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تقدمي

يع���د التعليم ح ًقا للجميع ،وج���ز ًءا من التنمية الب�شرية ،ف�ض ًال عن كونه ا�ستثما ًرا ب�شر ًّيا واعد ًا،
كم���ا �أنه �أ�صبح ميث���ل ر�ؤية مو�سعة للتعليم الأ�سا�س���ي التقف عند حدوده ال�سابق���ة املتمثلة يف توفري
فر����ص التعلي���م املجاني���ة وااللتزام به���ا يف �صورته���ا الراهنة ،بل جت���اوزه ليحقق تلبي���ة احلاجات
الأ�سا�سي���ة للف���رد من خالل تعميم االلتح���اق بالتعليم وامل�ساواة يف احل�صول علي���ه .وتو�سيع نطاقه
ان�سجاما مع حاجات املتعلمني
لي�شم���ل جميع فئات املجتمع ،من خالل توفري ظروف مدر�سي���ة �أكرث
ً
وفر�ص تعليمية نوعية تكون ذات �أثر ف ّعال يف حياتهم مما يجعل املدر�سة بيئة تربوية مالئمة ت�ضمن
للأطفال النمو ال�سليم والتكوين املتوازن الذي يقيهم �شر العرثات ويجنبهم عوامل الف�شل ،وي�ضمن
للكب���ار وملن فاتهم ُّ
حظ التع ّل���م املدر�سي اكت�س���اب �أ�سا�سيات املعرفة وا�ستكم���ال تكوينهم يف نطاق
التزاما عامل ًّيا بتوفري نوعية جيدة من التعليم الأ�سا�سي
الرتبية امل�ستدامة ،وقد مثل التعليم للجميع
ً
للجمي���ع بحل���ول ع���ام 2015م .بعد �أن تعه���دت ( )164حكومة م���ن بينها ال���دول الأع�ضاء يف مكتب
الرتبية العربي لدول اخلليج خالل املنتدى العاملي للرتبية الذي عقد يف دولة ال�سنغال (داكار�،إبريل
2000م) ب�ضم���ان انتفاع جمي���ع فئات املجتمع من الأطف���ال وال�صغار والكب���ار بالتعليم ،وقد ك ِّلفت
منظم���ة اليون�سك���و مبوجب �إطار عمل داكار بتن�سي���ق �أن�شطة ه�ؤالء ال�ش���ركاء بالتعاون مع الوكاالت
الأرب���ع الأخرى الداعية �إىل انعقاد منت���دى داكار (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،و�صندوق الأمم
املتحدة لل�سكان ،واليوني�سف ،والبنك الدويل) .بالإ�ضافة �إىل املنظمات واملكاتب الإقليمية والعاملية
املعنية بالرتبية والتعليم ومنها مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،كما و�ضعت اليون�سكو عدة �آليات
من �أجل حتقيق �أهداف التعليم للجميع.
وق���د خط���ت الدول الأع�ضاء باملكتب خطوات حثيث���ة يف اجتاه حتقيق ما تعهدت به مع املجتمع
ال���دويل واحلكوم���ات يف تنفي���ذ �إط���ار داكار للتعلي���م للجميع ،وحقق���ت يف �سبيل ذل���ك العديد من
الإجن���ازات يف جمال النمو الرتبوي والتعليمي الذي �أ�سه���م يف حتقيق م�ستوى متقدم من الأهداف
ال�ستة للتعليم للجميع.
وانطال ًق���ا من املهام الأ�سا�سية ملكتب الرتبية العربية لدول اخلليج التي من بينها“ :العمل على
تن�سي���ق عمليات تنمي���ة التعليم وتطويره وا�ستكماله���ا ...وو�ضع خطط التعلي���م والرتبية على �أ�س�س
علمي���ة تواك���ب التطورات املعا�ص���رة “ و�سع ًّيا �إىل حتقيق التن�سيق والتكامل ب�ي�ن الدول الأع�ضاء يف
جم���ال التعليم للجميع فقد بادر املكتب منذ انطالق �إط���ار داكار عام 2000م �إىل الإ�سهام امللمو�س
امللمو�س���ة يف دع���م الدول الأع�ضاء لبناء اخلط���ط الإ�سرتاتيجية املحققة لأه���داف التعليم للجميع
7

و�إن�ش���اء املنتدي���ات الوطني���ة للتعليم للجميع ،و�أ�ص���در املكتب يف �سبيل ذلك العدي���د من الدرا�سات
والأبح���اث ،كم���ا �شارك يف كثري من اللقاءات واالجتماعات وور�ش العمل التي تعنى بالتعليم للجميع
خالل ال�سنوات املا�ضية ،كان �آخرها مبادرة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج وبالتعاون مع املركز
الإقليم���ي للتخطيط الرتب���وي بال�شارقة ،ومكتب اليون�سكو الإقليمي بب�ي�روت يف تنظيم ور�شة العمل
الإقليمي���ة لل���دول الأع�ضاء يف املكتب ح���ول (�إطالق عملية التقييم الوطن���ي للتعليم للجميع) خالل
الف�ت�رة م���ن  19-17يوني���و 2013م ،وتعزيزًا لتلك اجله���ود يف دعم الدول الأع�ض���اء لبناء تقاريرها
الوطني���ة عن م���دى التقدم املحرز نحو حتقيق �أه���داف وغايات التعليم للجمي���ع منذ انعقاد م�ؤمتر
داكار ع���ام 2000م وا�ست�شراف م�ستقبل التعليم للجميع والتخطيط الرتبوي ملابعد 2015م ،فقد قام
مكت���ب الرتبية العربي ل���دول اخلليج بتكليف كل م���ن الدكتور عبدال�سالم اجل���ويف م�ست�شار املكتب
والدكت���ور عل���ي بن عبده الأملع���ي مدير عام التخطي���ط وال�سيا�سات ،والأمني الع���ام للتعليم للجميع
باململك���ة العربي���ة ال�سعودية ب�إعداد الدليل الإر�شادي لبناء تقري���ر التقييم الوطني للتعليم للجميع.
ليك���ون رافدً ا ومر�ش���دً ا ملجموعات العمل يف املنتدي���ات الوطنية للتعليم للجمي���ع يف الدول الأع�ضاء
عن���د �إع���داد تقاريرها الوطني���ة وحمق ًقا للأهداف املن�ش���ودة يف ر�صد وتوثيق الإجن���ازات الوطنية
الت���ي حتققت عن���د تطبيق الإ�سرتاتيجيات الوطنية الرامية �إىل حتقي���ق التعليم للجميع ،مع حتديد
التحدي���ات واالحتياجات التي التزال قائمة ،وبناء الر�ؤي���ة امل�ستقبلية ملا بعد العام 2015م �سع ًيا �إىل
تعزي���ز فاعليه التعليم وجتويد كفاءته وحت�س�ي�ن خمرجاته،و�سوف يقوم مكتب الرتبية العربي لدول
اخلليج بالتعاون مع الدول الأع�ضاء ب�إ�صدار التقرير اخلا�ص باال�ستعرا�ض الإقليمي للتعليم للجميع
بحلول عام 2015م ،الذي �سي�ستند يف �إعداده �إىل نتائج عمليات التقييم الوطنية يف الدول الأع�ضاء
باملكتب والتقارير املختلفة املتعلقة بذلك.
واهلل ويل التوفيق،،،
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مدير

