يف مكتب التربية العربي لدول الخليج
عاما ىلع إنشاء
إصدار بمناسبة مرور أربعين ً
مكتب التربية العربي لدول الخليج

مصادقة القيادات العليا لدول الخليج األعضاء على
النظام األساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

6

7

لهم بصمة
إن تعليــم النــاس وتثقيفهــم فــي حـ ّـد ذاتــه
ثــروة كبيــرة نعتــز بهــا ،فالعلــم ثــروة ،ونحــن
نبنــي المســتقبل علــى أســاس علمــي.
زايد آل نهيان

8

لهم بصمة
فــي تاريــخ األمــم والشــعوب أيــام ٌتســطر علــى
ـادا تحفــل بالمعانــي الســامية
جبيــن الزمــن أمجـ ً
دائمــا مشــاعل التوجــه
والقيــم األصيلــة ،وهــي ً
إلــى المســتقبل ,وأحســب أننــا نعيــش اليــوم
واحـ ًـدا مــن هــذه األيــام الخالــدة.
عيسى آل خليفة

9

لهم بصمة
أضيئــوا أيهــا اإلخــوة الشــباب عقولكــم
بالعلــم ،وقلوبكــم باإليمــان ،وطريقكــم
بالتعــاون والعمــل ،وعقولكــم وقلوبكــم
وجهودكــم هــي حقــول المســتقبل ،فأنتــم
الغــرس والثمــر.
جابر الصباح

10

لهم بصمة
لــن ينســى أي مواطــن فــي هــذا البلــد َد ْيــن رجــال
التربيــة والتعليــم فــي أعنــاق الجميــع  ،ألنهــم كانــوا
مثــاً يحتــذى فــي علــو الهمــة والحــرص علــى أداء
الواجــب والوطنيــة فــي أجلــى صورهــا  ..فليجزهــم
اهلل عنــا خيــر الجــزاء ،وليطــرح فــي غرســهم الخيــر
والبركــة والنمــاء.

خالد آل سعود

11

لهم بصمة
إننــا نعيــش عصــر العلــم ونشــهد تقدمــه
المتالحــق فــي جميــع المجــاالت ،وإن ذلــك
الجــاد همــا
بــأن العلــم والعمــل
ليزيدنــا ً
َّ
يقينــا َّ
معــا وســيلتنا لمواجهــة تحديــات هــذا العصــر،
ً
قويــة
نهضــة
وبنــاء
ومزدهــرة ،علــى أســاس
ٍ
ٍ
ٍ
مــن قيمنــا اإلســامية والحضاريــة.

قابوس بن سعيد

12

لهم بصمة
إن تكاتفنــا وترســيخ وحدتنــا وتفانينــا فــي ســبيل
المصلحــة العليــا كل ذلــك كفيــل بــأن يســهل
علينــا كل صعــب وأن يصــل بنــا إلــى تحقيــق
كافــة أمانينــا بــإذن اهلل.

خليفة آل ثاني

13

جهـــدا فـــي
إننـــا ال نألـــو
ً
عملقـــة البشـــر مـــن خـــال

إن خيارنـــا األفضـــل ورأس مالنا

لقـــد اكتســـب اليمـــن خبـــرة

إننـــا فـــي التعليـــم نبنـــي

النفيـــس هـــو إعـــداد جيل من

كبيـــرة مـــن خـــال عضويته في

أجيالنـــا بالمعرفـــة ،ونســـلح

إقامـــة مجتمـــع المعرفـــة

المواطنين مـــن ذوي الكفاءة

مكتـــب التربيـــة العربـــي لدول

أبناءنـــا بالثقافـــة ،ونوجههـــم

واالســـتثمار في منظومات
ً
انخراطا في
التربيـــة األكثـــر

وإبداعيا ،وهو
علميـــا
العاليـــة
ً
ً
ما يعمـــل عليه مكتـــب التربية

إيجابيـــا على
الخليـــج انعكســـت
ً

بالســـلوك األمثل ،ونزرع فيهم

عصـــر التكنولوجيـــا وثرواتها.

العربي لـــدول الخليج بإخالص.

الجمهوريـــة اليمنيـــة.

حسين الحمادي

ماجد النعيمي

تطـــور العمليـــة التعليميـــة في

عبداهلل لملس

الوعـــي لتحديات هـــذه األمة
وحاجاتهـــا.

بدر العيسى

اليـــوم إذ تستشـــرف بالدنـــا

رغم المكاســـب التـــي حققها

إن التعليم يســـهم بدور إيجابي

ً
مســـتقبل أزهـــى وأعظـــم

العالـــم فـــي الفتـــرة الماضية

في تحقيق التقـــارب والتواصل

ألجيالهـــا فـــإن االســـتثمار في

فـــي مجـــال التعليـــم إال أنـــه

والتفاعل بيـــن الحضارات ،ويعزز

العنصر البشـــري هو االســـتثمار

مازالـــت هنـــاك العديـــد مـــن

القيـــم اإلنســـانية المشـــتركة

األمثـــل المضمـــون العوائـــد،
وعلـــى ســـواعده تبنـــى نهضة

كبيرا
التحديـــات تمثل
هاجســـا
ً
ً

وحقـــوق اإلنســـان ،ومبـــادئ

لدى الحكومات والمؤسسات

األمـــم وحضارتهـــا.

ا لتعليمية .

أحمد العيسى

الحـــق والعـــدل والســـام
واالحتـــرام المتبادل.

مديحة الشيبانية

محمد الحمادي

تربويــا مشـ ً
ـتركا،
تاريخــا
منــذ أربعيــن ســنة ،ودول الخليــج العربيــة تكتــب
ً
ًّ
يؤكــد علــى شــراكة الديــن والــدم واللغــة واألرض ،وعلــى وحــدة
اإلنســان واألمــل ،مــن خــال مؤسســة بــدأت واســتمرت ،وال تــزال
حبــات عــرق
ً
حيــا ،يعيــش علــى الجهــود الصادقــة ،ويرتــوي مــن ّ
كائنــا ًّ
الســواعد المخلصــة.

16

لهم بصمة
لقــد بــدأت بــذرة التعــاون بالتعليــم باعتبــاره العامــل الجامــع ألبنــاء هــذه
المنطقــة إلــى أن اتســعت مجاالتــه بإنشــاء مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
بعــد ذلــك بســنوات.

خالد بن فهد

مدير عام (١٣٩٩-١٣٩٧هـ)

17
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إنــه مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج ،بــذرة مــن البــذرات األولــى للعمــل
الخليجــي المشــترك ،التــي نبتــت علــى رؤيــة التعــاون مــن أجــل توحيــد أهــداف
التعليــم ،واألســس العامــة للمناهــج ،فــي جـ ّـو مــن التنســيق والتكامــل فــي

عمليــات تنميــة هــذا التعليــم وتطويــره ،باالســتناد إلــى تــراث مشــترك ،ومــوارد
اقتصاديــة متقاربــة ،وظــروف اجتماعيــة وثقافيــة متماثلــة ،وســلوك اجتماعــي
وعــادات متســقة.
وقــد أســهم المكتــب فــي رســم مالمــح الشــخصية التربويــة العربيــة الخليجيــة
بامتيــاز ،وعمــل بوعــي ثقافــي علــى توحيــد الــرؤى ،وصناعــة األجيــال.

لهم بصمة
إن التربيــة الســليمة ،والتعليــم المتقــن همــا األســاس الــذي ُتبنــى عليــه الــدول
المتقدمــة ،وإن النــشء هــو المحــور الــذي تقــوم عليــه العمليــة التربويــة
والتعليميــة ،وذلــك بحــرص مــن الــدول األعضــاء علــى التعــاون ،وبالتنســيق
المتواصــل ،الــذي يعمــل عليــه مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج.

هيثم األثري
19

فــي ســبعينيات القــرن العشــرين ،أخــذت مالمح التعــاون بين الــدول الخليجيــة تتبلور
أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،حيــث عقــدت اتفاقيــات بينهــا شــملت قواعــد إرســاء
هــذا التعــاون ،وانطلقــت رحلــة تبــادل المعلومــات والخبــرات ،واســتقراء الواقــع
التعليمــي ،ومــا يحتاجــه مــن تنميــة وتطويــر .وقــد كان للقيــادات التعليميــة دور
بــارز فــي ترجمــة توجهــات القيــادة السياســية العليــا ،فتمــت اتصــاالت بيــن وزراء
التربيــة والتعليــم والمعــارف آنــذاك ،وتــم االتفــاق علــى لقــاء يضــع أســس التنســيق
والتعــاون فــي ميــدان التعليــم لــدول المنطقــة .وكانــت التوصيــة ،ثــم القرار بإنشــاء
أمينــا لرؤيــة قــادة الــدول الخليجيــة،
مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج ،تنفيــذا ً
الذيــن آمنــوا بــأن مســتقبل األمــة وبقاءهــا يعتمــد علــى تعليــم أبنائهــا ،وإعدادهــم
اإلعــداد الكافــي لخــوض غمــار حيــاة الغــد.

20
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فــي 1975/11/9م ،عقــدت اللجنــة المكونــة مــن الــدول الســت (دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،ودولــة البحريــن ،ودولــة الكويــت ،والمملكــة العربيــة الســعودية ،وســلطنة عمــان،
ودولــة قطــر) وهــي الــدول التــي اتفقــت علــى تأســيس المكتــب ،عقــدت اجتماعهــا فــي
عرضــا لمبــررات التعــاون بيــن هــذه الــدول
ذلــك التاريــخ ،ووضعــت أول ورقــة عمــل لهــا ،تضمنــت ً
واألهــداف واالتجاهــات واألســس الموضوعيــة ،التــي ســيقوم عليهــا المكتــب ،وكان القــرار
األول لهــذا المؤتمــر بإنشــاء «المكتــب اإلقليمــي للتربيــة».

22

لهم بصمة

إن إســهام المكتــب فــي تطويــر التربيــة وتحقيــق تكامــل مســيرتها فــي دولنــا
يأتــي نتيجــة العــون الكريــم والدعــم الموصــول الــذي تقدمــه حكومــات الدول
األعضــاء فــي مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج.

محمد الرشيد

مدير عام (١٤٠٨-١٣٩٩هـ)

23

اتفاقية مقر مكتب التربية العربي لدول الخليج

وفــي اللقــاء الثانــي لهــذه اللجنة فــي الفترة مــن 1977 /5 /11 -9م،
تــم االتفــاق علــى تســمية المكتــب« :مكتــب التربيــة العربــي لــدول
الخليــج» ،ووافــق المؤتمــر علــى أن يكــون لــه مقــر دائــم فــي مدينــة
الريــاض ،وتــم إصــدار النظــام األساســي ،واعتمــاد الميزانيــة ،وخصصــت
خاصــا للمكتــب فــي بدايــة محــرم مــن العــام
دولــة المقــر ً
مبنــى ًّ
1397هـــ (مايــو 1977م) ،وتــم وضــع تعريــف للمكتــب فــي المــادة

الثانيــة مــن النظــام األساســي ،علــى أنــه:
«هيئــة عربيــة خليجيــة تعمــل فــي نطاق الــدول األعضــاء لخدمة
األهــداف التربويــة والعلميــة والثقافيــة والتوثيقيــة المحــددة
فــي هــذا النظــام وفــي غيــره مــن األنظمــة واللوائــح الصــادرة
عــن المؤتمــر العــام».

لهم بصمة

إن البحــث العلمــي مــن أهــم أســس بنــاء الحضــارات والمجتمعــات القائمــة
علــى المعرفــة ،مــن حيــث إســهامه فــي حــل المشــكالت االقتصاديــة
والسياســية والتربويــة .وقــد أولــى مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج
هــذا الجانــب أهميــة خاصــة فــي مســيرته المباركــة.

