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المقدمة
1990

ميثل م�ؤمتر جومتني بتايالند
االنطالقة احلقيقية للإعالن العاملي
للتعليم للجميع ،والذي اعقبه بعد
عقد من الزمان امل�ؤمتر الدويل
بداكار ال�سنغال يف عام ،2000
حيث برزت من خالل تو�صياته
الأهداف ال�ستة للتعليم للجميع،
والذي ي�ستهدف توفري تعليم ا�سا�سي
للجميع (باملجان و�إلزامي) بنهاية عام
 ،2015وتو�سيع وحت�سني الرعاية والرتبية
على نحو �شامل يف مراحل الطفولة املبكرة ،وحت�سني التعليم واملهارات احلياتية لليافعني
والرا�شدين ،وحت�سني ن�سبة القرائية وحمو الأمية للكبار بن�سبة  50%عما كانت عليه عام
 ،2000وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف عام  ،2005وحت�سني كافة اجلوانب النوعية للتعليم،
و�ضمان حتقيق جودته ،ومبا ميكن كل الدار�سني من حتقيق نتائج وا�ضحة وملمو�سة يف
التعليم ،ال�سيما يف املهارات الأ�سا�سية.
وقد �أعقب ذلك مبادرات وطنية تتمثل يف �إن�شاء منتدى وطني للتعليم للجميع و�إعداد
اخلطط اال�سرتاتيجية التي ت�ضمنت تنفيذ �أهداف التعليم للجميع ،وغريها من املبادرات
الدولية مثل تقييم منت�صف العقد الذي انعقد بالدوحة يف عام  ،2007واملبادرة التي �أطلقها
الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن التعليم �أو ًال ،و�أهداف تنمية الألفية ( )MDGSوالذي
ي�أتي معززاً لإعالن التعليم للجميع ،ال�سيما يف جمال التنمية امل�ستدامة وم�ؤمتر ريو ،ولقد
�أو�صى املنتدى الإقليمي للتعليم للجميع ،الذي انعقد ب�شرم ال�شيخ بجمهورية م�صر العربية
خالل الفرتة من � 05 04أكتوبر 2012م ،ب�أن تبد�أ الدول يف �إعداد التقرير الوطني للتعليم
للجميع يف �أوائل العام  ،2013وينتهي العمل يف �إعداده قبل يونيو  ،2014هذا �إلى جانب
توجيه الدول امل�شاركة بتحقيق الآتي:
�إطالق عملية تقييم التعليم للجميع يف �أوائل  ،2013عرب تنظيم منتدى وطني ل�شرح
�أهداف ونطاق التقييم ،وتعبئة ا�صحاب امل�صلحة واملهتمني.
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•ت�شكيل اللجان التوجيهية الوطنية ،لعمليات ر�صد التقييم الوطني.
•�إن�شاء جمموعات عمل وطنية لإجراء التقييم ،والذي ينبغي �أن ي�ستند �إلى البيانات
املتوفرة التي تدعمها درا�سات موا�ضيعية  ،Thematicوفقاً للحاجة.
ويف هذا ال�سياق ،وبالتن�سيق بني مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،واملركز الإقليمي
للتخطيط الرتبوي ،ومنظمة اليون�سكو باملقر املركزي ،ومكتب اليون�سكو الإقليمي بكل من
الدوحة ،وبريوت ..فقد انعقدت ور�شة العمل �شبه الإقليمية للدول الأع�ضاء مبكتب الرتبية
العربي لدول اخلليج ،لإطالق عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع ،وذلك يف الفرتة من
 19 17يونيو  2013باملركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي.

أهداف الورشة
تتلخ�ص �أهداف الور�شة فيم يلي:
•تقدمي ومناق�شة املبادئ التوجيهية والإر�شادات الفنية لإعداد التقييم الوطني للتعليم
للجميع.
•عر�ض بع�ض امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية لتقييم �إجنازات التعليم للجميع.
•عر�ض الدول لال�سرتاتيجية الوطنية لإطالق التقييم الوطني للتعليم للجميع.
•حتديد احلاجيات للم�ساعدة الفنية لإجناز التقييم الوطني.
•برجمة الأن�شطة املرافقة للتقييم الوطني للتعليم للجميع.
ويتمثل الهدف العام املن�شود من عمليات اال�ستعرا�ض القطري للتعليم للجميع بحلول عام
 ،2015يف اال�ضطالع يف املقام الأول بتقييم مدى التقدم املحرز نحو حتقيق التعليم للجميع
منذ انعقاد م�ؤمتر داكار ،ومدى وفاء البلدان بتعهداتها .وقد تثري هذه اال�ستعرا�ضات
نقا�شاً نقدياً وا�سع النطاق يف �صفوف الأطراف املعنية الوطنية ب�ش�أن م�سار تطور قطاعي
التعليم والتدريب على ال�صعيد القطري منذ عام  ،2000ومدى جدوى التعليم للجميع
بالن�سبة �إلى �أو�ضاعها الإمنائية القطرية الراهنة ويف فرتة ما بعد عام  .2015و�سوف حتدد
عمليات اال�ستعرا�ض �أي�ضاً جماالت الأولوية التي يجدر موا�صلة بذل اجلهود فيها من �أجل
اال�ستمرار يف تغيري نظم التعليم الوطنية للإ�سهام يف حتقيق تنمية من�صفة وم�ستدامة.
وترمي عمليات ا�ستعرا�ض التعليم للجميع بحلول عام � 2015إلى حتقيق ثالثة �أهداف
ا�سرتاتيجية مرتابطة هي:
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1 .1تقييم التقدم املحرز يف حتقيق الأهداف ال�ستة للتعليم للجميع تقييم التقدم املحرز
يف حتقيق �أهداف وغايات التعليم للجميع على ال�صعيد القطري ،من خالل حتليل
توجهات امل�ؤ�شرات الرئي�سية منذ عام  .2000و�سيتم الرتكيز على حتديد الإجنازات،
و�أوجه الق�صور والتفاوت ،وامل�شكالت التي تعرتي انتفاع الأطفال واليافعني والرا�شدين
بتعليم �أ�سا�سي جيد.
2 .2ا�ستعرا�ض تطبيق اال�سرتاتيجيات الرامية �إلى حتقيق التعليم للجميع فقد حدد �إطار
عمل داكار� ،إلى جانب الأهداف ال�ستة للتعليم للجميع ،اثني ع�شر ا�سرتاتيجية ارتكز
عليها لتحقيق هذه الأهداف ال�ستة .و�سيجري ا�ستعرا�ض هذه اال�سرتاتيجيات عن
طريق حتليل الطريقة التي مت بها تطبيقها على امل�ستوى القطري منذ عام ،2000
وحتديد التحديات واالحتياجات التي ال تزال قائمة ،وذلك لتعزيز فعالية قطاع التعليم
والتدريب وتعزيز كفاءته يف �إطار ما يقدمه من �إ�سهام يف جهود التنمية الوطنية.
3 .3حتديد مدى �صالحية �إطار عمل التعليم للجميع فينبغي الت�شاور ب�ش�أن مدى �صالحية
�إطار العمل الدويل للتعليم للجميع بالن�سبة �إلى ال�سيا�سات واملمار�سات الوطنية للتعليم
يف امل�ستقبل .وينبغي �أن ميثل هذا الت�شاور �أ�سا�ساً ت�ستند �إليه البلدان يف حتديد االجتاه
و�صياغة جدول �أعمالها اخلا�ص بالتعليم واملالئم لأو�ضاع التنمية يف امل�ستقبل يف فرتة
ما بعد عام  .2015و�سوف ُي�ستخدم هذا الت�شاور �أي�ضاً لرفد النقا�ش العاملي ب�ش�أن نطاق
و�شكل �أي جدول �أعمال 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�س جمل�س �إدارة
املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي الأ�ستاذ حميد حممد القطامي ،انطلقت �صباح يوم
االثنني  17يونيو 2013م فعاليات لقاء وور�ش عمل خرباء التقييم الوطني للتعليم للجميع
يف الدول الأع�ضاء مبكتب الرتبية والعربي لدول اخلليج ،حيث افتتح �سعادة الأ�ستاذ علي
ميحد ال�سويدي وكيل وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربية املتحدة فعاليات
اللقاء ،الذي يعقده املكتب يف �سياق املنتدى الإقليمي للتعليم الذي �سبق �أن عقد يف �شرم
ال�شيخ بجمهورية م�صر العربية يف �شهر �أكتوبر 2012م.