املدير العام

		
املكتب الإقليمي لليون�سكو يف الدول العربية

ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج

د .حمد بن �سيف الهمامي

د.علي بن عبداخلالق القرين

متهيد
فق���د بادر مكتب الرتبي���ة العربي لدول اخلليج منذ انطالق �إط���ار داكار للتعليم للجميع 2000م
يف تعزي���ز ال�شراكات وتقدمي الدعم وامل�ساندة لل���دول الأع�ضاء باملكتب ومنظمة اليون�سكو واملجتمع
ال���دويل يف التخطيط والتن�سي���ق والتنفيذ واملتابعة للأن�شطة والربام���ج الرامية �إىل حتقيق �أهداف
التعلي���م للجميع ،ويف �سبي���ل ذلك ترجم مكتب الرتبية العربي لدول اخللي���ج كتاب :دليل التخطيط
لإع���داد اخلطة الوطنية .الذي �أع���ده مكتب اليون�سكو الإقليمي يف �آ�سي���ا واملحيط الهادي مع مكتب
اليون�سك���و الإقليم���ي للرتبية يف الدول العربية عام 1425ه���ـ2004/م ،والذي ا�شتمل على �إطار داكار
للعم���ل ال�ص���ادر عن املنتدى العامل���ي للرتبية (الذي عق���د يف داك ـ ــار بال�سنغال ع���ام 2000م) ،من
حي���ث الأه���داف وااللتزامات التي تعهدت به���ا احلكومات واملجتمع الدويل م���ن �أجل حتقيق نوعية
جي���دة م���ن التعليم الأ�سا�س���ي للجميع بحلول ع���ام 2015م ،و�أ�ش���ار الكتاب �إىل �أهمي���ة �إعداد خطة
وطني���ة للتعلي���م اجلميع جدي���رة بالثقة ك�شرط م�سب���ق لتوفري الدعم اخلارج���ي لتعليم اجلميع من
قب���ل املجتم���ع الدويل .وقد ا�شتمل الكتاب على �ستة ف�صول ،ت�ضم���ن الف�صل الأول �أ�صول التخطيط
الرتب���وي ،وت�ضمن الف�صل الثاين التخطيط من �أجل التعلي���م للجميع ،وا�شتمل الف�صل الثالث على
خطة التعليم للجميع يف التعليم الأ�سا�سي الر�سمي ،وعر�ض الف�صل الرابع لتخطيط التعليم للجميع
م���ن �أجل فئات الطفول���ة املبكرة ،والأطفال خارج املدر�سة ،والكبار من دون م�ستوى القرائية .وقدم
الف�ص���ل اخلام�س اعتبارات خا�صة بالكلف���ة والتمويل� ،أما الف�صل ال�ساد����س والأخري فقدم بيانات
حتليلي���ة للتخطي���ط للتعليم للجمي���ع .وذيلت الرتجمة مبجموع���ة مالحق هي� :إط���ار العمل العربي
للتعلي���م للجمي���ع ،ومعجم امل�صطلح���ات الأ�سا�سية امل�ستعمل���ة يف جمال التخطي���ط لتطوير التعليم
الأ�سا�سي� ،أمنوذج لتحليل وتخطيط التعليم للجميع.
كم���ا قام مكت���ب الرتبية العربي ل���دول اخلليج بتكليف ع���دد من الباحثني ع���ام 2004م ب�إعداد
درا�س���ة ج���اءت يف (� )203صفحة تناولت  :التعليم للجميع يف الوط���ن العربي ،وقد هدفت الدرا�سة
�إىل التع���رف على واقع التعليم ور�صده يف الأقطار العربية ،و�إدراك حاجة قطاع التعليم �إىل حتقيق
االلتزام���ات الت���ي �أقره���ا املجتمع الدويل ،و�أهمية حتقي���ق م�شروع “التعليم للجمي���ع” انطال ًقا من
اخللفي���ات املرجعي���ة التي �أقرها املجتمع ال���دويل مبا فيه البلدان العربية ،وم���دى االلتزام وال�سعي
لتحقي���ق ه���ذه الأهداف من خ�ل�ال التخطيط اجليد للم�ش���روع ،و�صياغ���ة ر�ؤى م�ستقبلية ت�سهم يف
حتدي���د م�ؤ�ش���رات التنفي���ذ والتقومي امل�ستمر م���ن �أجل بلوغ غاي���ات م�شروع “التعلي���م للجميع عام
(2015م – 1435هـ)”.
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كم���ا تناولت الدرا�سة بالر�صد والتتبع برام���ج التعليم للجميع التي �أقرها املجتمع الدويل ك�إطار
متكام���ل ي�ضم عنا�صر التعليم املختلفة ،ويرتبط مع الكيان���ات احلكومية الأخرى التي تقوم بتنفيذ
�أن�شطة تربوية ت�ستهدف حتقيق �أهداف التعليم للجميع.
وت�ض���م الدرا�س���ة بني طياتها �أربع���ة ف�صول :ت�ضمن الف�ص���ل الأول خطة الدرا�س���ة و�إجراءاتها
م���ن حيث م�شكل���ة الدرا�سة و�أهميته���ا ،وت�سا�ؤالته���ا ،وم�صطلحاتها ,و�أهدافه���ا ،ومنهجها ،وتناول
الف�صل الثاين :جهود اليون�سكو يف جمال حتقيق �إ�سرتاتيجيات التعليم للجميع من خالل امل�ؤمترات
واملنتديات التي �أقامتها لتفعيل �إ�سرتاتيجيات التعليم للجميع .وعر�ض الف�صل الثالث :واقع ترجمة
�أه���داف داكار “التعلي���م للجميع” �إىل برامج عمل قابل���ة للتنفيذ يف الوطن العربي� ،إذ تناولت واقع
كل هدف من �أهداف داكار ال�ستة من خالل البيانات الكمية املتوافرة عن التعليم يف البالد العربية،
�أما الف�صل الرابع والأخري فقد ا�شتمل على نتائج الدرا�سة وتو�صياتها ،وكان من �أهم تو�صيات هذه
الدرا�سة الآتي:
�أو ًال :حتقي���ق �أق�ص���ى ا�ستفادة ممكنة من التع���اون الدويل يف جمال حتقي���ق برنامج التعليم
للجميع يف الوطن العربي بحيث ت�شارك الدول العربية يف برامج التعاون الدويل اخلا�صة
بالتعليم على امل�ستويني الدويل والإقليمي ،وذلك لأن برنامج التعليم للجميع بحاجة لتفعيل
الأن�شط���ة املطلوبة وتوظي���ف تطبيقات النتائ���ج العلمية التي تتو�صل �إليه���ا هذه الربامج،
به���دف حتقي���ق اال�ستفادة منها ونقل التج���ارب الناجحة على امل�ست���وى الدويل لدرا�ستها
وتقوميها بهدف و�ضعها �ضمن برامج التخطيط الرتبوية.
ثان ًيا :تقومي جتارب التعاون الدويل ال�سابقة منذ مطلع الت�سعينيات – �إجراء درا�سات تقوميية
لربام���ج وجتارب التع���اون بني الدول العربية مب�ستوياته املختلف���ة – وكذلك على امل�ستوى
ال���دويل بهدف تع ّرف نتائج جت���ارب التعاون ال���دويل ال�سابقة ،وتع ّرف �أه���م الإيجابيات
وال�سلبيات،وتعزي���ز الربام���ج الناجح���ة ،وتدعي���م نتائجها م���ن �أجل تطويره���ا ،وال�سعي
لتطبيق برامج مماثلة بني الأقطار العربية،وتعميم النتائج الإيجابية بني الأقطار العربية
من خالل �إقامة م�شاريع م�شرتكة على امل�ستويني الإقليمي والعربي.
ثال ًث��ا :الت�أكيد عل���ى �أهمية متابعة جامعة الدول العربية مل�ش���روع اليون�سكو “التعليم للجميع”
يف الأقط���ار العربي���ة من حيث مدى التقدم الذي حت���رزه الأقطار العربية يف جمال تنفيذ
برام���ج التعلي���م للجميع،وتع ّرف ال�صعوب���ات والأ�سباب التي متنع بع����ض الأقطار العربية
من الو�صول �إىل حتقيق امل�ستوي���ات العليا ملبادئ وتطبيقات الربنامج،وتقدمي امل�ساعدات
الفني���ة واملالي���ة للدول الأع�ضاء املتع�ث�رة ،والعمل على نقل خ�ب�رات الأقطار التي �أجنزت
م�ستويات عليا للدول التي مل حتقق هذه امل�ستويات.
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وقد تبنى مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج منذ م�شاركته يف فعاليات املنتدى الإقليمي للتعليم
للجمي���ع (خارطة الطريق نحو العام 2015م ومابعده) والذي عقد يف مدينة �شرم ال�شيخ بجمهورية
م�ص���ر العربي���ة خالل الفرتة من � 16 - 15أكتوبر 2012م امل�ساهم���ة الفاعلة يف دعم الدول الأع�ضاء
يف املكتب لإعداد عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع والتخطيط ملابعد 2015م  ،كما نظم املركز
الإقليم���ي للتخطيط الرتبوي بال�شارقة،وبالتعاون مع مكتب اليون�سكو الإقليمي ببريوت ور�شة العمل
الإقليمي���ة لل���دول الأع�ضاء باملكتب ح���ول (�إطالق عملي���ة التقييم الوطني للتعلي���م للجميع) خالل
الفرتة من  19 - 17يونيو 2013م والتي ناق�شت املبادئ التوجيهية والإر�شادات الفنية لإعداد التقييم
الوطني للتعليم للجميع،وعر�ض امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية لتقييم �إجنازات التعليم للجميع.
وت�أكيدًا لتلك اجلهود والإ�سهامات وال�شراكات احلقيقة لإطالق عملية التقييم الوطني يف الدول
الأع�ض���اء يف املكت���ب فقد ت�شرفن���ا يف تكليفنا من قبل مكت���ب الرتبية العربي ل���دول اخلليج ب�إعداد
الدليل الإر�شادي لبناء تقرير التقييم الوطني للتعليم للجميع والذي كان الهدف الرئي�س من �إعداده
هو و�ضع مرجع تطبيقي بني �أيدي امل�س�ؤولني وجمموعات العمل الوطنية يف الدول الأع�ضاء يف املكتب
يعينه���م يف �سعيهم وعملهم لإعداد عملية التقييم الوطني للتعلي���م للجميع ب�صورة وا�ضحة و�شاملة
ومتكامل���ة ،ت�سهم يف ر�صد التقدم املحرز يف اخلطط الوطني���ة نحو حتقيق �أهداف وغايات التعليم
للجمي���ع منذ انعق���اد م�ؤمتر داكار عام 2000م .وق���د حر�صنا عند �إعداد ه���ذا الدليل على مراعاة
التباي���ن الطبيعي يف م�ست���وى التقدم والإجناز لأهداف التعليم للجميع م���ن بلد �إىل �آخر من الدول
الأع�ض���اء باملكت���ب؛ وذلك تقدي ًرا للظ���روف واملمار�س���ات التعليمية والرتبوية والربام���ج والأن�شطة
املنفذة من قبل كل بلد وفق الأهداف التي حددها يف خططه التعليمية والرتبوية.
واهلل ويل التوفيق،،،
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امل�صطلحات :
التعليم للجميع:

يق�صـ ـ���د بالتعلـ ـي���م للجمي ــع توفري تعليم �أ�ســا�سي جيد لكل الأطف���ال وال�شباب والكبار  ،وي�ضم
جمي���ع الفئات التي �أقرها الإع�ل�ان العاملي حول التعليم للجميع بتايلند ع ـ���ام 1990م ،و�أق ــرت من
قب ـ���ل امل ـ�ؤمت ــر الع ــامل ــي للتعليــم للجميــع يف ال�سنــغال عام 2000م وهي (الطفولة املبكرة ،التعليم
الأ�سا�سي  ،تعليم الكبار ،تدريب ال�شباب).
امل�ؤ�شرات:

تع���رف امل�ؤ�شرات يف قامو����س الرتبية ب�أنها “ :عنا�صر لطريقة تق���ومي املمار�سات الرتبوية التي
تقدر املخرجات املرغوب فيها� ،أو لو�صف جوهر النظام  ،وهي التي يجب �أن تزودنا باملعلومات ذات
اجلدوى ،والتي تتميز بال�صدق و النفعية ل�صنع قرارات �سيا�سية يف جمال الرتبية “.
اخلطة الوطنية للتعليم للجميع:

ه���ي جمموع���ة التدابري املحددة التي اتخذته���ا الدول من �أجل حتقيق �أه���داف وغايات التعليم
للجميع عرب تنفيذ عدد من الأن�شطة والربامج يف مدة زمنية حمددة.
عمليات التخطيط والإ�شراف:

هي العمليات املت�صل���ة وامل�ستمرة التي قامت بها الدول لإعداد اخلطة الوطنية للتعليم للجميع،
وحتديد الو�سائل الالزمة لتنفيذها ،والإ�شراف على التنفيذ،ومتابعته،ثم تقييم م�شروعات اخلطة.
الأهداف:

تع���رف الأهداف ب�أنها النتائج املراد حتقيقها والتو�ص���ل �إليها على مدى زمني معني (الأهداف
ال�ست���ة للتعلي���م للجميع)؛ وذل���ك من خالل تتنفيذ الربام���ج والأن�شطة ال���واردة يف اخلطة الوطنية
للتعليم للجميع،والتي ت�ؤدي نتائجها �إىل حتقيق غايات الدولة يف حتقيق التعليم للجميع.
الربنامج:

هو عبارة عن �إطار عمل متنا�سق لتحقيق �أهداف عامة معينة ،وي�شتمل الربنامج على جمموعات
متعددة من الأن�شطة التي ت�ستهدف حتقيق �أهداف فرعية (�أوثانوية) معينة.
االلتحاق بالتعليم:

مدى قدرة الأطفال يف �سن املدر�سة على االلتحاق بالتعليم الر�سمي يف املدار�س.
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تعليم الكبار:

نوعا من التعليم الأ�سا�سي النظامي �أم غري النظامي
يق�ص���د به الأن�شطة الرتبوية �سواء �أكان���ت ً
ال���ذي ي�سته���دف الكب���ار (�أي النا�س فوق �س���ن اخلام�سة ع�ش���ر�،أو �أولئك الذي���ن يعتربهم املجتمع
�أو القطر الذي ينتمون �إليه كبا ًرا).
التعليم الأ�سا�سي:

ه���و ا�ستكمال مرحلة درا�سية كاملة ت�شتمل على ت�سع���ة �أعوام درا�سية تبد�أ من ال�صف الدرا�سي
الأول وحتى ال�صف الدرا�سي التا�سع ،ويف بع�ض البلدان ينق�سم التعليم الأ�سا�سي �إىل مرحلتني هما:
مرحلة التعليم االبتدائي ومرحلة التعليم التكميلي /الإعدادي (املتو�سط).
التعليم امل�ستمر:

جمي���ع �أ�ش���كال التعليم و�أنواع���ه التي يتابعه���ا �أ�شخا�ص �أمت���وا التعليم الأ�سا�س���ي؛ وذلك لتلبية
احتياجات مهنية �أوتربوية عامة للكبار.
برامج حمو الأمية:

هي الربامج املعدة لتزويد ال�شباب والبالغني الأميني باملهارات الرئي�سة يف القراءة والكتابة.
معدل الأمية:

ه���و الع���دد التقديري للبالغني الأمي�ي�ن مع ًربا عنه كن�سب���ة مئوية من �إجمايل ال�س���كان البالغني
(�15سنة فما فوق).
نظام املعلومات اخلا�صة بالإدارة الرتبوية:

نظ���ام ر�سم���ي م�ؤ�س�سي جلمع وتخزين وتهيئ���ة وحتليل املعلومات والبيان���ات الكمية ذات ال�صلة
بعنا�صر النظام التعليمي املختلفة.
التقومي:

قيا�سا ب�أهدافه وغاياته.
تقومي �أو تقدير مدى ماحققه م�شروع �أوخطة �أوبرنامج ً
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�أهداف التعليم للجميع:
ُعق���د املنت���دى العامل���ي للرتبية يف الفرتة م���ن � 28 - 26أبري���ل 2000م ب���داكار ،ال�سنغال ،وذلك
لدرا�س���ة التق���دم املح���رز يف حتقي���ق �أه���داف التعلي���م للجمي���ع بحلول ع���ام 2000م ،ال���ذي حدده
�سابق��� ًا م�ؤمت���ر “جومتي�ي�ن بتايلن���د” ( )Jomtien,Thailandوال���ذي عق���د يف مار�س ع���ام 1990م.
وق���د ج���اءت خال�ص���ة امل�ؤمتر بالت���زام امل�شارك�ي�ن جماع ًي���ا بتحقيق �ست���ة �أهداف حم���ددة تت�صل
بالتعليم للجميع ،وهي:
اله��دف الأول  :تو�سي���ع و حت�س�ي�ن الرعاي���ة والرتبية على نح���و �شامل يف مرحل���ة الطفولة املبكرة،
بخا�صة ل�صالح �أكرث الأطفال ت�أث ًرا و �أ�ش ّدهم حرما ًنا.
���م بحلول ع���ام 2015م متكني جميع الأطفال م���ن احل�صول على
الهدف الث��اين :العم���ل على �أن يت َّ
تعليم ابتدائي جيد وجماين و�إلزامي ،و�إكمال هذا التعليم مع الرتكيز بوجه خا�ص
على البنات و الأطفال الذين يعي�شون يف ظروف �صعبة و �أطفال الأقليات االثنية.
الهدف الثالث� :ضمان تلبية حاجات التعلم لكافة ال�صغار والرا�شدين من خالل االنتفاع املتكافئ
بربامج مالئمة للتعلم واكت�ساب املهارات الالزمة للحياة.
الهدف الراب��ع :حتقيق حت�سني بن�سب���ة ( )% 50يف م�ستويات حمو �أمية الكبار بحلول عام 2015م،
ال�سيم���ا ل�صالح الن�س���اء ،وحتقيق تكاف����ؤ فر�ص احل�ص���ول على التعلي���م الأ�سا�سي
والتعليم امل�ستمر جلميع الكبار.
اله��دف اخلام�س� :إزال���ة �أوجه التف���اوت بني اجلن�سني يف جمال التعلي���م االبتدائي و الثانوي بحلول
ع���ام 2005م ،وحتقيق امل�ساوة بني اجلن�سني يف مي���دان التعليم بحلول عام 2015م،
مع الرتكيز على ت�أمني فر�ص كاملة و متكافئة للفتيات لالنتفاع والتح�صيل الدرا�سي
يف التعليم الأ�سا�سي ب�شكل جيد.
اله��دف ال�ساد�س  :حت�سني كافة اجلوان���ب النوعية للتعليم و�ضمان االمتي���از للجميع ،بحيث يحقق
جمي���ع الدار�سني نتائ���ج وا�ضحة وملمو�س���ة يف التعلم ،ال�سيما يف الق���راءة والكتابة
واحل�ساب واملهارات الأ�سا�سية للحياة.
�إ�سرتاتيجيات تطبيق �إطار عمل داكار:
ا�شتم���ل �إطار عمل داكار على اثنتى ع�شرة �إ�سرتاتيجية يف �سبيل حتقيق �أهداف التعليم للجميع
حيث ج���اء يف الفقرة الثامنة من الإطار ،ف�إننا نحن احلكوم���ات واملنظمات والوكاالت واجلماعات
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والرابطات املمثلة يف املنتدى العاملي للرتبية نلتزم مبا يلي:
�أو ًال :تعبئ���ة االلتزام ال�سيا�سي الوطني والدويل القوي ل�صال���ح التعليم للجميع ،وو�ضع خطط
عمل وطنية وزيادة اال�ستثمار ب�صورة ملمو�سة يف التعليم الأ�سا�سي.
ثاني�� ًا :تعزي���ز �سيا�س���ات التعليم للجمي���ع �ضمن �إطار قط���اع تعليمي م�ست���دمي ومتكامل ح ًّقا،
ويرتبط ب�شكل وا�ضح بالإ�سرتاتيجيات اخلا�صة بالق�ضاء على الفقر وحتقيق التنمية.
ثالث�� ًا :ت�أم�ي�ن التزام املجتمع امل���دين وم�شاركته يف �صياغة �إ�سرتاتيجي���ات تطوير التعليم ويف
تنفيذها ومتابعتها.
رابع�� ًا :تطوير نظ���م لت�سي�ي�ر و�إدارة التعليم من �ش�أنه���ا �أن تلبي االحتياج���ات وت�ؤمن م�شاركة
اجلميع وتكون قابلة للتقييم.
خام�س ًا :تلبية احتياجات النظم التعليمية املت�ضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية وتقلبات
الطق����س ،و�إدارة الربام���ج التعليمية بطرائق تكف���ل تعزيز التفاهم وال�س�ل�ام والت�سامح،
وت�ساعد على درء العنف والنزاعات.
�ساد�س ًا :تنفيذ �إ�سرتاتيجيات متكاملة لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف ميدان التعليم ،تنطوي
على الإقرار ب�ضرورة تغيري املواقف والقيم واملمار�سات.
�سابع ًا :التنفيذ العاجل لربامج ومبادرات تعليمية ملكافحة وباء فريو�س نق�ص املناعة الب�شري/
الإيدز.
ثامن�� ًا� :إيج���اد بيئات تعليمية �سليمة و�صحي���ة وا�ستيعابية تتوافر لها امل���وارد ب�صورة من�صفة،
مبا ي�ؤدي �إىل االمتياز يف التعلم و�إىل حتديد وا�ضح مل�ستويات التح�صيل املن�شود للجميع.
تا�سع ًا :حت�سني �أو�ضاع املعلمني ورفع معنوياتهم وتعزيز قدراتهم املهنية.
عا�ش��را :ت�سخري التكنولوجي���ا اجلديدة للمعلومات واالت�صال للم�ساع���دة على حتقيق �أهداف
ً
التعليم للجميع.
حادي ع�شر :املتابعة املنتظمة ملا يحرز من تقدم يف حتقيق الأهداف ،ويف تنفيذ الإ�سرتاتيجيات
يف جمال التعليم للجميع وللإ�سرتاتيجيات على ال�صعيد املحلي والإقليمي والدويل.
ثاين ع�شر :االعتماد على الآليات القائمة لتعجيل التقدم نحو حتقيق التعليم للجميع.
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الأهداف الإ�سرتاتيجية لعملية التقييم الوطني
ت�أكي���دً ا عل���ى م���اورد يف وثيق���ة هيكلة العم���ل لت�أمني حاج���ات التعلي���م الأ�سا�سي���ة ال�صادر عن
م�ؤمت���ر “جومتي�ي�ن بتايلن���د” ،وال���ذي عق���د يف (مار�س ع���ام 1990م ) ،وم���ا ورد يف الإ�سرتاتيجية
رق���م ( )11م���ن الإ�سرتاتيجية الدولية الرامي���ة �إىل تطبيق �إطار عمل داكار ب�ش����أن التعليم للجميع
(داكار،ال�ستغ���ال2000،م) م���ن �ضرورة القيام ب�ص���ورة منتظمة بر�صد وتقيي���م التقدم املحرز يف
حتقيق �أهداف التعليم للجميع ويف تنفيذ الإ�سرتاتيجيات والأعمال على ال�صعيد القطري والإقليمي
وال���دويل ،وانطال ًقا من املب���ادئ التوجيهية التي حددتها منظمة اليون�سك���و لتنفيذ عمليات التقييم
القطري���ة للتعليم للجميع والتي ت�شتمل على العديد من الأعمال والفعاليات والأن�شطة على ال�صعيد
الوطني فالإقليمي فالعاملي ف�إن الأهداف الإ�سرتاتيجية املن�شودة من عملية التقييم الوطني للتعليم
للجميع تتمثل يف:
1.1تقييم التقدم املحرز يف اخلطط الوطنية نحو حتقيق �أهداف وغايات التعليم للجميع،والتعرف
على معوقات تنفيذ اخلطط الوطنية للتعليم للجميع.
2.2التع���رف عل���ى االحتياجات اجلديدة للتعلي���م للجميع ملا بع���د 2015م ،وحتديد مدى �صالحية
�إطار عمل التعليم للجميع بالن�سبة �إىل املمار�سات الوطنية للتعليم يف امل�ستقبل.
3.3جتويد طرق املتابعة والتقييم خلطط التعليم الوطنية.
عوامل النجاح لعملية التقييم الوطني
يرتبط حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية املن�شودة لعملية التقييم الوطني للتعليم للجميع على عدد
من عوامل النجاح منها ما يلي:
1.1ح�شد اجلهود الوطنية والر�سمية لدعم عملية التقييم الوطني.
2.2و�ضوح �أهداف عملية التقييم الوطني .
3.3جمع وتوفري البيانات واملعلومات الأ�سا�سية وال�صحيحة لعملية التقييم الوطني.
�4.4ضمان اال�ستخدام الأمثل للبيانات واملعلومات املتوافرة.
5.5توافر امل�ؤ�شرات الكمية والنوعية التي ت�ساعد على ر�صد ما حتقق يف جمال التعليم للجميع.
6.6حتديد الفئات واجلهات امل�ستهدفة يف عملية التقييم.
�7.7إقامة �شراكات وا�سعة بني كل الفئات واجلهات املعنية بالتعليم للجميع يف جميع مراحل عملية
التقيي���م من الوزارات واللجان وامل�ؤ�س�سات الوطنية والإعالمية واملنظمات وجماعات املجتمع
املدين والقطاع اخلا�ص.
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8.8تعبئة املوارد والدعم املايل املالئم لتنظيم وتنفيذ الأن�شطة املتعلقة بالتقييم الوطني.
9.9ينبغ���ي �أال تقت�صر عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع على جمرد �إ�صدار تقارير ودرا�سات
وطني���ة ،و�إمنا ميث���ل ذلك فر�ص���ة للحوار اجلماع���ي على ال�صعي���د القط���ري ولال�ستعرا�ض
الت�شارك���ي بحيث تكون عملية التقيي���م واال�ستعرا�ض مو�ضع ت�أمل ذاتي ،و�أن تهدف �إىل زيادة
امل�ساءلة وحت�سني ا�ستعداد البلد املعني لإعداد جدول �أعماله اخلا�ص بالتعليم يف امل�ستقبل.
1010احلر����ص عل���ى �أن تكون عملية ا�ستعرا����ض التقييم الوطني للتعليم للجمي���ع مت�سقة ومتزامنة
بق���در الإمكان مع العملية القطرية لتقييم العمل من �أجل حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية،
وذلك بغية اال�ستفادة على النحو الأمثل من املوارد املتاحة والأن�شطة القائمة ،وتعميم النتائج
وت�أمني الرتابط فيما بينها .ومن املهم �أي�ض ًا �أن يتم الربط بني اال�ستعرا�ضات القطرية للتعليم
للجمي���ع بحل���ول عام 2015م ،ومبادرة الأم�ي�ن العام للأمم املتحدة ب�ش����أن «التعليم �أو ًال» ،وما
ُي�ضطل���ع ب���ه من �أعمال على ال�صعيد العاملي ب�ش�أن مرحلة ما بع���د الأهداف الإمنائية للألفية
وم���ن �أجل حتدي���د اخلطة الإمنائية لفرتة م���ا بعد عام 2015م ،واملب���ادرات البحثية اخلا�صة
بجدول �أعمال التعليم لفرتة ما بعد عام 2015م.
مراحل تطبيق عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع
تتكون مراحل تطبيق عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع من خم�س مراحل رئي�سة ت�شتمل على
�أه���م اخلطوات والإجراءات التي حتقق وبدقة الأهداف املن�شودة من عملية التقييم الوطني،و�أي�ض ًا
توافر عوامل النجاح لتحقيق ذلك؛ وهي:
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ
ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻃﻼق
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ٢٠١٥م

