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  المقدمة
  

على يد  اندالع الربيع العربي علىثالثة أعوام أآثر من بعد ففي الدول العربية،  دقيقًا ًاظرفيواجه التعليم 

الدور تقع المراهنة على الست، ) EFA(، وقبل عام من انقضاء مهلة تحقيق أهداف التعليم للجميع الشباب

بفعل الطلب  ًاجزئي تأججت الحماسة والتوترات التي شهدها الربيع العربيفقد  .المستقبلي للتعليم واتجاهه

المتدنية والعجز  باإلحباط إزاء نوعية التعليم، فضًال عن الشعور متوقعة منهالمتنامي على التعليم والمنافع ال

 24و 15بين إلى الفئة العمرية التي تتراوح من أصل خمسة أفراد واحد فرد  ينتميو. عملعن تقديم فرص 

في بعض بلدان المنطقة، ف. واحد من أصل أربعة منهم من البطالةيعاني مليون فرد، و 85والتي تضم ، سنة

  .أنهوا مرحلة التعليم االبتدائي فحسب من تلك لدىعن  البطالة في صفوف خّريجي الجامعات تفوق معدالت

  

 متد على خمسةي و أجندةلذلك، إنه الوقت المالئم لتقييم التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف التعليم للجميع، وه

لحظة صعبة، فقد آان  ًاإنها أيض .دولة أهدافه في مدينة داآار، بما فيها الدول العربية 163عشر عاًما، تبّنت 

خالل األعوام الثالثة الماضية انعكاسات حتمية على  لدولالنعدام االستقرار والنزاعات التي شهدتها بعض ا

وإلحاق الضرر بالبنى التحتية وغياب المعلِّمين والمتعّلمين وخشية أعمال  العام الدراسي بتعليقالتعليم تمّثلت 

  .العنف والهجومات وتعطيل المؤسسات التعليمية والضياع واإلرباك

  

بالرغم من ذلك، تبعث هذه اللحظة باألمل من خالل التطلع إلى ما يمكن أن يصبح عليه التعليم في المستقبل، 

سعى المعتمدة دوليًا بل أيضًا على ضوء نوع المجتمعات التي ت 2015د عام ليس فقط من منظور خطة ما بع

هذا هو وقت النقاش واالنفتاح، الذي يترافق بتطلعات أعلى وطموحات أسمى للشباب . الشعوب العربية إليها

ل تلك التطلعات، وسيشّكيقع التعليم وطلب تحسين نوعيته في صلب . في ما يتعلق بنوعية الحياة المنشودة

  .في توجيه التفكير والنقاش وتجسيد اآلمال المستقبلية في هذا اإلطار ًابارز ًاعنصر

  

فإمكانيات التواصل المتسارعة . يحصل التغيير في المنطقة العربية في سياق القوى واالتجاهات العالمية

واالنفتاح على العالم من جهة  المحافظة على الهوية المحلية من جهةوالمتزايدة باستمرار توّلد توترًا دائمًا بين 

 خضمفي . أخرى، وهي آذلك عامل هام من حيث المعضالت التي تغّير حوافز القادة والسكان على حد سواء

  .دوره االجتماعي واالستجوابيب االضطالعالتعليم يواصل األفكار والقيم المطروحة، 

  

باتجاه تحقيق أهداف التعليم  المحرز العربي والتقدم الربيعتبرز عدة اختالفات بين دول المنطقة، من ناحية 

ما برح نظام التعليم يتأثر سلبًا بالدمار والخراب الناتجين عن . وهو ما يرّآز عليه التقرير الراهنللجميع، 
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، وما زال أثر انعدام االستقرار والتغيير االجتماعي الجذري )1 اإلطارراجع (النزاع العنيف في سوريا 

أما دول المنطقة األخرى فتلمس أيضًا أثر . واليمنقلهما على دول مثل البحرين ومصر وليبيا وتونس يلقيان بث

  .صددال توّجه مجتمعاتها ودور التعليم في هذاالتغيير وال بّد لها أن تطرح على نفسها األسئلة المعنية ب

  

بالطبع، ). ICT(ات واالتصاالت سّلط الربيع العربي الضوء على دور الشباب والنساء وتكنولوجيا المعلوم

تمحور التعليم للجميع باألساس حول الفرص المتوفرة للشباب آي ينّموا قدراتهم ويساهموا في تطّور ي

تكافؤ الجنسين والمساواة بين والجدير بالذآر أّن خطة التعليم للجميع وضعت أهدافًا مرتبطة ب. مجتمعاتهم

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمليات التعليمدراج وشددت على الحاجة إل الجنسين

  

من األمثلة حول أحدث  ًاف التعليم للجميع، ثّم يقّدم عددأهدا بلوغيستعرض التقرير الراهن التقدم المنجز لجهة 

 2015النهائي لخطة التعليم للجميع لعام  التقييمآما يراجع عملية . النشاطات الرامية إلى تسريع وتيرة التقدم

  .2015والمناقشات التي تتناول خطة التعليم لما بعد عام 

  

  مالحظة حول البيانات

  

الخاصة  )المطبوعة واإللكترونية(عليها هذا التقرير من الجداول اإلحصائية  ارتكزاسُتخرجت البيانات التي 

وتجدر اإلشارة  .تتم اإلشارة إلى غير ذلك ، ما لم2013/2014 فترةلتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لبا

ُجمعت قبل اندالع الثورات أو في " الربيع العربي"لدول التي شملها المذآورة في ما يتعلق باإلى أّن البيانات 

وحرآات الالجئين أو تدمير البنية  شردأيامها األولى، وبالتالي فهي ال تعكس تداعيات انعدام االستقرار والت

، إّلا أنها ال 2010/2011والعام الدراسي  1999ير البيانات الواردة إلى التقدم المحرز بين العام وتش. التحتية

  .تعكس االتجاهات الحالية للتعليم األساسي في تلك الدول
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  المأساة المتعلقة بتعليم األطفال: سوريا: 1اإلطار 

من األطفال تالشت فرصهم بالحصول تحّول النزاع في سوريا، الذي دخل عامه الرابع، إلى مأساة لجيل 

مليون طفل، ُشرِّدوا داخل بالدهم  5.5تطال األزمة حوالي . على تعليم جّيد، ناهيك عن التعليم أصًال

وأصبحوا الجئين في الدول المجاورة وعالقين في المناطق المحاصرة أو محرومين من التعليم بعد أن 

مليون  1.2ماليين فرد، بينهم  3ن داخل سوريا ما يقارب ويبلغ عدد المشّردي. أغلقت مدارسهم أبوابها

األثر المدّمر على األطفال خالل ثالثة أعوام من النزاع في  -تحت الحصار :التقرير. اليونيسيف . (طفل

 )2014مارس / آذار. سوريا

  

آما توضح البيانات العائدة لفترة ما قبل النزاع في هذا التقرير، حققت سوريا عددًا من أهداف التعليم 

. تقريًبا في تلك المرحلة من التعليم% 100للجميع، إذ بلغت نسبتا القيد بالتعليم االبتدائي وتكافؤ الجنسين 

ماليين طفل المدرسة، إذ تبلغ  3حوالي  واليوم، ال يرتاد. وعكست مؤشرات أخرى اتجاهًا إيجابيًا أيضًا

نسبة المدارس المدّمرة أو المتضررة أو التي تحّولت إلى مالجئ أو استولت عليها الجماعات أو القوات 

