للجميع، وغريها من اأهداف وخطط بعيدة املدى موؤكداً اأنه قد مت 
اإدارات الكرتونية متخ�ض�ضة جلمع البيانات حول التعليم وال�ضحة،  اإن�ضاء  يف هذا ال�ضياق 
اأ�ضهمت تلك  الذكي. وقد  والتعلم  الأكادميي  اأخرى متخ�ض�ضة يف العتماد  اإدارات  وهناك 
الإدارات يف توفري املعلومات والبيانات املطلوبة، كما اأن هناك توجيهات ملبادرات من الهيئات 

لإن�ضاء فرق داخلية لتنفيذ اأهداف التعليم للجميع.
ومن ثم حتدثت د. فريال خان طالبة من الدول اأن ل تركز على ماذا What ولكن ينبغي 

 .How الرتكيز على الكيف
ذات  اأوًل  التعليم  مبادرة  اأن  عمان،  ممثل  اثارها  التي  الت�ضاوؤلت  عن  حديثها  معر�ض  ويف 
اأهمية، لأنها تركز على النواحي الجتماعية والقت�ضادية وال�ضيا�ضية، واأن التنمية امل�ضتدامة 
لن تكون معزولة عن التعليم للجميع، و�ضوف يكون هناك ربط بني التعليم والتنمية، موؤكدة 
اأن نوعية الأدوات والآليات التي نحتاجها لإعداد التقرير �ضوف يتم مناق�ضتها يف جل�ضة يوم 

الثالثاء 18/06/2013.
واأ�ضار اأ. �ضعيد بلق�ضلة يف معر�ض حديثة عن ت�ضاوؤل اجلمهورية اليمنية حول عدم و�ضوح 
ا�ضلوب التعامل مع الهدف الثالث، مبيناً اأن املوؤ�ضرات �ضوف تعر�ض يف اليوم التايل. اأما ما 
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نحن ب�ضدده الآن فهو الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الدول من اآليات وتنظيم يف 
اأعقاب لقاء �ضرم ال�ضيخ، وكذلك التحديات التي واجهتها الدول.

واقرتح اأن يعر�ض ممثل اململكة العربية ال�ضعودية مقرتحهم ب�ضاأن املنتدى اخلا�ض باململكة 
مبادرة  اأوًل هي  التعليم  اأن  اأكد  كما  ال�ضقيقة،  اليمنية  ت�ضاوؤلت اجلمهورية  لالإجابة على 
اأطلقها الأمني العام لالأمم املتحدة بانكي مون، وت�ضمل ثالثة حماور هي: دعم اللتحاق 
وولوج التعليم، نوعية اأو جودة التعليم،، واملواطنة. ول نرى اأن هناك �ضرورة للوقوف عندها 

الآن، بل ميكن اعتبارها ال�ضرتاتيجية رقم )13(.
كما تناول دعوة عمان لعقد منتدى اإقليمي، موؤكداً اأن دور املنتديات الوطنية قد �ضهد تغرياً 
جدياً منذ عام 2000، وا�ضبحت هذه املنتديات الوطنية اأكرث اأهمية من املنتدى الإقليمي، 

واإن كان ذلك ل يعني عدم اللجوء اإلى املنتدى الإقليمي لحقاً. 
اإلى جانب  ال�ضيخ،  �ضرم  بعد  العربي لدول اخلليج ك�ضريك فاعل  الرتبية  دور مكتب  واأكد 
دور الأليك�ضو، والبنك الدويل. م�ضرياً اإلى اأن دور مكتب الرتبية العربي قد تبلور يف تبني 

الدعوة لهذه الور�ضة �ضبه الإقليمية.
ال�ضلة  ذات  الأ�ضئلة  بع�ض  على  لالإجابة  جمموعتني  اإلى  امل�ضاركني  تق�ضيم  مت  بعدها 

بال�ضتعدادات والإجراءات، والتزام كل دولة، واملجموعتان هما:
• من 	 )م�ضاركان  الكويت  اليمن،  قطر،  البحرين،  من  كل  وت�ضم  الأولى:  املجموعة 

املركز  من  امل�ضاد  حممود  د.  اليون�ضكو،  من  ثانق  نيني   / ال�ضيد  اإلى  اإ�ضافة  الكويت(، 
الإقليمي للتخطيط الرتبوي، ود. فريال خان من مكتب اليون�ضكو بالدوحة.

• املجموعة الثانية: وت�ضم كل من ال�ضعودية، عمان، الإمارات العربية املتحدة، وم�ضاركان 	
من دولة الكويت، اإ�ضافة اإلى ال�ضيد / �ضعيد بلق�ضلة، واأ.د. خمتار نور الدين عثمان من 

املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي، ود. عبد ال�ضالم اجلويف.
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فعاليات جمموعات العمل يف اليوم الأول:

املجموعة الث�نية املجموعة الأولى ال�شوؤالم

1

م����ه���ي الآل����ي�����ت 
ال��ق���ئ��م��ة ح���ل��ي��� 
ل���ر����ش���د ال��ت��ق��دم 
ح����������ول حت���ق���ي���ق 
للجميع  ال��ت��ع��ل��ي��م 
جم��ل�����ض  دول  يف 

التع�ون واليمن؟

م����ه���ي الآل����ي�����ت 
لالأعداد  املتوفرة 
التعليم  ل��ت��ق��ي��ي��م 
ل��ل��ج��م��ي��ع ل��ل��ع���م 

2015؟ 

الآلي�ت  هذه  وهل 
مالئمة؟

ما هي نقاط القوة 
وال�شعف يف اآلي�ت 
ت��ق��ي��ي��م ال��ت��ع��ل��ي��م 
ل��ل��ج��م��ي��ع؟ وك��ي��ف 
حت�شني  ن�شتطيع 

تلك الآلي�ت؟

الألي�ت الق�ئمة:
الر�شد الكمي )جمع البي�ن�ت من م�ش�دره� 	•

والتحقق من النمو(.
قواعد بي�ن�ت تقي�ض موؤ�شرات الأداء والتي من 	•

�شمنه� الأهداف ال�شته للتعليم للجميع.
ت��وج��د ق����ع���دة ب��ي���ن���ت جل��م��ي��ع امل�����ش��ت��وي���ت 	•

التعليمية وهن�ك اإ�شدارات لالإح�ش�ئي�ت.
املراجعة ال�شنوية ملن�ق�شة اأين نحن على �شعيد 	•

التقدم املحرز يف اأهداف التعليم للجميع.

الآلي�ت املتوفرة ومالئمته�:
نقاط القوة.

ق�عدة بي�ن�ت متوفرة يف جميع الدول.	•

نقاط ال�ضعف:
ق�عدة بي�ن�ت كمية غري �ش�ملة.	•
الآلي�ت غري موحدة.	•
ولكن 	• ال��رتب��ي��ة  وزارة  ه��ي  وامل��ن�����ش��ق  ال��ق���ئ��د 

ال�شراكة �شعيفة يف بع�ض الدول.
ت�أخر الإح�ش�ءات ال�شك�نية.	•

تطوير الآلي�ت:
بن�ء ق�عدة بي�ن�ت �ش�ملة ال�شرك�ء احلقيقيني.	•
الر�شد النوعي )الدرا�ش�ت والبحوث(.	•
ت���أط��ري امل��ف���ه��ي��م وامل���ج����لت ال��ت��ي ي��ج��ب اآن 	•

يت�شمنه� تقرير التعليم وتطوير اآلي�ت التقييم.

وت�شكيل فرق عمل 	• اإن�ش�ء 
الوطنية  التق�رير  لأعداد 
كل  ت�شم  للجميع  للتعليم 
اجله�ت املعنية ب�لتعليم.

لتقييم 	• عمل  ف��رق  وج��ود 
املوؤ�شرات ثم التوا�شل مع 

املوؤ�ش�ش�ت املعنية.
وج������ود جل������ن م��ت��ع��ددة 	•

التق�رير  لرفع  وتن�شيقية 
ال�شنوية عن مدى التقدم 
والجن�������ز وال��ت��ح��دي���ت 
امل���������وج���������ودة، وجل�������ن 
ملت�بعة  ع�لية  مب�شتوي�ت 

والر�شد والتقدم.
اآل��ي��ة لبن�ء 	• ي��ق��رتح و���ش��ع 

دائمة  متخ�ش�شة  ف��رق 
ل��ت�����ش��خ��ي�����ض ال���و����ش���ع 

احل�يل.
ه��ن���ك 	• ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 

تعمل  متخ�ش�شة  مراكز 
ع���ل���ى ج���م���ع ال��ب��ي���ن���ت 
على  ون�شره�  واملعلوم�ت 

م�شتوى الدول.
ت���ت���ول���ى ج���ه���ة م��ع��ي��ن��ة 	•

وحم�����ددة م��ه��م��ة ت��زوي��د 
ال��ي��ون�����ش��ك��و ب���ل��ت��ق���ري��ر 

الوطنية.
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ال�شوؤالم
املجموعة الأولى

)البحرين، اليمن، الكويت، قطر(

املجموعة الث�نية 
)الإم�رات، عم�ن، الكويت، 

ال�شعودية(

2

م����� ه����و ال���راب���ط 
تقييم  اآل��ي���ت  ب��ني 
للجميع  ال��ت��ع��ل��ي��م 
 2015 ل����ل����ع�����م 
الر�شد  وعملي�ت 
الق�ئمة  والتقييم 
ال�������ربام�������ج  يف 
املتعلقة  الأخ����رى 
ب���ل��ت��ع��ل��ي��م )م��ث��ل 
الأهداف المن�ئية 
اأه��داف  لالألفية، 
ع����ق����د ال��ت��ع��ل��ي��م 
التنمية  اأج���ل  م��ن 
امل�شتدامة، 
اأه������������داف ع��ق��د 
الم������م امل��ت��ح��دة 

ملحو الأمية؟

ي����رج����ى اق������رتاح 
رواب�����������ط مي��ك��ن 
بغر�ض  ان�����ش���ءه��� 
ت��وح��ي��د اجل��ه��ود 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ه����ذه 

الأهداف؟

اأوًل: الأهداف الإمن�ئية لالألفية:
وزارة  اإل��ى  يرجع  لالإح�ش�ء  امل��رك��زي  اجل��ه���ز 
الرتبية ب�لن�شبة لالأهداف ذات العالقة ب�لتعليم 

)جلنة ت�شيري(.
وزارة التخطيط ول تعده اإل بن�ًءا على طلب من 
جلنة  قبل  م��ن  وي��راج��ع  العالقة  ذات  اجل��ه���ت 

خمت�شة.