كلمة وزارة الرتبية والتعليم:
�أكد �سعادة علي ميحد ال�سويدي وكيل وزارة الرتبية والتعليم يف افتتاحه للور�شة �أهمية
الور�شة التي تنظمها ثالث م�ؤ�س�سات دولية و�إقليمية تعنى بتطوير التعليم يف دول اخلليج
واليمن ،وهي منظمة «اليون�سكو» ،ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،واملركز الإقليمي
للتخطيط الرتبوي بال�شارقة ،و�أ�ضاف �أن الور�شة ت�أتي يف وقت ت�ستعد فيه منظمة
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«اليون�سكو» والدول الأع�ضاء ،ال�ستعرا�ض جتربة التعليم للجميع بحلول عام  ،2015ومدى
ما حتقق من الأهداف ال�ستة مل�شروع التعليم للجميع ،وتقييم مدى التقدم املحرز نحو
حتقيق �أهداف التعليم للجميع ،منذ انعقاد م�ؤمتر داكار ،وااللتزامات الوطنية والدولية
التي حققتها الدول الأع�ضاء.
وقال �سعادته �إن الور�شة تعترب اخلطوة الأولى مل�شروع ي�ستمر قرابة ال�سنتني ،تعمل فيه
دول املنطقة مع �شركائها اال�سرتاتيجيني على و�ضع خطة كاملة ،لتقييم التقدم املحرز يف
حتقيق الأهداف ال�ستة للتعليم للجميع والإجنازات ،متهيدا لو�ضع اخلطط امل�ستقبلية ملا
بعد عام .2015وقدم ال�شكر والعرفان ملعايل الدكتور علي بن عبداخلالق القرين مدير عام
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج على تبنى مبادرة �إقامة هذا اللقاء وعقده ،باعتباره
خطوة �أولى لو�ضع خطة ل�شركاء النجاح يف املنطقة ،ويحقق تطلعات القيادة اخلليجية
و�شعوبها وكذلك تقدم بال�شكر ملنظمة اليون�سكو لدعمها الدائم وم�ساندتها للدول يف جمال
التعليم وتطويره و�شكر املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي حلر�صه على ا�ست�ضافة مثل
هذه اللقاءات والتي من خاللها ي�ستطيع حتقيق �أهدافه اال�سرتاتيجية ور�ؤيته.
كلمة املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي:
رحبت الأ�ستاذة مهرة هالل املطيوعي املدير العام للمركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي
باحل�ضور وامل�شاركني ،مبينة ً �إن الور�شة تهدف الى تقييم اال�سرتاتيجيات والتقارير
الوطنية ،لتحقيق التعليم للجميع وحتليل م�ؤ�شراتها وتقييم �أو�ضاعها ،وذلك يف �ضوء
املبادئ التوجيهية والإر�شادات الفنية ،التي �أعدتها منظمة «اليون�سكو» ،و�صو ًال �إلى التعرف
على التقدم الذي �أحرزته كل دولة من الدول الأع�ضاء يف هذا االجتاه ،ف�ضال عن ا�ستقراء
نتائج مبادرة التعليم للجميع بعد عام ،2015مو�ضحة �أن املركز الإقليمي ويف �إطار التفوي�ض
الذي حددته اتفاقية �إن�شائه وت�شغيله� ،سوف يكون �شريكاً ا�سرتاتيجياً يف دعم جهود تدريب
الدول الأع�ضاء ل�سد الفجوة ومغالبة امل�شكالت والتحديات التي قد حتول دون حتقيق
هذه املبادرة وتنفيذ �أهدافها ،ويف نهاية كلمة الأ�ستاذة مهرة املطيوعي تقدمت بوافر ال�شكر
والعرفان �إلى معايل الأ�ستاذ حميد حممد القطامي وزير الرتبية والتعليم ,رئي�س جمل�س
�إدارة املركز ،و�سعادة وكيل عام الوزارة لدعمهما املتوا�صل للمركز ،وعربت عن �شكرها
ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،ومكتب اليون�سكو الإقليمي ببريوت ومكتب اليون�سكو
بالدوحة على تبني هذه الور�شة بالتعاون مع املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي.
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كلمة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج:
�ألقى معايل الدكتور عبد ال�سالم اجلويف كلمة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج حتدث
فيها عن مدى �أهمية عقد اللقاء والور�ش التي تهدف �إلى تنفيذ وحتقيق تطلعات قادة
دول املنطقة ،مو�ضحاً �أن هذه الور�ش وحلقات النقا�ش ،تهدف �إلى تقدمي ومناق�شة املبادئ
التوجيهية والإر�شادات الفنية لإعداد التقييم الوطني للتعليم للجميع ،وعر�ض بع�ض
امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية لتقييم �إجنازات التعليم للجميع واال�سرتاتيجية الوطنية لتقييم
�إجنازات التعليم للجميع ،وكذا حتديد احلاجيات للم�ساعدة الفنية الالزمة لإجناز ذلك،
�إ�ضاف ًة �إلى برجمة الن�شاطات املرافقة للتقييم الوطني للتعليم للجميع.
كلمة اليون�سكو:
كما �ألقى اال�ستاذ� /سعيد بلق�شلة اخت�صا�صي برامج التخطيط الرتبوي والتعليم للجميع
يف مكتب اليون�سكو الإقليمي ببريوت كلمة �أو�ضح فيها �أن مكتب الرتبية العربي لدول
اخلليج و�شركا�ؤه كانوا �سباقني يف عقد هذا اللقاء �أو الور�شة على امل�ستوى االقليمي والعاملي،
م�شيداً بدعم اليون�سكو لكافة الربامج الرتبوية والتعليمية ،و�أو�ضح �أن التقييمات الوطنية
�سوف ت�ساعد على تقييم التقدم املحرز نحو �أهداف التعليم للجميع ال�سته من خالل
حتليل االجتاهات يف امل�ؤ�شرات الرئي�سية منذ عام  ،2000كما �سوف يتم ا�ستعرا�ض تنفيذ
اال�سرتاتيجيات الرامية لتحقيق التعليم للجميع وحتديد التحديات املتبقية واالحتياجات
من �أجل تعزيز فعالية وكفاءة قطاع التعليم وم�ساهمته يف التنمية الوطنية ،ويف هذا املجال
�سوف يتم حتديد �إطار التعليم للجميع ومدى مالءمة الإطار العاملي مل�ستقبل وممار�سات
التعليم الوطني.
ويف نهاية اللقاء االفتتاحي للور�شة مت �إعالن وا�ستعرا�ض جدول الأعمال واملت�ضمن عقد
عدد من اجلل�سات للخرباء بالدول الأع�ضاء يف املكتب وتت�ضمن مو�ضوعات وحماور
ت�ستهدف حتقيق الهدف املن�شود من هذه الور�شة.
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فعاليات اليوم األول :اإلثنين 17/06/2013
التوجيهات والإر�شادات الفنية:
•بد�أت فعاليات اليوم الأول يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحاً ،حيث قدمت الدكتورة فريال
خان من مكتب اليون�سكو بالدوحة املبادئ التوجيهية اخلا�صة بتنفيذ اال�ستعرا�ضات
القطرية للتعليم للجميع بحلول عام  ،2015والتي �صممت ا�سا�ساً لتكون مبثابة
موجهات �إر�شادية واقرتاحات ب�ش�أن تنفيذ عمليات ا�ستعرا�ض التعلم للجميع ،واالنتقال
بن�شاطاته �إلى امل�ستوى الإقليمي والدويل.
•وقد �شملت املبادئ التوجيهية �أهداف عمليات اال�ستعرا�ض القطري ،والتي ميكن
تلخي�صها يف ثالثة �أهداف (كما �أ�شرنا �سابقاً) هي:
» »تقييم التقدم الذي مت �إحرازه يف حتقيق الأهداف ال�ستة للتعلم للجميع.
» »ا�ستعرا�ض تطبيق اال�سرتاتيجيات الرامية �إلى حتقيق التعليم للجميع.
» »حتديد مدى �صالحية �إطار عمل التعليم للجميع.
•كما و�أ�شارت املبادئ التوجيهية �إلى نواجت ومقت�ضيات �إجراء اال�ستعرا�ض كاالتي:
1 .1النواجت ..وتتمثل يف �إعداد تقارير ودرا�سات موا�ضيعية  Thematicعلى امل�ستوى
القطري ملعرفة �أ�سباب حتقيق �أو عدم حتقيق التقدم املعني يف جمال التعليم للجميع،
مع �ضرورة �أن ي�أخذ هذا اال�ستعرا�ض الطابع الت�شاركي ،تقوده وزارة الرتبية والتعليم
بالتهيئة لإجراء حوارات وطنية ال�ست�شراف التعليم يف امل�ستقبل ،باال�ستفادة من
املمار�سات اجليدة والدرو�س امل�ستفادة ،هذا �إلى جانب حتديد االلتزام اجلماعي بالتعليم
للجميع قطرياً ودولياً.
2 .2مقت�ضيات �إجراء اال�ستعرا�ضات ،والتي كما ا�شرنا تتطلب �إ�شراك كل الأطراف املعنية
بالتعليم يف الدولة ،ل�ضمان اال�ستخدام الأمثل للبيانات واملعلومات املتوفرة ،مع
الت�أكيد واحلر�ص على الفعالية والكفاءة يف جمع املزيد من املعلومات ،وا�ستغالل نتائج
اال�ستعرا�ض ال�ستقطاب الدعم ال�سيا�سي واجلماهريي للتعليم.
ويتطلب �إن�شاء منتدى ت�شاوري وطني يف�ضي �إلى ت�شكيل فريق وطني �أو جلنة توجيهية
لتتويل عمليات التوجيه والإر�شاد ،والتن�سيق لت�ضم ثالثة جهات ا�سا�سية هي :ال�سلطات
الوطنية ،ومنظمات املجتمع املدين ،وال�شركاء الدوليني بالدولة.
ور�شة العمل �شبه الإقليمية للدول الأع�ضاء مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
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على �أن تتولى اللجنة التوجيهية تنظيم جمموعة من احلوارات الوطنية يف هيئة حلقات
درا�سية وور�ش عمل وفعاليات �إعالمية ومنتديات االنرتنت والتوا�صل االجتماعي ،وت�شكيل
جلنة �صياغة التقرير حتت رعاية اللجنة الوطنية ،على �أن يت�ضمن التقرير الوطني درا�سات
موا�ضيعية لو�صف �أف�ضل املمار�سات وحتليل ال�شواهد ،وت�سليط ال�ضوء على ال�شكل الذي
ينبغي �أن يكون عليه التعليم م�ستقب ً
ال.
كما ت�ضمنت املبادئ التوجيهية خطة زمنية مقرتحة لإجراء التقييم ..املبني �أدناه:
اجلدول الزمني التوجيهي

الأن�شطة/الفعاليات الأ�سا�سية املقرتحة

يونيو 2013

خطاب املديرة العامة ملنظمة اليون�سكو �إلى الدول الأع�ضاء ،ب�ش�أن
املبادئ التوجيهية الفنية والتنفيذية لإطالق عملية اال�ستعرا�ض
الوطني للتعليم للجميع للعام .2015

يونيو/يوليو 2013
�أغ�سط�س 2013
�سبتمرب 2013
�أبريل 2014

الدول تكون فريق اال�ستعرا�ض الوطني للتعليم للجميع.
تنظيم املنتدى اال�ست�شاري الوطني الأول لإطالق عملية اال�ستعرا�ض
الوطني للتعليم للجميع للعام  2015ر�سم ًيا على م�ستوى الوطني.
�سل�سلة من احلوارات الوطنية كجزء من عملية اال�ستعرا�ض الوطني
للتعليم للجميع للعام  2015و�إعداد تقرير اال�ستعرا�ض الوطني.

�أبريل مايو 2014

تنظيم منتدى وطني ب�ش�أن نتائج اال�ستعرا�ض الوطني للتعليم للجميع
و�أجندة التعليم ملا بعد .2015

يونيو 2014

�إنهاء تقرير اال�ستعرا�ض الوطني للتعليم للجميع للعام  2015وتقدميه
�إلى منظمة اليون�سكو.

يونيو �أكتوبر 2014

االجتماع الإقليمي ب�ش�أن نتائج اال�ستعرا�ض للتعليم للجميع متا�شيا مع
الفعاليات الوطنية والعاملية.

يناير مار�س 2015

�إعداد التقرير الإقليمي لال�ستعرا�ض للتعليم للجميع للعام .2015

مايو 2015

امل�ؤمتر العاملي ملبادرة التعليم للجميع للعام .2015
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المناقشات في اليوم األول:
وقد �أعطيت الفر�صة لكل دولة للحديث عن اجلهود املبذولة منذ انعقاد م�ؤمتر �شرم ال�شيخ
 ،2012يف �إطار تقييم التعليم للجميع.
�سلطنة عمان:
�أ�شار ممثل �سلطنة عمان �إلى �أنه البد من الو�صول �إلى ال�شركاء يف الوقت املنا�سب ،ويف �إطار
املعطيات التي ميكن ان ي�سهموا فيها ،كما �أكد �أن املمار�سات اجليدة لن�شر الثقافة املت�صلة
بالتعليم للجميع ذات �أهمية.
كما ا�شار �أي�ضاً �إلى �أن هناك مبادرات تتكامل مع مبادرة التعليم للجميع ،منها مبادرة
التعليم �أو ًال التي �أطلقها الأمني العام للأمم املتحدة ،وغريها من املبادرات الدولية مثل:
تقييم منت�صف القرن  ،2007ملمحاً �إلى عدم تطرق املبادئ املوجهة لدور الرتبية يف التنمية
امل�ستدامة ،ال�سيما و�أن هناك تقييم لعقد الأمم املتحدة يف عام .2014
دولة الكويت:
�أكدت ممثلة دولة الكويت على �ضرورة االهتمام بالتن�سيق والتناغم بني الهيئات امل�شاركة يف
اللجان الوطنية ،ويف توفري املعلومات ،كما ا�شارت �إلى �ضرورة ال�سعي لإحداث التكامل بني
تقارير الدول الأع�ضاء من خالل اجتماع �إقليمي يعقد ال�ستعرا�ض التقارير .و�أو�ضحت �إلى
�أنه وبجانب التعليم العام والتعليم العايل والبحث العلمي والرعاية االجتماعية وجمعيات
املر�أة واملجتمع املدين فقد ا�صبح �إن�شاء املركز الوطني لتطوير التعليم �شريكاً �أ�صي ً
ال من
�ش�أنه �أن ي�سهم يف ا�سرتاتيجية النمو ال�شامل واملتكامل للتعليم.
وتعليقاً على اخلطة الزمنية املقرتحة ،والتي نقرتح ت�شكيل املنتدى الوطني يف �أغ�سط�س،
فقد ا�شارت �إلى �أنه يف ظل قدوم �شهر رم�ضان وعيد الفطر ،ف�إنه قد يكون من ال�صعب
ت�شكيل املنتدى.
اجلمهورية اليمنية:
تناولت ممثلة اليمن بالتف�صيل الإجراءات التي اتخذت من �أجل �إجراء عملية التقييم،
وتقدمت بال�شكر لكل الأطراف التي �ساهمت يف هذا ال�ش�أن ،م�شرية �إلى �أنه قد متت �إعادة
ت�شكيل املنتدى الوطني للتعليم للجميع برئا�سة معايل وزير الرتبية والتعليم ،و�أنه فور
ور�شة العمل �شبه الإقليمية للدول الأع�ضاء مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
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انتهاء هذه الور�شة �شبه الإقليمية من عملها ،وبعد العودة �إلى اليمن �سوف يتم ت�شكيل جلان
التقييم ،بغر�ض تد�شني �أول اجتماع للمنتدى اجلديد.
وت�ساءلت مندوبة اليمن حول دور املنتدى يف املرحلة اجلديدة ،وكيفية التعامل مع الهدف
الثالث باعتبار �أنه ي�شكل لنا �أزمة من �أجل تقييمه ،ال�سيما و�أن وزارة ال�صحة لي�ست ع�ضواً
يف املنتدى ،كما �أ�شارت �إلى حاجة اليمن للدعم الفني.