  %.  20المسلحة 

  

تعمل الوآاالت الدولية على غرار اليونسكو والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

لتعليم لألطفال الالجئين في الدول المجاورة، إال أّن التحدي يتغّير ويتعاظم شهرًا واليونيسيف على توفير ا

  :ويفيد أحد تقارير اليونيسيف ما يلي. بعد شهر

طفل في سن  435000تعتزم منظمات المعونة مساعدة الحكومة على توفير التعليم لحوالي 

وفي . قين حاليًا في المدارس العامةالدراسة في لبنان، ما يفوق عدد األطفال اللبنانيين الملتح

األردن، إذا استمّر تدفق الالجئين السوريين، سيحتاج شرآاء التعليم إلى تعليم طفل سوري 

أما في ترآيا، إذا استمّرت االتجاهات الحالية، قد . واحد مقابل آل خمسة أطفال أردنيين

 ).  در نفسهالمص. (طفل 500000يفوق عدد األطفال الالجئين في سن الدراسة 

  

مع تحّول األشهر إلى سنوات، يفقد الكثير من األطفال والشباب األمل بمستقبل واعد ويخشون فقدان 

من هنا، ستخّلف األزمة أثرًا بالغًا ومطّوًال على نظام التعليم في . الفرص التي تسمح لهم بتطوير قدراتهم

    .سوريا وسعي هذه الدولة إلى تحقيق أهداف التعليم للجميع
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  التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف التعليم للجميع واستراتيجياته
  

 الطفولة المبكرة والتربية في مرحلة رعاية ال .1

، خصوصًا وتحسينهما لطفولة المبكرةتين في مرحلة االشامل والتربيةالرعاية  توسيع نطاقال بّد من 

   .بالنسبة إلى األطفال المستضعفين والمحرومين

  

بنسبة  قيدالتعليم االبتدائي، إذ ازداد ال توسيع نطاقُسّجل تقدم ملحوظ عبر الدول العربية بشكل إجمالي من ناحية 

مليون طفل في التعليم  4.1، التحق 2011فمنذ العام . خالل الفترة التي تغّطيها خطة التعليم للجميع% 72

حجب المستوى اإلقليمي يعلى  المتوسطإّلا أّن . يدللقآمتوسط من المعدل اإلجمالي % 23االبتدائي، ما يعني 

ما زال هذا المعدل في ، في حين %75 المعدل اإلجمالي في الجزائر ولبنان بلغ نسبة تفوقتفاوتات آبرى، ف

، 2011في العام % 75إلى  1999في العام % 2ازداد هذا المعدل في الجزائر من %. 5جيبوتي واليمن دون 

، شهدت 2011و 1999بياناتها للفترة الممتدة بين  تتوفربالنسبة إلى الدول التي و. منطقةوهي أآبر زيادة في ال

ما زالت أّما في السعودية وسوريا، ف. نقاط مئوية 10ثالث دول إضافية، مصر ولبنان وقطر، زيادات فاقت 

المتعلقة بالمغرب وُتظهر اإلحصاءات %. 12، إذ ال تتعدى نسبتها متدنية للقيدمستويات المعدل اإلجمالي 

  ).1راجع الرسم ( 2011في العام % 58إلى  1999في العام % 62انخفاضًا ولو ضئيًال من 

  

من % 47المنطقة منحازًا نوعًا ما إلى الفتيان، إذ أّن  فيُيعتبر تكافؤ الجنسين في مرحلة التعليم قبل االبتدائي 

 2011وفلسطين، أعطى مؤشر تكافؤ الجنسين للعام ولكن في جيبوتي والجزائر . األطفال الملتحقين هم فتيات

في العام  0.53بين الجنسين مرتفعة في المغرب، مع أن المؤشر ارتفع من تفاوتات وتبقى ال .األفضلية للفتيات

  .2011في العام  0.77إلى  1999

  

، ما يفترض أّن قيدوتجدر اإلشارة إلى أّن نسبة توفير التعليم قبل االبتدائي الخاص ال ترتبط بمستويات ال

تتوفر مجموعات بيانات دولة  12ففي . ال تشّكل عنصرًا حاسمًاعّلقة بتوفير التعليم الخاص التكاليف المت

وأفادت ست دول من . العامفي القطاع ، ارتفعت نسبة توفير التعليم 2011و 1999خاصة بها بين عامي 

مين المدرَّبين في التعليم قبل االبتدائي، وهي جيبوتي حول نسبة المعلِّ) 2011للعام (أصل عشرة لديها بيانات 

من واألردن والمغرب وعمان وفلسطين واإلمارات العربية المتحدة، أّن جميع المعلِّمين لديها في تلك المرحلة 

  .خضعوا للتدريبالتعليم 

  
   



9 
 

  (%)المعدل اإلجمالي للقيد في مرحلة التعليم قبل االبتدائي : 1الرسم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2011 -بحسب الجنس(%) المعدل اإلجمالي للقيد في مرحلة التعليم قبل االبتدائي : 2الرسم 
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 تعميم التعليم االبتدائي .2

  

نفاذ جميع األطفال، ال سيما الفتيات واألطفال الذين يواجهون أوضاعًا حرجة  من الضروري ضمان

، إلى التعليم االبتدائي الجّيد الحر واإللزامي 2015العام  بحلولواألطفال المنتمين إلى أقلّيات عرقية، 

  .وإنهائه

  

% 79نقاط مئوية عبر المنطقة من  10المعدَّل في التعليم االبتدائي  القيد، ازداد صافي معدل 3آما يبّين الرسم 

في % 34.5 البالغسكاني النمو الُيعد ذلك إنجازًا هامًا على ضوء  .2011العام في % 89إلى  1999في العام 

  .آانوا يتلّقون التعليم االبتدائي في تلك الفترةطفل إضافي  ماليين 7.7ويعني أّن   1المنطقة،

 

  (%)صافي معدل القيد المعدَّل في مرحلة التعليم االبتدائي : 3الرسم 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

تلك الدول بذلك إلى تسع لوحظت أهم اإلنجازات في المغرب وعمان واإلمارات العربية المتحدة، فانضّمت 

آما حققت جيبوتي وموريتانيا قفزة نوعية ولكن انطالقًا من . دول أخرى تتخطى معّدالتها المتوسط اإلقليمي

أّما فلسطين فقد شهدت . قاعدة منخفضة، ولذلك ظّلت معّدالتها متدّنية آثيرًا مقارنًة مع المتوسط اإلقليمي

، ولم ينعكس بعد أثر انعدام االستقرار في دول أخرى مثل مصر قة بالعراقوما من بيانات متعّل. تراجعًا بسيطًا

  .وليبيا وسوريا وتونس على البيانات
                                                            

  يستثني هذا الرسم ثالث دول ذات نسب عالية من الهجرة الوافدة، وهي البحرين وقطر واإلمارات العربية المتحدة، التي تبلغ معّدالت 1
  %.171و% 232و% 106النمو السكاني فيها تباعًا   
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. األطفال بالتعليم األساسي وإنهائه" جميع"يرمي الهدف الثاني لخطة التعليم للجميع إلى ضمان التحاق 

ناحية التقدم المنجز نحو بلوغ هذه العتبة فمن . آعتبة لتعميم التعليم% 95وُيستخدم المعّدل المنشود وهو 

  :الدول العربية آما يلي 2013/2014، يصّنف التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لفترة 2015بحلول العام 

   

 الجزائر، مصر، لبنان، المغرب، عمان، قطر، سوريا، : الدول التي بلغت الهدف أو تقترب منه

 .تونس، اإلمارات العربية المتحدة

 موريتانيا، اليمن: الدول البعيدة عن بلوغ الهدف ولكّنها تحرز تقّدمًا نسبيَا ملحوظًا. 