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
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املرحلة الأوىل :التخطيط لفعاليات التقييم:

تعد مرحلة التخطيط لفعاليات التقييم املنطلق الرئي�س لعملية التقييم الوطني؛ وذلك لأهميتها
يف حتديد الأهداف العامة للتقيي���م وجماالته و�أدواته،وو�سائله ،وتكوين جمموعات العمل ،وحتديد
املدة الزمنية الالزمة لإجناز التقييم،وميكن �أن ت�شتمل هذه املرحلة على اخلطوات التالية:
1.1تكوين جلنة وطنية �إ�شرافية عليا ت�ضم ممثلني ملختلف الوزارات واللجان وامل�ؤ�س�سات الوطنية
والإعالمي���ة واملنظم���ات املعني���ة بالتعليم للجمي���ع ،تتوىل م�س�ؤولي���ات� :إعداد خط���ة التقييم
الوطني ،والإ�شراف على �سري عملية التقييم،وتذليل ال�صعوبات وامل�شكالت ،وتن�سيق اجلهود،
وا�ستثم���ار الإمكان���ات املتوافرة لتوظيفها يف دع���م عملية التقييم الوطن���ي .و�إذا كانت هناك
هيئ���ة �أو �آلية منا�سبة قائمة بالفعل تعنى بالتعليم للجميع مثل املنتدى الوطني للتعليم للجميع
فينبغي �أن ُيعهد �إليه بالقيام ب�إعداد اخلطة والإ�شراف على تنفيذها مب�شاركة جميع اجلهات
املعنية بخا�صة م�شاركة اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم.
�2.2إعداد خطة وطنية لعملية التقييم الوطني للتعليم للجميع تت�ضمن الأهداف والإ�سرتاتيجيات
اخلا�ص���ة بتحقي���ق التعلي���م للجميع وامله���ام واملعلومات الالزم���ة بحيث ت�شتم���ل على كل من:
(الأولويات ،والإجنازات ،والتحديات ،وما يجب �إجنازه بعد 2015م).
3.3اختي���ار وتكوي���ن جمموعات العمل الوطني���ة التي تعنى بتنفي���ذ خطة التقيي���م ،وجمع وتوثيق
الربامج والو�سائل والإجراءات التي نفذتها الدولة؛ لتحقيق الأهداف ال�ستة للتعليم للجميع.
4.4تنظي���م دورات تدريبي���ة ت�أهيلي���ة ملجموعات العمل الت���ي �سيعهد �إليها بتنفي���ذ عملية التقييم
لتنمي���ة قدراته���م للقيام مبه���ام التقييم على �أكمل وج���ه ،ولبيان الأه���داف وتوحيد املفاهيم
وتو�ضيح امل�ؤ�شرات والدالئل لعملية التقييم الوطني .
5.5توفري و�سائل العمل الالزمة لعملية التقييم من الأدوات والآالت والتجهيزات والو�سائل.
6.6ر�صد االعتمادات املالية الالزمة لإجناز عملية التقييم.
�7.7إع���داد الكت���ب والأدلة اال�سرت�شادي���ة ون�شرها للتعري���ف بخطوات و�إج���راءات عملية التقييم
الوطني للتعليم للجميع.
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املرحلة الثانية :اطالق فعاليات التقييم على امل�ستوى الوطني:

1.1تنظي���م منا�سب���ات �إعالمي���ة و�إجراء ح���وارات وطني���ة ،وور�ش عم���ل ،ومنتديات عل���ى �شبكة
الإنرتن���ت للتعريف ب�أهداف التقييم الوطن���ي للتعليم للجميع ،وك�سب الت�أييد لعمليات التقييم
الوطن���ي ،ومناق�ش���ة ما �أحرزه البلد املعن���ي من تقدم يف حتقيق التعلي���م للجميع،ومناق�شة ما
يج���ب �إجنازه يف فرتة ما بع���د 2015م باال�ستناد �إىل اخلربة املكت�سبة والدرو�س امل�ستفادة من
جتارب ال�سنوات اخلم����س ع�شرة املا�ضية (بل حتى ال�سنوات اخلم�س والع�شرين املا�ضية منذ
م�ؤمتر جومتيني) ،كما ينبغي �أن حتظى احلوارات الوطنية مب�شاركة القطاعات غري املخت�صة
بالتعليم حتديد ًا ،ولكنها معنية به.
2.2عق���د ور�ش عمل م�ستمرة ملجموع���ات العمل الوطنية املعنية بالتقيي���م لتو�ضيح �آليات التقييم
الوطني للتعليم للجميع وخطواته و�أهدافه ومتابعة �سري مراحل العمل فيه.
�3.3إجراء م�سح تقييمي للو�ضع الراهن ملدى حتقق �إ�سرتاتيجيات التعليم للجميع و�أهدافه.
4.4تكوي���ن قاعدة معلوم���ات تعنى بجمع وت�صنيف وتقييم البيان���ات واملعلومات والوثائق الالزمة
لتكون نقطة االنطالق ،واال�ستناد يف ر�صد عملية التقييم ومنها:
•املعلومات ال�سكانية (عدد ال�سكان،معدل زيادة ال�سكان،التوزيع ،الت�صنيف.)...
•معلوم���ات ع���ن احلال���ة التعليمية لن�س���ب �( :أع���داد كل من :املدار����س ،والطالب،
واملعلم�ي�ن ،والأمي�ي�ن ،وت�صنيفهم طبق ًا لل�سنِّ  ،واملتعلم�ي�ن وم�ؤهالتهم وت�صنيفهم
ح�سب اجلن�س النوع ذكر � /أنثى.)...
•معلومات عن املوارد التي �سخرت للتعليم للجميع (ب�شرية ،مالية،مباين ،جتهيزات،
معدات�،أدوات.)...
•معلومات اقت�صادية (تكلفة العملية التعليمية ،تكلفة املعدات وامل�ستلزمات.)...
•معلوم���ات عن اجلهات املعنية بالتعليم للجمي���ع (وزارات ،جمعيات ،منظمات غري
حكومية.)...
•معلوم���ات دميوغرافي���ة (التوزيع اجلغرايف لل�س���كان ،معدالت املوالي���د والوفيات،
معدالت الأمية ،معدالت القرائية.)...
•معلومات �إح�صائية (نوعية ،كمية ،جداول� ،إح�صائيات ،ر�سوم بيانية.)...
•معلوم���ات تربوي���ة كيفي���ة (�أه���داف التعلي���م ،املناه���ج ،امل�ستوي���ات واملراح���ل
التعليمية،الو�سائل.)...
•معلومات لتنفيذ عملية التقييم.
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�5.5إج���راء وجم���ع الدرا�سات والبحوث املتعلقة مب���دى التقدم املحرز يف حتقي���ق �أهداف التعليم
للجمي���ع على امل�ست���وى الوطني (�أو من خالل درا�س���ة الوثائق ال�ص���ادرة بالفعل)؛ وذلك من
خ�ل�ال التحليل املتمعن للعوامل الرئي�سة للنج���اح ،والدرو�س امل�ستفادة للم�ستقبل ،واخلطوات
املقبلة يف �إعداد جدول الأعمال اخلا�ص بالتعليم.
6.6ح�صر الإ�صدارات اخلا�صة بالتعليم للجميع منذ �إطالق �إطار داكار.
7.7ح�ص���ر اجلهود وامل�ش���اركات التي قام بها املنت���دى الوطني مع امل�ؤ�س�س���ات والهيئات الوطنية
�أو املنظمات واملكاتب الإقليمية والدولية يف �سبيل حتقيق التعليم للجميع.
8.8القيام بر�صد �أف�ضل املمار�سات الوطنية للتعليم للجميع وحتليل ال�شواهد امللحوظة ،مع ت�سليط
ال�ض���وء عل���ى وجهات النظر اخلا�صة بال�شكل الذي يجدر �أن يك���ون عليه التعليم يف امل�ستقبل.
و�ستمثل هذا امل�سائل مراجع مفيدة جلميع الأطراف املعنية يف جمال التعليم.
9.9ر�صد مدى ت�أثري التعليم للجميع يف تطوير التعليم على امل�ستوى الوطني ،والذي يجب �أال يكون
ذل���ك الر�ص���د من حيث الكمي���ة فقط ،و�إمنا من حي���ث النوعية �أي�ض ًا ،وميك���ن �أن تبينّ نتائج
البحوث والدرا�سات �أهم الق�ضايا اخلا�صة بالتعليم للجميع ،و�أن تربز هذه الق�ضايا من خالل
درا�سة الطرائق التي اتبعت ملعاجلتها.
1010ر�صد نتائج م�ؤ�شرات قيا�س الأداء لإجنازات �أهداف اخلطة الوطنية للتعليم للجميع.
1111درا�س���ة مراحل حتقيق �إجن���ازات التعليم للجميع وف���ق ما ورد بالتقاري���ر الدورية للقطاعات
املعنية (ريا�ض الأطفال ،تعليم الكبار،اجلودة.).....
1212اال�ستف���ادة من التقارير املعدة يف منت�ص���ف العقد �أوالتقارير التي �أعدته���ا منظمة اليون�سكو
لر�ص���د التق���دم املحرز للتعليم للجميع خ�ل�ال ال�سنوات املا�ضية� ،أو التقاري���ر التي �أعدت من
قب���ل الدول للدورة ال�ساد�سة للم�ؤمتر الدويل لتعليم الكب���ار ،وللم�ؤمتر العاملي للتعليم العايل،
وامل�ؤمت���ر العامل���ي للتعليم من �أج���ل التنمية امل�ستدام���ة والتي عقدت يف ع���ام 2009م،وكذلك
التقاري���ر التي �أعدت للم�ؤمتر العاملي الأول ب�ش�أن الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة
الذي عقد عام 2010م.
1313اال�ستف���ادة م���ن التقارير اجلاري �إعداده���ا ب�ش�أن مراقبة الأهداف الإمنائي���ة للألفية ،وعقد
الأمم املتحدة ملحو الأمية ،وعقد الأمم املتحدة للتعليم من �أجل التنمية امل�ستدامة.
1414حتديد �أعداد ون�سب الإجناز لتحقيق �أهداف التعليم للجميع على :
�أ ) م�ستوى املناطق واملحافظات التعليمية.
ب) امل�ستوى الوطني.
ج) املقارنة مبا حتقق على امل�ستوى الإقليمي.
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1515حتدي���د وتوثيق جهود و�إجن���ازات و�أن�شطة وبرامج م�ؤ�س�سات املجتم���ع املدين التي �أ�سهمت يف
دعم وحتقيق �أهداف وغايات التعليم للجميع.
1616ر�صد م�ش���اركات و�إجنازات امل�س�ؤول�ي�ن يف وزارة الرتبية و�أع�ضاء املنتدي���ات الوطنية للتعليم
للجمي���ع على امل�ستوى الإقليمي�،سوا ًء باحل�ضور يف امل�ؤمترات �أو ور�ش العمل �أواملنتديات �أومن
خالل تقدمي �أوراق العمل،والعرو�ض التي تر�صد مراحل التعليم للجميع.
1717ر�صد م�شاركات و�إجنازات اللجان التن�سيقية على امل�ستوى الوطني.
1818ميك���ن �أن تع��� َّد كل دولة تقري��� ًرا واحدًا عن مدى التقدم املح���رز لتحقيق التعليم للجميع وميكن
�أن ي�ضم���ن يف التقري���ر الوطني خال�صة ما تع���ده كل منطقة �أو حمافظ���ة تعليمية على امل�ستوى
املحل���ي لها ،وما تعده الأطراف املعنية الأخرى بالتعليم للجميع ،مثل :املنظمات غري احلكومية
ومنظمات املجتمع املدين ،التقارير والدرا�سات الأخرى (اخلا�صة مبجاالت �أو م�شكالت حمددة
تتعلق بالتعليم للجميع) .وميكن �أن تتيح هذه التقارير يف نهاية املطاف الفر�صة جلميع الأطراف
املعنية بالتعليم للجميع على ال�صعيد القطري لكي تعرب عن ر�ؤيتها ب�ش�أن التعليم يف �سياق حتقيق
التعلي���م للجميع وب�ش����أن جدول الأعمال اخلا����ص بالتعليم يف امل�ستقبل ،وم���ا ميكن تقدميه من
تو�صيات ل�صناع القرار الرتبوي للإ�سهام يف جتويد املمار�سات التعليمية والرتبوية.
املرحلة الثالثة :دعم عمليات التقومي ومتابعتها:

•الزيارات امليدانية ملجموعات العمل ومتابعة خطوات �سري التقييم.
•عقد االجتماعات مع ر�ؤ�ساء فرق العمل ومناق�شة �آليات العمل وخطواته.
•حتفيز فرق العمل امل�شاركة يف عمليات التقييم وت�شجيعها.
•تعرف ال�صعوبات التي تواجه �سري العمل و�سرعة معاجلتها.
•حتديد موعد (االحتفال الوطني) لت�سليم تقرير التقييم الوطني للتعليم للجميع.
•تكرمي جمموعات العمل امل�شاركة يف �إجناز التقييم الوطني للتعليم للجميع.
•اعتماد تقرير التقييم الوطني للتعليم للجميع من وزير الرتبية والتعليم.
•رف���ع تقرير التقييم الوطني للتعليم للجميع �إىل منظمة اليون�سكو من خالل اللجنة
الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم.
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املرحلة الرابعة :حتديد مايجب �إجنازه بعد  2015م:

ميثل التقييم الوطني للتعليم للجميع منطلق رئي�س للر�ؤية اال�ست�شرافية لتحديد م�ستقبل التعليم
وجتديد االلتزام من قبل جميع الدول من �أجل حتقيق ما تبقى من �أهداف التعليم للجميع ،و�إذكاء
الوع���ي ب�ش����أن التعليم بو�صفه ح ًّق���ا عامل ًّيا من حقوق الإن�سان ف�ض ًال عن كون���ه و�سيلة حيوية لتحقيق
الأه���داف الإمنائية الأخ���رى ،كما ميكن لعمليات التقيي���م الوطنية �أن تر�سم ر�ؤي���ة جديدة وحيوية
للتعليم ،و�أن ت�ؤدي �أي�ض ًا دور ًا �أ�سا�س ًّيا يف �إثراء مناق�شات �أو�سع نطاق ًا ب�ش�أن التعليم يف فرتة ما بعد
عام 2015م ،وكذلك يف تعزيز املبادرات الإمنائية العاملية الأخرى التي �ست�ؤثر ال حمالة يف التعليم،
مث���ل مب���ادرة الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش����أن «التعليم �أو ًال» ،وم�ؤمتر ري���و  ،20 +والقمة اخلا�صة
بالنمو ال�سكاين وغريها.
املرحلة اخلام�سة :كتابة التقرير الوطني للتعليم للجميع.

متثل هذه املرحلة البدء يف كتابة التقرير الوطني لتقييم ما َّمت �إحرازه من قبل كل دولة يف �سبيل
حتقيق �أهداف التعليم للجميع وغاياته وذلك وفق املراحل التالية:
ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻋﺪاد واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
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الإطار العام ملحتوى تقرير عملية التقييم الوطني
�أو ًال� :إر�شادات عامة:

•حتديد الإطار العام للتقرير �أي املجاالت التي يغطيها التقرير.
•مراعاة الهيكل العام للتقرير الذي يجب �أن يت�ضمن ثالثة �أجزاء:
1.1بداية التقرير.
�2.2صلب التقرير �أو متنه.
3.3خامتة التقرير.
4.4حتدي���د ما يعر����ض يف التقرير ،وما يعر�ض يف املالحق م���ن( :الإح�صائيات،الر�سوم
البيانية .الأنظمة وال�سيا�سات والقوانني والتعليمات ،التعريفات الر�سـمية والتعليمية
عن التعليم للجميع).
5.5توثيق �أقوال اخلرباء ع ّما حتقق من �إجنازات يف جمال التعليم للجميع على �أن تو�ضع
يف التقرير يف مربع ي�شتمل على قول اخلبري وا�سمه كالتايل:
�أ�سهم تنفيذ �أهداف التعليم للجميع يف جتويد التعليم على امل�ستوى الوطني.

(ا�سم اخلبري)

ثاني ًا :حمتويات تقرير التقييم الوطني.