ربيعة الكعبي

ســعى

مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج منــذ إنشــائه إلــى تحقيــق

أوثــق أشــكال التعــاون والتنســيق والتكامــل والتوحيــد فــي الشــؤون التربويــة
والثقافيــة والعلميــة بيــن الــدول األعضــاء فيــه .وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك مضــى
منطلقــا مــن
إلــى تخطيــط نشــاطاته ،وبرمجتهــا بأســاليب علميــة دقيقــة وفاعلــة،
ً
دراســة واعيــة لواقــع التعليــم فــي الــدول األعضــاء،
وواقفــا علــى احتياجاتهــا
ً
فــي الميــدان التربــوي.
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ولكــي تأتــي برامــج المكتــب وفعالياتــه
منســجمة مــع احتياجــات الــدول األعضــاء،
ومنبثقــة مــن تحليــل للواقــع ،وبرؤيــة ســديدة

 1980ـ 1985

للمســتقبل ،اتبــع المكتــب أســلوب التخطيــط

ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ

االســتراتيجي فــي فتــرة مبكــرة مــن مســيرته،
وقــد توزعــت برامــج المكتــب وفعالياتــه فــي
أربــع خطــط متوســطة المــدى ،وذلــك فــي
الفتــرة (2006 -1980م):

2002

 1986ـ 1991

ﻣﺸ�ﻭﻉ ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ

ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

2006-1980
1999
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﺘﻄﻮ�ﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ

 1992ـ 1997
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

2001ـ 2006

ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟ�ﺍﺑﻌﺔ

1999
ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﺳﺘﺸ�ﺍﻑ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ

الخطط المتوسطة المدى التي نفذها المكتب في الفترة من ()2006-1980
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نفذ المكتب جميع القرارات المتعلقة بالتعليم ،الصادرة
عن المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
والموجهة إليه من األمانة العامة للمجلس ،وقد شملت تلك
القرارات الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم ،ومشروع
تطوير التعليم ،ومشروع تطوير مناهج التربية اإلسالمية،
والثقافة اإلعالمية ،وتعزيز القيم في مناهج التعليم.

لهم بصمة
إذا كان العمــل بالعلــم هــو مــن وصايــا تراثنا العربي اإلســامي،
فــإن مكتــب التربيــة يمضــي فــي طريــق دعــم التعــاون
والتنســيق بيــن العلــم والعمــل.

علي التويجري

مدير عام (١٤١٩-١٤٠٨هـ)
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31

32

الخطة األولى ( 1980ـ 1985م)
مثلت هذه الخطة تبني أسلوب التخطيط االستراتيجي لصياغة الخطط
والبرامج المستقبلية ،حيث لجأ المكتب في إعدادها إلى إجراء دراسة
للتعرف على مشكالت التعليم في الدول األعضاء ،وتشخيص واقعه،
عاما لبرامجه ومشروعاته اشتمل على ()68
إطارا ًّ
ووضعت هذه الخطة َ
مشروعا ،تضمن كل منها برامج تطلبتها طبيعة المشروع وأهدافه .وألن
ً
المؤشرات األولى لعمل مكتب التربية العربي لدول الخليج تؤذن بانطالق
عملية إثراء للبيئة التربوية ،فقد تحتم على المكتب أن يتبوأ مكانه كدار نشر
تربوية رائدة ،فأنشأ لهذا الغرض مطبعته الخاصة عام 1983م ،والتي تعتبر
أكبر عنوان مطبعي أثرى المكتبة العربية بنتاجاته طوال أربعة عقود .كما
برز في هذه الفترة اسم المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج
كأول جهاز متخصص من أجهزة المكتب.
بلغت إصدارات المكتب في زمن هذه الخطة  107إصدار ،وتنوعت
برامج هذه الخطة لتشمل واقع الثقافة العربية واإلسالمية،
واتجاهاتها المعاصرة ،والتخطيط التربوي ،واالختبارات ،وأساليب
التقويم ،واإلشراف والتوجيه التربوي.
وقد تزامنت الخطة مع حدث تاريخي مهم على مستوى التعاون الخليجي،
حيث أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1981 /5 /25م،
جديدا ،ومظلة سياسية لبرامج
قويا
ومثلت األمانة العامة للمجلس ً
ً
دعما ًّ
مكتب التربية العربي لدول الخليج ومشروعاته.

الخطة الثانية ( 1986ـ 1991م)
اعتمد المكتب في إعداد هذه الخطة على عدة مصادر ،استمد منها
موجهات العمل التربوي ،ومن بينها أهدافه التي أسس من أجلها ،وقرارات
المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ،ومقترحات الدول األعضاء ،وتوصيات
مجلس التعليم العالي ،ومجلس إدارة المركز العربي للبحوث التربوية
لدول الخليج  ،وتوصيات الندوات واللقاءات والمؤتمرات ،ونتائج البحوث
والدراسات التي أنجزها المكتب ،ومقترحات اإلدارة العامة للمكتب،
ومعطيات التقرير النهائي لفريق تقويم أعماله ،ومقترحات الجهات ذات
العالقة ،ويأتي في مقدمتها األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،وكذلك الجامعات والوزارات والشخصيات المهتمة بالعمل
العربي المشترك ،إضافة إلى المنظمات الخليجية والعربية والدولية التي
يتعاون معها المكتب وينسق عمله معها .
وقد بلغ عدد برامج هذه الخطة ()237
برنامجا ،تعددت محاورها لتشمل
ً
جوانب التنسيق والتكامل في الخطط التربوية والثقافية والعلمية ،وتطوير
المناهج وتوحيدها ،وزيادة فاعلية النظم التعليمية في تلبية متطلبات
التنمية الشاملة في المنطقة ،وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة التربية
والثقافة والعلوم ،واالهتمام برعاية الموهوبين والمعوقين ،وتدعيم
الثقافة العربية واإلسالمية ومساندة الفكر العربي اإلسالمي المعاصر
ونشر اللغة العربية وتيسير تعلمها.
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الخطة الثالثة ( 1992ـ 1997م)
استفاد المكتب في إعداده للخطة الثالثة من نواتج الخطتين

الشاملة ،والتركيز على التعليم األساسي وتعميمه والتعليم الثانوي

السابقتين ،وراعى في إعدادها منطلقات البعد العربي اإلسالمي،

وتنويعه ،والتوازن بين التعليم األكاديمي والتقني ،واالهتمام

الذي يشكل قيم المجتمع العربي الخليجي وثقافته ،واألفق

بالتعريب ودراسة التراث العربي اإلسالمي ونشره ،وتشجيع البحث

برنامجا ،تمحورت
العالمي المتقدم .وفي هذه الخطة تم تنفيذ ()225
ً

التربوي والعلمي والثقافي ،واالهتمام بخطط وبرامج محو األمية

حول التأكيد على دور وأهمية الهوية العربية اإلسالمية لمنطقة
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وتعليم الكبار ،ودعم برامج العناية بالطفولة ،والعمل على إعطاء

الخليج العربي في بناء اإلنسان الخليجي ،وتحسين عناصر األنظمة

المزيد من االهتمام للتنسيق بين اإلعالم والتربية ،وتوثيق الصلة

التربوية لدول المنطقة ،ورفع كفاية النظم التربوية وترشيد إنفاقها

والتعاون والتنسيق بين المنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات

وتحسين إنتاجيتها ،وتوثيق عالقة األنظمة التربوية بمتطلبات التنمية

العالقة ،بما يخدم تطوير العمل التربوي في المنطقة.

الخطة الرابعة ( 2001ـ 2006م)
أفضى تنفيذ الخطة الثالثة للمكتب إلى تجربة ثرية ،أملت

مشتركة لتطوير المناهج .كما شهدت هذه الخطة انطالق

عليه بدء فترة من التأمل ،كان من أهم مالمحها إجراء

مركز متخصص في التدريب ،وهو (المركز العربي للتدريب

دراسة استشرافية لمستقبل العمل التربوي ،مع االستمرار

التربوي لدول الخليج) ثاني األجهزة المتخصصة للمكتب،

في إتمام ما تبقى من برامج الخطة الثالثة .إضافة إلى

ليسهم في تطوير أداء القيادات التربوية على أسس تربوية

لزاما على المكتب أن يتماشى مع قرارات
ذلك ،فقد كان ً
المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول

وعلمية حديثة.

التعليم ،ومنها القرار الذي صدر آنذاك بخصوص تنفيذ خطة
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تميزت الخطة الرابعة باتساع دائرة المشاركة ،وبتوافر مدخلين مهمين في إعدادها ،وهما:
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أوالً :وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي.

ثان ًيا :الخطة املشتركة لتطوير مناهج التعليم العام.

وقد نتجت هذه الوثيقة عن الدراسة االستشرافية ،التي
قام بها المكتب ،لتضع رؤية واضحة للتوجهات العامة
لتطوير التعليم خالل عشرين سنة ،منذ إنجاز الوثيقة عام
مهما لخطط
مرجعا
(1999م) ،وشكلت هذه الوثيقة
ًّ
ً
التعاون التربوي المشترك ومشروعاته المستقبلية،
وتزامنت مع ازدياد وتنامي ما حظي به التعليم من
اهتمام قادة الدول األعضاء ،وصدور قرارات المجلس
األعلى بالموافقة على الخطة المشتركة لتطوير مناهج
التعليم بالدول األعضاء.

ترجمت هذه الخطة بوضوح إرادة قادة الدول األعضاء في
مكتب التربية العربي لدول الخليج القائمة على أن يتبوأ التعليم
في هذه الدول مكانته الالئقة في بناء الوطن والمواطن،
حيث انطلقت من توجيه المجلس األعلى لقادة دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة عشرة (أبو
ظبي /ديسمبر 1998م) بتكليف وزراء التربية والتعليم والمعارف،
بإعداد دراسة حول تطوير مناهج التعليم ،تتضمن أساليب يمكن
تطبيقها ،لتقوية التواصل ،وبما يخدم احتياجات الدول األعضاء
في خططها االقتصادية والتنموية ،الذي من شأنه تعزيز مسيرة

 ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ �ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ -ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ )ﺗﻌ��ﺰ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(

ﺑ�ﺍﻣﺞ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ

ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ

ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪ��ﺲ
 �ﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻃ�ﻕ ﺍﻟﺘﺪ��ﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﺘﻄﻮ�ﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

 ﺍﻟﻮ�ﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤ�ﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ -ﺍﻟﺸ�ﺍﻛﺔ �ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

المجلس ،وتحقيق أهدافه .وهكذا ارتبطت خطة تطوير المناهج
منذ التوجيه بإعدادها بإرادة سياسية واعية لدور التربية في إثراء
مسيرة المجلس وتعزيزها واإلسهام الفاعل في تحقيق األهداف
التي أنشئ المجلس من أجلها.
وبناء عليه ،تواصلت الجهود بين مكتب التربية العربي لدول الخليج،
واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،حتى تم
إعداد الخطة ،التي اعتمدها المؤتمر العام للمكتب في دورته
الخامسة عشرة (أبو ظبي أبريل 1999م) ،ورفعت إلى المجلس
األعلى في دورة اجتماعه العشرين (الرياض نوفمبر 1999م)،
فوجه المجلس األعلى الموقر ،بإعداد الخطط والبرامج الالزمة
وفقا لما تم التوصل إليه.
لتطوير مناهج التعليم،
ً

ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺗﺪ��ﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎ�ﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻲ -ﺍﺧﺘﺒﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

وقد حظيت الخطة المشتركة لتطوير المناهج بمتابعة القادة –
يحفظهم اهلل – لمراحل تنفيذها وتهيئة الظروف الالزمة لنجاحها،
وارتبطت برامجها لتطوير مناهج التعليم بجميع حلقات المنهج
التعليمي ،لتكون منظومة تطويرية للمناهج بمفهومها الواسع،
وانتهاء بالتقويم.
ابتداء بالسياسات واألهداف،
ً
ً
وهكذا فقد أخذت الخطة الرابعة في الحسبان كافة التوجهات
والتوجيهات الصادرة بشأنها من المجلس األعلى ،والمؤتمر العام
والمجلس التنفيذي للمكتب ،كما تم تضمينها كافة مالحظات
الدول األعضاء ،واستفادت من نتائج تقويم عمل المكتب ،والخبرات
التي أتيحت لها خالل مراحل إعدادها ،فأصبحت على درجة أفضل من
المواكبة للتطورات والمستجدات على الساحة التربوية والتقنية.
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توحيد املناهج الدراسية
رئيســا لتحقيــق غاياتــه العليــا فــي إيجــاد التقــارب والتكامــل
وضــع المكتــب قضيــة توحيــد المناهــج الدراســية ،والكتــب المدرســية
ً
هدفــا ً

التعليمــي .ولعــل مــن أبــرز اإلنجــازات فــي هــذا الســياق ،وفــي بدايــات العمــل الخليجــي التربــوي المشــترك ،قيــام مكتــب التربيــة العربــي
لــدول الخليــج بتوحيــد كتــب العلــوم والرياضيــات واالجتماعيــات والكتــب الرياديــة ،إذ كانــت آنــذاك تمثــل حاجــة ماســة لــدى وزارات التربيــة
والتعليــم فــي الــدول األعضــاء ،حيــث وفــر هــذا المشــروع أهــم الكتــب الدراســية المقــررة ،فــكان طــاب التعليــم العــام يســتقون تعليمهــم
فــي العلــوم والرياضيــات مــن مصــدر واحــد ،يبــرز فيــه اســم المركــز العربــي للبحــوث التربويــة أول األجهــزة المتخصصــة للمكتــب .وفــي
ســياق هــذه الرؤيــة الوحدويــة ،ســعى المكتــب إلــى إيجــاد مؤسســات تعليميــة مشــتركة ،ومــن أهــم مــا تحقــق فــي هــذا الشــأن إنشــاء
جامعــة الخليــج العربــي ،المؤسســة التعليميــة الجامعــة آلمــال أبنــاء الخليــج.
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لهم بصمة
إن انفتــاح مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج علــى المنظمــات اإلقليميــة
والعالميــة أثــرى برامجــه ،وأيقــظ همــم التربوييــن للمشــاركة واالســتفادة مــن
تجــارب وخبــرات اآلخريــن.