 األردن، فلسطين: الدول البعيدة عن بلوغ الهدف والتي تحرز تقدمًا بطيئًا أو تبتعد عن الهدف. 

 جيبوتي: الدول البعيدة للغاية عن الهدف. 

 العراق، الكويت، ليبيا، السعودية، السودانالبحرين، : الدول ذات البيانات غير الكافية.  

  

مما هذا العدد فقد انخفض  .يتراجع عدد األطفال غير الملتحقين بالمدراس في العالم العربي، ولو بوتيرة بطيئة

راِجع ( منهم فتيات% 60، علمًا أّن 2011مليون في العام  4.8إلى  2010ماليين طفل في العام  5يفوق 

أّن خمس دول آانت تضم أغلبية األطفال غير الملتحقين  4يوضح الرسم . )لهدف الخامستكافؤ الجنسين في ا

غير أّن البيانات السنوية ال . ، وهي مصر وموريتانيا والمغرب والسعودية واليمن2011بالمدارس في العام 

تواجه بعض الدول  تعكس العدد التراآمي لألطفال غير الملتحقين بالمدارس في سن التعليم اإللزامي، بالتالي

طفل لم يكونوا يرتادون  123000في المغرب، يقال إّن على سبيل المثال،  .تحديات أآبر بكثير من غيرها

العدد اإلجمالي لجميع األطفال في سن التعليم اإللزامي  ولكّن، )أدناه الرسمراِجع ( 2011المدرسة في العام 

وتتراوح التقديرات السنوية ألعداد التسربات . 500000بحوالي غير الملتحقين بالمدرسة ُيقّدر ) عامًا 15 -6(

   2.طفل 140000و 120000السنوية بين 

  
   

                                                            
  استراتيجية المقاربات غير النظامية لإلدماج المدرسي والمهني لألطفال غير. 2013). يإدارة التعليم غير النظام(المملكة المغربية  2
   .الملتحقين بالمدرسة والمتسربين منها   
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  )باأللف( 2011عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس في العام : 4الرسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ما زالت نسب عالية من األطفال ذوي اإلعاقة محرومة من الفرص التعليمية وأآثر عرضة لعدم ارتياد 

أّن " )اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا( وتلحظ اإلسكوا. مقارنة مع األطفال العاديينالمدرسة قط 

. المنطقة العربية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في السنوات األخيرة لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيزها

ولكن بالرغم من هذه الجهود، يواجه األشخاص ذوي اإلعاقة في الدول العربية حتى اليوم عوائق جّمة في 

األدلة أّن األشخاص ذوي اإلعاقة يسّجلون  وبالتالي، ُتظهر. النفاذ إلى الرعاية الصحية والتعليم والعمل

والجدير بالذآر أّن أحد  3".معدالت أقل للقراءة والكتابة ونتائج صحية أسوأ وضعفًا حادًا تجاه الفقر والعنف

األسباب الرئيسية لعدم النفاذ إلى التعليم والخدمات األخرى هي السلوآيات المنتشرة تجاه اإلعاقة والتي ال 

  :ؤالء األطفال مثًال آما هي الحال في فلسطينتعترف بقدرة ه

  

للمعلومات والمهارات  ًاعام يواجه األطفال ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية، آما في المناطق األخرى، جهًال

التي تعتبرهم مدعاة مون أيضًا بوجهة النظر المهيمنة ويصطد. المتعّلقة باإلعاقة عبر القطاعين العام والخاص

أنه يجب تنظيم أعمال خيرية ألجلهم، ولكن ال تنظر إليهم على أنهم أفراد يتمتعون بحقوق ترى للشفقة و

وضع أطفال . 2013. اليونيسيف. (متساوية مع اآلخرين ويمكنهم المساهمة في تقدم المجتمع بل يقومون بذلك

  ).38ص . األطفال ذوي اإلعاقة: 2013العالم 

                                                            
.http://www.escwa.un.org/information/pressescwaprint.asp?id_code=606   3 -اإلسكوا  
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مام للتثقيف حول اإلعاقة والفرص التعليمية الفعلية لألشخاص ذوي لذلك، ال بّد من إيالء المزيد من االهت

  .اإلعاقة عبر المنطقة

  

الدورة  آمال آلفحسب، بل يشمل أيضًا إ القيد يقتصر تحقيق الهدف الثاني لخطة التعليم للجميع على زيادة ال

مؤشرًا جديدًا لقياس هذا الشق  2013/2014أدخل التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لفترة وقد  .االبتدائية

لم تتوفر بعد البيانات . المناسبةالفئة العمرية مرحلة التعليم االبتدائي لدى  إآمالمن الهدف الثاني، وهو معدل 

وهناك مؤشر أقل . في التقرير الراهن ترد 20، إذ أّن أربع دول من أصل في هذا اإلطار لكافة الدول العربية

. 5الرسم دقة إّلا أّنه ذات صلة، وهو معدل البقاء حتى الصف األخير من مرحلة التعليم االبتدائي، المبيَّن في 

. من التالميذ الملتحقين بالمدارس الصف األخير% 87شهدت المنطقة آكل تقدمًا إيجابيًا، مع بلوغ متوسط فقد 

وشهدت فلسطين واإلمارات العربية المتحدة تراجعًا، في حين % 80تي سّجال معدًال دون اليمن وجيبوولكّن 

  %. 90عرف لبنان رآودًا ولو بنسبة 

  

  (%) 1999/2010معدل البقاء حتى الصف األخير للعامين : 5الرسم 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 لشباب والكباردى امهارات التعّلم ل .3

  

تلبية احتياجات التعّلم لدى جميع الشباب والكبار من خالل النفاذ المتكافئ إلى برامج التعّلم  من المهم

  .ومهارات الحياة المالئمة
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الهدف الثالث من خطة التعليم للجميع إلدراج ليس فقط التعليم الثانوي بل أيضًا فرص التدريب تمت صياغة 

  .لكبار أو إعادة تدريبهملفي المجال التقني والمهني، فضًال عن التدريب المتقدم 

  

يفترض  "البرامج"غير أّن النطاق الواسع لهذا الهدف وغياب أهدافه المحددة زمنيًا والغموض المحيط بمفهوم 

  .ل أحد أصعب األهداف من ناحية الرصدأّنه شّك

  

، وهي زيادة من %71 في المنطقة متوسط المعدل اإلجمالي للقيد بلغالتعليم الثانوي، في  قيدفي ما يتعّلق بال

خالل تلك الفترة، تظهر البيانات أّن الجزائر وجيبوتي والمغرب . 1999مقارنة مع العام مئوية ثماني نقاط 

نقطة مئوية أو أآثر، مع  25شهدت آلها زيادات في المعدل اإلجمالي للقيد من ) قبل النزاع(وعمان وسوريا 

موريتانيا  رفتعباإلضافة إلى جيبوتي، %. 39أّن جيبوتي انطلقت من قاعدة شديدة االنخفاض لتصل إلى 