ث�نًي�: عقد التعليم من اأجل التنمية امل�شتدامة:
وزارة امل�لية ووزارة التخطيط العمراين.

ث�لًث�: اأهداف عقد الأمم املتحدة ملحو الأمية:
اإدارة التعليم امل�شتمر.

 
القرتاح:

مكتب ممثل عن جميع اجله�ت لت�شهيل العمل
مراكز وطنية تن�شق بني اجله�ت ذات العالقة.

ي���وج���د راب�����ط ق����وي بني 	•
وخمتلف  للجميع  التعليم 
الأخرى  الدولية  الربامج 
خ��شة  ب�لتعليم  املعنية 
ه���دف���ني م���ن الأه������داف 
املعنية  لالألفية  المن�ئية 

ب�لتعليم وامل�ش�واة.
بني 	• كبري  تن�شيق  ه��ن���ك 

اجله�ت املعنية ب�لربامج 
ال���دول وبني  الأخ����رى يف 
التعليم  ع��ل��ى  ال��ق���ئ��م��ني 

للجميع.
ل���وزارات 	• يكون  اأن  يجب 

الرتبية والتعليم دور كبري 
جدا يف هذه الربامج.

املن�شق 	• ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
للجميع  للتعليم  الوطني 
خم��ت��ل��ف  يف  ع���������ش����وا 
العمل  وف����رق  ال���ربام���ج 

املعنية بهذه الربامج.
يكون التن�شيق يف كل هذه 	•

الربامج مع اجلهة املعنية 
يف  التنموي  ب�لتخطيط 

كل دولة.
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املجموعة الث�نيةاملجموعة الأولىال�شوؤالم

3

ال�شرك�ء  ه��م  م��ن 
اأ�����ش����ح�����ب  اأو 
امل�شلحة امل�شرتكة 
اأن  ال��ذي��ن مي��ك��ن 
ي�ش�هموا يف تقييم 

التعليم للجميع؟

الإدارة الع�مة لإع�دة هيكلة القوى الع�ملة.	•
موؤ�ش�ش�ت املجتمع املدين.	•
الوزارات ذات العالقة.	•
وزارة التخطيط.	•
وزارة امل�لية.	•
اجله�ت ذات العالقة ب�لتعليم.	•
هيئ�ت �شم�ن جودة التعليم.	•
امل�نحني.	•
القط�ع اخل��ض.	•
ال�شرك�ء التحقيقني.	•

الوزارات  اأو  العلي�  املج�ل�ض 
كل  يف  ب�لتخطيط  املعنية 
دولة، وزارة ال�شحة، وزارة 
وزارة  الجتم�عية،  التنمية 
اجل�مع�ت،  الع�يل،  التعليم 
املدين  املجتمع  وموؤ�ش�ش�ت 
وذوي  ب���ل��ط��ف��ول��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
الح���ت���ي����ج����ت اخل������ش��ة، 
ب�لتعليم  املعنية  واجل��ه���ت 
التقني واملهني، وجم�ل�ض اأو 
الوطنية،  الح�ش�ء  مك�تب 
امل�شتقلة  التعليم  وجم�ل�ض 
ال���رتب���ي���ة،  وزارات  ع����ن 
وامل���وؤ����ش�������ش����ت ال��ب��ح��ث��ي��ة، 
لليون�شكو،  الوطنية  واللج�ن 
وامل�����ك������ت�����ب الق���ل���ي���م���ي���ة 

للمنظم�ت الدولية.



ور�ضة العمل �ضبه الإقليمية للدول الأع�ضاء مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج

19

ال�شوؤالم
املجموعة الأولى

)البحرين، اليمن، الكويت، قطر(

املجموعة الث�نية 
)الإم�رات، عم�ن، الكويت، 

ال�شعودية(

4

التحدي�ت  هي  م� 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال��ت��ي 
واج��ه��ت��ك��م اأث��ن���ء 
الر�شد  ع��م��ل��ي���ت 
للتعليم  والتقييم 
للجميع يف دولكم؟ 
ي������رج������ى ط�����رح 
من  واقعية  اأمثلة 

جتربتكم.

ت�أخر البي�ن�ت.	•
اجله�ت 	• م��ع  )التن�شيق  ال�شت�ت  مل  �شعوبة 

مع  والتع�مل  املن��شب  الوقت  يف  العالقة  ذات 
البي�ن�ت وبكف�ءة وف�علية(.

ت�شنيف بع�ض املعلوم�ت ب�عتب�ر اأنه� معلوم�ت 	•
خ��شة و�شرية.

عدم وجود اآلية للتقييم.	•
خ�شو�شية دول اخلليج يف التع�مل مع العم�لة 	•

الوافدة.
نظرة واقعية للتخطيط للم�شتقبل.	•
عدم توافق الإح�ش�ءات الوطنية لل�شك�ن مع� 	•

لأمم املتحدة.

العمل 	• ف���رق  ث��ب���ت  ع���دم 
وامل���ك���ل���ف���ني ب���ل��ت��ع��ل��ي��م 

للجميع.
ال��ت��ح��دي���ت ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 	•

وال��ربام��ج  التقدم  ر�شد 
امل��ح��و���ش��ب��ة ل��دع��م ه��ذا 

الر�شد.
ت���وح���ي���د الح�������ش����ءات 	•

منهجي  ب�شكل  وبن�ئه� 
م����ن ج���ه���ة حم�������ددة يف 

الدولة.
موؤ�شرات 	• وج��ود  �شرورة 

وق�بلة  وحم��ددة  وا�شحة 
للقي��ض.

املعلوم�ت 	• و���ش��ول  ت���أخ��ر 
املوؤ�ش�ش�ت  من  والبي�ن�ت 

املعنية.
اخ������ت������الف م���������ش�����در 	•

عملية  وغ��ي���ب  البي�ن�ت 
احل�����ش��ول  يف  التن�شيق 

على املعلومة.
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ال�شوؤالم
املجموعة الأولى

)البحرين، اليمن، الكويت، قطر(

املجموعة الث�نية 
)الإم�رات، عم�ن، الكويت، 

ال�شعودية(

5

ال�ش�ليب  ه��ي  م��� 
وال�����ط�����رق ال���ت���ي 
تقرتحونه� لأجراء 
ت��ق��ي��ي��م ال��ت��ع��ل��ي��م 
ل��ل��ج��م��ي��ع ل��ل��ع���م 

2015؟

من 	• بدعم  العري�ضة  اخل��ط��وط  م��ن  التحقق 
ال�شت�ش�رات الفنية.

اأ�ش�ليب التع�مل مع البي�ن�ت من خالل:	•
�ش�ملة  « بي�ن�ت  جتمع  مركزية  جهة  حتديد 

تخدم اأكرث من جم�ل.
حتديد م�شدر واحد للبي�ن�ت واملعلوم�ت. «
التي  « البي�ن�ت  متتلك  التي  اجلهة  حتديد 

يجب اأن يت�شمنه� التقييم.

ان�����ش���ء جل�����ن وه��ي��ئ���ت 	•
وفرق عمل.

ا�شرت�ش�دي 	• دليل  اع��داد 
لعملية التقييم.

ت���ن���ف���ي���ذ ور����������ض ع��م��ل 	•
تدريبية.

البي�ن�ت 	• توفري  ���ش��رورة 
الو�شفية  ولي�ض  الكمية، 

فقط.
للتوعية 	• دورية  ا�شدارات 

الع����الم����ي����ة مب���و����ش���وع 
التقييم.

اقرتاح زي�رات لفرق من 	•
اأو  العربي  الرتبية  مكتب 
اليون�شكو، ومق�بلة  مكتب 
الدول  القرار يف  متخذي 
مو�شوع  ب�أهمية  للتوعية 

التقييم.
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 فعاليات اليوم الثاني: الثالثاء 18/06/2013

التوجيهات والإر�ضادات الفنية:
بداأت فعاليات اليوم الثاين يف متام ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحاً، حيث ا�ضتعر�ض ال�ضيد / نياين 
اإطار عمل  ثانق التوجهات والر�ضادات الفنية، والتي انبثقت من ال�ضرتاتيجية )11( من 
التعليم للجميع، وقد  ا�ضرتاتيجيات  التقدم املحرز نحو حتقيق  داكار، والتي تتناول ر�ضد 
حددت الإر�ضادات الفنية نطاق التقييم الوطني للتعليم للجميع، وهي عبارة عن الأهداف 

ال�ضرتاتيجية الثالثة املتداخلة، املتمثلة يف:
تقييم التقدم املحرز نحو حتقيق الأهداف ال�ضتة.. 1
مراجعة تطبيق ال�ضرتاتيجيات الثني ع�ضر.. 2
حتديد وحاجة الإطار احلايل للتعليم للجميع، واأجندة التعليم امل�ضتقبلية.. 3

اأنظر الر�ضم املبني اأدناه:
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وقد خل�ض ال�ضيد / ثانق عمليات التقييم الوطني للتعليم للجميع للعام 2015 يف املراحل 
واخلطوات الآتية:

• وتطبيق 	 وتن�ضيق  وتنظيم  تخطيط  اإلى  يهدف  الوطني،  للتقييم  اأ�ضا�ضي  فريق  اإن�ضاء 
املهام الأ�ضا�ضية للتقييم، واإعداد التقرير، وينبغي اأن ي�ضرك يف هذا الفريق امل�ضوؤولني 

الرئي�ضيني من الهيئات املعنية بالتعليم، بال�ضكل الآتي:
جلنة التن�ضيق الوطنية املعنية بالتعليم للجميع. «
على  « ت�ضرف  التي  والحتادي،  املركز  م�ضتوى  على  احلكومية  والوكالت  الهيئات 

�ضيا�ضات التعليم، وتخطيط التعليم، الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة، 
وتدريب  املعلمني  املهارات،  وتدريب  الأمية  حمو  الكبار،  تعليم  الأ�ضا�ضي،  التعليم 

املعلمني، نقابات املعلمني واملالية.
» .EMIS وحدة الإح�ضاءات الرتبوية، وحدة نظام املعلومات
جهاز الإح�ضاء الوطني. «
ممثلي منظمات املجتمع املدين النا�ضطني يف التعليم للجميع. «
الباحثني واخلرباء الرتبويني يف جمال التعليم للجميع. «

 مراحل العمل:

ويقرتح اأن يعمل الفريق الوطني يف اإطار اخلطوات الآتية:
• املرحلة الأولى: مراجعة املعلومات والوثائق احلالية، مبا يف ذلك البيانات واملوؤ�ضرات 	

املبدئي  التقييم  هذا  �ضوء  ويف  والفجوات،  الثغرات  لتحديد  والدرا�ضات،  والبحوث 
واملعلومات  البيانات  توافر  ل�ضمان  اخلطوات  وتطبيق  تخطيط  الفريق  ي�ضتطيع 

املالئمة، وذات املوثوقية.
• املرحلة الثانية: ا�ضتخدام نتائج التقييم الأويل لت�ضميم واقرتاح خطة عمل للتقييم 	

والعمل  املوا�ضيعية،  البحوث  ومقرتحات  التقرير  وهيكلية  للجميع،  للتعليم  الوطني 
على ا�ضتقطاب دعم احلكومة وال�ضركاء، ويراعى تق�ضيم العمل وامل�ضوؤوليات بني اأع�ضاء 

الفرق.
• يقوم 	 التنمويني،  وال�ضركاء  وموافقتها،  دعم احلكومة  تلقي  �ضوء  الثالثة: يف  املرحلة 

الفريق باإن�ضاء جمموعات عمل حمددة تتكون من هيئات اأو خرباء اكفاء لتنفيذ املزيد 
من مهام التقومي الأكرث دقة.
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 المناقشات في اليوم الثاني:

اجلمهورية اليمنية:
اأ�ضارت ممثلة اجلمهورية اليمنية، اإلى اأنه ح�ضب التفا�ضيل التي اأوردها ال�ضيد / ناين، فاإنه 
يتوقع اأن يكون التقرير �ضخماً، واأن ذلك يتطلب توافر اإح�ضائيني وخرباء ملراجعة التقرير، 
الإقليمي  التقرير  حجم  يكون  فكيف  الوطني،  التقرير  هو  هذا  كان  اإذا  قائلة  وت�ضاءلت 

والدويل ؟

�ضلطنة عمان:
حتدث ممثل �ضلطنة عمان واأ�ضار اإلى اأن ال�ضيد / ناين تعر�ض اإلى جومتيان 1990 1995، 
وداكار 2000، ولكنه مل يتعر�ض اإلى منت�ضف العقد 2007، وت�ضاءل هل ميكن العتماد على 
البيانات من 2007، اأم اأن هناك حاجة لن ي�ضمل التقييم الفرتة من 2000 2015، كما اأملح 
اإلى اأن التوجهات الفنية حتدثت عن ثالث مراحل �ضملت اأولويات واآليات العمل، والهيئات 
ل�ضياغة  منطلق  اأهم  تعترب  التي  امل�ضتقبل  اأولويات  تتناول  مل  لكنها  وغريها،  واللحان، 

اخلطط.

وتعقيباً على هذه الت�ضاوؤلت، فاإن ال�ضيد / ناين ا�ضار اإلى الآتي:
• اأن هذا التقرير ميكن اأن يكون ملهماً وممتعاً، ولكنه يت�ضمن حتديات، موؤكداً اأن اإيراد 	

كل هذه التفا�ضيل من �ضاأنه اأن يحيل التقرير اإلى مو�ضوعة، اإل اأن اإيراد هذه التفا�ضيل 
اأريد به اأن يكون موجهاً لعموم التقارير، ولكن لكل دولة خ�ضو�ضية، ول ميكن الأخذ 
بكل هذه التفا�ضيل، وكل ما ن�ضتهدفه هو جتميع البيانات التي ت�ضاعد يف تقييم التعليم 

للجميع، وبناء نظام التعليم للم�ضتقبل.
• اأما ب�ضاأن النطالق من 2007 اأي منت�ضف العقد، فاإن هذا بال �ضك يتوقف على حاجة 	

الفريق لتدعيم وتعزيز التقرير.
• وب�ضاأن املراحل الثالث التي جاءت يف التوجيهات، فاإنها ذات اأهمية، ذلك لأن اللتزام 	

ال�ضيا�ضي على م�ضتوى القيادة اأو امل�ضتوى الأعلى مهم، حيث اأن توفر الأموال واملعدات 
بو�ضعنا ف�ضل  لي�ض  واأنه  ي�ضكل حتديات.  الزاوية، وعدم توفرها  ت�ضكل حجز  للتقرير 
الثغرات  يظهر  �ضوف  والنوعي  الكمي  التحليل  اإجراء  واأن  مرحلة،  كل  من  ال�ضتفادة 

والفجوات، وبالتايل تربز اأهمية ومتطلبات التعليم املطلوب للم�ضتقبل.
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• ثم حتدث �ضعادة / علي ميحد ال�ضويدي وكيل وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات 	
املعايري قد رحلوا عن  اأن معظم الذين و�ضعوا هذه  اإلى  اأ�ضار من خاللها  يف مداخلة 
الدنيا، واأن اأمريكا اآنذاك كانت خارج اليون�ضكو، وقد اأعلنت اأمريكا برناجمها اخلا�ض 
بعدم ترك اأي طفل بال تعليم No Child left Behind، كما اأكد �ضيادته على اأن اجلانب 
من  قناعة  هناك  تكن  مل  واإذا  للجميع،  التعليم  تقييم  تقرير  اإعداد  يف  هام  ال�ضيا�ضي 
القيادة ال�ضيا�ضية، فاإنه مهما جمعنا من اخلرباء والخ�ضائيني، فاإن التقرير لن يرى 

بنف�ض  ويتحدثون  قناعة  لديها  ال�ضيا�ضية  اخلليج  دول  قيادات  اأن  هلل  واحلمد  النور. 
اللغة، هذا ف�ضاًل عن اأننا لنا دار جتمعنا خليجياً تتمثل يف مكتب الرتبية العربي لدول 
اخلليج، اإل اأنه برغم من ذلك فقد حدث ان�ضغال، حيث انكفاأت كل دولة على تطوير 
�ضبيل  العاملية، فعلى  باملبادرات  اهتمامها  اأكرث من  التعليم  الوطنية يف  ا�ضرتاتيجيتها 
املثال كان لدولة الإمارات روؤية ا�ضرتاتيجية طويلة املدى وخطط خم�ضية، مثاًل 2000 
2005، ثم حتولت اإلى خطط ا�ضرتاتيجية ق�ضرية، 2008 2010، 2011 2013 احلالية. 
بيانات  الوطنية جتميع  واملبادرات  ال�ضرتاتيجيات واخلطط  اأمكن عرب كل هذه  وقد 

�ضخمة ميكن اأن ت�ضاعد يف اإعداد التقرير الوطني للتعليم للجميع.
• وقد اأ�ضار اإلى �ضرورة تقدمي الدعم لبع�ض الدول العربية، فاحلروب وعدم ال�ضتقرار يف 	

كثري من الدول مثل اجلزائر، والعراق وال�ضودان ولبنان واليمن، خلفت وراءها الكثري 
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من الأطفال املعاقني اإعاقات ج�ضمية، ففي عام 2004 ويف الجتماع الذي انعقد ببريوت 
برز حتدي التعامل مع العاقات يف اليمن، كما اأن ما يجري حالياً يف ما ي�ضمى بالربيع 
العربي يوؤثر على دولة الإمارات العربية املتحدة، ذلك لأن دولة الإمارات تعتمد على 

تلك الدول يف التعاقد مع املعلمني الذكور.
• ومن بني التحديات اأنه بالرغم من اأن دول اخلليج دول غنية، اإل اأن عدد املدار�ض فيها 	

قليلة، مقارنة بالطلب على التعليم، ولكنه اأمر مقدور عليه.، والأمر كذلك فاإن هناك 
حاجة لدعم بع�ض الدول العربية، واإجراء تقييم واقعي، واأن الأمر يف جممله هو اأمر 

�ضيا�ضي اأكرث منه نواحي فنية.
• ثم عقب اأ. �ضعيد بلق�ضله، وا�ضار اإلى اأن هذا التقرير يهم الدول الأع�ضاء يف املقام الأول، 	

ويتوقف على مدى التزام احلكومات وقناعة قيادتها ال�ضيا�ضية، واأن التقرير هو عبارة 
عن ملخ�ض يت�ضمن ا�ضتخال�ض الق�ضايا الوطنية لت�ضخي�ض الو�ضع.

• علي 	  / �ضعادة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  �ضعادة  اإليه  ذهب  ما  مدعماً  اأ�ضار  وقد 
واخلطط  ال�ضرتاتيجيات  خالل  من  متوفرة  الوطني  للتقرير  البيانات  باأن  ميحد 
الوطنية، لأن التعليم للجميع ل ينف�ضل عن تلك ال�ضرتاتيجيات، وبالتايل ميكن اأن 
يكون التقرير ملخ�ضاً لتلك التقارير، وكما ميكن اأن تكيف هذه املوجهات والر�ضادات 

لتتنا�ضب مع خ�ضو�ضية وظروف كل دولة.
• اليوم 	 لفعاليات  الأمر  هذا  نرتك  �ضوف  فاإننا  اليون�ضكو،  من  املتوقع  الدعم  ب�ضاأن  اأما 

الثالث، واأ�ضار اإلى اأنه يف حالة عدم توفر البيانات احلديثة، فاإنه ميكن العتماد على 
�ضيا�ضة  هو  بل  اأرقاماً،  لي�ض  التقييم  اأن  كما  ال�ضقاطات،  واإجراء  �ضابقة،  اح�ضائيات 
يجري العمل عليها وبالتايل ميكن التنبوؤ بامل�ضتقبل، فمثاًل ال�ضتجابة لذوي احلاجات 

اخلا�ضة ميكن اأن يكون حتدياً م�ضتقبلياً.
• لدول 	 العربي  الرتبية  مبكتب  امل�ضت�ضار  اجلويف  ال�ضالم  عبد  الدكتور  معايل  ا�ضار  ثم 

اخلليج اإلى اأن هذه الور�ضة كان يفرت�ض اأن تنعقد بعد اجتماع وزراء الرتبية العرب يف 
م�ضقط، واأن الأمر يحتاج اإلى اللتزام ال�ضيا�ضي، وهناك بالفعل اإرادة �ضيا�ضية يف دول 
اخلليج، واأن التقرير ل يعترب نهاية الطريق، وهناك توجيه لعقد عدة منتديات ميكنها 

اأن ت�ضاعد يف بلورة روؤية وا�ضحة حول التقارير الوطنية.
• ويف اأعقاب املناق�ضة، مت تق�ضيم امل�ضاركني اإلى جمموعتني لالإجابة على بع�ض الأ�ضئلة 	

املرتتبة على ما طرح يف بداية اجلل�ضة الأولى لليوم الثاين.. حيث خل�ضت اإلى الآتي:
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فعاليات جمموعات العمل يف اليوم الثاين:

ال�شوؤالم
املجموعة الأولى

)البحرين، اليمن، الكويت، 
قطر(

املجموعة الث�نية
)الإم�رات، عم�ن، الكويت، ال�شعودية(

1

ه��ل امل��وا���ش��ي��ع وال��ع��ن���وي��ن 
املب�دئ  وثيقة  يف  املقرتحة 
من��شبة  التقنية  التوجيهية 
املوا�شيع  ه��ي  م���  ل��دي��ك��م؟ 
ببلدكم  اخل��شة  الإ�ش�فية 
يتن�وله�  اأن  ت��ق��رتح  ال��ت��ي 

التقرير؟

عند  اإ����ش����ف����ت  ت���وج���د  ل 
اإعداد التقرير ميكن اإجراء 

التعديالت الالزمة.