سعيد المليص

مدير عام (١٤٢٦-١٤١٩هـ)
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قرارات المجلس األعلى
لمجــــلس التعـــاون لدول الخـليج العـربية

في التعـــــــليم

كان التعليــم ،وال يــزال ،فــي بــؤرة اهتمــام قــادة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .وال
يــكاد يخلــو أي مــن اجتماعــات المجلــس األعلــى مــن قــرارات ،أو توجيهــات مرتبطــة بالتعليــم،
واالهتمــام بتطويــره .وكمــا ورد
ســابقا ،فقــد أصــدر المجلــس األعلــى فــي دورتــه العشــرين
ً
ـرارا بتنفيــذ الخطــة المشــتركة لتطويــر المناهــج ،والتــي قــام مكتــب التربيــة العربــي لــدول
قـ ً
الخليــج بتنفيــذ برامجهــا ،بصفتــه الــذراع الفنيــة المتخصصــة فــي التعليــم ،فــي منظومــة التعــاون
الخليجــي المشــترك.

لق��د ج�س��د م�ش��روع تطوي��ر التعليم توا�صل اهتم��ام القيادة
ال�سيا�س��ية ل��دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة
بالتعلي��م ودع��م خط��ط �إ�صالح��ه وتطوي��ره ،فق��د انبثق��ت
فك��رة ه��ذا امل�ش��روع م��ن ق��رار املجل���س الأعل��ى يف دورت��ه
الثالث��ة والع�ش��رين (الدوح��ة ،قط��ر ،دي�س��مرب 2002م)
ب�ش��أن وثيقة الآراء التي قدمها خادم احلرمني ال�ش��ريفني
املل��ك عب��د اهلل ب��ن عب��د العزي��ز �آل �س��عود �إىل املجل���س يف
لقائه الت�ش��اوري الرابع (جدة ،مايو 2002م) عن م�س�يرة
العم��ل امل�ش�ترك ،فاتخ��ذ ب�ش��أنها الق��رار الآت��ي:
�إن املجل���س الأعلى ،وقد ا�س��تذكر توجيهه يف اللقاء الت�ش��اوري
الراب��ع (ج��دة ،ماي��و 2002م) ب�ش��أن وثيق��ة الآراء التي قدمها
�صاح��ب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير عب��د اهلل ب��ن عب��د العزي��ز ويل
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العه��د ونائ��ب رئي���س جمل���س الوزراء ورئي���س احلر���س الوطني
يف اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية ،وبع��د االط�لاع عل��ى ملخ���ص
التقري��ر ال��ذي �أعدت��ه الأمان��ة العام��ة يف �ض��وء اقرتاح��ات
ومالحظ��ات ال��دول الأع�ض��اء وفري��ق اخل�براء امل�ش��كل له��ذا
الغر�ض ،وعلى تو�صية املجل���س الوزاري بهذا ال�ش��أن ،و�إدرا ًكا
لأهمي��ة ه��ذه الآراء يف تعزي��ز م�س�يرة جمل���س التع��اون ،ق��رر:
 )1اعتم��اد التوجه��ات ال��واردة يف ملخ���ص التقري��ر
ال��ذي �أعدت��ه الأمان��ة العام��ة.
 )2توجي��ه اللج��ان الوزاري��ة يف جمال اخت�صا�صها بو�ضع
الآليات والربامج الكفيلة بتحقيق هذه التوجهات.
 )3تعر���ض تقاري��ر دوري��ة عل��ى املجل���س الأعل��ى ب�ش ��أن
م��ا تتخ��ذه اللجان م��ن خط��وات و�إجراءات.
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وفــي ظــل هــذا المنــاخ السياســي الحافــز علــى التطويــر

مــن البرامــج والمشــاريع المالئمــة لتحقيــق مــا ورد فــي

والتحديــث والعنايــة بالتعليــم ،انطلــق مشــروع تطويــر التعليــم

دراســة « التطويــر الشــامل للتعليــم» ووثيقــة اآلراء لصاحــب

وبخاصــة مــن قــرار المجلــس األعلــى فــي الــدورة الرابعــة

الســمو الملكــي األميــر عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز ،ومرئيــات

والعشــرين الــذي كلــف وزراء التربيــة والتعليــم (المؤتمــر العــام

الهيئــة االستشــارية ،إضافــة إلــى التقويــم المســتمر للخطــة

لمكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج) ،بوضــع خطــة موحــدة

واضعــا علــى رأس
المشــتركة لتطويــر مناهــج التعليــم العــام»،
ً

لهم بصمة
إن العمــل الجــاد والــدؤوب الــذي يقــوم بــه مكتــب التربيــة
العربــي لــدول الخليــج ،والتوجيــه والدعــم الســخي ،الــذي يتلقــاه
ـدون قصــة نجــاح رائعــة خــال أربعين
مــن قــادة دولنــا األجــاء ،ليـ ّ
ســنة مــن العطــاء والتميــز.

حمود الحارثي

األولويــات بنــاء القاعــدة العلميــة والتقنيــة ،وتحقيــق التوافــق

المشــروع ،ومــا يتســم بــه مــن ضخامــة وعمــق فــي المضاميــن،

بيــن مخرجــات التعليــم ومتطلبــات التنميــة ،وتطويــر المناهــج

فقــد وضعــت برامجــه فــي إطــار تكاملــي يســتجيب لمتطلبــات

التعليميــة والتدريبيــة ،وتكثيــف التنســيق والتكامــل بيــن

الحاضــر ،ويستشــرف رؤى المســتقبل ،ويســهم فــي تعميــق

المؤسســات التعليميــة فــي دول المجلــس ،واالهتمــام بقضايــا

التواصــل والتالحــم بيــن األشــقاء.

وتحقيقــا لألهــداف المتوخــاة مــن
العمــل التربــوي المشــترك.
ً
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وقــد تعــددت برامــج مشــروع تطويــر التعليــم لتشــمل مختلــف مجــاالت التطويــر التربــوي المســتهدف .وتناولــت تلــك
البرامــج خمســة مجــاالت مهمــة جــاءت علــى النحــو اآلتــي:
 مجــال المناهــج والتعليــم :وشــمل مشــروعات :التكامــل بيــن المــواد ،تطويــر مناهــج التربيــة اإلســامية ،تطويــر مناهــجّ
وتعلمهــا،
الرياضيــات والعلــوم ،االختبــارات التحصيليــة ،ومشــروع صعوبــات التعلــم ،وتطويــر مناهــج اللغــة العربيــة وتعليمهــا
ومــن هنــا كان إنشــاء المركــز التربــوي للغــة العربيــة فــي الشــارقة ،الــذي أصبــح المركــز الثالــث المتخصــص للمكتــب.
 مجال تمهين التعليم :وتناول هذا المجال مشروع التنمية المهنية ،ومشروع تدريب القيادات التربوية. مجال نظم التعليم :وتناول هذا المجال مشروع تجويد التعليم ،ومشروع االعتماد المدرسي. مجــال التقنيــة والتعليــم :وتضمنــت المرحلــة األولــى لهــذا المشــروع برنامــج برمجيــات تعليميــة للرياضيــات والعلــوم،وبرنامــج الــدار اإللكترونيــة للمعلــم ،وبرنامــج بوابــة التعلــم اإللكترونــي.
 -مجال الشراكة المجتمعية :وجاء عبر مشروع اإلرشاد والتوجيه ،ومشروع االستثمار في التعليم.
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نظرة جديدة
لمعطيات مستجدة

فــي حيــن تتابعــت الخطــط االســتراتيجية لمكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج،
مدفوعــة بقــرارات المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة حــول
التعليــم ،توافــرت للمكتــب منظومــة مــن البرامــج ،التــي فتحــت مجــاالت جديــدة،
لبرامــج أخــرى ،تعضــد ســابقتها ،وتكملهــا.

ابتداء من (،)2009
ويف الوقت ذاته ،ف�إن الفرتة التي تلت خطط وم�شروعات املكتب ال�سابقة،
ً
�شهدت هيمنة و�سائل التوا�صل االجتماعي واملبتكرات اجلديدة يف تقنية املعلومات على تفكري
ال�شباب والن�شء اخلليجي ،الذي يربهن على الدوام �سرعة تكيفه مع الأحداث وامل�ستجدات،
م�ستمرا مع املد التقني ،و�سرعة تراكم املعارف واملعلومات.
الأمر الذي ي�ستدعي توا�ؤ ًما
ً
ومن هنا فقد خ�ص�ص املكتب دوراته الرباجمية يف الفرتة من (2014 -2009م) ال�ستكمال ما تبقى
من برامج م�شروع تطوير التعليم ،وتلك الربامج ،التي �صدرت بها قرارات الحقة من املجل�س الأعلى.
ومع ذلك ،ف�إن اجلزء الأكرب من الربامج ،التي تبناها املكتب يف هذه الفرتة ،كان موج ًها جلوانب
تقنية و�إعالمية تطلبتها طبيعة الع�صر ،مثل بناء �أنظمة دعم القرار الرتبوي احلديث ،والثقافة
الإعالمية ،ومعايري وكفايات تقنية املعلومات واالت�صال ،وتطوير بوابة املكتب الإلكرتونية،
ً
وحمفزا لها على الإبداع واالبتكار .وقد حظي الطلبة بن�صيب
لتكون م�صد ًرا للمعلمني والرتبويني،
جيد من اهتمامات املكتب ،حيث �أن�ش�أ املدر�سة االفرتا�ضية ،و�أ�س�س لها م�سابقات الأوملبياد ،ونفذ
برامج الرتبية الأ�سرية ،و�أ�سهم بقوة يف �إعادة �إنتاج الربنامج الإعالمي ال�شهري «افتح يا �سم�سم»،
وركز على اجلوانب القيمية يف التعليم ،وحظي التعريب برتكيز وا�ضح ،بالإ�ضافة �إىل منظومة
من الربامج والفعاليات ،التي كانت تتجاوب مع احتياجات وزارات الرتبية والتعليم ،وتتواءم مع
متطلبات الع�صر.
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مراكز المكتب المتخصصة

املركز العربي للبحوث التربوية

أول أجهــزة مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج المتخصصــة ،مثلمــا هــو أول مركــز إقليمــي متخصــص فــي
البحــوث والدراســات التربويــة الخاصــة بــدول الخليــج .أنشــئ المركــز فــي ( 9مايــو 1977م) ،واتخــذ مــن دولــة
الكويــت مقـ ًّـرا لــه ،ويهــدف إلــى اإلســهام فــي تطويــر العمليــة التربويــة وتنميتها فــي الــدول األعضــاء بالمكتب،

علــى أســس علميــة .وقــد أســهم المركــز بفعاليــة فــي تحقيــق أهــداف العمــل التربــوي الخليجــي المشــترك،
دورا كبيـ ًـرا فــي إنجــاز مــا أوكل إليــه مــن برامــج ومشــروعات.
وأدى ً
ّ
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املركز العربي للتدريب التربوي