ل ويسجَّ %.46و% 27واليمن نسبًا جد متدنية عن المتوسط اإلقليمي، تتراوح بين ) قبل االنفصال(والسودان 

من بين الدول التي تتوفر (مصر، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة في المغرب وآذلك  المتوسط اإلقليمي

  ).6راجع الرسم (في التعليم الثانوي  التي شهدت تراجعًا في المعدل اإلجمالي للقيد) بياناتها

  

في سبع دول من أصل  1 فاق مؤشر تكافؤ الجنسينفقد على صعيد مشارآة الفتيات في التعليم الثانوي، أّما 

نسبة الفتيان في  زادت عن، ما يعني أّن نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس 2011تتوفر بياناتها  في العام  15

هي جيبوتي وموريتانيا والمغرب  ،وفي خمس دول. فلسطين وقطر وتونسعمان والجزائر واألردن ولبنان و

  ).راِجع تكافؤ الفرص في الهدف الخامس( 0.9يمن، آان هذا المؤشر أقل من وال) قبل االنفصال(والسودان 

  

  (%)نوي المعدل اإلجمالي للقيد في مرحلة التعليم الثا: 6الرسم 
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من بين التالميذ الملتحقين في التعليم الثانوي في المنطقة، بلغ متوسط الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب في 

تخّطت مصر ولبنان . 1999في العام % 14.4، بعد أن آان 2011في العام % 9.5المجال التقني والمهني 

، وهي فلسطين وقطر %2، في حين سّجلت خمس دول نسبًا تقل عن 2011وتونس فقط متوسط عام 

 يشمل التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني الرسميو. والسودان واإلمارات العربية المتحدة واليمن

آّليات الجامعي مثل  في المرحلة الدنيا والمرحلة العليا من التعليم الثانوي ومؤسسات التعليم الدورات المهنية

بالمقابل، يضم التعليم والتدريب في المجال التقني . )في سوريا(يطة الوس أو المعاهد) في األردن( المجتمع

المنظمات الذي توّفره تدريب الو) في اليمن والمغرب(والمهني غير الرسمي التمّرسات المهنية غير النظامية 

  4.)لبنانوفي تونس ( ةأو الريفي ةالمحلي اتلمجتمعأو ا) في فلسطين ولبنان(غير الحكومية 

  

  لدى الكبار ئيةقراال .4
 

، خصوصًا 2015بحلول العام % 50لدى الكبار بنسبة  قراءة والكتابةال بّد من تحسين مستويات ال

  .النساء، والنفاذ المتكافئ إلى التعليم األساسي والمتواصل لجميع الكبار

  

 :فئتين األفراد إلى، إذ يقسم قراءة والكتابةلثنائي ليرتكز رصد الهدف الرابع من خطة التعليم للجميع على فهم 

سعت أبحاث ُأجريت مؤخرًا، مثًال عبر برنامج تقييم ورصد محو األمية التابع  ".ّمييناأل"و" متعلِّمينال"

مدى األهمية الفعلية تكمن في  ، موضحة أّنبشكل متواصل قراءة والكتابةلليونسكو، إلى دراسة مستويات ال

بالرغم من ذلك، . تلبية احتياجاتهم من ناحية التواصل الخطيل قراءة والكتابةقدرة األفراد على استخدام ال

، بالتالي. آما لو آان هناك عتبة يجب بلوغها قراءة والكتابةتستمر الدول والوآاالت الدولية في جمع بيانات ال

م على وتضّخال تأِت بفائدة آبرى  األمية/قراءة والكتابةالبيانات المستندة إلى التقييم التقليدي لل يّتضح أّن

وينطبق ذلك على  .احتياجاتهم تأمينالتواصل الخطي بفعالية لب االستعانةاألرجح عدد األفراد القادرين على 

على ضوء تلك التحذيرات، ال تتوفر لدينا في الوقت  .العالم العربي بقدر ما ينطبق على باقي دول العالم

  .التقليدية قراءة والكتابةالراهن سوى إحصاءات ال

  

% 55المتوسط في المنطقة من  القرائيةمعدل ُأحرز تقدم ملموس خالل فترة خطة التعليم للجميع، إذ ارتفع 

 عددالأيضًا أّن  ه يوضحفي إطار النمو السكاني، ولكّن ُيعاَلجويكتسب ذلك أهمية أآبر عندما %. 77إلى 

فقط من % 8والكتابة انحسر بنسبة الذين ال يجيدون مهارات القراءة ) عامًا وما فوق 15(لكبار المطلق ل

لدى الكبار هائًال، ويتطّلب تكثيف القرائية التحدي الذي تطرحه ما زال و. 47603000إلى  51697000

                                                            
.2011. التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في العالم العربي: مسوّدة التقرير اإلقليمي. اليونسكو: راجع   4  
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وهي النسبة على المستوى اإلقليمي،  يينيمّثلن ثلثي الكبار األمالنساء  والجدير بالذآر أن. الجهود واستدامتها

  .أخرىالمسّجلة في مناطق ذاتها تقريبًا 

  

  )باأللف( 2011 -2005عدد الكبار األميين لفترة : 7الرسم 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

، تمّثل مصر والمغرب لغاية اليوم نسبة 8كما يبّين الرسم ف. تحجب األرقام المتوسطة بعض التفاوتات الكبرى

الكبار، وتواجه ست دول إضافية التحدي المتمّثل بضرورة تعليم أآثر من مليوني فرد من األّميين من % 54

وتشّكل النساء في البحرين والكويت . الكبار، وهي الجزائر والعراق والسعودية والسودان وسوريا واليمن

بيا وموريتانيا هي األردن وليأخرى وعمان نسبة تتخطى بشكل طفيف نصف األميين الكبار، ولكن في سبع دول 

  ).9راِجع الرسم ( الكبار األميين من% 70أقّله تبلغ نسبة النساء وفلسطين وسوريا وتونس واليمن، 

  

  )باأللف( 2011 - 2005 -أعداد الكبار األميين بحسب الجنس: 8الرسم 
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لدى الكبار في  قراءة والكتابة، ُيفترض أن تستمر معدالت ال2015من ناحية التوقعات المرتقبة للعام 

ألميين نتيجة النمو السكاني من جهة وعجز بعض الدول، سيزيد العدد المطلق للكبار ا ولكن في .االرتفاع

وهكذا، سينضم . النظام المدرسي عن تلبية االحتياجات التعليمية لعدد متزايد من األطفال من جهة أخرى

األطفال غير الملتحقين بالمدارس أو الذين ال يحصلون على تعليم مالئم إلى صفوف الشباب والكبار الذين ال 

ُيرّجح أن تزيد في لكبار لألميين اأّن األعداد المطلقة  9ُيظهر الرسم و. لكتابةيجيدون مهارات القراءة وا

لعمالة ذات المهارات وقد تكون الهجرة الوافدة ل. العراق وموريتانيا وقطر واإلمارات العربية المتحدة

تداعيات النزاع مسؤولة عن الزيادات المتوقعة في قطر واإلمارات العربية المتحدة، فيما قد تفّسر  المنخفضة

وُيرتقب أن تشهد سوريا ازديادًا في عدد األميين بما أنه يتعذر على ماليين الشباب فيها . وضع في العراقال

التي في مجمل تلك الدول، سيتوّجب إيالء المزيد من االهتمام للمجموعات المهّمشة . حاليًا النفاذ إلى التعليم