من��شبة للجميع.	•
اإ�����ش�����ف�����ت 	• ت����وج����د  ل 

ح����ل���ي����، ومي����ك����ن ع��ن��د 
اإع����داد ال��ت��ق��ري��ر اإج���راء 

التعديالت الالزمة.

توجيهه  عن�وين  من  عر�شه  مت  م�  كل 
اإ�ش�فة  توجد  ولكن  من��شبة  مقرتحة 
ال�ش�د�ض  الهدف  على  وتعليق  ب�شيطة 
اخل��ض بتح�شني ك�فة اجلوانب النوعية 

لتح�شني التعليم.

من  تع�ين  ح�لي�  العربية  ال��دول  ففي 
�شعبة  واقت�ش�ديه  �شي��شية  اأو���ش���ع 
ح���ل��ي���، ل���ذا لب���د م��ن اله��ت��م���م من 
والرتبية  التعلم  �شعوب�ت  م��وؤ���ش��رات 
وت�شمن  اإب��رازه���  م��ن  ولب��د  اخل��شة 
الدول  بع�ض  توجد  كذلك  التقرير،  يف 
يف  ذك��ره���  له�  ي��رتك  ج���ل��ي���ت  لديه� 

التقرير ح�شب م� ترى.
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ال�شوؤالم
املجموعة الأولى

)البحرين، اليمن، الكويت، 
قطر(

املجموعة الث�نية
)الإم�رات، عم�ن، الكويت، ال�شعودية(

2

م� هي نوع البي�ن�ت املت�حة 
ب��ل��دك��م وال��ت��ي  ح����ل���ًي���� يف 
ح�ش�ب  خالله�  م��ن  ميكن 
التقرير  واإع��داد  املوؤ�شرات 
م�ش�در  هي  وم���  الوطني؟ 

البي�ن�ت الرئي�شية؟

البي�ن�ت  توفر  م��دى  هو  م� 
ك�ملة وب�شكل موثوق فيه؟

البي�ن�ت الرتبوية )وزارة 	•
الرتبية والتعليم(.

ال���ب���ي����ن����ت ال�����ش��ك���ن��ي��ة 	•
وزارة  املركزي  )اجله�ز 

التخطيط.
والثقة 	• متوفرة،  البي�ن�ت 

ن�شبية.

 نوع البي�ن�ت:
لكل  تف�شيلية  ب��ي���ن���ت  ق���ع��دة  ت��وج��د 

املكون�ت التعليمية.
توجد ق�عدة بي�ن�ت �شحية و�شك�نية.

الإدارات  الرئي�شة يف  املعلوم�ت  مراكز 
والوزارات.

م�شلحة الإح�ش�ئي�ت الع�مة.
الإح�ش�ئي�ت ال�شك�نية.

هيئه الحوال املدنية.
املركز الوطني لالإح�ش�ء.

توافر البي�ن�ت:
من  لأن��ه���  به�  م��وث��وق  البي�ن�ت  جميع 
بع�ض  توجد  ولكن  الر�شمية  م�ش�دره� 
ب�شفه  املقيمة  ك���جل���ل��ي���ت  احل����لت 
ب�لبي�ن�ت  م�شجله  غ��ري  ر�شميه  غ��ري 

الإح�ش�ئية.
من  كثري  اجل�لي�ت  بع�ض  اأخ��رى  ح�له 
يف  اأبن�ئهم  بتدري�ض  يقومون  املقيمني 
بالدهم مع وجود اأق�مه يف البالد ويتم 
ت�شجيلهم كف�قد او مت�شرب يف البي�ن�ت 

الح�ش�ئية.
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ال�شوؤالم
املجموعة الأولى

)البحرين، اليمن، الكويت، 
قطر(

املجموعة الث�نية
)الإم�رات، عم�ن، الكويت، ال�شعودية(

3

تف�شيل  م�����ش��ت��وى  ه���و  م���� 
البي�ن�ت؟

الأحي�ء، 	• املن�طق،  ح�شب 
القرى.

ح���������ض����ب الأو���������ض��������اط 	•
احل�شرية الريفية؟

الفئ�ت 	• اجلن�ض،  ح�شب 
ال���ع���م���ري���ة وال���ع���رق���ي���ة 
وذوي  وال������ل������غ������وي������ة 

الحتي�ج�ت اخل��شة ؟
املعلمني ح�شب املوؤهل؟	•
ح�شب 	• امل���ل��ي��ة  امل������وارد 

وح�شب  التمويل  م�شدر 
نوع الإنف�ق؟

متوفر..	•
ح�شب طبيعة البلد.	•
العرقية 	• ع��دا  م���  متوفر 

تق�شيم  ي��وج��د  ل  ح��ي��ث 
بذلك.

جميع البي�ن�ت موجودة ومف�شله ح�شب 
النوع والفئة العمرية فتوفر اإح�ش�ئي�ت 
م�  الخ  وال�شف  العمر  ح�شب  الطالب 

عدا العرقية لأنه� غري موجودة.
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ال�شوؤالم
املجموعة الأولى

)البحرين، اليمن، الكويت، 
قطر(

املجموعة الث�نية
)الإم�رات، عم�ن، الكويت، ال�شعودية(

4

واملعلوم�ت  البي�ن�ت  هي  م� 
مت�حة  ت��ك��ون  ل  ق���د  ال��ت��ي 
وي��ن��ب��غ��ي ج��م��ع��ه��� لإع�����داد 
تخطط  وك��ي��ف  ال��ت��ق��ري��ر؟ 

جلمع هذه البي�ن�ت ؟

الغري  واملعلوم�ت  البي�ن�ت 
مت�حة:

م�����������ش������در ال���ت���م���وي���ل 	•
للمدار�ض اخل��شة.

م�ش�در التمويل للمع�هد 	•
اخل��شة.

الأطف�ل املهم�شني.	•
م��ن���ط��ق 	• يف  الأط�����ف������ل 

ال�شراع.
ومنت�شبي 	• ال��ع�����ش��ك��ري��ني 

الداخلية. 

التخطيط جلمعه�:
التق�رير اخل��شة.	•
م�شح الأ�شرة.	•
البي�ن�ت 	• دقة  من  الت�أكد 

من امل�نحني.
ال�����ش��راك��ة م���ع اجل��ه���ت 	•

ون�����ش��ر  ال���ع���الق���ة  ذات 
ال���وع���ي ب���أه��م��ي��ة ت��وف��ري 
التقرير  لإعداد  البي�ن�ت 

والتخطيط للتعليم.

يف �شلطنة عم�ن جميع البي�ن�ت مت�حه 
م�عدا:

ربط 	• حيث  من  امل�لية  الأم��ور  بع�ض 
وك��ذل��ك  ال��ق��وم��ي  ب���ل��ن���جت  التعليم 
ح�شة الفرد من الن�جت القومي ب�أي 
اأن تف��شيل بع�ض احل�ش�ب�ت القومية 

غري موجودة.

يف اململكة العربية ال�شعودية:
دقيقه 	• ب�����ش��وره  ال��ب��ي���ن���ت  ت��وج��د  ل 

وك�فيه.
اإ���ش��ق���ط���ت على 	• ه��و  ه��و مفقود  م��� 

مع  املق�رنة  البي�ن�ت  الكب�ر  تعليم 
الدول الإقليمية.

تعليم 	• يف  ال���دار����ض  تكلفه  ح�����ش���ب 
الكب�ر وحمو المية 

ح�ش�ب الهدر الرتبوي.	•
البي�ن�ت 	• تفتقد  اخل��ض  التعليم  يف 

التعليم  م�����ش���ه��م��ه  وم����دى  امل���ل��ي��ة 
اخل��ض يف التعليم للجميع.

ملحوظه: 
ي��ج��ب ع��م��ل م��ق��رتح���ت وح��ل��ول لهذه 
الدول  للتعرف على مم�ر�ش�ت  امل�شكلة 
على  احل�شول  كيفيه  م��ع  التع�مل  يف 
يف  اخل������ض  القط�ع  م�ش�همه  بي�ن�ت 

التعليم.
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ال�شوؤالم
املجموعة الأولى

)البحرين، اليمن، الكويت، 
قطر(

املجموعة الث�نية
)الإم�رات، عم�ن، الكويت، ال�شعودية(

5

ال�شي��ش�ت  وث���ئ��ق  ه��ي  م��� 
الوطنية واخلطط والتق�رير 
والأوراق  وال����درا�����ش�����ت 
اأن  ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ت��ي مي��ك��ن 
لإع��داد  كمراجع  ت�شتخدم 

التقرير الوطني ؟ 

ال�شرتاتيجي�ت.	•
اخلطط اخلم�شية. 	•
التق�رير ال�شنوية.	•
البحوث.	•
املب�درات الوطنية. 	•
والوث�ئق ذات العالقة.	•

الوث�ئق الرتبوية.	•
التق�رير الإح�ش�ئية ال�شنوية لوزارة 	•

الرتبية والتعليم الع�يل.
التق�رير الدولية للتعليم للجميع.	•
التقرير الوطني لأهداف الألفية.	•
خطط التنمية للدولة.	•
املقدمة يف 	• والدرا�ش�ت  العمل  اوراق 

املوؤمترات الرتبوية الدولية.
ت���ق����ري���ر امل������ب�������درات واخل���ط���ط 	•

ل�شرتاتيجية الوزارات املعنية.
•	 PERLS TMISS الدرا�ش�ت الدولية

.PESA

تق�رير التنمية الب�شرية. 	•
تق�رير نت�ئج اخلطط اخلم�شية.	•
ق���وان���ني ال��ت��ع��ل��ي��م ال�����ش���م��ل ل��ل��دول��ة 	•

)عم�ن(.