اململكة العربية ال�سعودية:
�أ�شار ممثل اململكة العربية ال�سعودية ب�أنه فور العودة من م�ؤمتر �شرم ال�شيخ ،عر�ضت
التو�صيات والتقرير على قيادة الوزارة ،وقد �شمل التقرير اربع مراحل هي:
1 .1التخطيط للتقييم (اخلطة الزمنية ،وتوفري املبالغ املالية).
2 .2احلملة الإعالمية ،وت�شارك فيها و�سائل الإعالم املرئية واملقروءة.
3 .3بناء ا�ستمارات وا�ستبانات ت�ساهم يف عمليات جرد وتقييم الأهداف ال�ستة للتعليم
للجميع ،و�أهداف الألفية.
4 .4ت�شكيل جلان على م�ستوى املناطق ،وعلى م�ستوى املنتدى ،لر�صد البيانات للتقييم
و�إعداد التقرير.
5 .5املتابعة والتقييم عرب الزيارات امليدانية.
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مملكة البحرين:
طرحت ممثلة مملكة البحرين عدة ا�ستف�سارات فيما يت�صل باملنتدى الوطني ،حيث �أ�شارت
ب�أنه يف الظروف احلالية قد يكون من الع�سري وال�صعب �أن يطرح التقرير على امل�ستوى
القومي ،ولكن رمبا �أمكن �إ�شراك ال�شرائح املجتمعية ب�صورة دورية يف نهاية .2013
وا�ستطردت قائلة �أنه �سوف يتم ت�شكيل جلنة توجيهية بقرار وزاري ،ومت ت�شكيل منتدى
وفرق عمل لتغطية جميع الأهداف ،وخطة �إعالمية على امل�ستوى الداخلي واخلارجي ،حيث
�ساهمت جميع و�سائل الإعالم يف التعبئة .وهناك �شراكات قوية مع اجلهات املعنية.
دولة قطر:
�أ�شار ممثل دولة قطر ب�أن اجلهود بعد �شرم ال�شيخ ت�سري على نهج طيب.
دولة االمارات العربية املتحدة:
�أ�شار ممثل دولة الإمارات العربية املتحدة �إلى �أنه قام بت�سليم التقرير �إلى قيادة الوزارة،
حيث �أعقب ذلك عقد اجتماعات مكثفة للقيادات ب�صورة ا�سبوعية ،و�أفاد ب�أن لدينا فرق فنية
تعكف حالياً على درا�سة الأهداف ال�ستة ،كما �أن اخلطط اال�سرتاتيجية للوزارة  2030ت�شمل
الأهداف ال�ستة للتعليم للجميع ،وغريها من �أهداف وخطط بعيدة املدى م�ؤكداً �أنه قد مت
يف هذا ال�سياق �إن�شاء �إدارات الكرتونية متخ�ص�صة جلمع البيانات حول التعليم وال�صحة،
وهناك �إدارات �أخرى متخ�ص�صة يف االعتماد الأكادميي والتعلم الذكي .وقد �أ�سهمت تلك
الإدارات يف توفري املعلومات والبيانات املطلوبة ،كما �أن هناك توجيهات ملبادرات من الهيئات
لإن�شاء فرق داخلية لتنفيذ �أهداف التعليم للجميع.
ومن ثم حتدثت د .فريال خان طالبة من الدول �أن ال تركز على ماذا  Whatولكن ينبغي
الرتكيز على الكيف .How
ويف معر�ض حديثها عن الت�سا�ؤالت التي اثارها ممثل عمان� ،أن مبادرة التعليم �أو ًال ذات
�أهمية ،لأنها تركز على النواحي االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،و�أن التنمية امل�ستدامة
لن تكون معزولة عن التعليم للجميع ،و�سوف يكون هناك ربط بني التعليم والتنمية ،م�ؤكدة
�أن نوعية الأدوات والآليات التي نحتاجها لإعداد التقرير �سوف يتم مناق�شتها يف جل�سة يوم
الثالثاء .18/06/2013
و�أ�شار �أ� .سعيد بلق�شلة يف معر�ض حديثة عن ت�سا�ؤل اجلمهورية اليمنية حول عدم و�ضوح
ا�سلوب التعامل مع الهدف الثالث ،مبيناً �أن امل�ؤ�شرات �سوف تعر�ض يف اليوم التايل� .أما ما
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نحن ب�صدده الآن فهو الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الدول من �آليات وتنظيم يف
�أعقاب لقاء �شرم ال�شيخ ،وكذلك التحديات التي واجهتها الدول.
واقرتح �أن يعر�ض ممثل اململكة العربية ال�سعودية مقرتحهم ب�ش�أن املنتدى اخلا�ص باململكة
للإجابة على ت�سا�ؤالت اجلمهورية اليمنية ال�شقيقة ،كما �أكد �أن التعليم �أو ًال هي مبادرة
�أطلقها الأمني العام للأمم املتحدة بانكي مون ،وت�شمل ثالثة حماور هي :دعم االلتحاق
وولوج التعليم ،نوعية �أو جودة التعليم ،،واملواطنة .وال نرى �أن هناك �ضرورة للوقوف عندها
الآن ،بل ميكن اعتبارها اال�سرتاتيجية رقم (.)13
كما تناول دعوة عمان لعقد منتدى �إقليمي ،م�ؤكداً �أن دور املنتديات الوطنية قد �شهد تغرياً
جدياً منذ عام  ،2000وا�صبحت هذه املنتديات الوطنية �أكرث �أهمية من املنتدى الإقليمي،
و�إن كان ذلك ال يعني عدم اللجوء �إلى املنتدى الإقليمي الحقاً.
و�أكد دور مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ك�شريك فاعل بعد �شرم ال�شيخ� ،إلى جانب
دور الأليك�سو ،والبنك الدويل .م�شرياً �إلى �أن دور مكتب الرتبية العربي قد تبلور يف تبني
الدعوة لهذه الور�شة �شبه الإقليمية.
بعدها مت تق�سيم امل�شاركني �إلى جمموعتني للإجابة على بع�ض الأ�سئلة ذات ال�صلة
باال�ستعدادات والإجراءات ،والتزام كل دولة ،واملجموعتان هما:
•املجموعة الأولى :وت�ضم كل من البحرين ،قطر ،اليمن ،الكويت (م�شاركان من
الكويت)� ،إ�ضافة �إلى ال�سيد  /نيني ثانق من اليون�سكو ،د .حممود امل�ساد من املركز
الإقليمي للتخطيط الرتبوي ،ود .فريال خان من مكتب اليون�سكو بالدوحة.
•املجموعة الثانية :وت�ضم كل من ال�سعودية ،عمان ،الإمارات العربية املتحدة ،وم�شاركان
من دولة الكويت� ،إ�ضافة �إلى ال�سيد � /سعيد بلق�شلة ،و�أ.د .خمتار نور الدين عثمان من
املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي ،ود .عبد ال�سالم اجلويف.
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فعاليات جمموعات العمل يف اليوم الأول:
م

1

ال�س�ؤال

املجموعة الأولى

املجموعة الثانية

م ��اه ��ي الآل� �ي���ات
ال �ق��ائ �م��ة ح��ال �ي��ا
ل��ر� �ص��د ال �ت �ق��دم
ح�� � � ��ول حت��ق��ي��ق
ال�ت�ع�ل�ي��م للجميع
يف دول جم�ل����س
التعاون واليمن؟

الأليات القائمة:
•الر�صد الكمي (جمع البيانات من م�صادرها
والتحقق من النمو).
•قواعد بيانات تقي�س م�ؤ�شرات الأداء والتي من
�ضمنها الأهداف ال�سته للتعليم للجميع.
•ت��وج��د ق��اع��دة ب �ي��ان��ات جل�م�ي��ع امل���س�ت��وي��ات
التعليمية وهناك �إ�صدارات للإح�صائيات.
•املراجعة ال�سنوية ملناق�شة �أين نحن على �صعيد
التقدم املحرز يف �أهداف التعليم للجميع.

•�إن�شاء وت�شكيل فرق عمل
لأعداد التقارير الوطنية
للتعليم للجميع ت�ضم كل
اجلهات املعنية بالتعليم.
•وج��ود ف��رق عمل لتقييم
امل�ؤ�شرات ثم التوا�صل مع
امل�ؤ�س�سات املعنية.
•وج�� ��ود جل� ��ان م �ت �ع��ددة
وتن�سيقية لرفع التقارير
ال�سنوية عن مدى التقدم
واالجن� � ��از وال �ت �ح��دي��ات
امل� � � ��وج� � � ��ودة ،وجل� � ��ان
مب�ستويات عالية ملتابعة
والر�صد والتقدم.
•ي�ق�ترح و��ض��ع �آل�ي��ة لبناء
ف��رق متخ�ص�صة دائمة
ل �ت �� �ش �خ �ي ����ص ال��و���ض��ع
احلايل.
•ي �ج��ب �أن ت �ك��ون ه�ن��اك
مراكز متخ�ص�صة تعمل
ع��ل��ى ج��م��ع ال �ب �ي��ان��ات
واملعلومات ون�شرها على
م�ستوى 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 �� �س �ك��و ب��ال �ت �ق��اري��ر
الوطنية.

م ��اه ��ي الآل� �ي���ات
املتوفرة للأعداد
ل�ت�ق�ي�ي��م التعليم
ل �ل �ج �م �ي��ع ل �ل �ع��ام
2015؟
وهل هذه الآليات
مالئمة؟

الآليات املتوفرة ومالئمتها:
نقاط القوة.
•قاعدة بيانات متوفرة يف جميع الدول.
نقاط ال�ضعف:
•قاعدة بيانات كمية غري �شاملة.
•الآليات غري موحدة.
•ال�ق��ائ��د وامل�ن���س��ق ه��ي وزارة ال�ترب�ي��ة ولكن
ال�شراكة �ضعيفة يف بع�ض الدول.
•ت�أخر الإح�صاءات ال�سكانية.

ما هي نقاط القوة
وال�ضعف يف �آليات
ت �ق �ي �ي��م ال�ت�ع�ل�ي��م
ل�ل�ج�م�ي��ع؟ وك�ي��ف
ن�ستطيع حت�سني
تطوير الآليات:
تلك الآليات؟
•بناء قاعدة بيانات �شاملة ال�شركاء احلقيقيني.
•الر�صد النوعي (الدرا�سات والبحوث).
•ت ��أط�ير امل�ف��اه�ي��م وامل �ج��االت ال�ت��ي ي�ج��ب �آن
يت�ضمنها تقرير التعليم وتطوير �آليات التقييم.
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ال�س�ؤال
م���ا ه���و ال ��راب ��ط
ب�ين �آل �ي��ات تقييم
ال�ت�ع�ل�ي��م للجميع
ل � �ل � �ع� ��ام 2015
وعمليات الر�صد
والتقييم القائمة
يف ال� �ب ��رام � � ��ج
الأخ� ��رى املتعلقة
ب��ال �ت �ع �ل �ي��م (م �ث��ل
الأهداف االمنائية
للألفية� ،أه��داف
ع� �ق���د ال �ت �ع �ل �ي��م
م��ن �أج��ل التنمية
امل�ستدامة،
�أه� � � � � ��داف ع �ق��د
االم� � ��م امل �ت �ح��دة
ملحو الأمية؟
ي� ��رج� ��ى اق� �ت��راح
رواب � � � � ��ط مي �ك��ن
ان���ش��اءه��ا بغر�ض
ت��وح �ي��د اجل �ه��ود
ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ه� ��ذه
الأهداف؟

املجموعة الأولى
(البحرين ،اليمن ،الكويت ،قطر)
�أو ًال :الأهداف الإمنائية للألفية:
اجل�ه��از امل��رك��زي للإح�صاء يرجع �إل��ى وزارة
الرتبية بالن�سبة للأهداف ذات العالقة بالتعليم
(جلنة ت�سيري).
وزارة التخطيط وال تعده �إال بنا ًءا على طلب من
اجل�ه��ات ذات العالقة وي��راج��ع م��ن قبل جلنة
خمت�صة.
ثان ًيا :عقد التعليم من �أجل التنمية امل�ستدامة:
وزارة املالية ووزارة التخطيط العمراين.
ثال ًثا� :أهداف عقد الأمم املتحدة ملحو الأمية:
�إدارة التعليم امل�ستمر.
االقرتاح:
مكتب ممثل عن جميع اجلهات لت�سهيل العمل
مراكز وطنية تن�سق بني اجلهات ذات العالقة.