•و�صف عام للتقرير.
•العنوان (امل�سمى للتقرير).
•اجلهة امل�صدرة للتقرير.
•بيانات جهة �إعداد التقرير.
•تاريخ �إعداد التقرير.
•قائمة حمتويات التقرير.
•مقدمة لوزير الرتبية والتعليم �أو لرئي�س املنتدى الوطني للتعليم للجميع.
•�أهمية التقرير و�أهدافه.
•م�صطلحات التقرير.
•نبذة عن التعليم للجميع ( :تعريفه�،أهدافه ،وبراجمه.)...
•خطوات و�آليات تنفيذ التقييم على امل�ستوى الوطني.
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•حتديد ال�شركاء الرئي�سيني يف تنفيذ التقييم (قطاعات حكومية� ،أهلية ،جمتمع مدين).
•ن�سب م�ؤ�شرات حتقيق �أهداف التعليم للجميع.
•بيان بامل�ؤ�شرات التي َّمت االعتماد عليها يف التقييم الوطني.
•ر�سوم بيانية و�إح�صائيات تعليمية للنمو املتحقق يف حتقيق �أهداف التعليم للجميع .
•الإجنازات الوطنية يف جمال التعليم للجميع وفق كل هدف.
•ال�صعوبات التي واجهت حتقيق �أهداف التعليم للجميع وغاياته.
•�أبرز الإ�سرتاتيجيات الناجحة على امل�ستوى الوطني.
•التوجهات امل�ستقبلية.
•خامتة وتو�صيات التقرير.
•ملخ�ص التقرير.
•قوائم بالر�سوم البيانية والأ�شكال واجلداول الإح�صائية.
•قائمة ب�أ�سماء جمموعات التقييم الوطنية.
•قائمة املراجع.
تقييم ومراجعة التقرير الوطني للتعليم للجميع
ً
�شام�ل�ا جلميع العنا�صر الالزمة
حر�ص��� ًا على �أن يكون التقري���ر الوطني لتقييم التعليم للجميع
ف�إن���ه ي�ستلزم املراجعة الدقيقة له قبل اعتماده من �صاحب ال�صالحية؛ وذلك من خالل الت�أكد من
الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
1.1هل عنا�صر الهيكل العام للتقرير موجودة ؟
2.2هل يعك�س العنوان حمتويات الكتابة؟
3.3هل تفا�صيل الغالف كاملة ؟
4.4هل َّمتت الإ�شارة �إىل م�صادر املعلومات املكتوبة؟
5.5هل حتوى الكتابة جميع العنا�صر املطلوبة؟
6.6هل َّمت حتديد الهدف وحدود الكتابة منذ بدايتها؟
7.7هل َّمتت معاجلة جميع املظاهر التي متت الإ�شارة �إليها يف املقدمة؟
8.8هل النتائج مبنية على املالحظات والو�صف و املناق�شة؟
9.9هل َّمتت الإ�شارة �إىل التو�صيات بو�ضوح و َّمت ترقيمها؟
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1010هل َّمت تنظيم الأق�سام املختلفة للتقرير ب�شكل منطقي؟
1111هل يوجد تكرار ال داعي له؟
1212هل العناوين الرئي�سة والفرعية و�أرقام ال�صفحات متما�شية مع �صفحة املحتويات؟
1313هل وردت الر�سوم التو�ضيحية بالت�سل�سل ح�سب ورودها يف املنت؟
1414هل متت الإ�شارة �إىل كل ر�سم تو�ضيحي مع املنت؟
1515هل ت�ضمنت �صفحة امل�صطلحات جميع امل�صطلحات التي وردت يف الكتابة؟
1616هل مت ترقيم ال�صفحات ب�شكل �صحيح؟
1717هل يظهر التقرير �أنيق ًا وجذاب ًا ب�شكل عام ؟
1818هل اللغة امل�ستخدمة يف الكتابة تتالءم مع ثقافة وخربة الفئة امل�ستهدفة؟
1919هل كل فقرة تتعامل مع فكرة واحدة حمددة؟
2020هل ا�ستخدمت كلمات متعارف عليها وحمددة؟
2121هل تخلو كتابتك من الأخطاء اللغوية،والنحوية  ،والإمالئية ،وعالمات الرتقيم ؟
2222هل ت�أكدت من �أن جميع احلقائق والأ�شكال والتواريخ واملراجع واملواقع �صحيحة؟
2323هل املالحق منا�سبة ؟
اجلدول الزمني املقرتح
لإجراء عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع للعام 2015م
اجلدول الزمني املقرتح الفعاليات
�أكتوبر 2013م
بناء خطة التقييم الوطني وتكوين جمموعات العمل.
نوفمرب 2013م
تنظيم املنتدى اال�ست�شاري الأول لإطالق عملية التقييم الوطني.
دي�سم�ب�ر 2013م �إىل �أبريل تنفي���ذ �سل�سل���ة احل���وارات الوطني���ة ،والب���دء يف �إع���داد تقرير
اال�ستعرا�ض الوطني.
2014م
تنظيم منتدى وطن���ي ب�ش�أن نتائج اال�ستعرا����ض الوطني للتعليم
�إبريل �إىل مايو 2014م
للجميع و�أجندة التعليم ملا بعد عام 2015م.
االجتم���اع الإقليم���ي ب�ش����أن نتائ���ج اال�ستعرا�ض للتعلي���م للجميع
يونيو �إىل �أكتوبر 2014م
متا�ش ًيا مع الفعاليات الوطنية والعاملية.
يناير �إىل مار�س 2015م
�إعداد التقرير الإقليمي لال�ستعرا�ض للتعليم للجميع للعام 2015م.
مايو 2015م
امل�ؤمتر العاملي ملبادرة التعليم للجميع للعام 2015م.
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امل�ؤ�شرات املقرتحة لتقييم التعليم للجميع للعام 2015م
ميك���ن ملجموع���ات العمل الوطني���ة عند بدء عملي���ة التقييم و�إع���داد التقرير عن م���دى التقدم
املح���رز يف حتقيق �أهداف وغايات التعليم للجميع اال�ستفادة من امل�ؤ�شرات املقرتحة لتقييم التعليم
للجميع للعام 2015م ،والتي َّمت عر�ضها يف ور�شة العمل الإقليمية للدول الأع�ضاء التي نظمها مكتب
الرتبي���ة العربي لدول اخللي���ج بالتعاون مع املرك���ز الإقليمي للتخطيط الرتب���وي بال�شارقة ،ومكتب
اليون�سك���و الإقليمي ببريوت حول (�إطالق عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع) خالل الفرتة من
 19-17يونيو 2013م،والتي َّمت توثيقها يف التقرير اخلتامي للور�شة وهي كالتايل:
( قدر الإمكان تق�سيم وحتليل كل امل�ؤ�شرات بح�سب :
املناطق اجلغرافية مثل »:ح�ضري  /ريفي  /مناطق� /أقاليم� /أو واليات
املجموعة ال�سكانية بح�سب :النوع االجتماعي واملجموعات االثنية واللغوية والدخل الأ�سري)
الهدف (:)1
الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة ()ECCE
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•مع���دل القيد الإجم���ايل ( )GERيف التعليم ما قب���ل االبتدائي وغريها من برامج
 ECCEبح�سب النوع االجتماعي.
نوعا من
•الن�س���ب املئوية للملتحقني اجلدد بال�ص���ف الأول ابتدائي الذين ح�ضروا ً
برامج  ECCEاملنطقة بح�سب النوع االجتماعي.
•االلتح���اق بالتعليم ما قبل االبتدائي اخلا�ص وغريه���ا من برامج  ECCEاخلا�صة
كن�سب���ة مئوية من �إجم���ايل االلتحاق يف التعليم ما قب���ل االبتدائي وبرامج ECCE
الأخرى.
•الن�سب���ة املئوية للمعلمني املدربني يف التعلي���م ما قبل االبتدائي وغريها من برامج
 ECCEذوي امل�ؤه�ل�ات االكادميي���ة امل�ستلزم���ة للتعليم يف مرحل���ة التعليم ما قبل
االبتدائي و�/أو  ECCEوف ًقا للمعايري الوطنية بح�سب النوع االجتماعي.
•الإنف���اق الع���ام على التعليم ما قب���ل االبتدائي وغريها من برام���ج  ECCEكن�سبة
مئوية من �إجمايل الإنفاق العام على التعليم.
•ن�سب���ة التالمي���ذ �إىل املعلم�ي�ن ( )PTRيف التعليم ما قبل االبتدائ���ي ( و�/أو ن�سبة
م�ؤمني الرعاية للأطفال يف برامج رعاية الطفولة املبكرة).
•ن�سبة القبول الإجمالية ( )GIRيف التعليم االبتدائي بح�سب النوع االجتماعي.

•تعميم التعليم االبتدائي  /الأ�سا�سي ( )EPU/EPUالهدف :2
•تعميم التعليم االبتدائي  /الأ�سا�سي ()EPU/EPU

الهدف :2

•ن�سبة القبول الإجمالية ( )GIRيف التعليم االبتدائي بح�سب النوع االجتماعي.
•ن�سبة القبول ال�صافية ( )NIRيف التعليم االبتدائي بح�سب النوع االجتماعي.
•معدل القيد الإجمايل ( )GERيف التعليم االبتدائي بح�سب النوع االجتماعي.
•معدل القيد ال�صايف ( )NERيف التعليم االبتدائي بح�سب النوع االجتماعي.
•ن�سبة القيد ال�صايف املعدل ( )ANERيف التعليم االبتدائي بح�سب النوع االجتماعي.
•الن�سب املئوية للرا�سبني يف التعليم االبتدائي بح�سب ال�صف والنوع االجتماعي.
•ن�سبة الر�سوب ( )RRيف التعليم االبتدائي بح�سب ال�صف والنوع االجتماعي.
•ن�سبة النجاح ( )PRيف التعليم االبتدائي بح�سب ال�صف والنوع االجتماعي.
•ن�سبة الت�سرب ( )DRيف التعليم االبتدائي بح�سب ال�صف والنوع االجتماعي.
•ن�سب���ة الت�س���رب ( )DRيف التعلي���م االبتدائ���ي (يف كل ال�صف���وف) بح�س���ب النوع
االجتماعي.
•ن�سب���ة البقاء يف التعليم حتى ال�صف اخلام����س من التعليم االبتدائي بح�سب النوع
االجتماعي.
•ن�سبة البقاء حتى ال�صف الأخري من التعليم االبتدائي بح�سب النوع االجتماعي.
•ن�سب���ة االنتق���ال الفعلية ( )ETRمن التعلي���م االبتدائي �إىل الثان���وي العام بح�سب
النوع االجتماعي.
•الع���دد والن�سبة املئوي���ة للمعلمني يف التعلي���م االبتدائي الأ�سا�س���ي بح�سب م�ستوى
الت�أهي���ل الأكادميي وامل�ؤهالت الأكادميية امل�ستلزم���ة للتعليم يف املرحلة االبتدائية
وف ًقا للمعايري الوطنية بح�سب النوع االجتماعي.
•الن�سب���ة املئوية من املعلمني املدربني يف التعليم االبتدائي  /الأ�سا�سي بح�سب النوع
االجتماعي.
•ن�سبة الطالب �إىل املعلمني يف التعليم االبتدائي /الأ�سا�سي.
•الإنفاق العام الكلي على التعليم كن�سبة مئوية من الناجت القومي الإجمايل  /الناجت
املحلي الإجمايل.
•الإنف���اق العام عل���ى التعليم االبتدائي  /الأ�سا�سي كن�سب���ة مئوية من الإنفاق العام
الكلي على التعليم.
•الإنف���اق الع���ام احل���ايل على التعلي���م االبتدائي كن�سب���ة مئوية من الن���اجت القومي
الإجمايل  /الناجت املحلي الإجمايل.
•الإنف���اق العام احلايل على التعلي���م االبتدائي لكل تلميذ كن�سب���ة مئوية من ح�صة
الفرد من الناجت القومي الإجمايل /الناجت املحلي الإجمايل.
•الن�سبة املئوي���ة ملدار�س التعليم االبتدائي  /اال�سا�سي الت���ي تقدم تعليما ابتدائ ًّيا/
�أ�سا�س ًّيا كام ًال.
•الن�سبة املئوية من املدار�س االبتدائية التي تعتمد اللغة (اللغات) املحلية /اللغة الأم.
•التوزيع املئوي لطالب التعليم االبتدائي بح�سب م�سافة ال�سفر بني املنزل واملدر�سة.
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•مالئمة احلاجات الرتبوية لل�شباب والكبار