هــو ثانــي أجهــزة مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج المتخصصــة .أنشــئ عــام 2001م كمركــز
متخصــص فــي تطويــر أداء القيــادات التربويــة ،علــى أســس تربويــة وعلميــة حديثــة ،ويتخــذ مــن الدوحــة
عاصمــة دولــة قطــر مقـ ًّـرا لــه .وقــد نفــذ المركــز العشــرات مــن البرامــج التدريبيــة ،التــي شــملت المئــات
مــن القيــادات التربويــة فــي وزارات التربيــة والتعليــم فــي الــدول األعضــاء بالمكتــب.
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املركز التربوي للغة العربية
ثالــث األجهــزة المتخصصــة لمكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج .أنشــئ فــي(  14ينايــر 2007م)
ضمــن برامــج تطويــر اللغــة العربيــة ،التــي تضمنهــا مشــروع تطويــر التعليــم .ويتخــذ المركــز مــن
الشــارقة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مقـ ًّـرا لــه ،ويهــدف إلــى العناية بتعليــم اللغــة العربية

ّ
جســد المركــز حتــى اآلن اهتمامــات قــادة الــدول األعضــاء
وتعلمهــا ،مــن جميــع النواحــي .وقــد ّ

بالحفــاظ علــى اللغــة العربيــة وتدعيمهــا.
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لهم بصمة
نتطلــع إلــى التعليــم المطبــق فــي الــدول األعضــاء بمكتــب التربيــة العربــي
لــدول الخليــج باعتبــاره ركيــزة أساســية نحــو انطالقــات فعليــة تحقــق التكاملية،
والعمــل التربــوي المشــترك ،وهــو مــا يجســده المكتــب عبــر مســيرة امتــدت
عامــا).
(ً 40

مروان الصوالح

51

جامعة الخليج العربي
تعــد جامعــة الخليــج العربــي المؤسســة التعليميــة المشــتركة
الوحيــدة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،ويرجــع

وماليــا ،تحــت
إداريــا
تعمــل جامعــة الخليــج العربــي ككيــان مســتقل
ًّ
ًّ
وفقــا لقــرار المجلــس
مظلــة مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــجً ،

فضــل اقتــراح إنشــائها إلــى مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج،

الـــــوزاري لمجلس الـتـعـــاون لــــدول الخليج العربية في االجـتـمـــاع

حيــث أصــدر المؤتمــر العام للمكتــب ( 4-3أبريــل 1979م) قرار إنشــاء

الـثـامـــن والســتين (جــــدة ،أغســطس 1998م) ،حيــث ورد فيه:

«جامعــة الخليــج العربــي» ،ومقرهــا البحريــن .وقــد رســخت هــذه

(تســتمر جامعــة الخليــج العربــي تحــت مظلــة مكتــب التربيــة

الجامعــة المتخصصــة اســمها فــي المجــاالت التنمويــة النــادرة،
وخاصــة الطــب ،كواحــدة مــن الجامعــات المرموقــة فــي مجالهــا.
وقــد تحققــت فيهــا الوحــدة الخليجيــة فــي أســمى معانيهــا ،حيــث
يتلقــى العلــم فيهــا طلبــة خليجيــون مــن كافــة الــدول األعضــاء
بالمكتــب ،ويعمــل خريجوهــا اليــوم فــي كل دولــة مــن هــذه الدول.
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العربــي .ويقــوم مديــر الجامعــة ومديــر عــام مكتــب التربيــة
بعــرض برامــج الجامعــة ومشــاريعها وميزانيتهــا وخططهــا علــى
لجنــة وزراء التعليــم العالــي والبحــث العلمــي إلقرارهــا ،ويـقـــوم
المؤتمــر الـعـــام لمكتــب التربيــة الـعـربـــي لـــدول الخليــج بتعديــل
نظــام الجامعــة بمــا يتفــق وهــذا القــرار)...

لهم بصمة
إن العمــل التربــوي الموحــد ،أمــر ال بــد أن نصــل إليــه ،وال بــد أن يكــون لالنتمــاء
العربــي والبعــد القومــي انعكاســات فــي برامجنــا ومناهجنــا التربويــة ،وهــذا
مــا يؤكــد عليــه مكتــب التربيــة خــال مســيرة ازدانــت بخبراتــه التراكميــة.

عبداهلل المطوع
53

املكانة العاملية واإلقليمية
لما كان التنسيق والتعاون ونقل الخبرات ورصد أفضل الممارسات في التعليم
لزاما على المكتب ،منذ إنشائه ،أن يتفاعل مع
من األهداف المهمة ،فقد كان ً

المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية واإلقليمية ،حكومية أو غير حكومية.
كما سجل حضوره في الفعاليات والمناسبات والمؤتمرات على المستوين
المحلي واإلقليمي والدولي.
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لهم بصمة
مســيرة تعــاون خليجــي تربــوي بــدأت قبــل أربعيــن ســنة ،تدلــل
بوضــوح علــى أن التعليــم كان وال يــزال يحظــى باهتمــام خــاص
لــدى قياداتنــا .مســيرة اكتســب فيهــا المكتــب مكانــة مميــزة
وعالميــا تؤهلــه للقيــام بــدور بيــت الخبــرة الخليجــي
إقليميــا
ًّ
ًّ
األول فــي التعليــم.

علي القرني
مدير عام
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يرتبط المكتب باتفاقيات تعاون وتنسيق وتكامل مع العديد من
الكيانات اإلقليمية والدولية ،ويأتي في مقدمتها منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو ( ،)UNESCOحيث يرجع
توقيع أول اتفاقية معها إلى عام 1980م .ثم ازدادت هذه العالقة
قوة ومتانة عبر السنين ،ونفذ المكتب العديد من البرامج المشتركة
مع المنظمة ومكاتبها في المنطقة .كما تربطه اتفاقيات
وشراكات مع مكاتب اليونيسكو اإلقليمية للتخطيط والجودة.
يحظى المكتب اليوم بثقة هذه المنظمة الدولية العريقة ،وتمثلت
هذه الثقة في منح مكتب التربية العربي لدول الخليج نوط
اليونسكو للجدارة التربوية عام 1993م ،واختيارها المكتب
عضوا
ً
في لجنة التسيير للهدف الرابع من أهداف األمم المتحدة للتنمية
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المستدامة ( 2030م) ممثال عن المجموعة العربية.
وفي خط مواز ارتبط المكتب بعالقات وطيدة مع المنظمة
اإلسالمية (إسيسكو)  ASISCOوالمنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم ( ألكسو )  ،ALECSOحيث تربطه بهما اتفاقيات تعاون
لتنفيذ برامج مشتركة.
ونظرا للمكانة المحورية للتعليم ضمن وظائف واهتمامات منظمة
ً
التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDحرص مكتب التربية العربي
لدول الخليج على اإلسهام في نقل خبرات هذه المنظمة الرصينة
إلى الدول األعضاء ،ووقع في سبيل تحقيق هذا الهدف اتفاقيات
مع المنظمة ،ونظم بالتعاون معها ورشة تدريب ( )PISAتحت عنوان:
«كيف يمكن للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة أن يساعد الدول في

تحسين التعليم» .كما حصل المكتب على الحق الحصري لتعريب
إصدارات المنظمة النوعية التي تعنى باالستشراف التربوي ،ومهارات
القرن الحادي والعشرين .وسيشهد هذا التعاون المزيد من الفعاليات
المرتبطة بحاجات قائمة لدى وزارت التربية والتعليم.
ويأتي البنك الدولي ضمن الهيئات المهمة ،التي يتعاون معها المكتب،
ويرتبط معها بعالقة متميزة ،تمثلت في توقيع اتفاقية في مجالي
التدريب والتعريب ،أثمرت عن منتجات في غاية األهمية.
ولم يكتف المكتب بالتعاون مع المنظمات والهيئات الحكومية،
لكنه تواصل مع المؤسسات والمنظمات والجهات المهنية
المتخصصة ،التي رسخت مكانتها العالمية في مجال التعليم ،والتي
تحظى باهتمام عالمي في برامجها ومنتجاتها ،ومنها على سبيل

المثال؛ رابطة اإلشراف وتطوير المناهج التعليمية ( )ASCDالتي
تعنى بتأليف ونشر الكتب التطبيقية المتميزة في المجال التربوي،
سعيا وراء التميز في التعليم والتدريس والقيادة ،وتقدم
حلوال
ً
ً
مبتكرة ،لتعزيز نجاح الطلبة ،وتتعاون في ذلك مع التربويين الالمعين
والمشهورين ،وبخاصة في الواليات المتحدة األمريكية.
وألن تطوير أداء المعلمين ال يمكن أن يحدث إال في بيئة تربوية
ثرية ،فقد عمد المكتب إلى إثراء الساحة التربوية الخليجية والعربية
بالعشرات من منتجات هذه الرابطة ،وحصل على تعامل مميز منها،
حيث تعطي المكتب األولية في تعريب منتجاتها ،ويتلقى المكتب
فعليا ،داللة على الثقة التي تولدت
هذه المنتجات قبل نشرها
ً

لديها عن مكتب التربية العربي لدول الخليج.
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وفــي وقــت توجهــت فيــه نظــم التعليــم فــي دولنــا نحــو اســتثمار
التقنيــة ،لالســتفادة مــن معطياتهــا فــي تعزيــز التعليــم والتعلــم،

ُو ّجــه نحــو المعــدات والبرمجيــات ،وأنــه إضاعــة لألمــوال والجهــود

فــي غيــر طائــل ،وأن المرحلــة تتطلــب التوقــف والتأمــل للتــواؤم مــع

حيــث أصبحــت دول الخليــج العربــي فــي أعلــى قائمــة دول العالــم

مــا وصــل إليــه العالــم المتقــدم فــي هــذا المجــال.

اســتثمارا فــي تقنيــات التعليــم ،فقــد استشــعر المكتــب دوره،
ً
واســتعان بخبــراء محلييــن وعالمييــن ،للتعــرف علــى التوجــه العالمي

مــن أجــل ذلــك توجــه المكتــب إلــى جمعيــة المعاييــر العالميــة
لتكنولوجيــا التعليــم ( ،)ISTEوهــي جمعيــة غيــر ربحيــة ،معنيــة بإصــدار

تعليميــا ،مثــل الواليــات
فــي هــذا المجــال فــي الــدول المتطــورة
ًّ

المعاييــر العالميــة للطالــب والمعلــم والقائــد التربــوي ،وتنتــج المــواد

المتحــدة األمريكيــة وســنغافورا وكوريــا الجنوبيــة ،وتوصــل إلــى
حقيقــة أن االســتثمار فــي التقنيــة فــي التعليــم اســتثمار خاســر ،إذا
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رخصــا مهنيــة للمعلمين
التــي تدعمهــا ،وتنفــذ البرامــج التدريبيــة ،وتصــدر ً
والمدربيــن ،لتوجيــه االســتثمار فــي تكنولوجيــا التعليــم ،وجهــة

عوضــا عــن تبديــد األمــوال فــي األجهــزة والمعــدات،
بيداغوجيــةً ،

التعليــم بأقــل التكاليــف ،والتــي يحضــر مؤتمرهــا الســنوي فــي

أوال ،وفــي رأس قائمــة االهتمامــات.
وتضــع المعلــم ًّ

أمريــكا أكثــر مــن (  15ألــف) مشــارك ،مــا يؤكــد علــى الســمعة

وقــد عقــد المكتــب اتفاقيــة شــراكة مــع هــذه الرابطــة المهنيــة،

الكبيــرة التــي تتمتــع بهــا هــذه الجمعيــة.

وترجــم المعاييــر العالميــة ،ومجموعــة مــن المــواد اإلثرائيــة

إضافــة إلــى كل ذلــك ،فــإن للمكتــب عالقات موثقــة ومهمة مع

تدريبيــا للترخيــص للمدربيــن،
المرتبطــة بهــا .كمــا نفــذ
برنامجــا
ًّ
ً

العديــد علــى الكيانــات المشــهورة ،مثــل شــركة مايكروســوفت

ويعمــل جاهـ ًـدا علــى اســتفادة وزارات التربيــة والتعليــم مــن تجربة

وورشــة سيسمي.