6

الرئي�شني  ال�شرك�ء  هم  من 
لإع�����داد ال��ت��ق��ري��ر، وك��ي��ف 
يف  ا�شراكهم  يتم  اأن  ميكن 
اأن  ميكن  وكيف  التقرير؟ 

يتم ا�شراكهم يف التقرير؟

ذات  اجله�ت  كل  ال�شرك�ء 
العالقة املرتبطة ب�لأهداف 

ال�شت.
ي��ت��م ا���ش��راك��ه��م م��ن خ��الل 
ت�����ش��ك��ي��ل ال���ف���رق واإع������داد 

م�شودة التقرير.

املنظم�ت الإقليمية الدولية.	•
م���وؤ����ش�������ش����ت وم�����راك�����ز ال��ب��ح��وث 	•

والدرا�ش�ت.
واملنظم�ت 	• املدين  املجتمع  منظم�ت 

الأهلية.
ذات 	• احلكومية  والهيئ�ت  ال��وزارات 

العالقة.
القط�ع اخل��ض.	•
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ال�شوؤالم
املجموعة الأولى

)البحرين، اليمن، الكويت، 
قطر(

املجموعة الث�نية
)الإم�رات، عم�ن، الكويت، ال�شعودية(

7

والتحدي�ت  الق�ش�ي�  م� هي 
يف  تواجهن�  اأن  ميكن  التي 
اإع����داد ال��ت��ق��ري��ر ال��وط��ن��ي، 

وكيف ميكن حله� ؟

اجله�ت 	• تع�مل  م��دى  م� 
الفنية مع البي�ن�ت.

م�شداقية البي�ن�ت.	•
الوقت.	•
تنفيذ املنتدى.	•
القرارات الوزارية.	•
مي���ك���ن ح��ل��ه��� ب���ل��دع��م 	•

الفني.

هن�ك حتدي�ت خ��شة ببع�ض البلدان 	•
مثل  ال�شعودية  العربية  اململكة  مثل 

ات�ش�ع الرقعة اجلغرافية.
ندرة 	• مثل  م�شرتكه  حتدي�ت  وهن�ك 

املوؤ�شرات  للتحليل  الوطني  العن�شر 
الرتبوية.

احللول:
التع�ون مع خرباء خ�رجيني. 	•
و���ش��ع م��ك���ف���آت ل��ل��ع���م��ل��ني يف ه��ذا 	•

املج�ل.
ل ي��وج��د دل��ي��ل ار����ش����دي وخ���رط��ة 	•

طريق لعمل التقرير.
عمل 	• اط���راف  ب��ني  تن�شقيه  م�ش�كل 

التقرير. 
الت�أخر التزود ب�لبي�ن�ت.	•
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ال�شوؤالم
املجموعة الأولى

)البحرين، اليمن، الكويت، 
قطر(

املجموعة الث�نية
)الإم�رات، عم�ن، الكويت، ال�شعودية(

8

فني  دع��م  اإل��ى  بح�جة  ه��ل 
م��ن ال��ي��ون�����ش��ك��و يف اإع����داد 

التقرير الفني ؟

ن��ع��م، ال���دع���م ال��ف��ن��ي قبل 
واأثن�ء وبعد:

التع�مل مع البي�ن�ت. 	•
اآلي�ت الإعداد.	•

نعم هن�ك ح�جة للدعم الفني من قبل 
اليون�شكو 

املقرتح�ت اخل��شة ب�لدعم ك�لت�يل:
عمل ور�شة تدريبية لتحليل املوؤ�شرات 	•

الح�ش�ئية.
م�شتمرة 	• مت�بعة  عمل  اليون�شكو  على 

ات�ضال  �ضباط  وتعيني  ال���دول  م��ع 
اآخر  على  للوقوف  الدائم  لالت�ش�ل 

امل�شتجدات. 
عمل زي�رات مت�بعة لفريق اليون�شكو 	•

للدول الراغبة يف ذلك.
ال���دول 	• ب��ب��ي���ن���ت  اليون�شكو  ت��زوي��د 

الخرى وذلك للمق�رنة.
هذا 	• يف  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ق���ءات  تكثيف 

املج�ل.
دعوة امل�ش�ركني من الدول الأع�ش�ء 	•

يف لق�ءات اليون�شكو ال�شنوية. 
التق�رير 	• ملراجعة  عمل  ور�شة  عقد 

قبل  املوائمة  عملية  ت�شهيل  اأجل  من 
الت�شليم النه�ئي للتقرير.
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 فعاليات اليوم الثالث: األربعاء 19/06/2013

املوؤ�ضرات:
�ضعيد   / ال�ضيد  التا�ضعة �ضباحاً، حيث عر�ض  ال�ضاعة  الثالث يف متام  اليوم  فعاليات  بداأت 
بلق�ضله اإطار موؤ�ضرات تقييم التعليم للجميع، وحتديد ماهية املوؤ�ضر، ودوره يف حتديد م�ضكلة 
اأو اإجناز، وا�ضتخدامه يف املقارنات عرب الزمن، ويف عمليات الت�ضخي�ض واتخاذ القرار.. ثم 
ت�ضخي�ض حالة حمددة،  اأو  لدرا�ضة ظاهرة معينة  اأكرث من موؤ�ضر  ا�ضتخدام  اأهمية  تناول 
ذلك لأن املوؤ�ضر الوحيد ل يعطي �ضورة �ضحيحة، مما يعني اختيار موؤ�ضرات منا�ضبة وقابلة 

للتطبيق ووا�ضحة، عند عمليات التاأويل.

ثم ا�ضتعر�ض موؤ�ضرات الأهداف ال�ضتة على التوايل.
)اأنظر امللحق 1( الذي ي�ضمل املوؤ�ضرات لالأهداف ال�ضتة(

معهد  وموقع  واملوؤ�ضرات،  امل�ضطلحات  قائمة  على  لالطالع  امل�ضاركني  املحا�ضر  وجه  وقد 
اليون�ضكو لالإح�ضاء على الرابط الآتي:

Http://www.uis.unesco.org/pages/glossary.aspex
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مناق�ضات الطاولة امل�ضتديرة:
اأن�ضطة الدول على امل�ضتوى املحلي يف اإطار اإعداد التقرير:

طر
ق

مراجعة الأن�شطة والآلي�ت، والبدء يف العتم�د على الإط�ر الع�م للتقرير.
درا�شة املوارد امل�لية وح�ش�ب الإنف�ق على التعليم البتدائي والث�نوي.

العمل على مغ�لبة التحدي�ت وال�شعوب�ت من خالل عقد ور�ض التدريب.
ت�شكيل جل�ن فنية لدرا�شة كل هدف من الأهداف ال�شتة.

يت
كو

ال

م�شروعً�   21 خ�ش�ض  وقد  ال�شتين�ت،  منذ  ال�شرتاتيجية  اخلطة  يف  مت�شمنة  ال�شتة  الأه��داف 
لالأهداف ال�شتة للتعليم للجميع )الط�لب / املعلم/ املنهج، والبيئة املدر�شية(.

مل يتم ت�شكيل فرق عمل.
املركز الوطني �شيقوم بتكوين الفريق الرئي�شي والفرق الفرعية.

هن�ك ح�جة اإلى زي�رات وملتقى لعر�ض م�شودات التقرير قبل ا�شداره يف �شورته النه�ئية.
ال�شلة  وال��وزارات ذات  الإدارات  التن�شيق بني  اإلى  التمويل، ولكنن� بح�جة  ل توجد �شعوب�ت يف 

ب�لتعليم، والإنف�ق عليه.
هن�ك ح�جة اإلى دعم فني من خالل زي�رات خرباء من اليون�شكو واملركز ومكتب الدوحة.

نع�ين من تدين جودة املخرج�ت.

من
الي

وزارة التعليم ووزارة التعليم الفني واملهني والتعليم الع�يل �شرورة وجود روؤية وطنية للتعليم.
اإعداد روؤية للتعليم واإ�شرتاتيجية موحدة.

و�شع التقرير النه�ئي للتعليم للجميع من خالل ت�شكيل اللج�ن الفنية والإح�ش�ئية.
مت ت�شكيل املنتدى بقرار وزاري وبدعم من مكتب اليون�شكو ب�لدوحة وببريوت.

مت ت�شكيل اللجنة اخل��شة ب�لتقييم. 
ت�شكيل جلنة ا�شرافية برئ��شة �شع�دة الوزير.

اأم� ب�ش�أن التمويل، فقد مت ت�شكيل �شراكة مع امل�نحني Donors بغر�ض تطوير ومتويل التعليم، كم� 
مت التف�ق مع البنك الدويل واليون�شكو بهذا ال�ش�أن.

بعد  واليون�شكو،  ال�شرك�ء  من  املنتدى  لعقد  اليون�شكو  من  والفني  امل�يل  الدعم  يكون  اأن  يف�شل 
حتديد الفجوات يف التمويل.
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ات
مار

الإ

اإعداد خطة عمل التقييم الوطني ب�لتع�ون مع املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي.
ت�شكيل اجلنة الإ�شرافية والتي ت�شم قي�دات وزارة الرتبية والتعليم واجله�ت الأخرى ذات ال�شلة 

ب�إعداد التقرير.
ت�شكيل اللج�ن الفرعية الفينة لدرا�شة الهداف ال�شتة للتعليم للجميع وجمع البي�ن�ت واملوؤ�شرات 

اخل��شة بكل هدف من الهداف.
ت�شكيل جلنة �شي�غة وكت�بة التقرير.

الدعوة لعقد منتدى للتقييم الوطني. 
العمل يف اإعداد التقرير.

عقد منتدى ملراجعة التقرير واإطالقه حمليً�.
امل�ش�ركة يف املنتدي�ت اخل��شة ب�لتعليم للجميع على امل�شتوى الإقليمي والدويل.

يجب على اليون�شكو توفري الدعم الفني للفرق التي �شوف ت�ش�رك يف اإعداد التقرير.

ين
حر

لب
ا

اإعداد خطة للمرحلة املقبلة وحتى 2014 لإعداد التقرير الوطني.
عر�ض م� مت يف هذا اللق�ء على اللجنة التوجيهية التي مت ت�شكيله� بقرار وزاري.