لكبار على ا لألميين وُيتوقع أن يبقى العدد اإلجمالي المقدَّر. معاآسمن أجل سلوك االتجاه ال تعاني من األمية

وُيرّجح أن ترتفع نسبة ) مليون 47.6( 2011على حاله مقارنًة مع العام  2015الصعيد اإلقليمي في العام 

قراءة ال رفع مرتبةلذلك، تستوجب هذه االتجاهات المقلقة %. 67إلى % 66من  ًابسيط ًاارتفاعالنساء األميات 

  .قائمة األولويات السياسية واالجتماعية ضمنلدى الكبار  والكتابة

  

  2015توقعات لعام / 2011-2005 /1994-1985، لفترة )باأللف(أعداد الكبار األميين : 9الرسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



18 
 

 بين الجنسينتفاوتات ال .5

  

بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي وتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم تفاوتات يجب إزالة ال

لفتيان إلى التعليم األساسي ، مع الترآيز على نفاذ الفتيات بالكامل وبالتساوي مع ا2005بحلول العام آكل 

  .والتحصيل الدراسي في تلك المرحلة الجيد

  

 ،األردن والكويت وعمان وفلسطين وقطر واإلمارات العربية المتحدة، وهي ، حققت ست دول1999في العام 

وبحلول . تكافؤ الجنسين في التعليم االبتدائي، وحافظت عليه خالل الفترة التي تغطيها خطة التعليم للجميع

ان ، أّمنت ست دول إضافية أيضًا تكافؤ الجنسين في المستوى ذاته من التعليم، وهي الجزائر ولبن2011العام 

وال . 0.9أّما جيبوتي واليمن فلم يبلغ مؤشر تكافؤ الجنسين لديهما . وموريتانيا والمغرب والسعودية وسوريا

صافي  11ُيظهر الرسم  .تتوفر مجموعات بيانات للعامين قيد الدرس بالنسبة إلى الدول األخرى في المنطقة

  .2011معدل القيد المعدَّل في المرحلة االبتدائية في العام 

  

  (%) 2011 -صافي معدل القيد المعدَّل في المرحلة االبتدائية بحسب الجنس: 10الرسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آما سبق وأشرنا، يرتكز تحقيق الهدف األول من خطة التعليم للجميع على إآمال المرحلة االبتدائية من 

معدالت البقاء النسبية للفتيات والفتيان  12وفي ما يتعّلق بتكافؤ الجنسين في هذا السياق، يبّين الرسم . التعليم

  .، في الدول التي تتوفر بياناتها2011في العام 
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  2011 -حتى الصف األخير من المرحلة االبتدائية بحسب الجنس(%) معدل البقاء : 11الرسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تسع دول مؤشر تكافؤ فقد سّجلت . الجنسين مختلفًا نوعًا ما في التعليم الثانويتكافؤ بالمقابل، يبدو وضع 

الجزائر والبحرين واألردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين وقطر ( 1999الجنسين لصالح الفتيات في العام 

بيانات المقارنة الخاصة بها زاد هذا الفارق قليًال  توفرتوفي أربع دول منها  ،)واإلمارات العربية المتحدة

لصالح تونس  رجحت الكّفة فيفضًال عن ذلك، ). وفلسطين الجزائر واألردن ولبنان( 2011بحلول العام 

مؤشر تكافؤ الجنسين وقد حّسنت موريتانيا والمغرب والسعودية . في ما يتعلق بمؤشر تكافؤ الجنسين الفتيات

أّما جيبوتي واليمن فعليهما أن يقطعا شوطًا طويًال بما أّن مؤشر . 0.9في المرحلة الثانوية، ولكّنه ما زال دون 

  .0.63و 0.76كافؤ الجنسين لديهما في المرحلة الثانوية يبلغ تباعًا ت

  

  (%) 2011 -المعدل اإلجمالي للقيد في المرحلة الثانوية بحسب الجنس: 12الرسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



20 
 

عبر آافة مرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي مختلطة،  فيتشير هذه البيانات إلى أّن حالة تكافؤ الجنسين 

ففي حين يتوجب على بعض الدول تعزيز الجهود الرامية إلى استقطاب المزيد من . وبين الدول المستويات

الفتيات إلى التعليم االبتدائي والثانوي، ينبغي على دول أخرى أن تبقى متيّقظة لجهة الفارق المتزايد على 

  .حساب الفتيان، ال سّيما في المرحلة الثانوية

  

قد في المنطقة لصالح الفتيات، مع أنها  عبر مراحل التعليم كافؤ الجنسينباإلجمال، ال تصّب مستويات ت

  :تحّسنت خالل الفترة المعنية بخطة التعليم للجميع، وهي آما يلي

  

 19992011

 0.95 0.90 مؤشر تكافؤ الجنسين في التعليم االبتدائي

 0.93 0.88 مؤشر تكافؤ الجنسين في التعليم الثانوي

  

ُتظهر و %.66إلى % 63بشكل طفيف من الكبار  األميين اإلقليمي، ازدادت نسبة اإلناث لدىعلى الصعيد 

الكبار، وهي البحرين والكويت وعمان،  األميين ثالث دول فحسب نسب شبه متعادلة بين اإلناث والذآور لدى

بينما يختلف الوضع في قطر واإلمارات العربية المتحدة، بما أن الغالبية العظمى فيها من األميين تتكّون من 

الذآور، مما ُيعزى على األرجح إلى المستوى المرتفع للعمالة ذات المهارات المنخفضة المؤلفة من 

 قراءة والكتابةمن حيث ال 2011أّن الجهود التي ُبذلت في العام ذلك يعني  5.المهاجرين الذآور في تلك الدول

ست دول،  شهدتهويرتكز هذا االتجاه على تدهور . 1999مع العام  النساء مقارنًة لوصول إلىغير آافية ل

   :على الشكل اآلتي

  
   

                                                            
  رجل تباعًا لكل امرأة في قطر واإلمارات العربية المتحدة 2.19و 3.29ُيظهر الموجز الديمغرافي المعني بالجنسين أّن هناك حوالي   5
   )2013.(   
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  األميين،الدول التي سّجلت زيادات في النسبة المئوية لإلناث من الكبار : 13الرسم 

  2011-2005 /1994-1985لفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 تعليم النوعية  .6

  

االمتياز للجميع، حتى يحّصل آل المتعلِّمين نتائج تعّلم ينبغي تحسين آل ناحية من نوعية التعليم وضمان 

  .األساسيةمعتَرف بها وقابلة للقياس، خصوصًا في ما يتعّلق بالقراءة والكتابة والحساب ومهارات الحياة 

  

نوعية التعليم، عوضًا عن مجّرد النفاذ إليه، هاجسًا لدى  تصبحأآما هو الوضع في مناطق أخرى من العالم، 

يجب أن تمّكن نظم التعليم في الواقع، . صانعي السياسات والمخطِّطين والمعلِّمين في المنطقة العربية

يتمثل أحد و. همعيشآسب حياتهم والستفادة منها في المتعلِّمين من اآتساب مهارات صلبة وعملّية ومستدامة ل

في حين تشّكل االختبارات واالمتحانات ف. نتائج التعّلمالفعلية لطبيعة الأبرز المخاوف بقياس أداء نظم التعليم و

 جتيازها بنجاح، بدًالجزءًا ال يتجزأ من آل نظام تعليم، فهي تقيس في الكثير من األحيان التقنيات المطلوبة ال