املجموعة الثانية
(الإمارات ،عمان ،الكويت،
ال�سعودية)
•ي��وج��د راب� ��ط ق���وي بني
التعليم للجميع وخمتلف
الربامج الدولية الأخرى
املعنية بالتعليم خا�صة
ه��دف�ي�ن م ��ن الأه�� ��داف
االمنائية للألفية املعنية
بالتعليم وامل�ساواة.
•ه�ن��اك تن�سيق كبري بني
اجلهات املعنية بالربامج
الأخ ��رى يف ال ��دول وبني
ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى التعليم
للجميع.
•يجب �أن يكون ل��وزارات
الرتبية والتعليم دور كبري
جدا يف هذه الربامج.
•ي�ج��ب �أن ي �ك��ون املن�سق
الوطني للتعليم للجميع
ع � �� � �ض� ��وا يف خم �ت �ل��ف
ال�ب�رام ��ج وف� ��رق العمل
املعنية بهذه الربامج.
•يكون التن�سيق يف كل هذه
الربامج مع اجلهة املعنية
بالتخطيط التنموي يف
كل دولة.
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ال�س�ؤال

املجموعة الأولى

املجموعة الثانية

م��ن ه��م ال�شركاء
�أو �أ� � �ص � �ح� ��اب
امل�صلحة امل�شرتكة
ال��ذي��ن مي�ك��ن �أن
ي�ساهموا يف تقييم
التعليم للجميع؟

•الإدارة العامة لإعادة هيكلة القوى العاملة.
•م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
•الوزارات ذات العالقة.
•وزارة التخطيط.
•وزارة املالية.
•اجلهات ذات العالقة بالتعليم.
•هيئات �ضمان جودة التعليم.
•املانحني.
•القطاع اخلا�ص.
•ال�شركاء التحقيقني.

املجال�س العليا �أو الوزارات
املعنية بالتخطيط يف كل
دولة ،وزارة ال�صحة ،وزارة
التنمية االجتماعية ،وزارة
التعليم العايل ،اجلامعات،
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
امل�ع�ن�ي��ة ب��ال�ط�ف��ول��ة وذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات اخل��ا� �ص��ة،
واجل�ه��ات املعنية بالتعليم
التقني واملهني ،وجمال�س �أو
مكاتب االح�صاء الوطنية،
وجمال�س التعليم امل�ستقلة
ع� ��ن وزارات ال�ت�رب� �ي ��ة،
وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ال �ب �ح �ث �ي��ة،
واللجان الوطنية لليون�سكو،
وامل� � �ك � ��ات � ��ب االق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
للمنظمات الدولية.
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ال�س�ؤال
ما هي التحديات
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ال�ت��ي
واج �ه �ت �ك��م �أث �ن��اء
ع�م�ل�ي��ات الر�صد
والتقييم للتعليم
للجميع يف دولكم؟
ي� � ��رج� � ��ى ط � ��رح
�أمثلة واقعية من
جتربتكم.

4

املجموعة الأولى
(البحرين ،اليمن ،الكويت ،قطر)
•ت�أخر البيانات.
•�صعوبة مل ال�شتات (التن�سيق م��ع اجلهات
ذات العالقة يف الوقت املنا�سب والتعامل مع
البيانات وبكفاءة وفاعلية).
•ت�صنيف بع�ض املعلومات باعتبار �أنها معلومات
خا�صة و�سرية.
•عدم وجود �آلية للتقييم.
•خ�صو�صية دول اخلليج يف التعامل مع العمالة
الوافدة.
•نظرة واقعية للتخطيط للم�ستقبل.
•عدم توافق الإح�صاءات الوطنية لل�سكان معا
لأمم املتحدة.

املجموعة الثانية
(الإمارات ،عمان ،الكويت،
ال�سعودية)
•ع��دم ث �ب��ات ف��رق العمل
وامل� �ك� �ل� �ف�ي�ن ب��ال �ت �ع �ل �ي��م
للجميع.
•ال �ت �ح��دي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة يف
ر�صد التقدم وال�برام��ج
امل �ح��و� �س �ب��ة ل��دع��م ه��ذا
الر�صد.
•ت��وح��ي��د االح� ��� �ص ��اءات
وبنائها ب�شكل منهجي
م� ��ن ج� �ه ��ة حم� � ��ددة يف
الدولة.
•�ضرورة وج��ود م�ؤ�شرات
وا�ضحة وحم��ددة وقابلة
للقيا�س.
•ت��أخ��ر و��ص��ول املعلومات
والبيانات من امل�ؤ�س�سات
املعنية.
•اخ � � �ت� �ل��اف م� ��� �ص���ادر
البيانات وغ�ي��اب عملية
التن�سيق يف احل���ص��ول
على املعلومة.
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ال�س�ؤال
م��ا ه��ي اال�ساليب
وال� � �ط � ��رق ال��ت��ي
تقرتحونها لأجراء
ت �ق �ي �ي��م ال�ت�ع�ل�ي��م
ل �ل �ج �م �ي��ع ل �ل �ع��ام
2015؟

5

املجموعة الأولى
(البحرين ،اليمن ،الكويت ،قطر)

املجموعة الثانية
(الإمارات ،عمان ،الكويت،
ال�سعودية)

•التحقق م��ن اخل�ط��وط العري�ضة بدعم من •ان �� �ش��اء جل���ان وه �ي �ئ��ات
وفرق عمل.
اال�ست�شارات الفنية.
•اع��داد دليل ا�سرت�شادي
•�أ�ساليب التعامل مع البيانات من خالل:
» »حتديد جهة مركزية جتمع بيانات �شاملة لعملية التقييم.
•ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ور� � � � ��ش ع �م��ل
تخدم �أكرث من جمال.
» »حتديد م�صدر واحد للبيانات واملعلومات .تدريبية.
» »حتديد اجلهة التي متتلك البيانات التي •��ض��رورة توفري البيانات
الكمية ،ولي�س الو�صفية
يجب �أن يت�ضمنها التقييم.
فقط.
•ا�صدارات دورية للتوعية
االع�ل�ام� �ي���ة مب��و� �ض��وع
التقييم.
•اقرتاح زيارات لفرق من
مكتب الرتبية العربي �أو
مكتب اليون�سكو ،ومقابلة
متخذي القرار يف الدول
للتوعية ب�أهمية مو�ضوع
التقييم.
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فعاليات اليوم الثاني :الثالثاء 18/06/2013
التوجيهات والإر�شادات الفنية:
بد�أت فعاليات اليوم الثاين يف متام ال�ساعة التا�سعة �صباحاً ،حيث ا�ستعر�ض ال�سيد  /نياين
ثانق التوجهات واالر�شادات الفنية ،والتي انبثقت من اال�سرتاتيجية ( )11من �إطار عمل
داكار ،والتي تتناول ر�صد التقدم املحرز نحو حتقيق ا�سرتاتيجيات التعليم للجميع ،وقد
حددت الإر�شادات الفنية نطاق التقييم الوطني للتعليم للجميع ،وهي عبارة عن الأهداف
اال�سرتاتيجية الثالثة املتداخلة ،املتمثلة يف:
1 .1تقييم التقدم املحرز نحو حتقيق الأهداف ال�ستة.
2 .2مراجعة تطبيق اال�سرتاتيجيات االثني ع�شر.
3 .3حتديد وحاجة الإطار احلايل للتعليم للجميع ،و�أجندة التعليم امل�ستقبلية.
�أنظر الر�سم املبني �أدناه:
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وقد خل�ص ال�سيد  /ثانق عمليات التقييم الوطني للتعليم للجميع للعام  2015يف املراحل
واخلطوات الآتية:
•�إن�شاء فريق �أ�سا�سي للتقييم الوطني ،يهدف �إلى تخطيط وتنظيم وتن�سيق وتطبيق
املهام الأ�سا�سية للتقييم ،و�إعداد التقرير ،وينبغي �أن ي�شرك يف هذا الفريق امل�س�ؤولني
الرئي�سيني من الهيئات املعنية بالتعليم ،بال�شكل الآتي:
» »جلنة التن�سيق الوطنية املعنية بالتعليم للجميع.
» »الهيئات والوكاالت احلكومية على م�ستوى املركز واالحتادي ،التي ت�شرف على
�سيا�سات التعليم ،وتخطيط التعليم ،الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة،
التعليم الأ�سا�سي ،تعليم الكبار ،حمو الأمية وتدريب املهارات ،املعلمني وتدريب
املعلمني ،نقابات املعلمني واملالية.
» »وحدة الإح�صاءات الرتبوية ،وحدة نظام املعلومات .EMIS
» »جهاز الإح�صاء الوطني.
» »ممثلي منظمات املجتمع املدين النا�شطني يف التعليم للجميع.
» »الباحثني واخلرباء الرتبويني يف جمال التعليم للجميع.

مراحل العمل:
ويقرتح �أن يعمل الفريق الوطني يف �إطار اخلطوات الآتية:
•املرحلة الأولى :مراجعة املعلومات والوثائق احلالية ،مبا يف ذلك البيانات وامل�ؤ�شرات
والبحوث والدرا�سات ،لتحديد الثغرات والفجوات ،ويف �ضوء هذا التقييم املبدئي
ي�ستطيع الفريق تخطيط وتطبيق اخلطوات ل�ضمان توافر البيانات واملعلومات
املالئمة ،وذات املوثوقية.
•املرحلة الثانية :ا�ستخدام نتائج التقييم الأويل لت�صميم واقرتاح خطة عمل للتقييم
الوطني للتعليم للجميع ،وهيكلية التقرير ومقرتحات البحوث املوا�ضيعية ،والعمل
على ا�ستقطاب دعم احلكومة وال�شركاء ،ويراعى تق�سيم العمل وامل�س�ؤوليات بني �أع�ضاء
الفرق.
•املرحلة الثالثة :يف �ضوء تلقي دعم احلكومة وموافقتها ،وال�شركاء التنمويني ،يقوم
الفريق ب�إن�شاء جمموعات عمل حمددة تتكون من هيئات �أو خرباء اكفاء لتنفيذ املزيد
من مهام التقومي الأكرث دقة.
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المناقشات في اليوم الثاني:
اجلمهورية اليمنية:
�أ�شارت ممثلة اجلمهورية اليمنية� ،إلى �أنه ح�سب التفا�صيل التي �أوردها ال�سيد  /ناين ،ف�إنه
يتوقع �أن يكون التقرير �ضخماً ،و�أن ذلك يتطلب توافر �إح�صائيني وخرباء ملراجعة التقرير،
وت�ساءلت قائلة �إذا كان هذا هو التقرير الوطني ،فكيف يكون حجم التقرير الإقليمي
والدويل ؟
�سلطنة عمان:
حتدث ممثل �سلطنة عمان و�أ�شار �إلى �أن ال�سيد  /ناين تعر�ض �إلى جومتيان ،1995 1990
وداكار  ،2000ولكنه مل يتعر�ض �إلى منت�صف العقد  ،2007وت�ساءل هل ميكن االعتماد على
البيانات من � ،2007أم �أن هناك حاجة الن ي�شمل التقييم الفرتة من  ،2015 2000كما �أملح
�إلى �أن التوجهات الفنية حتدثت عن ثالث مراحل �شملت �أولويات و�آليات العمل ،والهيئات
واللحان ،وغريها ،لكنها مل تتناول �أولويات امل�ستقبل التي تعترب �أهم منطلق ل�صياغة
اخلطط.
وتعقيباً على هذه الت�سا�ؤالت ،ف�إن ال�سيد  /ناين ا�شار �إلى الآتي:
•�أن هذا التقرير ميكن �أن يكون ملهماً وممتعاً ،ولكنه يت�ضمن حتديات ،م�ؤكداً �أن �إيراد
كل هذه التفا�صيل من �ش�أنه �أن يحيل التقرير �إلى مو�سوعة� ،إال �أن �إيراد هذه التفا�صيل
�أريد به �أن يكون موجهاً لعموم التقارير ،ولكن لكل دولة خ�صو�صية ،وال ميكن الأخذ
بكل هذه التفا�صيل ،وكل ما ن�ستهدفه هو جتميع البيانات التي ت�ساعد يف تقييم التعليم
للجميع ،وبناء نظام التعليم للم�ستقبل.
•�أما ب�ش�أن االنطالق من � 2007أي منت�صف العقد ،ف�إن هذا بال �شك يتوقف على حاجة
الفريق لتدعيم وتعزيز التقرير.
•وب�ش�أن املراحل الثالث التي جاءت يف التوجيهات ،ف�إنها ذات �أهمية ،ذلك لأن االلتزام
ال�سيا�سي على م�ستوى القيادة �أو امل�ستوى الأعلى مهم ،حيث �أن توفر الأموال واملعدات
للتقرير ت�شكل حجز الزاوية ،وعدم توفرها ي�شكل حتديات .و�أنه لي�س بو�سعنا ف�صل
اال�ستفادة من كل مرحلة ،و�أن �إجراء التحليل الكمي والنوعي �سوف يظهر الثغرات
والفجوات ،وبالتايل تربز �أهمية ومتطلبات التعليم املطلوب للم�ستقبل.
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•ثم حتدث �سعادة  /علي ميحد ال�سويدي وكيل وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات
يف مداخلة �أ�شار من خاللها �إلى �أن معظم الذين و�ضعوا هذه املعايري قد رحلوا عن
الدنيا ،و�أن �أمريكا �آنذاك كانت خارج اليون�سكو ،وقد �أعلنت �أمريكا برناجمها اخلا�ص
بعدم ترك �أي طفل بال تعليم  ،No Child left Behindكما �أكد �سيادته على �أن اجلانب
ال�سيا�سي هام يف �إعداد تقرير تقييم التعليم للجميع ،و�إذا مل تكن هناك قناعة من
القيادة ال�سيا�سية ،ف�إنه مهما جمعنا من اخلرباء واالخ�صائيني ،ف�إن التقرير لن يرى