هــذه الجمعيــة غيــر الربحيــة ،التــي تقــدم الجديــد والمتطــور فــي
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مـاذا بعـــد

األربعــــيـن؟
أربعون سنة مرت غطى فيها مكتب التربية العربي لدول الخليج ّ
جل مجاالت التربية
والتعليم ،وأصبح يتكئ على كم هائل من البرامج والنواتج واإلصدارات ،التي شكلت
وعالميا ،ولكن ..ماذا بعد األربعين؟
إقليميا
والفتا ،وغدا منظمة مرموقة
ثريا
مصدرا
ً
ًّ
ًّ
تربويا ًّ
ًّ
ً

توجه املكتب �إىل ر�سم ا�سرتاتيجية جديدة ،ت�ؤطر عمله يف الفرتة من (2020 -2015م) ،وانطلقت تلك
اال�سرتاتيجية من ر�ؤية وا�ضحة ،ور�سالة حمددة ،لتحقيق �أهداف ا�سرتاتيجية �سبعة هي:
تعزيز التن�سيق والتعاون والتكامل بني الدول الأع�ضاء.
تنمية الن�شء لتعزيز قيم املواطنة.
تطوير ال�سيا�سات التعليمية ون�شر �أف�ضل املمار�سات.
تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها.
تعزيز دور الأ�سرة واملجتمع يف التعليم.
�إبراز دور املكتب بيتًا للخربة يف املجال الرتبوي.
تعزيز البنية امل�ؤ�س�سية للمكتب و�أجهزته.
وتعد هذه اال�سرتاتيجية من الوثائق الر�صينة املهمة ،التي �أعدها املكتب على �أ�سا�س علمي ،و�أ�ضحت تقود
عمل املكتب يف كل �صغرية وكبرية.

60

61

املكتب والتميز
•نال نوط اليونيسكو للجدارة التربوية.
•فاز بجائزة محمد بن راشد في السياسات اللغوية والتعريب.
•فــاز بجائــزة «صناعــه الحــدث» مــن الجمعيــة الدوليــة للمعاييــر
العالميــة لتكنولوجيــا التعليــم .ISTE
ـا للمجموعــة العربية فــي لجنة التســيير (STEERIN
•اختيــر ممثـ ً
 )COMMITTEEفــي اليونيســكو للهــدف الرابــع مــن أهــداف
األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة  2030م.
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•اختيــر مديــره لعضويــة مجلــس المحرريــن لمجلــة بروســبكتس
 ،PROSPECTSالتــي يصدرهــا مكتــب التربيــة الدولــي بجنيــف.
•منح الحق الحصري لترجمة إصدارات  OECDإلى اللغة العربية.
•أعطــي األولويــة فــي الحصــول علــى حقــوق تعريب إصــدارات
رابطــة المناهــج وتطويــر التعليم .ASCD
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نوافـذ من الصـرح

التراث اإلسالمي يف برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج
عمــل المكتــب ،وال يــزال ،علــى بعــث وإحيــاء الثقافــة اإلســامية،

مــرة :ســنن أبــي داود ،ســنن الترمــذي ،ســنن النســائي ،ســنن ابــن

تأكيــدا لهويــة األمــة ،واســتدعاء ألصالتهــا ،فوضــع علــى رأس
ً

ماجــة ،باختصــار الســند ،ومــن ثــم أصــدر سلســلة األحاديــث الضعيفة

اهتماماتــه الحفــاظ علــى التــراث اإلســامي ،وخدمــة الفكــر
اإلســامي التربــوي ،ســواء أكان ذلــك بتكريــس الجوانــب الروحيــة

وتوظيفـــا للتــراث العربــي اإلســامي فــي المناهــج الدراســية أصدر
ً

التــراث اإلســامي ،وبخاصــة مــا يتصــل باألســانيد .وفــي إطــار إدراك

بــه» ،تطالــب بإدخــال المــواد المناســبة فــي المناهــج الدراســية.

والقيميــة فــي مناهــج التربيــة اإلســامية ،أم التركيــز علــى إحيــاء
واع لهــذه الحقائــق ،تــم إعــداد خطــط العمــل التــي نفذهــا المكتب
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لهــذه السلســلة.
المكتــب دراســة موضــوع «التــراث العربــي اإلســامي والعنايــة
كمــا ترجــم المكتــب كتــاب «تخطيــط المناهــج الدراســية للعلــوم

مــن خــال أنشــطته المختلفــة.

الطبيعيــة :الرؤيــة اإلســامية» ،الــذي يدعــو إلــى إعــادة النظــر

ويأتــي علــى رأس اهتمــام المكتــب وعنايتــه بالثقافــة العربيــة

فــي تصميــم المناهــج الدراســية ،ومــواد التعليــم ،وأســلوب إعــداد

اإلســامية ،وشــؤون الفكــر العربــي اإلســامي المعاصــر ،والعمــل

وفقــا للرؤيــة اإلســامية الســليمة التــي تســتهدف
المعلميــن
ً

علــى إبرازهمــا فــي المجــاالت المختلفــة ،تكليفــه فضيلــة العالــم

خدمــة الحــق والعــدل ليشــع الضــوء فــي جميــع أنحــاء العالــم بمــا

الجليــل محمــد ناصــر األلبانــي ،بإصــدار صحــاح الكتــب األربعــة ألول

فيــه خيــر بنــي اإلنســان وصالحــه.
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ومن الكثير الذي قدمه المكتب في هذا المجال:

العربــي -مســقط 1985م ،وهدفــت النــدوة إلــى دراســة مــا

 -نــدوة واقــع الثقافــة العربيــة اإلســامية واتجاهاتهــا المعاصــرة

يواجــه دول منطقــة الخليــج العربيــة بشــكل خــاص والبــاد

(الريــاض1979 ،م) وهدفــت إلــى ربــط الواقــع اإلســامي
بجــذوره األصيلــة.
 نــدوة النظــم اإلســامية  -أبــو ظبــي 1984م .وناقشــت دراســةالنظــم اإلســامية علــى المســتويين النظــري والعملــي مــن

 دراســة عــن التقويــم الهجــري فــي الــدول األعضــاء ،فــي نطــاقاالحتفــاء بالقــرن الخامــس عشــر الهجــري.
 -ترجمــة كتــاب اإلســام والتربيــة الصحيــة ،لتعـ ّـرف الميــزة التربوية

حيــث نشــأتها ،وأصولهــا وتطورهــا ،وأهميتهــا ،وكيفيــة إعــادة

والعلميــة للتعاليــم الصحيــة التــي تضمنهــا القــرآن الكريــم،

بنــاء النظــم اإلســامية علــى أســاس إســامي صحيــح.

والســنة النبويــة الشــريفة.

 -نــدوة التحديــات الحضاريــة والغــزو الثقافــي لــدول الخليــج
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اإلســامية بشــكل عــام مــن تحديــات وغــزو ثقافــي.

 -إصــدار كتــاب مغــازي رســول اهلل صلــى عليــه وســلم

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

لعــروة بــن الزبيــر.
 إصــدار كتــاب مختصــر المقاصــد الحســنة فــي بيــان كثيــر مــناألحاديــث المشــتهرة علــى األلســنة لإلمــام الزرقانــي.
بحوثـــا كتبــت
 إصــدار عــدد خــاص مــن مجلــة رســالة الخليــج ضــمً
خصيصـــا لمناســبة إطاللــة القــرن الخامــس عشــر الهجــري.
ً

 مشــاركة المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم فــيإصــدار كتــاب مناهــج المستشــرقين فــي الدراســات العربيــة
اإلســامية.

 إصــدار موســوعة مــن أعــام التربيــة العربيــة اإلســامية فــيأربعــة أجــزاء ،هدفــت إلــى تقديــم جهــود بعــض الســلف المبرزين
فــي مجــاالت التربيــة المختلفــة.
 إصــدار كتــاب المغــراوي وفكــره التربــوي مــن خــال كتابــه:جامــع جوامــع االختصــار والتبيــان فيمــا يعــرض بيــن المعلميــن
وآبــاء الصبيــان.
 إصــدار كتــاب فــن التعليــم عنــد بــدر الديــن بــن جماعــة ،كمــايبــدو فــي كتابــه تذكــرة الســامع والمتكلــم فــي أدب العالــم
والمتعلــم.
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منــذ بــدأ المكتــب مســيرته ،عمــل علــى إرســاء قواعــد عمــل خــاص باللغــة
وافــرا
العربيــة ،فنفــذ العديــد مــن المشــروعات والبرامــج ،وكان التركيــز
ً

علــى خدمــة مناهجهــا ،وطرائــق تدريســها .كمــا أصــدر المكتــب العديــد مــن
المؤلفــات والبحــوث اللغويــة المتخصصــة ،وتوجــت جهــود المكتــب فــي
خدمــة اللغــة العربيــة بإنشــاء المركــز التربــوي للغــة العربيــة فــي الشــارقة،
الــذي جــاء فــي إطــار اهتمامــات المكتــب بخدمــة هــذه اللغــة ،ومضاعفــة
ّ
وتعلمهــا.
الجهــود لتجويــد تعليمهــا
وتتابعــت برامــج المكتب فــي العناية باللغــة العربية ،وواكــب اهتمامه
بهــا تلــك الطفــرة التــي شــهدتها متطلبــات برامــج التنميــة ومشــروعاتها
فــي الــدول األعضــاء ،وتطلبــت االســتعانة بخبــرات العامليــن مــن غيــر
الناطقيــن بالعربيــة ،فجــاءت سلســلة « أحــب العربيــة» التــي أنتجهــا
ووفــاء بواجــب
المكتــب لتعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا،
ً

نشــرها فــي الخــارج .وقــد عكــف المكتــب علــى تطويــر هــذه السلســلة
وتحســينها.
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توجهــت برامجــه فــي اللغــة
ومــع بدايــات عمــل المكتــبَّ ،
العربيــة إلــى إيجــاد أرضيــة عمــل مشــتركة ،ينطلــق منهــا نحــو
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اللغــة العربيــة .ثــم جــاء المنهــج الشــامل الموحــد فــي اللغــة
العربيــة بمراحــل التعليــم العــام ،ليمثــل إضافــة مرجعيــة مهمــة

تحقيــق مســتهدفاته فــي العنايــة بلغــة الضــاد ،فــكان برنامــج

ّ
وفره
فــي تعليــم اللغــة العربيــة
وتعلمهــا بالــدول األعضــاء ،لمــا ّ

األهــداف الموحــدة للتعليــم ،وتوحيــد أهــداف المناهــج ،وفــي
طليعتهــا اللغــة العربيــة ،وقــام المركــز العربــي للبحــوث التربوية

مــن وثائــق تربويــة مهمــة ،ونمــاذج ُيســتفاد منهــا فــي هــذا
المجــال .ومــع استشــعار المكتــب ضــرورة تكثيــف العمــل فــي

لــدول الخليــج بالكويــت  -بصفتــه الجهــاز المتخصــص للمكتــب

برامــج اللغــة العربيــة ،لعــاج مظاهــر ضعــف الطلبــة فيهــا ،جــاء

فــي ميــدان البحــوث ــــ بإنجــاز هــذا البرنامــج ،وتمــت صياغــة تلك

مشــروع تحســين مســتوى الطــاب فــي اللغــة العربيــة ،الــذي

األهــداف فــي وثيقــة مثَّ لــت باكــورة العمــل المشــترك لخدمــة

عــددا مــن البرامــج ،التــي تعنــى ببنــاء وثائــق مطــورة
تضمــن
ً
َّ

لمناهــج اللغــة العربيــة ،واســتراتيجيات تدريســها ،وكذلــك
ّ
وتعلمهــا.
البرامــج المســاندة لتطويــر تعليــم اللغــة العربيــة

والبعــد العربــي ،والكتابــة اإلبداعيــة للطلبــة ،وتشــجيع القــراءة
ُ

الحــرة ،والعنايــة بالمكتبــات المدرســية .كمــا اهتمــت البرامــج

وتتابعــت برامــج العنايــة باللغــة العربيــة ،فاهتم المركــز التربوي

بوضــع معاييــر لتعليــم اللغــة العربيــة فــي الصفــوف األولــى ،

بوضــع معاييــر لتعليمهــا ،وتطويــر معاييــر اختيــار المعلميــن لهــا،
وتوظيــف التقنيــة فــي تدريســها ،ومعالجــة ضعــف مخرجـــاتها،

ـجيعا للبحــث
وتطويــر اســتراتيجيات تدريــس اللغــة العربيــة .وتشـ ً

التربــوي فــي مجــال اللغــة العربيــة خصــص المكتــب جائزتــه

ورفــع كفايــات دور المؤسســات التعليميــة فــي عالجهــا،

للــدورة الماليــة 1432و1433هــــ للغــة العربيــة عنايــة بهــا،

وتطويــر أســاليب تقييــم الطلبــة .كمــا اهتمــت بتطويــر

وتشــجيعا للبحــث التربــوي والمبــادرات والتجــارب المتميــزة
ً

محتــوى مناهــج اللغــة العربيــة فــي مجــال مفاهيــم العروبــة،

فــي خدمتهــا .
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نظــر مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج إلــى برنامــج الثقافــة