هي أدوات تطوير التعّلم على غرار القراءة والكتابة والحساب المهارات األساسية، أال ومن مستوى 

وُتعد المشارآة في التقييمات الدولية إحدى طرق التحقق من األداء، باستخدام مؤشرات . والعمليات المعرفية

  .مرتكزة على المنهجيات والمعايير المقبولة على نطاق واسع
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شارآت خمس دول عربية في برنامج التقييم الدولي للطلبة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

 تحليلهاال يمكن تعميم هذه النتائج على المنطقة بمجملها وال بّد من . وتتوفر نتائج أربع دول منها 2012عام 

التقييم الدولي للطلبة بأنه يرمي إلى اختبار تكمن إحدى ميزات برنامج و. أهداف البرنامج ومنهجيتهفي إطار 

قدرة الشباب على استخدام معرفتهم ومهاراتهم لمواجهة تحديات الحياة الواقعية، بواسطة عّينة عشوائية من 

وفي . القراءة والرياضيات والعلوماستنادًا إلى ذلك، ُتقيَّم مهارات . طلبة يبلغون من العمر خمسة عشر عامًا

ذوي األداء "ـالنسب المئوية ل 1في الجدول ، ترد الجّيدةحدي المتمّثل بتحصيل نتائج التعّلم إشارة إلى الت

ويشير ضعف األداء المسجَّل إلى أّن النتائج التي يحرزها . الدول األربع التي تتوفر نتائجهافي " الضعيف

  .همصّفلتلك المتوقعة الشباب ليست على قدر 

  

  "ذوي األداء الضعيف"لـالنسب المئوية : 1الجدول 

  )من العّينة(%  2012في الدول العربية المشارآة في برنامج التقييم الدولي للطلبة للعام 
  

 :الطلبة ذوي األداء الضعيف في
 اإلمارات العربية المتحدة تونس قطر األردن

 35 49 57 50 القراءة

 46 67 69 68 الرياضيات

 27 55 57 38 العلوم

  http://gpseducation.oecd.org/IndicatorExplorerمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي : المصدر

  

تشّكل نتائج التعّلم أداة أساسية لقياس مدى استفادة األطفال من التعليم األساسي وتعكس االستطالعات الدولية 

العربية في االستطالعات الدولية المعنية بالتحصيل في شارآت الدول وقد . األداء في إطار قائم على المقارنة

والدراسة ) TIMSS(االتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم  :العلوم والقراءة/مجال الرياضيات

لتسع  2011للعام  PIRLSو TIMSSوتتوفر نتائج  ).PIRLS(الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم 

في الدراستين، ُوضعت المعايير القياسية الدولية ألربعة والجدير بالذآر أّنه . وست دول عربية تباعًا

ُذآرت و). في هذه الحالة الصف الرابع(بحسب الصف وذلك متقّدم وعاٍل ومتوسط ومنخفض، : مستويات

وترد النتائج الخاصة بالدول . آل دولةفي  ياتومستال الذين شملتهم الدراستان بحسبالمئوية للتالميذ  النسب

  .3والجدول  2في الجدول  PIRLS/TIMSSالمدرجة في تقارير العربية 
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  االتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلومعربية في تسع دول في األداء المسجَّل : 2الجدول 

  )آل مستوى في تربوين التحصيل الكملوللطلبة الذين ي(% 
 

المعيار القياسي  

 المتقدم

المعيار القياسي 

 العالي

المعيار القياسي 

 المتوسط

المعيار القياسي 

 المنخفض

 64 35 12 2اإلمارات العربية المتحدة

 55 29 10 2 قطر

 55 24 7 2 السعودية

 67 34 10 1 البحرين

 46 20 5 1 عمان*

 35 11 2 0 تونس*

 26 10 2 0 المغرب*

 30 9 1 0 الكويت*

 9 2 0 0 اليمن*

من حيث االتجاهات في الدراسة في الرياضيات النتائج الدولية . IEA .(2012(الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي : المصدر

  .91-90، ص 2011للعام  العالمية للرياضيات والعلوم

  

 عربية في الدراسة الدولية ست دول  األداء المسجَّل في: 3الجدول 

  )للطلبة الذين يكملون التحصيل التربوي في آل مستوى(% مدى تقدم القراءة في العالم لقياس 

المعيار القياسي  

 المتقدم

المعيار القياسي 

 العالي

المعيار القياسي 

 المتوسط

المعيار القياسي 

 المنخفض

 64 38 14 3 اإلمارات العربية المتحدة

 60 34 12 2 قطر

 65 34 8 1 السعودية

 47 21 5 0 عمان*

 21 7 1 0 المغرب*

 58 34 11 2 )الصف الثامن(الكويت 

لدراسة الدولية لقياس مدى النتائج الدولية في القراءة ل. IEA .(2012(الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي : المصدر

  .69-68، ص 2011تقدم القراءة في العالم للعام 
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بالنسبة إلى الدول التي ُأرفقت برمز نجمة، من المهم أن نلحظ أّن نصوص التقارير تشير إلى مستويات أداء 

ومن المقلق أّنه في آافة الدول الواردة في . تعذر تقييمهابحيث نسبة مئوية من التالميذ جد متدّنية لدى 

 ال تبلغر قياسية متقدمة أو عالية، في حين مستويات ذات معايي صلون إلىالجدولين أعاله، قّلة من التالميذ ي

تعّلم فحسب، بل أيضًا تحديًا أآبر النتائج  ضعف وال يعكس هذا الواقع. سوى المعيار القياسي األدنىالغالبية 

  .فحسب اتباع المنهج الدراسيعوضًا عن ، ن ترآيز النظام على التعليم الجّيدلضما

  

 30معّلم واحد لكل هناك  بعبارة أخرى، .2011أو ما دون في العام  1:30نسب المعلِّمين إلى التالميذ وآانت 

حيث بلغت ) قبل االنفصال(تلميذًا في المرحلتين االبتدائية والثانوية، باستثناء جيبوتي وموريتانيا والسودان 

تشّكل النسبة المئوية الضئيلة للمعّلمات في وقد . 1:38و 1:39، 1:35النسب في المرحلة االبتدائية تباعًا 

الفتيات  قيدأحد العوامل المسؤولة عن نسبة ) تباعًا% 27و% 25(المرحلة االبتدائية في جيبوتي واليمن 

والجدير بالذآر أّن البيانات المتوفرة . المتدنية في تلك المرحلة والتي تظهر من خالل مؤشر تكافؤ الجنسين

  .المنطقة ما يخص في مؤّآدةللمعلِّمين المدّربين لالضطالع بالوظيفة غير مستقرة وغير حول النسبة المئوية 

  

  أهداف التعليم للجميع تحقيق موجز عن التقدم المحرز باتجاه .7
 

يصعب تقييم التقدم المحرز باتجاه أهداف التعليم للجميع نظرًا لنقص البيانات في بعض الحاالت، إذ ال تتوفر 

يّتضح الوضع عبر البيانات الواردة في الجداول و. المؤشرات لدول معّينة أو سلسلة زمنيةبيانات بشأن بعض 

 بعد على البيانات،لم ينعكس " الربيع العربي"أثر انعدام االستقرار والنزاعات الناجمة عن ف. والرسوم أعاله