ت�شكيل فرق عمل منبثقة من اللجنة التوجيهية.
درا�شة مو�شوع التمويل لإعداد التقرير والتقييم. 

ور�شة حتليل املوؤ�شرات على امل�شتوى الإقليمي.

ية
ود

�ضع
ال

اإطالق املنتدى.
ت�شكيل جلنة وطنية.

و�شع خطة للتعليم للجميع م�شتقلة بدعم من اليون�شكو.
فرق العمل ب�ملح�فظ�ت هي الداعمة لتحقيق اخلطة.

موقع الكرتوين لإثراء اجل�نب املعريف.
ال�شتف�دة من اخلطط والتق�رير.

�شرورة عقد منتدى اإقليمي من وزراء تربية الدول لدعم الن�ش�ط�ت حتى 2015.
�شوف ن�شتعني ب�خلطة الزمنية، ل توجد م�شكالت ب�ش�ن التمويل.

نقرتح ت�شكيل فريق م�شغر لدول اخلليج لقراءة التق�رير قبل عر�شه�.
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ان
عم

مت اإ�شدار قرار وزاري ب�ش�أن ت�شكيل الفريق لإعداد التقرير.
ال�شتف�دة من خربات امل�ش�ركني يف دورة حتليل املوؤ�شرات التي انعقدت ب�ملركز يف ين�ير 2012.

عقد ور�شة عمل ل�شتعرا�ض نت�ئج ور�شة.
ت�شكيل فرق عمل متخ�ش�شة يف املج�لت ال�شتة.

ال�شتف�دة من خربات الع�ملني على اإعداد تقرير التعليم للجميع.
ال�شتف�دة من موؤ�شرات التعليم املعده من قبل اململكة العربية ال�شعودية وتطبيعه�.

درا�شة التق�رير ذات العالقة ب�لتعليم للجميع.
على اليون�شكو ان�ش�ء املنتدي�ت ومت�بعته�.

امل�ش�ركة يف ور�شة تدريبية لتحليل املوؤ�شرات يف ين�ير / فرباير 2014 ب�ملركز القليمي.
اإعداد دليل اإر�ش�دي.

عقد اجتم�ع �شبه اقليمي ل�شتعرا�ض التق�رير من بعد النته�ء من اإعداده� على م�شتوى اخلليج.
 تفعيل املنتدي القليمي على م�شتوى اخلليج.
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 ملخص نتائج الورشة:

• لقد خل�ض امل�ضاركون يف فعاليات ور�ضة العمل �ضبة الإقليمية للدول الأع�ضاء مبكتب 	
الرتبية العربي لدول اخلليج حول » اإطالق عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع » 
اإلى اأن ما عر�ض يف الور�ضة من مبادئ توجيهية، وتوجهات واإر�ضادات فنية، وموؤ�ضرات 
ت�ضتهدف تقييم التعليم للجميع للعام 2015، قد �ضكلت اأر�ضية م�ضرتكة لال�ضتهداء بها 

يف اإعداد التقارير الوطنية للدول الأع�ضاء.
• كما تاأكد اأن الآليات القائمة حالياً لر�ضد التقدم حول حتقيق التعليم للجميع ا�ضبحت 	

اأكرث و�ضوحاً، واأن عمليات الر�ضد الكمي والنوعي للبيانات واملعلومات املتوفرة حالياً 
مثل قواعد البيانات ينبغي اأن ت�ضمل جميع ال�ضركاء الوطنيني مع القيام بو�ضع اآليات 
لإحداث التن�ضيق بينها للح�ضول على بيانات ومعلومات موثوق بها، على اأن يوؤخذ يف 
العتبار ال�ضتفادة من البيانات التي توفرها املبادرات وال�ضرتاتيجيات الوطنية التي 
اخلم�ضية  واخلطط  ال�ضنوية،  والتقارير  للجميع  التعليم  اأهداف  تت�ضمن  بال�ضرورة 
اأجل  من  التعليم  عقد  مثل:  الدولية  املبادرات  عن  ف�ضاًل  هذا  ال�ضلة،  ذات  والوثائق 

التنمية امل�ضتدامة، واأهداف عقد الأمم املتحدة ملحو الأمية، وغريها من املبادرات.
• تتولى وزارات الرتبية والتعليم الدور القيادي يف اإعداد التقرير الوطني، بالتن�ضيق مع 	

ال�ضركاء الوطنيني، واأن ت�ضعى اإلى حتقيق الآتي:
تف�ضيل البيانات واملعلومات التي ل تتوافر حالياً، وو�ضع خطة تن�ضيقية جلمعها. «
ت�ضكيل اللجنة التوجيهية اأو الإ�ضرافية، واللجان الفنية لدرا�ضة وحتليل الأهداف  «

ال�ضتة للتعليم للجميع، وجلنة �ضياغة التقرير.
الدعوة اإلى منتدى وطني لتقييم التقرير. «
ابتكار الآليات الالزمة ملغالبة التحديات التي تواجه الفرق املنوط بها اإعداد التقرير  «

الوطني، م�ضتعينة يف ذلك با�ضتقطاب الدعم الفني من منظمة اليون�ضكو.
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 التوصيات:

يف اجلل�ضة اخلتامية للور�ضة �ضبة الإقليمية لدول اخلليج لإطالق عملية التقييم الوطني 
للتعليم للجميع، فقد خرج امل�ضاركون بالتو�ضيات الآتية:

للتقييم . 1 2013، عقد ور�ض  اأوائل  اأن يبداأ يف  ال�ضيخ على  �ضرم  انطالقاً من التفاق يف 
الوطني للتعليم للجميع، اإل اأنه برغم هذا التاأخري عن املوعد املحدد، اإل اأن دول اخلليج 

كانت �ضباقة يف عقد هذا امللتقى، حيث مت:
• املركز 	 واأن  اإر�ضادي،  دليل  مبثابة  وتكون  العمل،  فرق  اأدوار  حتدد  عمل  خطة  اإعداد 

الإقليمي للتخطيط الرتبوي �ضوف ي�ضاهم يف بلورة خطط الدول الأع�ضاء.
• �ضرورة الأخذ باجلدول الزمني املقرتح لتنفيذ التقرير حتى منت�ضف 2014.	
• اقرتاح بت�ضكيل جلنة م�ضغرة للدول ت�ضطلع مبتابعة تو�ضيات الور�ضة، حول التقدم 	

التقرير، وت�ضكل  التقارير متهيداً لإجناز  واإعداد  البيانات،  يتم احرازه يف جمع  الذي 
هذه اللجنة امل�ضغرة من املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي، ومكتب اليون�ضكو لدول 
من  دولتني  تر�ضيح  وميكن  اخلليج،  لدول  العربي  الرتبية  ومكتب  بالدوحة،  اخلليج 

الدول الأع�ضاء للمتابعة مع هذه اجلهات.
التزم مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج باإبراز وت�ضليط ال�ضوء على التعليم للجميع، . 2

يف اجتماع وزراء الرتبية والتعليم يف دول اخلليج القادم.
تقرر عقد ور�ضة عمل باملركز القليمي للتخطيط الرتبوي يف جمال حتليل املوؤ�ضرات . 3

يف يناير/ فرباير 2014، بعد اأن تتمكن الدول الأع�ضاء من جتميع كل البيانات املطلوب 
حتليلها من خالل الور�ضة.

لقاءاً . 4 بالدوحة  اخلليج  لدول  اليون�ضكو  مكتب  مع  بالتن�ضيق  القليمي  املركز  ينظم 
لعر�ض تقارير الدول النهائية.

يقرتح بناء منتدى الكرتوين للتعليم للجميع للدول الأع�ضاء، لعر�ض تقاريرها.. 5
توافقت الدول الأع�ضاء امل�ضاركة يف الور�ضة �ضبه الإقليمية على اأن املبادئ التوجيهية . 6

والتوجهات والإر�ضادات الفنية، واإطار املوؤ�ضرات، قد مت ا�ضتعرا�ضها ب�ضورة جيدة وكانت 
وتكييفها  للجميع،  التعليم  تقييم  بها يف  وال�ضتهداء  ال�ضرت�ضاد  يتم  و�ضوف  وا�ضحة، 

وفقاً خل�ضو�ضية كل دولة.

انتهت ور�ضة العمل بحمد اهلل وتوفيقه
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 المالحق:

امللحق )1( املوؤ�ضرات املقرتحة لتقييم التعليم للجميع للعام 2015

قدر الإمكان، تق�ضيم وحتليل كل املوؤ�ضرات بح�ضب:
املناطق اجلغرافية مثاًل ح�ضري/ريفي/مناطق/اأقاليم/وليات.. 1
املجموعات ال�ضكانية بح�ضب: النوع الجتماعي واملجموعات الإثنية واللغوية والدخل . 2

الأ�ضري.
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معدل القيد الإجم�يل )GER( يف التعليم م� قبل البتدائي وغريه� من برامج ECCE بح�شب 	 ال
النوع الجتم�عي.

 	 ECCE الن�شبة املئوية للملتحقني اجلدد ب�ل�شف الأول ابتدائي الذين ح�شروا نوعً� من برامج
املنظمة بح�شب النوع الجتم�عي.

اللتح�ق ب�لتعليم م� قبل البتدائي اخل��ض وغريه� من برامج ECCE اخل��شة كن�شبة مئوية 	 
من اإجم�يل اللتح�ق يف التعليم م� قبل البتدائي وبرامج ECCE الأخرى.