النور .واحلمد هلل �أن قيادات دول اخلليج ال�سيا�سية لديها قناعة ويتحدثون بنف�س
اللغة ،هذا ف�ض ً
ال عن �أننا لنا دار جتمعنا خليجياً تتمثل يف مكتب الرتبية العربي لدول
اخلليج� ،إال �أنه برغم من ذلك فقد حدث ان�شغال ،حيث انكف�أت كل دولة على تطوير
ا�سرتاتيجيتها الوطنية يف التعليم �أكرث من اهتمامها باملبادرات العاملية ،فعلى �سبيل
املثال كان لدولة الإمارات ر�ؤية ا�سرتاتيجية طويلة املدى وخطط خم�سية ،مث ً
ال 2000
 ،2005ثم حتولت �إلى خطط ا�سرتاتيجية ق�صرية 2013 2011 ،2010 2008 ،احلالية.
وقد �أمكن عرب كل هذه اال�سرتاتيجيات واخلطط واملبادرات الوطنية جتميع بيانات
�ضخمة ميكن �أن ت�ساعد يف �إعداد التقرير الوطني للتعليم للجميع.
•وقد �أ�شار �إلى �ضرورة تقدمي الدعم لبع�ض الدول العربية ،فاحلروب وعدم اال�ستقرار يف
كثري من الدول مثل اجلزائر ،والعراق وال�سودان ولبنان واليمن ،خلفت وراءها الكثري
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من الأطفال املعاقني �إعاقات ج�سمية ،ففي عام  2004ويف االجتماع الذي انعقد ببريوت
برز حتدي التعامل مع االعاقات يف اليمن ،كما �أن ما يجري حالياً يف ما ي�سمى بالربيع
العربي ي�ؤثر على دولة الإمارات العربية املتحدة ،ذلك لأن دولة الإمارات تعتمد على
تلك الدول يف التعاقد مع املعلمني الذكور.
•ومن بني التحديات �أنه بالرغم من �أن دول اخلليج دول غنية� ،إال �أن عدد املدار�س فيها
قليلة ،مقارنة بالطلب على التعليم ،ولكنه �أمر مقدور عليه ،.والأمر كذلك ف�إن هناك
حاجة لدعم بع�ض الدول العربية ،و�إجراء تقييم واقعي ،و�أن الأمر يف جممله هو �أمر
�سيا�سي �أكرث منه نواحي فنية.
•ثم عقب �أ� .سعيد بلق�شله ،وا�شار �إلى �أن هذا التقرير يهم الدول الأع�ضاء يف املقام الأول،
ويتوقف على مدى التزام احلكومات وقناعة قيادتها ال�سيا�سية ،و�أن التقرير هو عبارة
عن ملخ�ص يت�ضمن ا�ستخال�ص الق�ضايا الوطنية لت�شخي�ص الو�ضع.
•وقد �أ�شار مدعماً ما ذهب �إليه �سعادة وكيل وزارة الرتبية والتعليم �سعادة  /علي
ميحد ب�أن البيانات للتقرير الوطني متوفرة من خالل اال�سرتاتيجيات واخلطط
الوطنية ،لأن التعليم للجميع ال ينف�صل عن تلك اال�سرتاتيجيات ،وبالتايل ميكن �أن
يكون التقرير ملخ�صاً لتلك التقارير ،وكما ميكن �أن تكيف هذه املوجهات واالر�شادات
لتتنا�سب مع خ�صو�صية وظروف كل دولة.
•�أما ب�ش�أن الدعم املتوقع من اليون�سكو ،ف�إننا �سوف نرتك هذا الأمر لفعاليات اليوم
الثالث ،و�أ�شار �إلى �أنه يف حالة عدم توفر البيانات احلديثة ،ف�إنه ميكن االعتماد على
اح�صائيات �سابقة ،و�إجراء اال�سقاطات ،كما �أن التقييم لي�س �أرقاماً ،بل هو �سيا�سة
يجري العمل عليها وبالتايل ميكن التنب�ؤ بامل�ستقبل ،فمث ً
ال اال�ستجابة لذوي احلاجات
اخلا�صة ميكن �أن يكون حتدياً م�ستقبلياً.
•ثم ا�شار معايل الدكتور عبد ال�سالم اجلويف امل�ست�شار مبكتب الرتبية العربي لدول
اخلليج �إلى �أن هذه الور�شة كان يفرت�ض �أن تنعقد بعد اجتماع وزراء الرتبية العرب يف
م�سقط ،و�أن الأمر يحتاج �إلى االلتزام ال�سيا�سي ،وهناك بالفعل �إرادة �سيا�سية يف دول
اخلليج ،و�أن التقرير ال يعترب نهاية الطريق ،وهناك توجيه لعقد عدة منتديات ميكنها
�أن ت�ساعد يف بلورة ر�ؤية وا�ضحة حول التقارير الوطنية.
•ويف �أعقاب املناق�شة ،مت تق�سيم امل�شاركني �إلى جمموعتني للإجابة على بع�ض الأ�سئلة
املرتتبة على ما طرح يف بداية اجلل�سة الأولى لليوم الثاين ..حيث خل�صت �إلى الآتي:
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فعاليات جمموعات العمل يف اليوم الثاين:
م

ال�س�ؤال

1

ه��ل امل��وا� �ض �ي��ع وال�ع�ن��اوي��ن
املقرتحة يف وثيقة املبادئ
التوجيهية التقنية منا�سبة
ل��دي�ك��م؟ م��ا ه��ي املوا�ضيع
الإ�ضافية اخلا�صة ببلدكم
ال �ت��ي ت �ق�ترح �أن يتناولها
التقرير؟

املجموعة الأولى
املجموعة الثانية
(البحرين ،اليمن ،الكويت،
(الإمارات ،عمان ،الكويت ،ال�سعودية)
قطر)
كل ما مت عر�ضه من عناوين توجيهه
•منا�سبة للجميع.
•ال ت� ��وج� ��د �إ� � �ض� ��اف� ��ات مقرتحة منا�سبة ولكن توجد �إ�ضافة
ح ��ال� �ي ��ا ،ومي� �ك ��ن ع�ن��د ب�سيطة وتعليق على الهدف ال�ساد�س
�إع� ��داد ال�ت�ق��ري��ر إ�ج ��راء اخلا�ص بتح�سني كافة اجلوانب النوعية
لتح�سني التعليم.
التعديالت الالزمة.

ال ت��وج��د �إ�� �ض ��اف ��ات عند
�إعداد التقرير ميكن �إجراء
التعديالت الالزمة.
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ففي ال��دول العربية حاليا تعاين من
�أو� �ض��اع �سيا�سية واقت�صاديه �صعبة
ح��ال �ي��ا ،ل ��ذا الب ��د م��ن االه �ت �م��ام من
م��ؤ��ش��رات �صعوبات التعلم والرتبية
اخلا�صة والب��د م��ن �إب��رازه��ا وت�ضمن
يف التقرير ،كذلك توجد بع�ض الدول
لديها ج��ال�ي��ات ي�ترك لها ذك��ره��ا يف
التقرير ح�سب ما ترى.
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م

ال�س�ؤال
ما هي نوع البيانات املتاحة
ح��ال � ًي��ا يف ب �ل��دك��م وال �ت��ي
ميكن م��ن خاللها ح�ساب
امل�ؤ�شرات و�إع��داد التقرير
الوطني؟ وم��ا هي م�صادر
البيانات الرئي�سية؟
ما هو م��دى توفر البيانات
كاملة وب�شكل موثوق فيه؟

2

املجموعة الأولى
املجموعة الثانية
(البحرين ،اليمن ،الكويت،
(الإمارات ،عمان ،الكويت ،ال�سعودية)
قطر)
•البيانات الرتبوية (وزارة
الرتبية والتعليم).
•ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال �� �س �ك��ان �ي��ة
(اجلهاز املركزي وزارة
التخطيط.
•البيانات متوفرة ،والثقة
ن�سبية.

نوع البيانات:
ت��وج��د ق��اع��دة ب�ي��ان��ات تف�صيلية لكل
املكونات التعليمية.
توجد قاعدة بيانات �صحية و�سكانية.
مراكز املعلومات الرئي�سة يف الإدارات
والوزارات.
م�صلحة الإح�صائيات العامة.
الإح�صائيات ال�سكانية.
هيئه االحوال املدنية.
املركز الوطني للإح�صاء.
توافر البيانات:
جميع البيانات م��وث��وق بها لأن�ه��ا من
م�صادرها الر�سمية ولكن توجد بع�ض
احل ��االت ك��اجل��ال�ي��ات املقيمة ب�صفه
غ�ير ر�سميه غ�ير م�سجله بالبيانات
الإح�صائية.
حاله �أخ��رى بع�ض اجلاليات كثري من
املقيمني يقومون بتدري�س �أبنائهم يف
بالدهم مع وجود �أقامه يف البالد ويتم
ت�سجيلهم كفاقد او مت�سرب يف البيانات
االح�صائية.
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م

3

ال�س�ؤال

املجموعة الأولى
املجموعة الثانية
(البحرين ،اليمن ،الكويت،
(الإمارات ،عمان ،الكويت ،ال�سعودية)
قطر)

جميع البيانات موجودة ومف�صله ح�سب
م ��ا ه ��و م �� �س �ت��وى تف�صيل •متوفر..
النوع والفئة العمرية فتوفر �إح�صائيات
•ح�سب طبيعة البلد.
البيانات؟
•ح�سب املناطق ،الأحياء• ،متوفر م��ا ع��دا العرقية الطالب ح�سب العمر وال�صف الخ ما
ح �ي��ث ال ي��وج��د تق�سيم عدا العرقية لأنها غري موجودة.
القرى.
•ح � �� � �س� ��ب الأو�� � � �س�� � ��اط بذلك.
احل�ضرية الريفية؟
•ح�سب اجلن�س ،الفئات
ال� �ع� �م ��ري ��ة وال� �ع ��رق� �ي ��ة
وال� � �ل� � �غ�� ��وي�� ��ة وذوي
االحتياجات اخلا�صة ؟
•املعلمني ح�سب امل�ؤهل؟
•امل� � ��وارد امل��ال �ي��ة ح�سب
م�صدر التمويل وح�سب
نوع الإنفاق؟
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م

ال�س�ؤال
ما هي البيانات واملعلومات
ال �ت��ي ق��د ال ت �ك��ون متاحة
وي �ن �ب �غ��ي ج�م�ع�ه��ا لإع� ��داد
ال �ت �ق��ري��ر؟ وك �ي��ف تخطط
جلمع هذه البيانات ؟