ال بّد من ترّقب األثر المحتمل لهذه بالتالي، فيما يغّطي الموجز تلك المرحلة، و .تعود إلى الفترة التي سبقتهإذ 

  .، سواء أآان إيجابيًا أو سلبيًافي المستقبل الظواهر

  

خطة التعليم للجميع  فمع غياب. يقّدم التعليم قبل االبتدائي صورة مختلطة، ولكّن التقدم بطيء في هذا السياق

نطقة من حصد الثمار المعروفة ف وطني، يمكن اعتبار أّن التقدم غير مالئم لتمكين األطفال في المأو هد

  .للمرحلة قبل االبتدائية، وقد يكون لذلك وقع على التقدم المنجز في المرحلة االبتدائية

  

خطة التعليم للجميع في المرحلة االبتدائية بصورة آاملة أو شبه تحققت األهداف التي حددها الهدف الثاني من 

وفي ست دول أخرى، ما من . بلوغها مندول فقط  5 تتمكنفي حين لم آاملة، في تسع دول من المنطقة، 

ما زالت أعداد األطفال غير و. إيجادها في أسرع وقتبيانات لتقييم التقدم، وهي حلقة ضائعة من الضروري 

التغّيب عن الملتحقين بالمدارس آبيرة وقد تتخطى تلك المذآورة في البيانات بفعل التسرب المدرسي و
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معظم دول المنطقة تقدمًا ملموسًا من ناحية زيادة النفاذ إلى التعليم الثانوي، بالنسبة إلى أحرزت  .المدرسة

ولكن تبرز مخاوف في الدول التي تشهد ارتفاعًا في معدالت القيد على . الفتيان والفتيات على حد سواء

  .حساب الفتيان

  

 لألميين للغاية، ويترافق مع تزايد األعداد المطلقة ويبقى التقدم في ما يتعلق بالقراءة والكتابة لدى الكبار بطيئًا

وعلى ما يبدو، ال يتناسب مستوى الجهود المبذولة . وضع النساءفي نوعًا ما لكبار في بعض الدول وتدهور ا

، خصوصًا في الدول الثماني التي تضم آل واحدة منها أآثر من القرائيةحاليًا مع حجم التحدي الذي تطرحه 

  .آبير أّميمليوني 

  

في  نبغيوي. النفاذ المتكافئ للفتياتالتعليم االبتدائي والثانوي من حيث يسلك تكافؤ الجنسين اتجاهًا إيجابيًا في 

الكبار  األميين فزيادة نسبة. هذا اإلطار رصد إمكانية أن يتم هذا التكافؤ بوتيرة متصاعدة على حساب الفتيان

ُتثبت أّن المبادرات المعنية بالقراءة والكتابة غير فعالة بما يكفي في ست دول تأخذ منحًى مقلقًا والنساء من 

  .النساء لوصول إلىل

  

وُيعتبر مستوى . ، آما توضح النتائج الضعيفة في االستطالعات الدوليةيرًا، تثير نوعية التعليم قلقًا عميقًاأخ

األساسية انطالقًا من رآائز متينة، األداء عمومًا جد متدنٍّ وغير آاٍف لضمان اآتساب السكان للمهارات 

حرم األفراد والمجتمعات المحلية والمجتمع آكل من المهارات الضرورية لتحقيق تنمية بشرية وبالتالي ُي

  .متوازنة ومتكافئة
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  لمحة عامة عن النشاطات الرامية إلى تسريع وتيرة التقدم  
 

دفع "في إطار خطة التعليم للجميع إلى  2013و 2012في العامين التي ُعقدت دعت االجتماعات اإلقليمية 

. المنطقة غير متكافئذي أحرزته دول ، واإلقرار أّن التقدم ال2015لتحقيق األهداف الستة بحلول العام " قوي

 يانطالقًا من هذه الروحية، اّتخذ عدد من الدول مبادرات صريحة لدفع عجلة التقدم مع اقتراب الموعد النهائ

تطال هذه النشاطات . في معظم األحيان ها في مسعاها صناديق إقليمية وشرآاء دولّيونتدعملبلوغ األهداف، و

يقّدم التقرير الراهن أمثلة بارزة و. عدة أهداف من خطة التعليم للجميع، بحسب التحديات واألولويات الوطنية

  .آافة الدول في تقرير مقتضب سبة إلىبالنعن بعض هذه النشاطات، ولكن يتعّذر استعراضها بالكامل 

  

 الطفولة المبكرة والتربية في مرحلة رعاية ال .1

  

الطفولة المبكرة بتنوع آبير على امتداد والتربية في مرحلة رعاية الآما أشرنا سابقًا، يّتصف النفاذ إلى 

مع مجموعة العمل بالتزامن . 2011في العام % 83و% 1وح المعدل اإلجمالي للقيد بين اتر المنطقة، إذ

، حدد )World Forum Foundationوورلد فورم فاونديشن (لطفولة المبكرة رعاية وتربية االعربية ل

اإلمارات (، الذي ُعقد في أبو ظبي الطفولة المبكرةوالتربية في مرحلة رعاية الاجتماع الخبراء اإلقليمي حول 

، التحديات 2013سبتمبر من العام /أيلول 18إلى  15من واستضافته الحكومة اإلماراتية ) العربية المتحدة

  :التي تواجهها المنطقة في هذا السياق، مسّلطًا الضوء على العوامل البارزة في حاالت الطوارئ

  معرفي ال(محدودية البرامج والرؤى الشاملة الهادفة إلى بناء شخصية الطفل على عدة أصعدة

 ).وطنيالجتماعي واالجسدي والو

  العربية التي التزمت بتنمية الطفولة المبكرة وأدرجتها ضمن  العجز عن محاآاة نماذج بعض الدول

 .أولويات أجنداتها الوطنية

 خصوصًا تلك المقدَّمة للطفولة لمخصصة لألطفال في حاالت الطوارئ، نقص البرامج والخدمات ا

 .المبكرة

  بالطفولة المبكرة في المنطقةعداد سياسة خاصة إلعدم التنسيق بين الدول العربية. 

 لطفولة المبكرة للقدرة المؤسساتيةسات واألجهزة التي تقّدم برامج اافتقار المؤس. 

  

وشددت آل الجهات على . ضّم االجتماع دوائر حكومية ومنظمات غير حكومية، فضًال عن وآاالت دولية

اعتماد ال يتحقق إال ب والعاطفي واالجتماعي،الكامل على الصعيد المعرفي والجسدي فكرة أّن نمو األطفال 

ودعت إلى تعزيز التواصل والتبادل ضمن . الطفولة المبكرة والتربية في مرحلة رعايةلمقاربة شمولية ل
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الطفولة والتربية في مرحلة رعاية الوحشد المزيد من الدعم من قبل الشرآاء الدوليين، لكي تؤدي المنطقة 

   .عالميًا في ما يتعلق بتحفيز نمو األطفال وإعدادهم للمدرسة المبكرة الدور المعترف به

  

في حاالت الطوارئ، تضطلع الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة بأهمية خاصة آعامل يؤّمن 

في هذا المضمار، دعا المشارآون الذي . الحوافز واألمل والتفاعل االجتماعي واالستقرار لصغار األطفال

المنطقة إلى توفير الدعم النفسي االجتماعي لألطفال المتضررين من جّراء الحروب والنزاعات،  يمّثلون دول

من خالل برامج خارجة عن المنهج الدراسي مثًال، بما فيها الرسم والموسيقى والغناء، وسّلطوا الضوء على 