التربويــون مــن اإلعالمييــن) ونــدوة (دور التربيــة فــي مواجهــة اآلثــار

اإلعالميــة باعتبــاره حاجــة ماســة فــي مــدارس الــدول األعضــاء

الســلبية المتوقعــة للبــث التليفزيونــي األجنبــي المباشــر) وعقــد

بالمكتــب ،بعــد أن أصبــح اإلعــام بمختلــف وســائله وتقنياتــه بمثابــة

اجتماعيــن لمســؤولي اإلعــام التربــوي فــي دول الخليــج العربيــة

مدرســة أخــرى ،يتأثــر بهــا الطــاب فــي نموهــم العقلــي واالنفعالــي
والقيمــي ،ويوفــر األســاس لممارســة التفكيــر الناقــد ،الــذي يمكــن

واجتماعــا
فــي دولــة قطــر ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
ً
للمســؤولين عــن قطاعــات التعليــم واألمــن واإلعــام فــي الــدول

الطــاب مــن االســتهالك الواعــي لإلعــام .وقــد اهتــم المكتــب منــذ

األعضــاء بالمكتــب فــي جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية ،وأقــام

بدايــات إنشــائه باإلعــام التربــوي ,وســجلت برامجــه ومشــروعاته

ملتقــى حــوار الشــباب يصنــع المســتقبل فــي جــدة ،وغيــر ذلــك كثيــر

العديــد مــن الجهــود فــي هــذا الميــدان ،فنفــذ نــدوة (مــاذا يريــد

وتأكيــدا علــى
مــن األنشــطة التثقيفيــة ،والفعاليــات اإلعالميــة.
ً

أهميــة اإلعــام التربــوي فــي إعــداد مدرســة المســتقبل أعــد

ـوال إلــى إعدادهــم لمواجهــة العولمــة
كاســتراتيجية تدريســية ،وصـ ً

المكتــب دراســة عــن إدخــال مــادة اإلعــام التربــوي ضمــن برامــج

فــي واحــد مــن أكثــر مجاالتهــا قــوة وهــو اإلعــام.

كليــات التربيــة ومناهجهــا فــي دول الخليــج العربيــة ,هدفــت إلــى

وانطالقــا مــن هــذه الرؤيــةّ ،نفــذ المكتــب برنامــج الثقافــة
ً

تعـ ّـرف واقــع اإلعــام التربــوي فــي مناهــج كليــات التربيــة بالــدول

واضعــا فــي حســبانه قيمــة التفكيــر الناقــد لمضاميــن
اإلعالميــة،
ً

المواءمــة بينهــا وبيــن مــا تقدمــه وســائل اإلعــام المختلفــة.

الواعــي للمعرفــة ،وتوظيفهــا فــي إطــار الســياق الثقافــي

كمــا ترجــم المكتــب الكتــاب المعنــون بـــ «الثقافــة اإلعالميــة في

والقيمــي للمجتمــع ،وبنــاء قــدرات الطــاب علــى اســتيعاب

ســنوات المدرســة مــن الروضــة إلــى الصــف الثانــي عشــر» ،الــذي

الرســائل اإلعالميــة وتحليلهــا وتوظيفهــا ،وتثقيف الطــاب بكيفية

أعــده فرانــك بيكــر ،لتنميــة التفكيــر الناقــد إزاء الطوفــان اإلعالمــي

التعامــل اإليجابــي مــع وســائل االتصــال اإلعالميــة ،وتطويــر

الــذي نعيــش فيــه ،وتزويــد الناشــئة بمهــارات إنتــاج إعالمــي

ثقافــة المدرســة فــي اســتخدام وســائل االتصــال واالســتفادة مــن

فـــهم أعمــق لإلعالم ،واســتخدام الوســائط اإلعالمية
تمكنهــم من َ

إمكاناتهــا فــي تطويــر أداء المدرســة وتجويــده.

األعضــاء ,وتعـ ّـرف الخطــط الدراســية لمقــرر اإلعالم التربــوي  ,ومدى

المــواد اإلعالميــة لــدى الطــاب ،وغــرس مهــارات االســتخدام
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وعلــى وجــه اليقيــن ،فإنــه عنــد توفــر اإلرادة لــدى الجهــة

إن تخصيــص مــادة مســتقلة للثقافــة اإلعالميــة يمثــل الوضــع

التعليميــة ،إلقــرار وتبنــي نشــاط الثقافــة اإلعالميــة فــي العمــل

المثالــي والمطلــوب ،نظـ ً
ـرا لمــا يمثلــه اإلعــام اليــوم مــن أهميــة

المدرســي اليومــي ،فإنــه يمكــن البــدء فــي إشــاعة الثقافــة بيــن

تفــوق أهميــة المدرســة .وفــي حــال تعــذر تخصيــص مــادة خاصــة

مســؤولي المناهــج ومديــري المــدارس والمعلميــن ،باســتخدام

فــإن اســتراتيجية تطويــر المناهــج فــي الــوزارة يمكــن أن تســتوعب

الحقائــب التدريبيــة المعــدة لذلــك ،خاصــة وأن البرنامــج يحتــوي

كفايــات الثقافــة اإلعالميــة وتبينهــا بشــكل تكاملــي بيــن المــواد

علــى آليــات تضميــن الكفايــات فــي المناهــج والنشــاطات

الدراســية وبينهــا وبيــن النشــاطات اإلضافيــة .أمــا األفــام

الصفيــة وغيــر الصفيــة ،ممــا يعيــن الجهــات التعليميــة والمــدارس

الكرتونيــة والدراســية والرســائل النصيــة فيمكــن أن تســتخدم

للوصــول لألنمــوذج التطبيقــي المتوائــم مــع ظــروف المــدارس
وأنشــطتها .وســوف يــؤدي تدريــب المعلميــن إلــى اســتنباط

ـادا
للتوعيــة باإلعــام لمــا لهــا مــن آثــار إيجابيــة تضيــف للبرنامــج أبعـ ً
عمليــة وتطبيقيــة فــي المــدارس .كمــا أنــه يمكــن محــاكاة هــذه

نمــاذج للنشــاطات والــدروس المرتبطــة بمهــارات وكفايــات

األفــام والرســائل وإنتاجهــا لمواضيــع أخــرى وجوانــب جديــدة

الثقافــة اإلعالميــة.

فــي التثقيــف اإلعالمــي.
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حيــا للجهــد المشــترك بيــن مــن الموضوعــات المتعلقــة بهــذا النــوع مــن التعليــم .وقــد جــاء
تعتبــر جامعــة الخليــج العربــي
ً
مثــاال ًّ
الــدول األعضــاء ،وتعزيــز التعــاون بينهــا فــي مجــاالت التعليــم اختيــار هــذه البرامــج وتحديــد أولوياتهــا بنــاء علــى خطــط المكتــب
العالــي والبحــث العلمــي .وقــد تمكــن المكتــب فــي دوراتــه متوســطة المــدى ،وتوصيــات النــدوات واالجتماعــات والدراســات
الســابقة وبتعــاون مــع مؤسســات التعليــم العالــي والجامعــي التــي تــم تنفيذهــا ،وجــاءت ملبيــة الحتياجــات مؤسســات التعليــم
ووفقــا ألولويــات
بالــدول األعضــاء ،مــن تنفيــذ عــدد كبيــر مــن البرامــج والمشــاريع ،العالــي والجامعــي فــي الــدول األعضــاء،
ً
تناولــت مختلــف قضايــا التعليــم العالــي والبحــث العلمــي .كمــا العمــل المشــترك.
عالــج (مجلــس التعليــم العالــي) من خــال دوراتــه المتعاقبــة العديد
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ولعــل مــن أبــرز مجــاالت التنســيق والتعــاون التــي تناولتهــا برامــج برامــج ومناهــج كليــات التربيــة ،وبرامــج ومناهــج كليــات الهندســة،
المكتــب ،التــي تــم تنفيذهــا ،مجــال األنظمــة الجامعيــة ،التــي عالجــت والحاســوب ،وكذلــك برامــج ومناهــج الدراســات العليــا.
قضايــا التقويــم الذاتــي ،واالعتمــاد األكاديمــي ،ومعادلــة الشــهادات ،وفــي مجــال تبــادل الخبــرات بيــن العمــداء والمســؤولين ،نفــذت
والقبــول والتســجيل ،وحقــوق وواجبــات عضــو هيئــة التدريــس مجموعــة مــن البرامــج ،كان منهــا :تنظيــم زيــارات ولقــاءات لعمــداء

الجامعــي ،واألدلــة الجامعيــة .ومنهــا ً
أيضــا مجــال الدراســات والبحــوث الكليــات المتناظــرة ،إضافــة إلــى عمــداء ومســئولي بعــض المراكــز
الجامعيــة ،حيــث تــم إجــراء عــدد مــن الدراســات المقارنــة لبرامــج بعــض الجامعيــة ،مــن أهمهــا :عمــداء كليــات التربيــة ،العلــوم ،الهندســة ،البحــث
الكليــات ،وعقــدت نــدوات لمناقشــتها ،وكان مــن أبرزهــا  :دراســة العلمــي ،شــئون الطــاب ،عمــداء المكتبــات الجامعيــة  ...إلــخ.
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وقــد استشــعر المكتــب أهميــة اللقــاءات الفكريــة ،ودورهــا فــي

ً
وإدراكا مــن المكتــب ألهميــة التعــاون والتكامــل بيــن التعليــم

تســليط الضــوء علــى القضايــا التربويــة والتنمويــة لــدول المنطقة،

العالــي والتعليــم العــام ومؤسســات األعمــال واإلنتــاج ،نفــذ فــي

فعقــد فــي مجــال اللقــاءات الفكريــة ســبع نــدوات فكريــة
لرؤســاء ومديــري الجامعــات بــدول الخليــج العربيــة ،باإلضافــة
إلــى بعــض العلمــاء والمفكريــن مــن العالــم العربــي ،تناولــت

العــام وقطاعــات األعمــال واإلنتــاج العديــد مــن اللقــاءات
والدراســات والنــدوات مــن أهمهــا:

كل نــدوة إحــدى القضايــا المعاصــرة ذات العالقــة بالتعليــم

 -عقــد لقــاء المســئولين عــن التخطيــط والتطويــر التربــوي بــوزارات

العالــي والجامعــي وتطويــره وتفعيــل دوره المأمــول .كمــا

التربيــة ومديــري مراكــز البحــوث التربويــة بجامعــات الــدول األعضــاء.

نظــم المكتــب لقــاءات فكريــة تربويــة للباحثيــن فــي المجــاالت

 -عقــد ســتة لقــاءات لممثلــي الجامعــات وقطــاع التعليــم العــام

التربويــة والعلميــة.

78

مجــال عالقــة التعليــم العالــي والجامعــي بقطاعــات التعليــم

ورؤســاء الغــرف التجاريــة والصناعيــة بــدول الخليــج العربيــة.

 -عقــد نــدوة حــول إســهامات الغــرف التجاريــة والصناعيــة فــي

 -إنجــاز دراســة مســحية حــول تجــارب الــدول المتقدمــة فــي مجال

تأهيــل وتدريــب خريجــي قطاعــات التعليــم بــدول الخليــج

التكامــل والتعــاون بيــن مؤسســات التعليــم العالــي والعــام

العربيــة.

ومؤسســات األعمــال واإلنتــاج.

 -إعــداد دراســة حــول التطويــر المهنــي المســتمر للعامليــن فــي

 -إنجــاز دراســة عــن التكامــل بيــن الجامعــات ومؤسســات التعليــم

مجــال التعليــم العــام وآليــات العمــل التكاملــي بيــن كليــات

العــام بهــدف شــغل الوظائــف التعليميــة بالكــوادر الفنيــة الخليجيــة.

التربيــة ومؤسســات التعليــم العــام.
 إنجــاز دراســة حــول الــرؤى المســتقبلية لالســتثمار فــي المجــالالتربوي.

 إعــداد إطــار مرجعــي لتفعيــل التعــاون والتنســيق بيــن قطاعــاتالتعليــم العالــي والتعليــم العــام ومؤسســات األعمــال واإلنتــاج
بــدول الخليــج العربيــة.
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الشباب والنشء
يف برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج
انطلــق مكتــب التربيــة العربــي فــي نظرتــه إلــى الشــباب والنــشء،

وبحكــم أن ميــدان عمــل المكتــب هــو «التربيــة» بمــا تشــمله

مــن ثقتــه بقدرتــه علــى اإلســهام فــي تكويــن الشــباب ،وإعدادهــم

مــن مجــاالت ،فقــد تنوعــت برامجــه التــي تناولــت بنــاء

للحيــاة ،ليكونــوا المكــون األســاس لمســتقبل الــدول األعضــاء فيــه.