الهدف :3

•حت�سني م�ستوى حمو االمية لدى الكبار

الهدف : 4
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•معدالت القرائية بني ال�شباب (� 24-15سنة) بح�سب النوع االجتماعي.
•عدد ون�سبة التوزيع املئوية لل�شباب (� 24-15سنة) والكبار (� 15سنة وما فوق) بح�سب
التح�صي���ل العلمي (�أعلى م�ستوى تعليمي منجز �أو حم�صل مث ًال :االبتدائي والثانوي
والأدنى والثانوي الأعلى واجلامعي وبح�سب النوع االجتماعي.
•معدل القيد االجتماعي (  )GERيف التعليم الثانوي بح�سب نوع الربنامج (تعليم عام
وتعليم تقني ومهني والتدريب والتعليم غري النظامي وتدريب املهارات) بح�سب النوع
االجتماعي.
•ن�سبة القيد ال�صايف املعدل ( )ANERيف التعليم الثانوي بح�سب نوع الربنامج (تعليم
عام وتعليم تقني ومهني والتدريب والتعليم غري النظامي وتدريب املهارات) بح�سب
النوع االجتماعي.
•ع���دد ون�سب���ة التوزيع املئوي���ة لربامج و�/أو مراك���ز التعليم التقن���ي /املهني وتدريب
املهارات ( )TVETلل�شباب والكبار بح�سب النوع (نظامي و � /أو غري نظامي).
•ع���دد ون�سبة التوزيع املئوي���ة لربام���ج و �/أو مراكز التعليم التقن���ي /املهني وتدريب
املهارات ( )TVETلل�شباب والكبار بح�سب النوع (نظامي و � /أو غري نظامي).
•ع���دد ون�سبة التوزيع املئوية لل�شباب والكب���ار امللتحقني يف الأنواع املختلفة من برامج
و � /أو مراكز التعليم التقني  /املهني وتدريب املهارات (.)TVET
•عدد ون�سبة التوزيع املئوية لل�شباب والكبار الذين �أجنزوا خمتلف �أنواع برامج التعليم
التقني/املهني وتدريب املهارات (.)TVET
•عدد ون�سبة التوزيع املئوية ملعلمي /م�سهلي التعليم التقني  /املهني وتدريب املهارات
( )TVETبح�سب نوع برامج و � /أو مراكز .TVET
•ن�سب���ة االنتقال الفعلية ( )ETRم���ن التعليم الثانوي الأدن���ى �إىل الأعلى (على الأقل
للربامج العامة) بح�سب النوع االجتماعي.
•�أي امل�ؤ�شرات متويل تربوي لهذا الهدف على الأقل للتعليم الثانوي (بح�سب امل�ستوى).
•معدالت القرائية لدى الكبار (� 15سنة وما فوق) بح�سب النوع االجتماعي.
•ن�سبة الكبار (� 15سنة وما فوق) بح�سب �أعلى م�ستوى من التح�صيل العلمي املنجز
�أو املح�صل (االبتدائي والثانوي الأدنى والثانوي الأعلى واجلامعي ) بح�سب النوع
االجتماعي.
•عدد ون�سبة التوزيع املئوية لربامج القرائية والتعليم الأ�سا�سي املتوا�صل لدى الكبار
بح�سب نوع الربامج.
•ع���دد ون�سب���ة التوزيع املئوي���ة للمتعلم�ي�ن امل�شاركني يف برام���ج القرائي���ة والتعليم
الأ�سا�سي املتوا�صل لدى الكبار بح�سب نوع الربامج.
•ع���دد ون�سب���ة التوزي���ع املئوي���ة للمتعلم�ي�ن امل�شاركني يف برام���ج التعلي���م الأ�سا�سي
املتوا�صل لدى الكبار بح�سب نوع الربامج.
•مع���دل الإكم���ال يف برامج القرائي���ة و �/أو التعليم الأ�سا�س���ي املتوا�صل لدى الكبار
بح�سب نوع الربامج.
•عدد ون�سبة التوزيع املئوية مل�سهلي برامج القرائية والتعليم الأ�سا�سي املتوا�صل لدى
الكبار بح�سب نوع الربامج.
•الإنف���اق العام على برامج القرائية والتعلي���م الأ�سا�سي متوا�صل لدى الكبار بن�سبة
مئوية من الإنفاق العام الكلي على التعليم.

•التكاف�ؤ وامل�ساواة بني اجلن�سني يف التعليم

الهدف 5

•الن�سبة املئوية للإناث امللتحقات من القيد الكلي بح�سب امل�ستوى التعليمي (ما قبل
االبتدائي واالبتدائي والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى).
•الن�سبة املئوية للمعلمات من العدد الكلي ملعلمي االبتدائي والثانوي الأدنى والأعلى.
•الن�سب���ة املئوي���ة ملديرات/رئي�س���ات املدار����س بح�سب امل�ست���وى التعليم���ي (ما قبل
االبتدائي واالبتدائي والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى).
•الن�سب���ة املئوي���ة للم�س�ؤوالت الرتبوي���ات الأعلى يف املكاتب الرتبوي���ة احلكومية على
امل�ستوى املركزي واملقاطعات والأقاليم وامل�ستوى املحلي.
•م�ؤ�شر التكاف�ؤ بني اجلن�سني لكل من:
معدالت القرائية لدى الكبار وال�شباب.
معدل القيد الإجمايل يف الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة.
ن�سبة القبول الإجمالية يف التعليم االبتدائي.
�صايف ن�سبة القبول يف التعليم االبتدائي.
معدل القيد الإجمايل يف التعليم االبتدائي.
�صايف معدل القيد يف التعليم االبتدائي.
ن�سبة القيد ال�صايف املعدل يف التعلم االبتدائي.
ن�سبة القيد ال�صايف املعدل يف التعليم االبتدائي.
ن�سبة البقاء يف التعليم حتى ال�صف اخلام�س.
ن�سبة البقاء يف التعليم حتى ال�صف الأخري.
معدل �إجناز الفوج االبتدائي.
معدل االنتقال الفعلي من التعليم االبتدائي �إىل الثانوي (العام).
مع���دل القيد الإجم���ايل يف التعليم الثانوي وبح�س���ب امل�ستوى (الأدنى
والأعلى)
معدل القيد الإجمايل يف التعلي���م الأ�سا�سي (التعليم االبتدائي والتعليم
الثانوي الأدنى).
ن�سبة القيد ال�صايف املعدل يف التعليم الثانوي.
ن�سبة القيد ال�صايف يف التعليم الثانوي.
الن�سب���ة املئوية للمعلمني الذين تلقوا تدريب���ا للمعلمني ما قبل اخلدمة
بح�سب امل�ستوى التعليمي والنوع االجتماعي.
الن�سب���ة املئوي���ة للمعلم�ي�ن الذين تلق���وا تدريبا للمعل�ي�ن �أثناء اخلدمة
بح�سب امل�ستوى التعليمي والنوع االجتماعي.
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الهدف 6

•الإنف���اق العام احلايل على الكتب وامل���واد التعليمية الأخرى كن�سبة مئوية من الإنفاق
العام احلايل بح�سب امل�ستوى التعليمي (االبتدائي ،والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى)
•تعوي����ض املدر�سني كن�سبة مئوية من الإنفاق العام احلايل بح�سب امل�ستوى التعليمي
(االبتدائي  ،والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى).
•الن�سبة املئوية للمدار�س التي حتتوي م�صادر مياه حم�سنة بح�سب امل�ستوى التعليمي
( ما قبل االبتدائي  ،االبتدائي  ،والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى).
•الن�سبة املئوية للمدار�س التي حتتوي مرافق �صرف �صحي حم�سنة (�أي مع مراحي�ض
منف�صلة للبنات) بح�سب امل�ستوى التعليمي (ما قبل االبتدائي االبتدائي  ،والتعليم
الثانوي الأدنى والأعلى).
•الن�سب���ة املئوي���ة للط�ل�اب الذي���ن اتقن���وا كف���اءات التعلي���م الأ�سا�س���ي املح���ددة
وطن ًي���ا (خا�ص���ة القرائي���ة وتعلم احل�س���اب وامله���ارات احلياتية) بح�س���ب ال�صف
(مث���ل :ال�ص���ف الثالث وال�صف الأخ�ي�ر من التعلي���م االبتدائ���ي  ،وال�صف الثامن
�أو الأخري من التعليم الثانوي الأدنى).
•احلياة املدر�سية املتوقعة.
•الن�سبة املئوي���ة للمدر�سني الذين �أجنزوا �ساعات التعلي���م املطلوبة بح�سب امل�ستوى
التعليمي ( ما قبل االبتدائي  ،االبتدائي  ،والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى).

•جودة التعليم

الهدف 6

•الع���دد والتوزيع املئ���وي للمدر�سني بح�سب امل�ؤهالت الأكادميي���ة وامل�ستوى التعليمي
(ما قبل االبتدائي  ،االبتدائي والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى والنوع االجتماعي.
•الن�سب���ة املئوية للمدر�سني واملدرب�ي�ن الذين يحملون �شهادة تخوله���م التعليم طب ًقا
للمعايري الوطنية بح�سب امل�ستوى التعليمي (ما قبل االبتدائي  ،االبتدائي  ،والتعليم
الثانوي الأدنى والأعلى) والنوع االجتماعي.
•ن�سب���ة لتالميذ �إىل املعلمني ( )PTRبح�سب امل�ست���وى التعليمي (ما قبل االبتدائي ،
االبتدائي  ،والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى).
•ن�سب���ة التالميذ �إىل ال�صف ( )PCRبح�س���ب امل�ستوى التعليمي (ما قبل االبتدائي ،
االبتدائي  ،والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى).
•ن�سب���ة الكتب �إىل الط�ل�اب ( )TPRبح�سب امل�ستوى التعليمي (م���ا قبل االبتدائي ،
االبتدائي  ،والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى) وح�سب املو�ضوع.