الن�شبة املئوية للمعلمني املدربني يف التعليم م� قبل البتدائي وغريه� من برامج ECCE ذوي 	 
املوؤهالت الأك�دميية امل�شتلزمة للتعليم يف مرحلة التعليم م� قبل البتدائي و/اأو ECCE وفقً� 

للمع�يري الوطنية بح�شب النوع الجتم�عي.
من 	  مئوية  كن�شبة   ECCE برامج  من  وغريه�  البتدائي  قبل  م�  التعليم  على  الع�م  الإنف�ق 

اإجم�يل الإنف�ق الع�م على التعليم.
ن�شبة التالميذ اإلى املعلمني )PTR( يف التعليم م� قبل البتدائي )و/اأو ن�شبة موؤمني الرع�ية 	 

لالأطف�ل يف برامج رع�ية الطفولة املبكرة(.
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ن�شبة القبول الإجم�لية )GIR( يف العليم البتدائي بح�شب النوع الجتم�عي.	 
ن�شبة القبول ال�ش�فية )NIR( يف التعليم البتدائي بح�شب النوع الجتم�عي.	 
معدل القيد الإجم�يل )GER( يف التعليم البتدائي بح�شب النوع الجتم�عي.	 
معدل القيد ال�ش�يف )NER( يف التعليم البتدائي بح�شب النوع الجتم�عي.	 
ن�شبة القيد ال�ش�يف املعدل )ANER( يف التعليم البتدائي بح�شب النوع الجتم�عي2.	 
الن�شبة املئوية للرا�شبني يف التعليم البتدائي بح�شب ال�شف والنوع الجتم�عي. 	 
ن�شبة الر�شوب )RR( يف التعليم البتدائي بح�شب ال�شف والنوع الجتم�عي.	 
ن�شبة النج�ح )PR( يف التعليم البتدائي بح�شب ال�شف والنوع الجتم�عي.	 
ن�شبة الت�شرب )DR( يف التعليم البتدائي بح�شب ال�شف والنوع الجتم�عي.	 
ن�شبة الت�شرب )DR( يف التعليم البتدائي )يف كل ال�شفوف( بح�شب النوع الجتم�عي.	 
ن�شبة البق�ء يف التعليم حتى ال�شف اخل�م�ض من التعليم البتدائي بح�شب النوع الجتم�عي11.	 
ن�شبة البق�ء حتى ال�شف الأخري من التعليم البتدائي بح�شب النوع الجتم�عي.	 
ن�شبة اإكم�ل الفوج البتدائي11.	 
ن�شبة النتق�ل الفعلية )ETR( من التعليم البتدائي اإلى الث�نوي الع�م بح�شب النوع الجتم�عي11.	 
العدد والن�شبة املئوية للمعلمني يف التعليم البتدائي/الأ�ش��شي بح�شب م�شتوى الت�أهيل الأك�دميي 	 

واملوؤهالت الأك�دميية امل�شتلزمة للتعليم يف املرحلة البتدائية وفقً� للمع�يري الوطنية بح�شب النوع 
الجتم�عي.

الن�شبة املئوية من املعلمني املدربني يف التعليم البتدائي/الأ�ش��شي بح�شب النوع الجتم�عي.	 
ن�شبة التالميذ اإلى املعلمني يف التعليم البتدائي/الأ�ش��شي.	 
املحلي 	  الإجم�يل/الن�جت  القومي  الن�جت  من  مئوية  كن�شبة  التعليم  على  الكلي  الع�م  الإن��ف���ق 

الإجم�يل.
الإنف�ق الع�م الكلي على التعليم كن�شبة مئوية من الإنف�ق احلكومي الكلي.	 
الإنف�ق الع�م على التعليم البتدائي/الأ�ش��شي كن�شبة مئوية من الإنف�ق الع�م الكلي على التعليم.	 
الإجم�يل/الن�جت 	  القومي  الن�جت  من  مئوية  كن�شبة  البتدائي  التعليم  على  احل�يل  الع�م  الإنف�ق 

املحلي الإجم�يل.
الإنف�ق الع�م احل�يل على التعليم البتدائي لكل تلميذ كن�شبة مئوية من ح�شة الفرد من الن�جت 	 

القومي الإجم�يل/الن�جت املحلي الإجم�يل.
الن�شبة املئوية ملدار�ض التعليم البتدائي/الأ�ش��شي التي تقدم تعليمً� ابتدائيً�/اأ�ش��شيً� ك�ماًل.	 
الن�شبة املئوية من املدار�ض البتدائية التي تعتمد اللغة )اللغ�ت( املحلية/اللغة الأم.	 
التوزيع املئوي لتالميذ التعليم البتدائي بح�شب م�ش�فة ال�شفر بني املنزل واملدر�شة.	 
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معدلت القرائية بني ال�شب�ب )15 - 24 �شنة( بح�شب النوع الجتم�عي.	 
بح�شب 	  ف��وق(  وم�  �شنة   15( والكب�ر  �شنة(   24  -  15( لل�شب�ب  املئوية  التوزيع  ون�شبة  عدد 

الأدنى  والث�نوي  البتدائي  مثاًل  ل  حم�شّ اأو  منجز  تعليمي  م�شتوى  )اأعلى  العلمي  التح�شيل 
والث�نوي الأعلى واجل�معي( وبح�شب النوع الجتم�عي.

وتعليم 	  الربن�مج )تعليم ع�م  نوع  الث�نوي بح�شب  التعليم  الإجم�يل )GER( يف  القيد  معدل 
تقني ومهني والتدريب والتعليم غري النظ�مي وتدريب امله�رات( بح�شب النوع الجتم�عي.

)تعليم 	  الربن�مج  ن��وع  بح�شب  الث�نوي  التعليم  يف   )ANER( املعدل  ال�ش�يف  القيد  ن�شبة 
النوع  بح�شب  امله�رات(  وتدريب  النظ�مي  غري  والتعليم  والتدريب  ومهني  تقني  وتعليم  ع�م 

الجتم�عي.
امله�رات 	  وتدريب  التقني/املهني  التعليم  مراكز  و/اأو  لربامج  املئوية  التوزيع  ون�شبة  عدد 

)TVET( لل�شب�ب والكب�ر بح�شب النوع )نظ�مي و/اأو غري نظ�مي(.
عدد ون�شبة التوزيع املئوية لل�شب�ب والكب�ر امللتحقني يف الأنواع املختلفة من برامج و/اأو مراكز 	 

.)TVET( التعليم التقني/املهني وتدريب امله�رات
عدد ون�شبة التوزيع املئوية لل�شب�ب والكب�ر الذين اأجنزوا خمتلف اأنواع برامج التعليم التقني/	 

.)TVET( املهني وتدريب امله�رات
 	 )TVET( عدد ون�شبة التوزيع املئوية ملعلمي/م�شهلي التعليم التقني/املهني وتدريب امله�رات

.TVET بح�شب نوع برامج و/اأو مراكز
للربامج 	  الأقل  )على  الأعلى  اإلى  الأدنى  الث�نوي  التعليم  من   )ETR( الفعلية  النتق�ل  ن�شبة 

الع�مة( بح�شب النوع الجتم�عي.
اأي موؤ�شرات متويل تربوي لهذا الهدف على الأقل للتعليم الث�نوي )بح�شب امل�شتوى(. 	 
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معدلت القرائية لدى الكب�ر )15 �شنة وم� فوق( بح�شب النوع الجتم�عي.	 
ل 	  ن�شبة الكب�ر )15 �شنة وم� فوق( بح�شب اأعلى م�شتوى من التح�شيل العلمي املنجز اأو املح�شّ

)البتدائي والث�نوي الأدنى والث�نوي الأعلى واجل�معي( وبح�شب النوع الجتم�عي.
عدد ون�شبة التوزيع املئوية لربامج القرائية والتعليم الأ�ش��شي املتوا�شل لدى الكب�ر بح�شب نوع 	 

الربامج.
عدد ون�شبة التوزيع املئوية لربامج التعليم الأ�ش��شي املتوا�شل لدى الكب�ر بح�شب نوع الربامج.	 
عدد ون�شبة التوزيع املئوية للمتعلمني امل�ش�ركني يف برامج القرائية والتعليم الأ�ش��شي املتوا�شل 	 

لدى الكب�ر بح�شب نوع الربامج.
عدد ون�شبة التوزيع املئوية للمتعلمني امل�ش�ركني يف برامج التعليم الأ�ش��شي املتوا�شل لدى الكب�ر 	 

بح�شب نوع الربامج.
نوع 	  بح�شب  الكب�ر  لدى  املتوا�شل  الأ�ش��شي  التعليم  و/اأو  القرائية  برامج  يف  الإكم�ل  معدل 

الربامج.
الكب�ر 	  لدى  املتوا�شل  الأ�ش��شي  والتعليم  القرائية  برامج  مل�شهلي  املئوية  التوزيع  ون�شبة  عدد 

بح�شب نوع الربامج.
الع�م على برامج القرائية والتعليم الأ�ش��شي املتوا�شل لدى الكب�ر كن�شبة مئوية من 	  الإنف�ق 

الإنف�ق الع�م الكلي على التعليم.
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الن�شبة املئوية لالإن�ث امللتحق�ت من القيد الكلي بح�شب امل�شتوى التعليمي )م� قبل البتدائي 	 
والبتدائي والتعليم الث�نوي الأدنى والأعلى(.

الن�شبة املئوية للمعلم�ت من العدد الكلي ملعلمي البتدائي والث�نوي الأدنى والأعلى.	 
البتدائي 	  قبل  )م���  التعليمي  امل�شتوى  بح�شب  امل��دار���ض  ملديرات/رئي�ش�ت  املئوية  الن�شبة 

والبتدائي والتعليم الث�نوي الأدنى والأعلى(.
امل�شتوى 	  على  احلكومية  الرتبوية  املك�تب  يف  الأعلى  الرتبوي�ت  للم�شوؤولت  املئوية  الن�شبة   

املركزي واملق�طع�ت والأق�ليم وامل�شتوى املحلي.
موؤ�شر التك�فوؤ بني اجلن�شني لكل من:	 

معدلت القرائية لدى الكب�ر وال�شب�ب.- 
معدل القيد الإجم�يل يف الرع�ية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة.- 
ن�شبة القبول الإجم�لية يف التعليم البتدائي.- 
�ش�يف ن�شبة القبول يف التعليم البتدائي.- 
معدل القيد الإجم�يل يف التعليم البتدائي.- 
�ش�يف معدل القيد يف التعليم البتدائي.- 
ن�شبة القيد ال�ش�يف املعدل يف التعليم البتدائي.- 
ن�شبة البق�ء يف التعليم حتى ال�شف اخل�م�ض.- 
ن�شبة البق�ء يف التعليم حتى ال�شف الأخري.- 
معدل اإجن�ز الفوج البتدائي.- 
معدل النتق�ل الفعلي من التعليم البتدائي اإلى الث�نوي )الع�م(.- 
معدل القيد الإجم�يل يف التعليم الث�نوي وبح�شب امل�شتوى )الأدنى والأعلى(.- 
معدل القيد الإجم�يل يف التعليم الأ�ش��شي )التعليم البتدائي والتعليم الث�نوي الأدنى(.- 
ن�شبة القيد ال�ش�يف املعدل يف التعليم الث�نوي.- 
ن�شبة القيد ال�ش�يف يف التعليم الث�نوي.- 
امل�شتوى -  بح�شب  اخلدمة  قبل  م�  للمعلمني  تدريبً�  تلقوا  الذين  للمعلمني  املئوية  الن�شبة 

التعليمي والنوع الجتم�عي.
الن�شبة املئوية للمعلمني الذين تلقوا تدريبً� للمعلمني اأثن�ء اخلدمة بح�شب امل�شتوى التعليمي - 

والنوع الجتم�عي.
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قبل 	  )م�  التعليمي  وامل�شتوى  الأك�دميية،  املوؤهالت  بح�شب  للمدّر�شني  املئوي  والتوزيع  العدد 
البتدائي، البتدائي، والتعليم الث�نوي الأدنى والأعلى( والنوع الجتم�عي.