4

املجموعة الأولى
املجموعة الثانية
(البحرين ،اليمن ،الكويت،
(الإمارات ،عمان ،الكويت ،ال�سعودية)
قطر)
البيانات واملعلومات الغري يف �سلطنة عمان جميع البيانات متاحه
ماعدا:
متاحة:
•م�� ���� �ص� ��ادر ال� �ت� �م ��وي ��ل •بع�ض الأم��ور املالية من حيث ربط
التعليم ب��ال �ن��اجت ال �ق��وم��ي وك��ذل��ك
للمدار�س اخلا�صة.
•م�صادر التمويل للمعاهد ح�صة الفرد من الناجت القومي ب�أي
�أن تفا�صيل بع�ض احل�سابات القومية
اخلا�صة.
غري موجودة.
•الأطفال املهم�شني.
•الأط� � �ف � ��ال يف م �ن��اط��ق
يف اململكة العربية ال�سعودية:
ال�صراع.
•ال�ع���س�ك��ري�ين ومنت�سبي •ال ت��وج��د ال�ب�ي��ان��ات ب���ص��وره دقيقه
وكافيه.
الداخلية.
•م��ا ه��و مفقود ه��و �إ��س�ق��اط��ات على
تعليم الكبار البيانات املقارنة مع
التخطيط جلمعها:
الدول الإقليمية.
•التقارير اخلا�صة.
•ح���س��اب تكلفه ال��دار���س يف تعليم
•م�سح الأ�سرة.
•الت�أكد من دقة البيانات الكبار وحمو االمية
•ح�ساب الهدر الرتبوي.
من املانحني.
•ال �� �ش��راك��ة م��ع اجل �ه��ات •يف التعليم اخلا�ص تفتقد البيانات
ذات ال� �ع�ل�اق ��ة ون �� �ش��ر امل��ال �ي��ة وم� ��دى م���س��اه�م��ه التعليم
ال��وع��ي ب ��أه �م �ي��ة ت��وف�ير اخلا�ص يف التعليم للجميع.
البيانات لإعداد التقرير
ملحوظه:
والتخطيط للتعليم.
ي�ج��ب ع�م��ل م �ق�ترح��ات وح �ل��ول لهذه
امل�شكلة للتعرف على ممار�سات الدول
يف التعامل م��ع كيفيه احل�صول على
بيانات م�ساهمه القطاع اخل��ا���ص يف
التعليم.
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م

ال�س�ؤال
م��ا ه��ي وث��ائ��ق ال�سيا�سات
الوطنية واخلطط والتقارير
وال� ��درا� � �س� ��ات والأوراق
ال�ب�ح�ث�ي��ة ال �ت��ي مي �ك��ن �أن
ت�ستخدم كمراجع لإع��داد
التقرير الوطني ؟

املجموعة الأولى
املجموعة الثانية
(البحرين ،اليمن ،الكويت،
(الإمارات ،عمان ،الكويت ،ال�سعودية)
قطر)
•اال�سرتاتيجيات.
•اخلطط اخلم�سية.
•التقارير ال�سنوية.
•البحوث.
•املبادرات الوطنية.
•والوثائق ذات العالقة.

•الوثائق الرتبوية.
•التقارير الإح�صائية ال�سنوية لوزارة
الرتبية والتعليم العايل.
•التقارير الدولية للتعليم للجميع.
•التقرير الوطني لأهداف الألفية.
•خطط التنمية للدولة.
•اوراق العمل والدرا�سات املقدمة يف
امل�ؤمترات الرتبوية الدولية.
•ت� �ق ��اري ��ر امل � � �ب� � ��ادرات واخل� �ط ��ط
ال�سرتاتيجية الوزارات املعنية.
•الدرا�سات الدولية PERLS TMISS
.PESA
•تقارير التنمية الب�شرية.
•تقارير نتائج اخلطط اخلم�سية.
•ق��وان�ي�ن ال�ت�ع�ل�ي��م ال �� �ش��ام��ل ل�ل��دول��ة
(عمان).

ال�شركاء كل اجلهات ذات
العالقة املرتبطة بالأهداف
ال�ست.
ي�ت��م ا��ش��راك�ه��م م��ن خ�لال
ت���ش�ك�ي��ل ال� �ف ��رق و�إع�� ��داد
م�سودة التقرير.

•املنظمات الإقليمية الدولية.
•م� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات وم� ��راك� ��ز ال �ب �ح��وث
والدرا�سات.
•منظمات املجتمع املدين واملنظمات
الأهلية.
•ال��وزارات والهيئات احلكومية ذات
العالقة.
•القطاع اخلا�ص.

5

6

من هم ال�شركاء الرئي�سني
لإع � ��داد ال �ت �ق��ري��ر ،وك�ي��ف
ميكن �أن يتم ا�شراكهم يف
التقرير؟ وكيف ميكن �أن
يتم ا�شراكهم يف التقرير؟
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م

7

ال�س�ؤال

املجموعة الأولى
املجموعة الثانية
(البحرين ،اليمن ،الكويت،
(الإمارات ،عمان ،الكويت ،ال�سعودية)
قطر)

ما هي الق�ضايا والتحديات •ما م��دى تعامل اجلهات •هناك حتديات خا�صة ببع�ض البلدان
مثل اململكة العربية ال�سعودية مثل
التي ميكن �أن تواجهنا يف الفنية مع البيانات.
ات�ساع الرقعة اجلغرافية.
�إع� ��داد ال�ت�ق��ري��ر ال��وط�ن��ي• ،م�صداقية البيانات.
•وهناك حتديات م�شرتكه مثل ندرة
•الوقت.
وكيف ميكن حلها ؟
العن�صر الوطني للتحليل امل�ؤ�شرات
•تنفيذ املنتدى.
الرتبوية.
•القرارات الوزارية.
•مي��ك��ن ح �ل �ه��ا ب��ال��دع��م
احللول:
الفني.
•التعاون مع خرباء خارجيني.
•و� �ض��ع م �ك��اف ��آت ل�ل�ع��ام�ل�ين يف ه��ذا
املجال.
•ال ي��وج��د دل �ي��ل ار�� �ش ��ادي وخ��ارط��ة
طريق لعمل التقرير.
•م�شاكل تن�سقيه ب�ين اط��راف عمل
التقرير.
•الت�أخر التزود بالبيانات.
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م

8

ال�س�ؤال

املجموعة الأولى
املجموعة الثانية
(البحرين ،اليمن ،الكويت،
(الإمارات ،عمان ،الكويت ،ال�سعودية)
قطر)

ه��ل بحاجة �إل��ى دع��م فني ن �ع��م ،ال��دع��م ال �ف �ن��ي قبل نعم هناك حاجة للدعم الفني من قبل
اليون�سكو
م��ن ال�ي��ون���س�ك��و يف �إع���داد و�أثناء وبعد:
•التعامل مع البيانات.
التقرير الفني ؟
املقرتحات اخلا�صة بالدعم كالتايل:
•�آليات الإعداد.
•عمل ور�شة تدريبية لتحليل امل�ؤ�شرات
االح�صائية.
•على اليون�سكو عمل متابعة م�ستمرة
م��ع ال ��دول وتعيني �ضباط ات�صال
لالت�صال الدائم للوقوف على �آخر
امل�ستجدات.
•عمل زيارات متابعة لفريق اليون�سكو
للدول الراغبة يف ذلك.
•ت��زوي��د اليون�سكو ب�ب�ي��ان��ات ال��دول
االخرى وذلك للمقارنة.
•تكثيف ال �ل �ق��اءات ال��دول�ي��ة يف هذا
املجال.
•دعوة امل�شاركني من الدول الأع�ضاء
يف لقاءات اليون�سكو ال�سنوية.
•عقد ور�شة عمل ملراجعة التقارير
من �أجل ت�سهيل عملية املوائمة قبل
الت�سليم النهائي للتقرير.
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فعاليات اليوم الثالث :األربعاء 19/06/2013
امل�ؤ�شرات:
بد�أت فعاليات اليوم الثالث يف متام ال�ساعة التا�سعة �صباحاً ،حيث عر�ض ال�سيد � /سعيد
بلق�شله �إطار م�ؤ�شرات تقييم التعليم للجميع ،وحتديد ماهية امل�ؤ�شر ،ودوره يف حتديد م�شكلة
�أو �إجناز ،وا�ستخدامه يف املقارنات عرب الزمن ،ويف عمليات الت�شخي�ص واتخاذ القرار ..ثم
تناول �أهمية ا�ستخدام �أكرث من م�ؤ�شر لدرا�سة ظاهرة معينة �أو ت�شخي�ص حالة حمددة،
ذلك لأن امل�ؤ�شر الوحيد ال يعطي �صورة �صحيحة ،مما يعني اختيار م�ؤ�شرات منا�سبة وقابلة
للتطبيق ووا�ضحة ،عند عمليات الت�أويل.

ثم ا�ستعر�ض م�ؤ�شرات الأهداف ال�ستة على التوايل.
(�أنظر امللحق  )1الذي ي�شمل امل�ؤ�شرات للأهداف ال�ستة)
وقد وجه املحا�ضر امل�شاركني لالطالع على قائمة امل�صطلحات وامل�ؤ�شرات ،وموقع معهد
اليون�سكو للإح�صاء على الرابط الآتي:
Http://www.uis.unesco.org/pages/glossary.aspex
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مناق�شات الطاولة امل�ستديرة:
�أن�شطة الدول على امل�ستوى املحلي يف �إطار �إعداد التقرير:

قطر

مراجعة الأن�شطة والآليات ،والبدء يف االعتماد على الإطار العام للتقرير.
درا�سة املوارد املالية وح�ساب الإنفاق على التعليم االبتدائي والثانوي.
العمل على مغالبة التحديات وال�صعوبات من خالل عقد ور�ش التدريب.
ت�شكيل جلان فنية لدرا�سة كل هدف من الأهداف ال�ستة.

الكويت

الأه��داف ال�ستة مت�ضمنة يف اخلطة اال�سرتاتيجية منذ ال�ستينات ،وقد خ�ص�ص  21م�شروع ًا
للأهداف ال�ستة للتعليم للجميع (الطالب  /املعلم /املنهج ،والبيئة املدر�سية).
مل يتم ت�شكيل فرق عمل.
املركز الوطني �سيقوم بتكوين الفريق الرئي�سي والفرق الفرعية.
هناك حاجة �إلى زيارات وملتقى لعر�ض م�سودات التقرير قبل ا�صداره يف �صورته النهائية.
ال توجد �صعوبات يف التمويل ،ولكننا بحاجة �إلى التن�سيق بني الإدارات وال��وزارات ذات ال�صلة
بالتعليم ،والإنفاق عليه.
هناك حاجة �إلى دعم فني من خالل زيارات خرباء من اليون�سكو واملركز ومكتب الدوحة.
نعاين من تدين جودة املخرجات.

اليمن

وزارة التعليم ووزارة التعليم الفني واملهني والتعليم العايل �ضرورة وجود ر�ؤية وطنية للتعليم.
�إعداد ر�ؤية للتعليم و�إ�سرتاتيجية موحدة.
و�ضع التقرير النهائي للتعليم للجميع من خالل ت�شكيل اللجان الفنية والإح�صائية.
مت ت�شكيل املنتدى بقرار وزاري وبدعم من مكتب اليون�سكو بالدوحة وببريوت.
مت ت�شكيل اللجنة اخلا�صة بالتقييم.
ت�شكيل جلنة ا�شرافية برئا�سة �سعادة الوزير.
�أما ب�ش�أن التمويل ،فقد مت ت�شكيل �شراكة مع املانحني  Donorsبغر�ض تطوير ومتويل التعليم ،كما
مت االتفاق مع البنك الدويل واليون�سكو بهذا ال�ش�أن.
يف�ضل �أن يكون الدعم املايل والفني من اليون�سكو لعقد املنتدى من ال�شركاء واليون�سكو ،بعد
حتديد الفجوات يف التمويل.
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الإمارات

�إعداد خطة عمل التقييم الوطني بالتعاون مع املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي.
ت�شكيل اجلنة الإ�شرافية والتي ت�ضم قيادات وزارة الرتبية والتعليم واجلهات الأخرى ذات ال�صلة
ب�إعداد التقرير.
ت�شكيل اللجان الفرعية الفينة لدرا�سة االهداف ال�ستة للتعليم للجميع وجمع البيانات وامل�ؤ�شرات
اخلا�صة بكل هدف من االهداف.
ت�شكيل جلنة �صياغة وكتابة التقرير.
الدعوة لعقد منتدى للتقييم الوطني.
العمل يف �إعداد التقرير.
عقد منتدى ملراجعة التقرير و�إطالقه حملياً.
امل�شاركة يف املنتديات اخلا�صة بالتعليم للجميع على امل�ستوى الإقليمي والدويل.
يجب على اليون�سكو توفري الدعم الفني للفرق التي �سوف ت�شارك يف �إعداد التقرير.

البحرين

�إعداد خطة للمرحلة املقبلة وحتى  2014لإعداد التقرير الوطني.
عر�ض ما مت يف هذا اللقاء على اللجنة التوجيهية التي مت ت�شكيلها بقرار وزاري.
ت�شكيل فرق عمل منبثقة من اللجنة التوجيهية.
درا�سة مو�ضوع التمويل لإعداد التقرير والتقييم.
ور�شة حتليل امل�ؤ�شرات على امل�ستوى الإقليمي.