•جودة التعليم
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املراجع:
1.1اليون�سكو� ،إطار عمل داكار (التعليم للجميع) الوفاء بالتزاماتنا اجلماعية،التقرير النهائي،
املنتدى العاملي للرتبية ،داكار ،ال�سنغال2000 ،م.
2.2اليون�سكو ،التقرير العاملي لر�صد التعليم للجميع (ال�شباب واملهارات ت�سخري التعليم ملقت�ضيات
العمل)2012 ،م.
3.3اليون�سك���و ،تقرير املبادئ التوجيهية اخلا�ص���ة بتنفيذ اال�ستعرا�ضات القطرية للتعليم للجميع
بحلول  2015م،ال�صادر عن املنتدى الإقليمي للتعليم للجميع�،شرم ال�شيخ 2013م.
4.4ديل���ور ،ج���اك و�آخرون ،التعليم ذل���ك الكنز املكنون ،تقري���ر اللجنة الدولي���ة املعنية بالرتبية
للقرن احلادي والع�شرين ،من�شورات امل�ؤمتر العاملي ملنظمة اليون�سكو1996 /م.
5.5مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،دليل التخطيط لإعداد اخلطة الوطنية،ط2004 ،2م.
6.6الب�سام،ابت�سام،وعبدالعاطي� ،صالح الدين ،التعليم للجميع يف الوطن العربي ،مكتب الرتبية
العربي لدول اخلليج،ط1،200،4م.
7.7مكت���ب الرتبية العربي لدول اخلليج ،التقرير اخلتامي لور�شة العمل الإقليمية للدول الأع�ضاء
باملكتب حول (�إطالق عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع)،ال�شارقة2013 ،م.
8.8وزارة الرتبي���ة والتعلي���م باململك���ة العربية ال�سعودي���ة،الإدارة العامة للتخطي���ط وال�سيا�سات،
مفاهيم الإ�سرتاتيجية وعالقتها بالتخطيط للتعليم ،ط 2012،م.
9.9وزارة الرتبي���ة والتعلي���م باململك���ة العربية ال�سعودي���ة،الإدارة العامة للتخطي���ط وال�سيا�سات،
امل�ؤ�شرات الرتبوية ،ط2012 ،م.
�1010سعي���د بلق�شلة ،ورق���ة عمل عن امل�ؤ�شرات الرتبوي���ة وتتبع �أهداف التعلي���م للجميع ،قدمت يف
ور�شة العمل الإقليمية للدول الأع�ضاء يف مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج،مدينة ال�شارقة،
2013م.
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النماذج االسترشادية
لبناء تقرير التقييم الوطني للتعليم للجميع

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
EFA-SC

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
GMR

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
HLF

اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻌﺎﻟﻴﻤﻲ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
EFA-SC

اﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ر�سم تو�ضيحي للهيكل اجلديد للإجراءات التن�سيقية العاملية للتعليم للجميع
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الأ�سابيع

الأ�سابيع

خالل املدة من

الأ�سابيع

/ /

الأ�سابيع

2م

الأ�سابيع

�إىل

/ /

الأ�سابيع

2م

الأ�سابيع

الأ�سابيع

الأ�سابيع

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

الأ�سابيع

 1ـ ـ اجلدول الزمني لأعمال التقييم الوطني للتعليم للجميع

الربنامج

املدةالزمنية

 - 2ت�صور “مقرتح” للإطار العام لتقرير التقييم الوطني للتعليم للجميع
م

املحور

1

الغالف
2

العنا�صر
•اجلهة امل�صدرة.
•العنوان (امل�سمى) (الفرتة الزمنية .)2015-2000
•�سنة �إ�صدار التقرير.
•امللخ�ص التنفيذي.

متهيد

3

و�صف عام للتقرير

4

مقدمة

•الإ�شارة �إىل نوع التقرير.
•�أهمية التقرير و�أهدافه (على �شكل نقاط).
•من �أعد التقرير.
•�شكر وتقدير.
ا�ستعرا�ض التعليم للجميع.
•الأهداف العامة.
...............................................................................
...............................................................................
•الأهداف التف�صيلية:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
•ملخ�ص التقرير:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
�إجنازات.الإ�سرتاتيجيات الناجحة.مالءمة �إطار دكار.التوجهات امل�ستقبلية.•نبذة عن التعليم بعامة والتعليم للجميع بخا�صة على امل�ستوى الوطني.
•نبذة عن �أهداف اخلطة الوطنية للتعليم للجميع و�أبرز ما ا�شتملت عليه.
•نبذة عن �إ�سرتاتيجيات التعليم للجميع و�أبرز ما ا�شتملت عليه.
•حتديد ال�شركاء الرئي�سيني يف تنفيذ التقييم (قطاعات حكومية� ،أهلية،
جمتمع مدين).
•ال�سياق الوطني للتعليم منذ �سنة 2000م ،والتحديات املوجودة �آنذاك.
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 - 3م�ؤ�شرات حتقق �أهداف التعليم للجميع
(النواجت املتحققة )
الهدف الأول  :تو�سيع وحت�سني الرعاية
و الرتبية على نحو �شامل يف مرحلة
الطفولة املبكرة ،وبخا�صة ل�صالح �أكرث
الأطفال ت�أث ًرا و �أ�شدهم حرمانيا.

(النواجت املتحققة )
الهدف الثاين :العمل على �أن يتم بحلول
عام 2015م متكني جميع الأطفال
من احل�صول على تعليم ابتدائي جيد
وجماين و�إلزامي ،و �إكمال هذا التعليم
مع الرتكيز بوجه خا�ص على البنات
والأطفال الذين يعي�شون يف ظروف
�صعبة و�أطفال الأقليات االثنية.

(النواجت املتحققة )
الهدف الثالث� :ضمان تلبية حاجات
التعلٌم لكافة ال�صغار و الرا�شدين من
خالل االنتفاع املتكافئ بربامج مالئمة
للتعلم و اكت�ساب املهارات االزمة
للحياة.

(النواجت املتحققة )
الهدف الرابع :حتقيق حت�سني بن�سبة
( )% 50يف م�ستويات حمو �أمية
الكبار بحلول عام 2015م ،ال�سيما
ل�صالح الن�ساء ،و حتقيق تكاف�ؤ فر�ص
التعليم الأ�سا�سي والتعليم امل�ستمر
جلميع الكبار   .
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م

امل�ؤ�شر

ن�سبة امل�ستهدف ن�سبة املتحقق

االنحراف

املربرات

1
2
3
4

م

امل�ؤ�شر

ن�سبة امل�ستهدف ن�سبة املتحقق

االنحراف

املربرات

1
2
3
4

م

امل�ؤ�شر

ن�سبة امل�ستهدف ن�سبة املتحقق

االنحراف

املربرات

1
2
3
4

م
1
2
3
4

امل�ؤ�شر

ن�سبة امل�ستهدف ن�سبة املتحقق

االنحراف

املربرات

(النواجت املتحققة )
الهدف اخلام�س� :إزالة �أوجه التفاوت
بني اجلن�سني يف جمال التعليم
االبتدائي والثانوي بحلول عام 2005م،
و حتقيق امل�ساوة بني اجلن�سني يف ميدان
التعليم بحلول عام 2015م ،مع الرتكيز
على ت�أمني فر�ص كاملة متكافئة للفتيات
لالنتفاع و التح�صيل الدرا�سي يف التعليم
�أ�سا�سي جيد.

(النواجت املتحققة )
الهدف ال�ساد�س : حت�سني كافة
اجلوانب النوعية للتعليم و�ضمان
االمتياز للجميع بحيث يحقق جميع
الدار�سني نتائج وا�ضحة و ملمو�سة يف
التعلم ،ال �سيما يف القراءة والكتابة
واحل�ساب واملهارات الأ�سا�سية للحياة.

م

امل�ؤ�شر

ن�سبة امل�ستهدف ن�سبة املتحقق

االنحراف

املربرات

1
2
3
4

م

امل�ؤ�شر

ن�سبة امل�ستهدف ن�سبة املتحقق

االنحراف

املربرات

1
2
3
4

 4ـ ـ متابعة تنفيذ امل�شروعات والربامج يف اخلطة الوطنية للتعليم للجميع وم�ؤ�شرات حتققها
م

الربامج وامل�شروعات

متطلبات التنفيذ
م�ؤ�شرات الأداء الوزن الن�سبي
املدة تاريخ تاريخ اجلهة اجلهة
الإجراء املتخذ
الكلية االبتداء االنتهاء الرئي�سة امل�ساندة نفذ مل ينفذ
(ن�سبة الإجناز) لكامل امل�شروع()1

1
2
3
4
5
6
7

( )1ن�سبة �إىل جممل م�شروعات خطة التعليم للجميع .
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 - 5التكلفة املالية وم�صادرها لتنفيذ اخلطة الوطنية للتعليم للجميع
 �إجمايل تكلفة الربامج وامل�شروعات .)............................( : م�صادر التمويل :الن�سبة
امل�صدر
م
1

اعتمادات حكومية

2

�شراكة مع القطاع اخلا�ص

3

هبات وتربعات

4

ذاتية

5

�أخرى

املالحظات

 6ـ ـ ال�صعوبات واملعوقات التي واجهت تنفيذ اخلطة الوطنية للتعليم للجميع وما َّمت ب�ش�أنها
م

امل�شروع/الربنامج

ال�صعوبات واملعوقات

ما َّمت ب�ش�أنها

املقرتحات واحللول

1
2
3
4
5
6
7

 - 7االجتماع���ات واللق���اء والفعاليات الدولية والإقليمية واملحلية الت���ي �شارك فيها املنتدى الوطني
للتعليم للجميع
م مكان االجتماع
1
2
3
4
5
6
7
8
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التاريخ

�أبرز التو�صيات

ما َّمت ب�ش�أنها

تاريخ تنفيذها

 8ـ ـ القرارات و التعاميم الداخلية ب�ش�أن تنفيذ فعاليات وبرامج وم�شروعات و�أ�سابيع التعليم للجميع:
الرقم

م

التاريخ

املو�ضوع

ما َّمت ب�ش�أنه

تاريخ االنتهاء

1
2
3
4
5
6
7

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

 - 10الر�ؤية امل�ستقبلية للتعليم للجميع ملا بعد 2015م
م

املبادرات وال�سيا�سات

الأن�شطة والربامج املحققة لها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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املالحق
 1.1ر�سوم بيانية و�إح�صائيات و�أ�شكال تعليمية للنمو املتحقق يف حتقيق �أهداف التعليم للجميع.
�2.2أ�سماء امل�شاركني وامل�شاركات يف بناء التقييم الوطني للتعليم للجميع.
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