النــشء والشــباب ،وإعدادهــم للمســتقبل ،مــن خــال الخطــط

مــن أجــل ذلــك حظي الشــباب بمســاحة كبيــرة في خططــه ،وبعناية

والمشــروعات ،التــي نفذهــا عبــر مســيرته ،حيــث شــملت العديــد

خاصــة تهــدف إلى بنــاء أجســامهم وعقولهــم ،وتنمية الفكــر المبدع

مــن المبــادرات والفعاليــات الكشــفية والرياضيــة ،بمــا تمثــل مــن

لديهــم ،وتزويدهــم بالمهــارات الحياتيــة الالزمــة ،ليكونــوا مواطنيــن

فــرص تطبيقيــة تعــزز إكســاب المهــارات ،وتكويــن الــذات ،وترســيخ

معتزيــن بانتمائهم
متمســكين بهويتهــم العربية اإلســامية،
صالحيــن،
ِّ
ِّ

قيــم العمــل والمثابــرة ،والتعــاون والمشــاركة ،والتســامح واإلخاء،

تحمــل تبعــات االنتمــاء والمواطنــة ،ومــا
الوطنــي ،قادريــن علــى ُّ

تفرضــه عليهــم مــن واجبــات فــي الحاضــر والمســتقبل.
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فضـ ًـا عــن أنهــا تؤســس لمفهــوم العمــل التطوعــي ونشــره فــي
أوســاط الناشــئة.
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لذلــك جــاءت مبــادرات فعاليــات المكتــب االجتماعيــة والثقافيــة
فــي ســياق ســعيه نحــو تأكيــد أهميــة العمــل االجتماعــي،
وتحســين ســلوك الشــباب ،عبــر تنميــة مهاراتهــم ،وصقــل خبراتهــم
الحياتيــة ،مــن خــال مشــاركتهم فــي المناســبات الثقافيــة ،إضافة
إلــى كشــف مواهبهــم وقدراتهــم وتنميتهــا ،عــاوة علــى مــا
تضيفــه هــذه المبــادرات مــن أبعــاد تربويــة تعــزز قيــم المواطنــة

وتســعى إلــى إيجــاد قنــوات فاعلــة للتســابق فــي األنشــطة
التربويــة الطالبيــة ،وتحقيــق طموحــات المكتــب نحــو إيجــاد ســبل
داعمــة للتعــارف والتآلــف والتقارب ،واكتشــاف الطلبــة المتميزين
عددا مــن البرامــج الموجهة
وصقــل مهاراتهــم .كمــا أنتــج المكتــب ً
فــي ثقافــة الحــوار ،والمهــارات الحياتيــة ،والتربية األســرية ،وبرامج

ووحــدة الهــدف.

توعويــة وبيئيــة وصحيــة ،وخدمــة مجتمــع كبرامــج موجهــة

كمــا أولــى المكتــب أهميــة للمبــادرات والفعاليــات العلميــة،

للنــشء والشــباب تهــدف إلــى ترســيخ قيــم التعايــش والتســامح

التــي تهــدف إلــى إذكاء روح المنافســة فــي المجتمــع التربــوي
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بصفــة عامــة ،وبيــن طــاب الــدول األعضــاء بصفــة خاصــة،

وقبــول األخــر واحتــرام قيــم المجتمــع والخدمــة المجتمعيــة.
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التـحـفـــيـــز

يف برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج
عم��ل مكت��ب الرتبي��ة العربي لدول اخلليج ،ب�ش��كل كبري ،يف جمال دفع املي��دان الرتبوي لإجناز
�أعمال��ه ،وحتقي��ق �أه��داف التعلي��م ،الت��ي تتطل��ع لها �أمتن��ا وقادتنا حفظه��م اهلل ,فقد قام منذ
�إن�ش��ائه يف جم��ال حتفي��ز الطلب��ة ب�إع��داد وتنفي��ذ ع��دد كب�ير م��ن امل�س��ابقات ب�ين طلب��ة الدول
الأع�ض��اء باملكت��ب ،يف الريا�ضي��ات وفروع العل��وم واللغة العربية.

لهم بصمة
مكتــب التربيــة هــو بيــت الخبــرة التربــوي الــذي ســبق الكثيــر مــن
المؤسســات التعليميــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي بعــض
كثيــرا بالحركــة التعليميــة
البرامــج واإلصــدارات التــي دفعــت
ً

فــي الخليــج إلــى األمــام والتطــور.

راشد الغياض
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حاليــا هــذه المســابقات إلــى أولمبيــاد الرياضيــات
وقــد ارتقــت ًّ
الخليجــي  ،GMOوأولمبيــاد الفيزيــاء الخليجــي  , GPhOاللذيــن
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هــذه األولمبيــادات ميداليــات ذهبيــة ،وفضيــة ،وبرونزيــة ،لهــا
ـان كبيــرة ،وتشــكل مفتــرق طــرق فــي إنجازاتهــم المســتقبلية.
معـ ٍ

ينفــذان باألســلوب نفســه ،الــذي تنفــذ بــه معاييــر األولمبيــاد

ولــم يغفــل المكتــب البحــوث والدراســات البحثيــة التــي تصــب

العالمــي ,ويشــرف عليهمــا علمــاء عالميــون ومرموقــون فــي

فــي خانــة تطويــر التعليــم ،والمنهــج بمفهومــه الواســع ،فقــد

هذيــن المجاليــن .كمــا أطلــق المكتــب النســخة األولــى ،علــى

رصــد جوائــز مرموقــة تمنــح فــي مناســبات ســنوية ،يرعاهــا الــوزراء

مســتوى الــدول األعضــاء فيــه ،بــل وعلــى المســتوى العربــي

فــي دولنــا ،تظهــر احتفــاء مجتمعنــا بالباحثيــن والدارســين.

واإلقليمــي ،مــن أولمبيــاد اللغــة العربيــة ،الــذي نفــذ بطريقــة

كمــا أن هنــاك جوائــز تمنــح للطلبــة المتفوقيــن كل عــام دراســي

أظهــرت قــدرات وإبداعــات الطلبــة اللغويــة .ويمنــح الطلبــة فــي

دوريــا فــي الــدول األعضــاء بالمكتــب،
فــي حفــل بهيــج يقــام
ًّ

ويرعــاه معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم فــي الدولــة المســتضيفة.

والحلــول المبتكــرة ،التــي يقدمونهــا .كمــا أقيــم مهرجــان الشــباب

وفــي مجــال التحفيــز علــى األنشــطة الطالبيــة ،يقــام مهرجــان

الخليجــي ،وملتقــى القيــادات الشــابة ،والبراعــم يتكلمــون ،وحــوار

المســرح المدرســي ،وتقــدم فيــه العــروض المســرحية المختلفــة

الشــباب يصنــع المســتقبل ،وجميعهــا تظهــر قــدرات الطلبــة

فــي تظاهــرة جميلــة ،وتمنــح جوائــز للطلبة وفــق فــروع ومجاالت

وإبداعاتهــم فــي المجــاالت العلميــة والحواريــة ،مثلمــا احتفــى

ّ
وتحكــم األعمــال مــن قبــل فنانيــن بارزيــن ،ويقــدم الجوائز
المســرح،

المكتــب بالمبــادرات الطالبيــة المتميــزة علــى مســتوى المــدارس

أصحــاب المعالــي وزراء التربيــة والتعليــم.

الصديقــة للمكتــب ،وقــدم لهــم جوائــز تحفيزيــة.

وامتــدادا لرعايــة الموهوبيــن أقــام المكتــب ملتقيــات للتميــز
ً

واإلبــداع لــدى الطلبــة ،قدمــت فيهــا الجوائــز ،بنــاء علــى األفــكار
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الشراكة واملسؤولية املجتمعية
يف برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج
يتزايــد اهتمــام مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج ،مــن
خــال خططــه المتتاليــة ،بتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة فــي
التربيــــة ،ببعديهــا؛ األســرة ،ومؤسســات المجتمــع ،وفتــح
آفــاق جديــدة لبرامــج الشــراكة والمســؤولية المجتمعيــة فــي
التعليــم .ويتواصــل المكتــب فــي ذلــك مــع الجهــات ،التــي
يمكــن أن توفــر الدعــم للمشــاريع التربويــة ،ويحــرص علــى
عــزز برامــج
المشــاركة فــي المؤتمــرات والملتقيــات التــي ُت ّ
التعــاون بيــن المؤسســة التعليميــة ومؤسســات المجتمــع.
ويهــدف المكتــب ،مــن خــال هــذه الشــراكات ،إلــى تبــادل
الخبــرات والتجــارب ،ومنــع التكــرار مــع الهيئــات والمؤسســات
والمنظمــات العربيــة واإلســامية والدوليــة ذات العالقــة في
مجــاالت التربيــة والتعليــم ،وتنميــة المــوارد البشــرية ،والتعــرف
علــى مســتجدات الــرؤى والتوجهــات التربويــة والتعليميــة،
وتوظيفهــا لصالــح العمــل التربــوي والتعليمــي فــي الــدول
األعضــاء بمكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج.

88

89

وفــي هــذا اإلطــار قــدم المكتــب العديــد مــن البرامــج والفعاليــات
واإلصــدارات التــي تدعــم الشــراكة بين المدرســة واألســرة والمجتمع،

كتبــا إثرائيــة ،مثــل دليــل المعلــم للتواصــل
كمــا أصــدر المكتــب ً

مــع أوليــاء األمــور :اســتراتيجيات علميــة لتنميــة عالقــات ناجحــة،

كان علــى رأســها برنامــج التربيــة األســرية ،الــذي ضــم أدلــة تربويــة

وتفعيــل دور األســرة فــي تربيــة الطفــل وتعليمــه فــي مراحــل مــا

توعويــة لألســرة ،وفعاليــات التربيــة األســرية ،والتثقيــف البيئــي

قبــل المدرســة ،وبرامــج مســاندة أخــرى مثــل الثقافــة اإلعالميــة،

والصحــي واإلعالمــي لألســرة .باإلضافــة إلــى إطــار منهج لمســتويات

والتربيــة اإلســامية ،والمهــارات الحياتيــة ،وتعزيــز القيــم فــي

ريــاض األطفــال والمراحــل االبتدائيــة والمتوســطة والثانويــة ،وأدلــة

مناهــج التعليــم ،والمواطنــة ومفهــوم الــذات.

للمعلميــن ،ودليــل إرشــادي لواضعــي المناهــج والمشــرفين التربوييــن

باإلضافــة إلــى مشــاركة المكتــب فــي العديــد مــن اللقــاءات

والمعلميــن ،وبروشــورات وأفــام توعويــة ،وغيرهــا.
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والمؤتمــرات والنــدوات التــي تهتــم بهــذا المجــال ،والتــي كان

آخرهــا اللقــاء الســنوي األول للشــراكة بيــن المدرســة واألســرة

ياسمســم) فــي ثوبــه الجديــد ،ومــع الهيئــة العربيــة للمســرح

والمجتمــع ،الــذي عقدتــه وزارة التعليــم فــي المملكــة العربيــة

(بالشــارقة) لدعــم برنامــج المســرح المدرســي ،ومــع المجلــس

الســعودية ،وتمثلــت مشــاركة المكتــب فــي اإلعــداد لــه ،وإدارة

الدولــي للغــة العربيــة لتحقيــق الشــراكة فــي خدمــة اللغــة

الجلســات النقاشــية ،وتقديــم عــروض لتجــارب بعــض الــدول

العربيــة ،وكذلــك مــع المنظمــة الكشــفية العربيــة لتحقيــق

األعضــاء ،وإقامــة المعــرض المصاحــب للملتقــى.

الشــراكة فــي البرامــج الكشــفية ،ومــع شــركة المراعــي التــي

كمــا ينفــذ المكتــب بعــض برامجــه ،بالتعــاون مــع مؤسســات

ترعــى جائــزة التفــوق الدراســي لطلبــة التعليــم العــام فــي الــدول

وهيئــات اجتماعيــة ،منهــا الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي

األعضــاء بالمكتــب.