ال�سعودية

�إطالق املنتدى.
ت�شكيل جلنة وطنية.
و�ضع خطة للتعليم للجميع م�ستقلة بدعم من اليون�سكو.
فرق العمل باملحافظات هي الداعمة لتحقيق اخلطة.
موقع الكرتوين لإثراء اجلانب املعريف.
اال�ستفادة من اخلطط والتقارير.
�ضرورة عقد منتدى �إقليمي من وزراء تربية الدول لدعم الن�شاطات حتى .2015
�سوف ن�ستعني باخلطة الزمنية ،ال توجد م�شكالت ب�شان التمويل.
نقرتح ت�شكيل فريق م�صغر لدول اخلليج لقراءة التقارير قبل عر�ضها.
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عمان

مت �إ�صدار قرار وزاري ب�ش�أن ت�شكيل الفريق لإعداد التقرير.
اال�ستفادة من خربات امل�شاركني يف دورة حتليل امل�ؤ�شرات التي انعقدت باملركز يف يناير .2012
عقد ور�شة عمل ال�ستعرا�ض نتائج ور�شة.
ت�شكيل فرق عمل متخ�ص�صة يف املجاالت ال�ستة.
اال�ستفادة من خربات العاملني على �إعداد تقرير التعليم للجميع.
اال�ستفادة من م�ؤ�شرات التعليم املعده من قبل اململكة العربية ال�سعودية وتطبيعها.
درا�سة التقارير ذات العالقة بالتعليم للجميع.
على اليون�سكو ان�شاء املنتديات ومتابعتها.
امل�شاركة يف ور�شة تدريبية لتحليل امل�ؤ�شرات يف يناير  /فرباير  2014باملركز االقليمي.
�إعداد دليل �إر�شادي.
عقد اجتماع �شبه اقليمي ال�ستعرا�ض التقارير من بعد االنتهاء من �إعدادها على م�ستوى اخلليج.
تفعيل املنتدي االقليمي على م�ستوى اخلليج.
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ملخص نتائج الورشة:
•لقد خل�ص امل�شاركون يف فعاليات ور�شة العمل �شبة الإقليمية للدول الأع�ضاء مبكتب
الرتبية العربي لدول اخلليج حول « �إطالق عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع «
�إلى �أن ما عر�ض يف الور�شة من مبادئ توجيهية ،وتوجهات و�إر�شادات فنية ،وم�ؤ�شرات
ت�ستهدف تقييم التعليم للجميع للعام  ،2015قد �شكلت �أر�ضية م�شرتكة لال�ستهداء بها
يف �إعداد التقارير الوطنية للدول الأع�ضاء.
•كما ت�أكد �أن الآليات القائمة حالياً لر�صد التقدم حول حتقيق التعليم للجميع ا�صبحت
�أكرث و�ضوحاً ،و�أن عمليات الر�صد الكمي والنوعي للبيانات واملعلومات املتوفرة حالياً
مثل قواعد البيانات ينبغي �أن ت�شمل جميع ال�شركاء الوطنيني مع القيام بو�ضع �آليات
لإحداث التن�سيق بينها للح�صول على بيانات ومعلومات موثوق بها ،على �أن ي�ؤخذ يف
االعتبار اال�ستفادة من البيانات التي توفرها املبادرات واال�سرتاتيجيات الوطنية التي
بال�ضرورة تت�ضمن �أهداف التعليم للجميع والتقارير ال�سنوية ،واخلطط اخلم�سية
والوثائق ذات ال�صلة ،هذا ف�ض ً
ال عن املبادرات الدولية مثل :عقد التعليم من �أجل
التنمية امل�ستدامة ،و�أهداف عقد الأمم املتحدة ملحو الأمية ،وغريها من املبادرات.
•تتولى وزارات الرتبية والتعليم الدور القيادي يف �إعداد التقرير الوطني ،بالتن�سيق مع
ال�شركاء الوطنيني ،و�أن ت�سعى �إلى حتقيق الآتي:
» »تف�صيل البيانات واملعلومات التي ال تتوافر حالياً ،وو�ضع خطة تن�سيقية جلمعها.
» »ت�شكيل اللجنة التوجيهية �أو الإ�شرافية ،واللجان الفنية لدرا�سة وحتليل الأهداف
ال�ستة للتعليم للجميع ،وجلنة �صياغة التقرير.
» »الدعوة �إلى منتدى وطني لتقييم التقرير.
» »ابتكار الآليات الالزمة ملغالبة التحديات التي تواجه الفرق املنوط بها �إعداد التقرير
الوطني ،م�ستعينة يف ذلك با�ستقطاب الدعم الفني من منظمة اليون�سكو.
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التوصيات:
يف اجلل�سة اخلتامية للور�شة �شبة الإقليمية لدول اخلليج لإطالق عملية التقييم الوطني
للتعليم للجميع ،فقد خرج امل�شاركون بالتو�صيات الآتية:
1 .1انطالقاً من االتفاق يف �شرم ال�شيخ على �أن يبد�أ يف �أوائل  ،2013عقد ور�ش للتقييم
الوطني للتعليم للجميع� ،إال �أنه برغم هذا الت�أخري عن املوعد املحدد� ،إال �أن دول اخلليج
كانت �سباقة يف عقد هذا امللتقى ،حيث مت:
•�إعداد خطة عمل حتدد �أدوار فرق العمل ،وتكون مبثابة دليل �إر�شادي ،و�أن املركز
الإقليمي للتخطيط الرتبوي �سوف ي�ساهم يف بلورة خطط الدول الأع�ضاء.
•�ضرورة الأخذ باجلدول الزمني املقرتح لتنفيذ التقرير حتى منت�صف .2014
•اقرتاح بت�شكيل جلنة م�صغرة للدول ت�ضطلع مبتابعة تو�صيات الور�شة ،حول التقدم
الذي يتم احرازه يف جمع البيانات ،و�إعداد التقارير متهيداً لإجناز التقرير ،وت�شكل
هذه اللجنة امل�صغرة من املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي ،ومكتب اليون�سكو لدول
اخلليج بالدوحة ،ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،وميكن تر�شيح دولتني من
الدول الأع�ضاء للمتابعة مع هذه اجلهات.
2 .2التزم مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ب�إبراز وت�سليط ال�ضوء على التعليم للجميع،
يف اجتماع وزراء الرتبية والتعليم يف دول اخلليج القادم.
3 .3تقرر عقد ور�شة عمل باملركز االقليمي للتخطيط الرتبوي يف جمال حتليل امل�ؤ�شرات
يف يناير /فرباير  ،2014بعد �أن تتمكن الدول الأع�ضاء من جتميع كل البيانات املطلوب
حتليلها من خالل الور�شة.
4 .4ينظم املركز االقليمي بالتن�سيق مع مكتب اليون�سكو لدول اخلليج بالدوحة لقاءاً
لعر�ض تقارير الدول النهائية.
5 .5يقرتح بناء منتدى الكرتوين للتعليم للجميع للدول الأع�ضاء ،لعر�ض تقاريرها.
6 .6توافقت الدول الأع�ضاء امل�شاركة يف الور�شة �شبه الإقليمية على �أن املبادئ التوجيهية
والتوجهات والإر�شادات الفنية ،و�إطار امل�ؤ�شرات ،قد مت ا�ستعرا�ضها ب�صورة جيدة وكانت
وا�ضحة ،و�سوف يتم اال�سرت�شاد واال�ستهداء بها يف تقييم التعليم للجميع ،وتكييفها
وفقاً خل�صو�صية كل دولة.
انتهت ور�شة العمل بحمد اهلل وتوفيقه
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المالحق:
امللحق ( )1امل�ؤ�شرات املقرتحة لتقييم التعليم للجميع للعام 2015

قدر الإمكان ،تق�سيم وحتليل كل امل�ؤ�شرات بح�سب:
1 .1املناطق اجلغرافية مث ً
ال ح�ضري/ريفي/مناطق�/أقاليم/واليات.
2 .2املجموعات ال�سكانية بح�سب :النوع االجتماعي واملجموعات الإثنية واللغوية والدخل
الأ�سري.

1

الهدف  :1الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة ()ECCE

·معدل القيد الإجمايل ( )GERيف التعليم ما قبل االبتدائي وغريها من برامج  ECCEبح�سب
النوع االجتماعي.
·الن�سبة املئوية للملتحقني اجلدد بال�صف الأول ابتدائي الذين ح�ضروا نوع ًا من برامج ECCE
املنظمة بح�سب النوع االجتماعي.
·االلتحاق بالتعليم ما قبل االبتدائي اخلا�ص وغريها من برامج  ECCEاخلا�صة كن�سبة مئوية
من �إجمايل االلتحاق يف التعليم ما قبل االبتدائي وبرامج  ECCEالأخرى.
·الن�سبة املئوية للمعلمني املدربني يف التعليم ما قبل االبتدائي وغريها من برامج  ECCEذوي
امل�ؤهالت الأكادميية امل�ستلزمة للتعليم يف مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي و�/أو  ECCEوفق ًا
للمعايري الوطنية بح�سب النوع االجتماعي.
·الإنفاق العام على التعليم ما قبل االبتدائي وغريها من برامج  ECCEكن�سبة مئوية من
�إجمايل الإنفاق العام على التعليم.
·ن�سبة التالميذ �إلى املعلمني ( )PTRيف التعليم ما قبل االبتدائي (و�/أو ن�سبة م�ؤمني الرعاية
للأطفال يف برامج رعاية الطفولة املبكرة).
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الهدف  :2تعميم التعليم االبتدائي  /الأ�سا�سي ()UPE/UBE

·ن�سبة القبول الإجمالية ( )GIRيف العليم 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.
2
·ن�سبة القيد ال�صايف املعدل ( )ANERيف التعليم االبتدائي بح�سب النوع االجتماعي .
·الن�سبة 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�سبة الت�سرب ( )DRيف التعليم االبتدائي (يف كل ال�صفوف) بح�سب النوع االجتماعي.
11
·ن�سبة 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�سبة �إكمال الفوج االبتدائي.11
·ن�سبة االنتقال الفعلية ( )ETRمن التعليم االبتدائي �إلى الثانوي العام بح�سب النوع االجتماعي.11
·العدد والن�سبة املئوية للمعلمني يف التعليم االبتدائي/الأ�سا�سي بح�سب م�ستوى الت�أهيل الأكادميي
وامل�ؤهالت الأكادميية امل�ستلزمة للتعليم يف املرحلة االبتدائية وفق ًا للمعايري الوطنية بح�سب النوع
االجتماعي.
·الن�سبة املئوية من املعلمني املدربني يف التعليم االبتدائي/الأ�سا�سي بح�سب النوع االجتماعي.
·ن�سبة التالميذ �إلى املعلمني يف التعليم االبتدائي/الأ�سا�سي.
·الإن�ف��اق العام الكلي على التعليم كن�سبة مئوية من الناجت القومي الإجمايل/الناجت املحلي
الإجمايل.
·الإنفاق العام الكلي على التعليم كن�سبة مئوية من الإنفاق احلكومي الكلي.
·الإنفاق العام على التعليم االبتدائي/الأ�سا�سي كن�سبة مئوية من الإنفاق العام الكلي على التعليم.
·الإنفاق العام احلايل على التعليم االبتدائي كن�سبة مئوية من الناجت القومي الإجمايل/الناجت
املحلي الإجمايل.
·الإنفاق العام احلايل على التعليم االبتدائي لكل تلميذ كن�سبة مئوية من ح�صة الفرد من الناجت
القومي الإجمايل/الناجت املحلي الإجمايل.
·الن�سبة املئوية ملدار�س التعليم االبتدائي/الأ�سا�سي التي تقدم تعليم ًا ابتدائي ًا�/أ�سا�سي ًا كام ًال.
·الن�سبة املئوية من املدار�س االبتدائية التي تعتمد اللغة (اللغات) املحلية/اللغة الأم.
·التوزيع املئوي لتالميذ التعليم االبتدائي بح�سب م�سافة ال�سفر بني املنزل واملدر�سة.
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الهدف  :3مالءمة احلاجات الرتبوية لل�شباب والكبار