للمع�يري 	  طبقً�  التعليم  تخّولهم  �شه�دة  يحملون  الذين  املدّربني  للمدّر�شني  املئوية  الن�شبة 
الأدنى  الث�نوي  والتعليم  البتدائي،  البتدائي،  قبل  )م�  التعليمي  امل�شتوى  ح�شب   f الوطنية، 

والأعلى( والنوع الجتم�عي.
ن�شبة التالميذ اإلى املعلمني )PTR( بح�شب امل�شتوى التعليمي )م� قبل البتدائي، البتدائي، 	 

والتعليم الث�نوي الأدنى والأعلى(.
ن�شبة التالميذ اإلى ال�شف )PCR( بح�شب امل�شتوى التعليمي )م� قبل البتدائي، البتدائي، 	 

والتعليم الث�نوي الأدنى والأعلى(.
البتدائي، 	  البتدائي،  قبل  التعليمي )م�  امل�شتوى  بح�شب   )TPR( التالميذ اإلى  الكتب  ن�شبة 

والتعليم الث�نوي الأدنى والأعلى( وح�شب املو�شوع.
الع�م 	  الإنف�ق  من  مئوية  كن�شبة  الأخ��رى  التعليمية  وامل��واد  الكتب  على  احل�يل  الع�م  الإنف�ق 

احل�يل بح�شب امل�شتوى التعليمي )البتدائي، والتعليم الث�نوي الأدنى والأعلى(.
تعوي�ض املدّر�شني كن�شبة مئوية من الإنف�ق الع�م احل�يل بح�شب امل�شتوى التعليمي )البتدائي، 	 

والتعليم الث�نوي الأدنى والأعلى(.
الن�شبة املئوية للمدار�ض التي حتتوي م�ش�در مي�ه حم�ّشنة بح�شب امل�شتوى التعليمي )م� قبل 	 

البتدائي، البتدائي، والتعليم الث�نوي الأدنى والأعلى(.
الن�شبة املئوية للمدار�ض التي حتتوي مرافق �شرف �شحي حم�ّشنة )اأي مع مراحي�ض منف�شلة 	 

الأدنى  الث�نوي  والتعليم  البتدائي،  البتدائي،  قبل  )م�  التعليمي  امل�شتوى  بح�شب  للبن�ت( 
والأعلى(.

الن�شبة املئوية للتالميذ الذين اأتقنوا كف�ءات التعليم الأ�ش��شي املحددة وطنيً� )خ��شة القرائية 	 
وتعلم احل�ش�ب وامله�رات احلي�تية( بح�شب ال�شف )مثاًل ال�شف الث�لث وال�شف الأخري من 

التعليم البتدائي، وال�شف الث�من اأو الأخري من التعليم الث�نوي الأدنى(.
احلي�ة املدر�شية املتوقعة.	 
الن�شبة املئوية للمدّر�شني الذين اأجنزوا �ش�ع�ت التعليم املطلوبة بح�شب امل�شتوى التعليمي )م� 	 

قبل البتدائي، البتدائي، والتعليم الث�نوي الأدنى والأعلى(.

امل�ضدر: الوحدتان A3 و A5 من الر�ضد املنتظم للتعليم للجميع – وحدات التدريب ملنطقة 
اآ�ضيا والهادئ.

http://www4.unescobkk.org/education/efatrai n الإلكرتوين:  املوقع   مراجعة 
/ing
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امللحق )2(.. جدول الأعمال

اليوم األول:
ت�ضجيل امل�ضاركني   09:00 – 8:00

اجلل�ضة الفتتاحية   10:00 – 9:00
كلمة املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي بال�ضارقة

كلمة اليون�ضكو
كلمة املكتب العربي للرتبية لدول اخلليج

كلمة معايل وزير الرتبية بالإمارات العربية املتحدة
تقدمي امل�ضاركني 

ا�ضرتاحة   10:30 – 10:00
الوطني  التقييم  لإطالق  الوطنية  ال�ضتعدادات  الأولى:  اجلل�ضة 

للتعليم للجميع
املركز  مدير  املطيوعي..  هالل  مهره   / �ضعادة  اجلل�ضة:  رئي�ض 

الإقليمي للتخطيط الرتبوي
تقدمي املبادئ التوجيهية املعدة من طرف اليون�ضكو    11:00 – 10:30

دائرة م�ضتديرة حول ال�ضتعدادات الوطنية لإعداد التقييم    11:30 – 11:00
جمموعات العمل: مناق�ضة املبادئ التوجيهية لإعـــــــــــــداد التقارير    12:30 – 11:30

الوطنية  
واآليات اطالق التقييم للتعليم للجميع.  

ا�ضرتاحة   13:00 – 12:30
تقدمي نتائج وتو�ضيات عمل املجموعات   14:00 – 13:00

تلخي�ض ) رئي�ض اجلل�ضة (   14:30 – 14:00
غذاء    14:30
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اليوم الثاني

اجلل�ضة الثانية: اإعداد التقرير الوطني للتعليم للجميع:
رئي�ص اجلل�ضة: �ضعادة د. علي الأملعي.. ممثل اململكة العربية ال�ضعودية. 

تقدمي الإر�ضادات الفنية املعدة من طرف اليون�ضكو   10:00 – 09:00
اأ�ضئلة وا�ضتف�ضارات حول الإر�ضادات الفنية  11:00 – 10:00

ا�ضرتاحة    11:30 – 11:00
جمموعات العمل: مناق�ضـــــــــــــــــــة حول مو�ضوع التقييم واأدوات   13:00 – 11:30

جمع البيانات  
وم�ضادر املعلومات.  

عر�ض نتائج عمل املجموعات   14:00 – 13:00
تلخي�ض )رئي�ض اجلل�ضة(   14:30 – 14:00

غذاء  14:30 
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اليوم الثالث

اجلل�ضة الثالثة: و�ضع برنامج لتنفيذ التقييم الوطني للتعليم للجميع
رئي�ص اجلل�ضة: �ضعادة / اأحمد الدرعي.. ممثل دولة الإمارات العربية املتحدة

تقدمي اإطار ملوؤ�ضرات تقييم التعليم للجميع  10:00 – 09:00
اأ�ضئلة وا�ضتف�ضارات حول املوؤ�ضرات   11:00 – 10:00

ا�ضرتاحة   11:30 – 11:00
طاولة م�ضتديرة   13:00 – 11:30

الأن�ضطة على امل�ضتوى الوطني   
الأن�ضطة على امل�ضتوى �ضبه الإقليمي   

اإمكانيات التمويل  
احلاجيات اإلى امل�ضاعدة الفنية  

اجلل�ضة اخلتامية: تلخي�ض نتائج الور�ضة   14:00 – 13:00

غذاء  14:00 
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امللحق )3(.. امل�ضاركون يف الور�ضة

الوظيفةال�ضم باللغة العربيةماجلهة

ية
رتب

 ال
ب

كت
م�شت�ش�ر مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج عبد ال�شالم حممد حزام اجلويف1م

مدير مكتب املدير الع�م حمد حممد ع�شريي 2

كو
ن�ض

يو
ال

مكتب اليون�شكو – الدوحة د. فري�ل خ�ن 3

مكتب اليون�شكو الإقليمي - بريوت�شعيد بلق�شله 4

املقر املركزي لليون�شكو - ب�ري�ضنيي نيي ث�ونغ 5

يت
كو

ال

املركز الوطني لتطوير التعليم د. ف�طمة حممد عبداهلل اله��شم6

املركز الوطني لتطوير التعليم �شه�د عبد احلفيظ يحيى بعب�ع7

مراقب التخطيط ب�إدارة التخطيطدلل اأحمد الب�لول 8

وا�شحة الظفريي 9
كبري اخت�ش��شي حتليل اإح�ش�ئي – رئي�ض ق�شم 

امل�شتجدات
ين

حر
لب

ا
وزارة الرتبية والتعليم لطيفة عي�شى فرح�ن البونوظة10

وزارة الرتبية والتعليم د. عبد الغني علي �ش�لح عبداهلل11

وزارة الرتبية والتعليم ح�شن ج��شم12

من
الي

املن�شق الوطني للتعليم للجميع د. اإن�ش�ف عبده ق��شم مر�شد13

م�شت�ش�ر وزارة الرتبية والتعليم  د. حمود حممد غ�لب ال�شي�ين14

ية
ود

�ضع
الأمني الع�م واملن�شق الوطني للتعليم للجميعد. علي بن عبده بن علي الأملعي15ال

م�شرف ع�م التخطيط وال�شي��ش�تفهد بن عبداهلل الطي�ر 16
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ان
عم

حممد بن �شليم بن حمد اليعقوبي17
اأمني اللجنة الوطنية للرتبية والثق�فة والعلوم 

)املن�شق الوطني للتعليم للجميع( 

اللجنة الوطنية للرتبية والثق�فة والعلوم بدر بن �شليم�ن بن حمود احل�رثي18

ات
مار

ن�ئب مدير اإدارة التقومي والمتح�ن�تاأحمد �شعيد الدرعي 19ال

ن�ئب مدير منطقة عجم�ن التعليميةف�طمة حمد علوان 20

طر
ق

د. عبدالعزيز حممد ال�شعدي21
مدير مكتب حتليل ال�شي��ش�ت والبح�ث – 

املجل�ض العلى للتعليم 

ب�حث اإح�ش�ء اأول املجل�ض الأعلى للتعليم منى مطر الكواري 22

مي
قلي

ال
كز 

ملر
مدير املركز القليمي للتخطيط الرتبوي مهرة هالل املطيوعي23ا

خبري تربوي – املركز القليمياأ.د. خمت�ر نور الدين عثم�ن24

خبري تربوي – املركز القليميد. حممود امل�ش�د 25