واالجتماعــي (بالكويــت) وكان مــن ثمراتــه إطــاق برنامــج (افتــح
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املدارس الصديقة
نموذجا رائـ ًـدا لتوفيــر التعليم جيــد النوعية،
تعـ ُّـد المــدارس الصديقــة
ً

وتشــجيعه فــي مــدارس التعليــم العــام ،مــن حيــث تطويــر قــدرات

التربــوي ،وإتاحــة الفرصــة لــكل مــن الطالــب والمعلــم وإدارة

الطــاب وتنميتهــا ،عــن طريــق توفيــر البيئــة المناســبة ،والحــث

المدرســة لالســتفادة مــن منتجــات المكتــب فــي دعــم العمــل

علــى االبتــكار ،وتوثيــق المنجــزات.

التربــوي بالمدرســة ،ودعــم االبتــكار واإلبــداع ،والحــث علــى

انطالقــا مــن
وقــد دعــا مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج،
ً

تبــادل التجــارب والخبــرات ،وصقــل النبــوغ ،وتوجيــه المواهــب

أهدافــه التــي نــص عليهــا نظامــه األساســي ،إلــى إنشــاء
هــذه المــدارس فــي الــدول األعضــاء ،لتكويــن بيئــة مدرســية
مناســبة حافــزة علــى التعليــم والتعلــم ،وتوثيــق الصــات
والروابــط بيــن المكتــب ومــدارس الــدول األعضــاء ،وإيجــاد

92

وســائل وأدوات للتعــاون الفاعــل بيــن المكتــب والميــدان

واقعــا
وجهتهــا الفاعلــة .وقــد أصبحــت المــدارس الصديقــة
ً
ـا
حيويــا ،يعيشــه المعلمــون والطــاب ،ويحصــدون ثمــاره تحصيـ ً
ًّ

وتحفيـ ًـزا ،مــن خــال مــدارس تمثــل نموذجـ ًـا رائـ َ
ـدا فــي تطبيــق
أحــدث الممارســات التربويــة الناجحــة.
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التقـنية
يف برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج

توجــه المكتــب فــي العقــد األخيــر مــن مســيرته نحــو التــواؤم مــع أهــم معطيــات العصــر ،وهــي تقنيــة وســائل االتصــال والمعلومــات.
وقــد تجســد هــذا التوجــه فــي مســتويين:
األول:

الثاني:

تحويــل أعمــال المكتــب وإجراءاتــه إلــى الجانــب الرقمــي ،واالبتعــاد

تبنــي برامــج تقنيــة لإلســهام مــع وزارات التربيــة والتعليــم فــي

تدريجيــا .وفــي ســبيل ذلــك ،عكــف المكتــب
عــن التعامــات الورقيــة
ًّ
داخليــا ،وبالتعــاون مــع خبــراء يعملــون لصالــح المكتــب ،علــى تحقيــق
ًّ
هــذا التوجــه ،بعيـ ًـدا عــن الشــركات التجاريــة ،التــي تتطلــب ميزانيــات

غيــر معقولــة ،وال تقــدم الحلــول التطبيقيــة الناجعــة والمالئمــة،
وإنمــا تختــط مــا يتوافــق مــع اهتماماتهــا ومصالحهــا ،بصــرف النظــر

اســتفادة الميــدان التربــوي مــن المــد التقنــي الســريع ،وكان أول
مــا اتخــذه المكتــب فــي هــذا الجانــب ،تطويــر بوابتــه اإللكترونيــة
( ،)www.abegs.orgوتوظيــف أحــدث التقنيــات ،واألســاليب ،
والخدمــات الســحابية فيهــا ،وتوســيع نطــاق خدماتهــا لتتعــدى مجــرد
اإلعــام عــن المكتــب وشــؤونه ،إلــى إقامــة منصــات داخليــة مرتبطة

عــن حاجــة المؤسســة.

بالعديــد مــن برامــج المكتــب ،وإتاحــة المجــال للمعلميــن والطلبــة،

ذاتيــا أنظمــة متعــددة
ونتيجــة لهــذا التوجــه ،أنتــج المكتــب
ًّ

لنشــر إبداعاتهــم ،والتواصــل فيمــا بينهــم ،ومــع نظرائهــم ،ووضــع

ومتوافقــة ،فــي الشــؤون الماليــة واإلداريــة ،وشــؤون الموظفيــن،
وإدارة المشــروعات ،وأصبــح مــا يعــادل  %80مــن أعمــال المكتــب
إلكترونيــة رقميــة .كمــا أصبــح مــن الممكــن إدارة أعمــال المكتــب

اإلشــرافية عــن بعــد ،ومــن أي مــكان فــي العالــم ،كمتابعــة البرامــج،
ومهــام الموظفيــن ،وإضافــة المهــام ،والتحقــق مــن االنضبــاط،
واعتمــاد اإلجــازات والرواتــب ،وتلقــي المراســات ،والــرد عليهــا،
تجاوبــا مــع
والتوقيــع علــى الخطابــات ،وغيرهــا .ويأتــي ذلــك كلــه
ً

الهــدف االســتراتيجي الســابع مــن اســتراتيجية المكتــب -2015
2020م المرتبــط بتطويــر البيئــة المؤسســية.

منتجــات المكتــب وإصداراتــه فــي متنــاول أيــدي التربوييــن فــي
كل مــكان ،علــى امتــداد الــدول األعضــاء فــي المكتــب ،بــل وعلــى
امتــداد الوطــن العربــي كلــه.
وقــد عمــد المكتــب إلــى التواصــل مــع الشــركات العالميــة
الكبــرى لدعمــه كمنظمــة غيــر ربحيــة فــي هــذا التوجــه،
فوقــع علــى ســبيل المثــال اتفاقيــة مــع مايكروســوفت
ّ
( ،)MICROSOFTممثلــة فــي الســيد (بيــل غيتــس) للتعــاون
فــي مجــال التواصــل مــع المعلميــن ،والعمــل علــى رفــع
مســتوى أدائهــم فــي المــدارس.
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كمــا تبنــى المكتــب تنفيــذ حزمــة مــن البرامــج التقنيــة فــي خططــه

 -2نظام تتبع المعامالت واألرشفة اإللكترونية.

وبرامجــه نتــج عنهــا مجموعــة مــن األنظمــة والتطبيقــات ،التــي تــم

 -3نظام دعم القرار التربوي وخدمات التحليل ومناجم البيانات.

توظيفهــا للميــدان التربــوي ،عبــر منصــات خاصــة بهــا علــى بوابــة
المكتــب ،مــن خــال المدرســة االفتراضيــة وكذلــك البيئــة االفتراضية
للمهــارات الحياتيــة ،وتشــمل األنظمــة والتطبيقــات اآلتيــة:
-1نظام اإلدارة المدرسية.
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 -4البرمجيات التعليمية للرياضيات والعلوم (.)١٢ -١
 -5نظام إدارة التعلم.
 -6خدمات التدريب عن بعد (البث المباشر والفيديو).
 -7البرمجيات التدريبية.

 -8أنظمة االختبارات اإللكترونية.

نشــوء شــراكة مهنيــة مهمــة مــع الجمعيــة الدوليــة للمعاييــر

 -9توظيــف تقنيــات الــوب  2فــي التعليــم مــن خــال المدونــات

العالميــة لتكنولوجيــا التعليــم ( )ISTEلتوطيــن هــذه المعاييــر،

والتربويــات.
 -10المستودع الرقمي.
وشــهد مجــال التقنيــة فــي مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج

أســوة بالعالــم المتقــدم ،ونفــذ بهــذه الشــراكة
وتبنيهــا
خليجيــا،
ً
ًّ
وعــرب المعاييــر ،والعديــد مــن المــواد اإلثرائيــة
برامــج تدريبيــة،
ّ
مهيــأ اآلن لبــدء برنامــج ترخيــص شــامل
المرتبطــة بهــا ،والمســرح ّ

للمعلميــن علــى المعاييــر العالميــة لتكنولوجيــا التعليــم.
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لهم بصمة
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وبعـد ..
ـي تنـ ّـزل ،وتاريـ ٍـخ تشـ ّ
ـل
فعلــى ٍ
أرض تمتـ ُّـد مــا بيـ َ
ـكل ،ونخيـ ٍ
ـن وحـ ٍ
ـافر فــي الرمــال ،وعبقريـ ٍـة تهفــو إلــى الكمــال..
يسـ ُ
أرض الخليــج ،حيــث تتوالــى فصـ ُ
ـول المعجــزات ،ويتجلــى
علــى ِ

ُ
العربــي لــدول
التربيــة
مكتــب
هطــول الطموحــات ،يخطــو
ِ
ُ
ِّ

مســيرة بلغــت األربعيــن ،ال تــزال ّ
خطوهــا
تولــي
الخليــج ،فــي
ٍ
َ
َش ْ
الــرؤى واألهــداف واإلنجــازات.
ــط َر ُّ

وأمينــا،
حيــا
ً
ـاهدا ًّ
ـم المعاصـ ِـر شـ ً
وفــي المشــهد ،يقـ ُـف واقـ ُـع التعليـ ِ

تعيشـ ُـه الـ ُ
ـاء فــي المكتــب ،مــن رحلـ ِـة تنميـ ٍـة
علــى مــا
ُ
ـدول األعضـ ُ
قادتهــا
اله
ـاء التعليـ ُـم الطريـ َـق إليهــا،
ُ
مهتديــا بمــا َأ ْو ُ
ً
وحضــارة ،أضـ َ

بنــاء
أجــل
توجيــه أميــن ،وعــون مكيــن ،مــن
الرشــيدة مــن
ِ
ٍ
ُ
ِ

ـادرا
ـدرك لمعنــى
ِ
المـ ِ
ـاء ،قـ ً
كونـ ِـه ً
ـي ُ
بانيــا ،معطـ ً
اإلنســان الخليجـ ِّ

ــه مــا يكفــي
تجــاوز الصعــاب والعثــرات ،وفــي
علــى
عزيمت ِ
ِ
ِ

لعبــور مياديــن المتغيــرات.

ـات ّ
دتهــا مواقـ ُـف
وعلــى امتـ ِ
خل ْ
ـداد هــذه المســيرة ،وقفـ ْ
ـت قامـ ٌ

ـم والتوجيـ ِـه والتقييــم ،أعطــت فأجزلــت ،وعملــت فأتقنــت،
ّ
الد عـ ِ
وزراء التربيــة والتعليــم،
األجــاء ،وهــم
قادتنــا
أولئــك هــم
ّ
ُ
ُ
وأمنــاء مجلــس التعــاون ،ومديــرو المكتــب ،الذيــن
والــوكالء،
ُ

وعنايــة فائقــة،
اهتمــام بالــغ،
للتعليــم مــن
– يحفظهــم اهلل –
ٍ
ٍ
ِ

تعاقبــوا وتســابقوا فــي اإلخــاص واإلبــداع ،ونشـ ُـدوا الكمـ َ
ـال

ـية مــن الزمــن،
ـرة قياسـ ٍ
العربيــة ،نهضـ ٌـة تعليميـ ٌـة مباركــة ،فــي فتـ ٍ

ـتوطن القلــب واألهــداب ،وحفــظ َمــن ال يـ ُ
ـزال
لكنـ ُـه اسـ
العيــنّ ،
َ

ـات الدوليـ ُـة المتخصصــة.
مقدمتهــم المنظمـ ُ

المعنــى ،عنوانهــا :التعليــم يجمعنــا.

ـس التعــاون لــدول الخليج
دول مجلـ ِ
َ
وح ْفـ ٍـز مســتمر ،لتتحقـ َـق فــي ِ
تقديــر المراقبيــن ،وفــي
ومعاييــر نوعيــة ،نالــت
وبمســتويات
ٍ
َ
َ
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تمتــد
فضــاء اللوحــة،
وفــي
العمــل التربــوي المشــترك،
ألــوان
ِ
ُّ
ُ
ِ
القيــادات
ــه
آفاقــه ومجاالتــهُ ،م
وتتســع
ُ
ً
ُ
ســتبصرة بمــا َأ ْو َل ْت ُ
ُ

جميعــا ،وغــاب عــن
ــن قضــى منهــم
واإلتقــان..
َ
رحــم اهللُ َم ْ
ً
ثريـ ِـة
يمــأ العيــون والقلــوب ،ويعطــي بغيـ ِـر حســاب ،فــي رحلـ ٍـة ّ