·معدالت القرائية بني ال�شباب (� 24 - 15سنة) بح�سب النوع االجتماعي.
·عدد ون�سبة التوزيع املئوية لل�شباب (� 24 - 15سنة) والكبار (� 15سنة وما ف��وق) بح�سب
حم�صل مث ًال االبتدائي والثانوي الأدنى
التح�صيل العلمي (�أعلى م�ستوى تعليمي منجز �أو ّ
والثانوي الأعلى واجلامعي) وبح�سب النوع االجتماعي.
·معدل القيد الإجمايل ( )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 ن��وع الربنامج (تعليم
عام وتعليم تقني ومهني والتدريب والتعليم غري النظامي وتدريب املهارات) بح�سب النوع
االجتماعي.
·عدد ون�سبة التوزيع املئوية لربامج و�/أو مراكز التعليم التقني/املهني وتدريب املهارات
( )TVETلل�شباب والكبار بح�سب النوع (نظامي و�/أو غري نظامي).
·عدد ون�سبة التوزيع املئوية لل�شباب والكبار 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 ()TVET
بح�سب نوع برامج و�/أو مراكز .TVET
·ن�سبة االنتقال الفعلية ( )ETRمن التعليم الثانوي الأدنى �إلى الأعلى (على الأقل للربامج
العامة) بح�سب النوع االجتماعي.
·�أي م�ؤ�شرات متويل تربوي لهذا الهدف على الأقل للتعليم الثانوي (بح�سب امل�ستوى).
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الهدف  :4حت�سني م�ستوى حمو الأمية لدى الكبار

·معدالت القرائية لدى الكبار (� 15سنة وما فوق) بح�سب النوع االجتماعي.
املح�صل
·ن�سبة الكبار (� 15سنة وما فوق) بح�سب �أعلى م�ستوى من التح�صيل العلمي املنجز �أو
ّ
(االبتدائي والثانوي الأدنى والثانوي الأعلى واجلامعي) وبح�سب النوع االجتماعي.
·عدد ون�سبة التوزيع املئوية لربامج القرائية والتعليم الأ�سا�سي املتوا�صل لدى الكبار بح�سب نوع
الربامج.
·عدد ون�سبة التوزيع املئوية لربامج التعليم الأ�سا�سي املتوا�صل لدى الكبار بح�سب نوع الربامج.
·عدد ون�سبة التوزيع املئوية للمتعلمني امل�شاركني يف برامج القرائية والتعليم الأ�سا�سي املتوا�صل
لدى الكبار بح�سب نوع الربامج.
·عدد ون�سبة التوزيع املئوية للمتعلمني امل�شاركني يف برامج التعليم الأ�سا�سي املتوا�صل لدى الكبار
بح�سب نوع الربامج.
·معدل الإكمال يف برامج القرائية و�/أو التعليم الأ�سا�سي 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.
·الإنفاق العام على برامج القرائية والتعليم الأ�سا�سي املتوا�صل لدى الكبار كن�سبة مئوية من
الإنفاق العام الكلي على التعليم.
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الهدف  :5التكاف�ؤ وامل�ساواة بني اجلن�سني يف التعليم

·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�سبة املئوية ملديرات/رئي�سات امل��دار���س بح�سب امل�ستوى التعليمي (م��ا قبل االبتدائي
واالبتدائي والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى).
· الن�سبة املئوية للم�س�ؤوالت الرتبويات الأعلى يف املكاتب الرتبوية 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 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 �إلى الثانوي (العام).
	-معدل القيد الإجمايل يف التعليم الثانوي وبح�سب امل�ستوى (الأدنى والأعلى).
	-معدل القيد الإجمايل يف التعليم 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�سبة املئوية للمعلمني الذين تلقوا تدريبا للمعلمني ما قبل اخلدمة بح�سب امل�ستوى
التعليمي والنوع االجتماعي.
	-الن�سبة املئوية للمعلمني الذين تلقوا تدريب ًا للمعلمني �أثناء اخلدمة بح�سب امل�ستوى التعليمي
والنوع االجتماعي.
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الهدف  :6جودة التعليم

·العدد والتوزيع املئوي للمد ّر�سني بح�سب امل�ؤهالت الأكادميية ،وامل�ستوى التعليمي (ما قبل
االبتدائي ،االبتدائي ،والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى) والنوع االجتماعي.
·الن�سبة املئوية للمد ّر�سني املد ّربني الذين يحملون �شهادة تخ ّولهم التعليم طبق ًا للمعايري
الوطنية f ،ح�سب امل�ستوى التعليمي (ما قبل االبتدائي ،االبتدائي ،والتعليم الثانوي الأدنى
والأعلى) والنوع االجتماعي.
·ن�سبة التالميذ �إلى املعلمني ( )PTRبح�سب امل�ستوى التعليمي (ما قبل االبتدائي ،االبتدائي،
والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى).
·ن�سبة التالميذ �إلى ال�صف ( )PCRبح�سب امل�ستوى التعليمي (ما قبل االبتدائي ،االبتدائي،
والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى).
·ن�سبة الكتب �إلى التالميذ ( )TPRبح�سب امل�ستوى التعليمي (ما قبل االبتدائي ،االبتدائي،
والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى) وح�سب املو�ضوع.
·الإنفاق العام احلايل على الكتب وامل��واد التعليمية الأخ��رى كن�سبة مئوية من الإنفاق العام
احلايل بح�سب امل�ستوى التعليمي (االبتدائي ،والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى).
·تعوي�ض املد ّر�سني كن�سبة مئوية من الإنفاق العام احلايل بح�سب امل�ستوى التعليمي (االبتدائي،
والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى).
حم�سنة بح�سب امل�ستوى التعليمي (ما قبل
·الن�سبة املئوية للمدار�س التي حتتوي م�صادر مياه ّ
االبتدائي ،االبتدائي ،والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى).
حم�سنة (�أي مع مراحي�ض منف�صلة
·الن�سبة املئوية للمدار�س التي حتتوي مرافق �صرف �صحي ّ
للبنات) بح�سب امل�ستوى التعليمي (ما قبل االبتدائي ،االبتدائي ،والتعليم الثانوي الأدنى
والأعلى).
·الن�سبة املئوية للتالميذ الذين �أتقنوا كفاءات التعليم الأ�سا�سي املحددة وطني ًا (خا�صة القرائية
وتعلم احل�ساب واملهارات احلياتية) بح�سب ال�صف (مث ًال ال�صف الثالث وال�صف الأخري من
التعليم االبتدائي ،وال�صف الثامن �أو الأخري من التعليم الثانوي الأدنى).
·احلياة املدر�سية املتوقعة.
·الن�سبة املئوية للمد ّر�سني الذين �أجنزوا �ساعات التعليم املطلوبة بح�سب امل�ستوى التعليمي (ما
قبل االبتدائي ،االبتدائي ،والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى).

امل�صدر :الوحدتان  A3و  A5من الر�صد املنتظم للتعليم للجميع – وحدات التدريب ملنطقة
�آ�سيا والهادئ.
مراجعة املوقع الإلكرتوينhttp://www4.unescobkk.org/education/efatrai n   :
/ing
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امللحق ( ..)2جدول الأعمال

اليوم األول:

09:00 – 8:00
10:00 – 9:00

10:30 – 10:00

11:00 – 10:30
11:30 – 11:00
12:30 – 11:30

13:00 – 12:30
14:00 – 13:00

14:30 – 14:00
14:30

ت�سجيل امل�شاركني
اجلل�سة االفتتاحية
كلمة املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي بال�شارقة
كلمة اليون�سكو
كلمة املكتب العربي للرتبية لدول اخلليج
كلمة معايل وزير الرتبية بالإمارات العربية املتحدة
تقدمي امل�شاركني
ا�سرتاحة
اجلل�سة الأولى :اال�ستعدادات الوطنية لإطالق التقييم الوطني
للتعليم للجميع
رئي�س اجلل�سة� :سعادة  /مهره هالل املطيوعي ..مدير املركز
الإقليمي للتخطيط الرتبوي
تقدمي املبادئ التوجيهية املعدة من طرف اليون�سكو
دائرة م�ستديرة حول اال�ستعدادات الوطنية لإعداد التقييم
جمموعات العمل :مناق�شة املبادئ التوجيهية لإع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد التقارير
الوطنية
و�آليات اطالق التقييم للتعليم للجميع.
ا�سرتاحة
تقدمي نتائج وتو�صيات عمل املجموعات
تلخي�ص ( رئي�س اجلل�سة )
غذاء
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اليوم الثاني
اجلل�سة الثانية� :إعداد التقرير الوطني للتعليم للجميع:
رئي�س اجلل�سة� :سعادة د .علي الأملعي ..ممثل اململكة العربية ال�سعودية.
10:00 – 09:00
تقدمي الإر�شادات الفنية املعدة من طرف اليون�سكو
�	11:00 – 10:00أ�سئلة وا�ستف�سارات حول الإر�شادات الفنية
ا�سرتاحة
11:30 – 11:00
جمموعات العمل :مناق�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حول مو�ضوع التقييم و�أدوات
13:00 – 11:30
جمع البيانات
وم�صادر املعلومات.
عر�ض نتائج عمل املجموعات
14:00 – 13:00
تلخي�ص (رئي�س اجلل�سة)
14:30 – 14:00
غذاء
14:30
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اليوم الثالث
اجلل�سة الثالثة :و�ضع برنامج لتنفيذ التقييم الوطني للتعليم للجميع
رئي�س اجلل�سة� :سعادة � /أحمد الدرعي ..ممثل دولة الإمارات العربية املتحدة
10:00 – 09:00
تقدمي �إطار مل�ؤ�شرات تقييم التعليم للجميع
�	11:00 – 10:00أ�سئلة وا�ستف�سارات حول امل�ؤ�شرات
ا�سرتاحة
11:30 – 11:00
طاولة م�ستديرة
13:00 – 11:30
الأن�شطة على امل�ستوى الوطني
الأن�شطة على امل�ستوى �شبه الإقليمي
	�إمكانيات التمويل
احلاجيات �إلى امل�ساعدة الفنية
اجلل�سة اخلتامية :تلخي�ص نتائج الور�شة
14:00 – 13:00
14:00

غذاء
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امللحق ( ..)3امل�شاركون يف الور�شة
اجلهة

م

مكتب الرتبية

1

الوظيفة

اال�سم باللغة العربية

عبد ال�سالم حممد حزام اجلويف م�ست�شار مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج

اليون�سكو
الكويت
البحرين
اليمن
ال�سعودية

2

حمد حممد ع�سريي

مدير مكتب املدير العام

3

د .فريال خان

مكتب اليون�سكو – الدوحة

4

�سعيد بلق�شله

مكتب اليون�سكو الإقليمي  -بريوت

5

نيي نيي ثاونغ

املقر املركزي لليون�سكو  -باري�س

6

د .فاطمة حممد عبداهلل الها�شم املركز الوطني لتطوير التعليم

7

�سهاد عبد احلفيظ يحيى بعباع

املركز الوطني لتطوير التعليم

8

دالل �أحمد البالول

مراقب التخطيط ب�إدارة التخطيط

9

وا�ضحة الظفريي

كبري اخت�صا�صي حتليل �إح�صائي – رئي�س ق�سم
امل�ستجدات

10

لطيفة عي�سى فرحان البونوظة

وزارة الرتبية والتعليم

11

د .عبد الغني علي �صالح عبداهلل وزارة الرتبية والتعليم

12

ح�سن جا�سم

وزارة الرتبية والتعليم

13

د� .إن�صاف عبده قا�سم مر�شد

املن�سق الوطني للتعليم للجميع

14

د .حمود حممد غالب ال�سياين

م�ست�شار وزارة الرتبية والتعليم

15

د .علي بن عبده بن علي الأملعي

الأمني العام واملن�سق الوطني للتعليم للجميع

16

فهد بن عبداهلل الطيار

م�شرف عام التخطيط وال�سيا�سات
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عمان

17

�أمني اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم
حممد بن �سليم بن حمد اليعقوبي
(املن�سق الوطني للتعليم للجميع)

18

بدر بن �سليمان بن حمود احلارثي اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم

االمارات
قطر
املركز االقليمي

19

�أحمد �سعيد الدرعي

نائب مدير �إدارة التقومي واالمتحانات

20

فاطمة حمد علوان

نائب مدير منطقة عجمان التعليمية

21

د .عبدالعزيز حممد ال�سعدي

مدير مكتب حتليل ال�سيا�سات واالبحاث –
املجل�س االعلى للتعليم

22

منى مطر الكواري

باحث �إح�صاء �أول املجل�س الأعلى للتعليم

23

مهرة هالل املطيوعي

مدير املركز االقليمي للتخطيط الرتبوي

24

�أ.د .خمتار نور الدين عثمان

خبري تربوي – املركز االقليمي

25

د .حممود امل�ساد

خبري تربوي – املركز االقليمي
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