وفي البرامج الحالية المعنية  أهمية تعليم األهل وإشراآهم في البرامج التربوية التي تتناول حقوق األطفال،

على ضرورة بذل الجهود الكفيلة بإقناع صانعي  أضاءواآما . بحاالت الطوارئ على وجه الخصوص

القرارات بإدراج الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة ضمن أولويات األجندات الوطنية وإيالئها 

وفي هذا . المجتمع المدني، بالتحديد في مناطق النزاعاهتمامًا خاصًا من قبل المنظمات الدولية ومنظمات 

الصدد، نلحظ األهمية التي تعّلقها ورشة الموارد العربية على رفاه صغار األطفال في عملها في مجال 

  .الصحة العقلية في حاالت النزاع

  

  إدخال تنمية الطفولة المبكرة إلى قاعات التدريس في المدارس الفلسطينية  : 2اإلطار 

. بتطبيق حزمة التعليم للجميع بدعم من فريق التعليم التابع لألمم المتحدة 2012بدأت فلسطين منذ العام 

وترّآز حزمة التعليم للجميع على التعليم الدامج والصديق لألطفال وتنمية الطفولة المبكرة، وتهدف إلى 

يم الجّيد وتوفيره لجميع األطفال بغض تعزيز قدرات موظفي وزارة التربية والتعليم العالي لالرتقاء بالتعل

تلّبي هذه الحزمة، المنّفذة في مدارس رائدة . النظر عن جنسهم وقدراتهم وإعاقاتهم وخلفياتهم وظروفهم

في آافة مقاطعات الضفة الغربية وغّزة، أهداف وزارة التربية والتعليم العالي المتمثلة بزيادة معدالت 

  .الدراسة في نظام التعليم وتحسين نوعية التعليم والتعّلم النفاذ واستبقاء األطفال في سن

 

من األطفال الفلسطينيين على خدمات روضة األطفال، وبالتالي، يبدأ معظم % 70ال يحصل حوالي 

وُيحرم عدة أطفال فلسطينيين، . األطفال بارتياد المدرسة من دون المرور بمرحلة الروضة أوًال

والجدير بالذآر أّن . الحياة والتعّلم التي تقّدمها تنمية الطفولة المبكرة خصوصًا األآثر ضعفًا، من أسس

آافة دور الروضة تقريبًا هي ملك لجهات خاصة وخاضعة إلدارتها، مع أّن معظمها مرّخص وخاضع 

، لم تكن تنمية الطفولة 2013ومن المهم أن نلحظ أّنه حتى العام . لرقابة وزارة التربية والتعليم العالي

  .لمبكرة جزءًا من نظام التعليم النظامي في فلسطينا
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سنة ( 0تمّثل أحد اإلنجازات الكبرى التي تحققت عبر حزمة التعليم للجميع بافتتاح قاعات تدريس الصف 

وفي . للمرة األولى في المدارس العامة في فلسطين) واحدة من التعليم قبل المدرسي قبل الصف األّول

في غزة،  14قاعة تدريس ُتعنى بتنمية الطفولة المبكرة في الضفة الغربية و 30، افُتتحت 2013العام 

وتم توفير مواد التعليم والتعّلم . وهي خطوة هامة ُتدرج تنمية الطفولة المبكرة ضمن نظام التعليم النظامي

ت في بيئا) منهم فتيات% 50(طفل  1000لتنمية الطفولة المبكرة، في سبيل تحسين تنمية أآثر من 

الذين ُعّينوا مؤخرًا لتدريب في آافة تلك  0وخضع معّلمون الصف . دامجة وصديقة لألطفال وتعّلمهم

المدارس الرائدة، وآذلك األمر بالنسبة إلى معّلمي الصف األول لضمان إرساء الروابط الكفيلة بتسهيل 

  .االنتقال إلى مرحلة التعليم االبتدائي

  

ية والتعليم العالي االستراتيجية الوطنية األولى لتنمية الطفولة المبكرة فضًال عن ذلك، أنهت وزارة الترب

من خالل عملية دامجة على نطاق آبير تتضمن ممثلين عن وزراتي الصحة والشؤون االجتماعية 

ومكاتب شؤون المقاطعات ووآاالت تابعة لألمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية 

  .ومؤسسات أآاديمية

  

خذت خطوة أخرى بارزة في فلسطين من خالل إدراج تنمية الطفولة المبكرة للمرة األولى آبرنامج واُت

واستنادًا إلى التجربة الريادية ). 2014/2019(منفصل في الخطة االستراتيجية الجديدة للنهوض بالتعليم 

المزيد من قاعات في آافة المقاطعات، يكمن الهدف اليوم بافتتاح  0الناجحة لقاعات تدريس الصف 

وسيعود عامل تنمية القدرات . التدريس التي ُتعنى بتنمية الطفولة المبكرة تدريجيًا خالل األعوام المقبلة

بفائدة أيضًا على دور الروضة الخاصة بحسب االستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، مما يشّكل 

  .الرعاية والمعّلمين المدّربين حسن تدريب أولوية ضرورية ليتيح التعليم الجّيد إعداد مقدمي

   

من خالل حزمة التعليم للجميع الخاصة بفلسطين، ُبنيت رآائز متينة لتوسيع نطاق تنمية الطفولة المبكرة 

آجزء من نظام التعليم النظامي، مما يساهم إلى حد آبير بإحراز تقدم باتجاه التعليم للجميع عبر التصدي 

  .مرحلة مبكرة الحتياجات األطفال في

  

لتطوير الرعاية لطفولة المبكرة اأخرى على إنشاء مجموعة العمل العربية لرعاية وتربية  ةوتقوم مبادر

تتبنى مجموعة العمل شراآات متينة في إطار الطفولة و. والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة في المنطقة

تشّكل . متنوعة في مختلف الدول العربيةالمبكرة في قطاعات ومجاالت ومنظمات ووآاالت ومؤسسات 

وتشارك المعلومات وتّطلع على السياسات  ،المجموعة تحالفًا قويًا لدعم المسائل المتصلة بالطفولة المبكرة
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تملك مجموعة العمل العربية لرعاية و. والممارسات الوطنية المرتبطة بالطفولة المبكرة الفعالة والمبتكرة

مؤلفًا من أخصائيين وخبراء في مجال الطفولة المبكرة وباحثين مجلسًا استشاريًا  وتربية الطفولة المبكرة

أما الشرآاء . أآاديميين وممثلين عن منظمات غير حكومية ووآاالت تابعة لألمم المتحدة والحكومات المعنية

ول العربية والمنظمة في هذه المبادرة فهم برنامج الخليج العربي للتنمية والمكتب اإلقليمي لليونيسيف في الد

والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة إنقاذ ) Soul for Development(غير الحكومية سول للتنمية 

مكتب اليونسكو في بيروت، الذي يدير حاليًا مجموعة العمل وينّسق مع و) Save the Children(الطفولة 

  .ة العمل وتأمين التمويل الالزم لهااألطراف المعنية إلضفاء طابع مؤسساتي على مجموعجميع 

  

 تعميم التعليم االبتدائي .2

  

الربيع رتبط بالتعليم األساسي في بعض دول المنطقة نتيجة انعدام االستقرار السياسي واالجتماعي الم توّقف

حّيزًا خاصًا في المنطقة، علمًا أنها تنص من إطار عمل داآار وتحتّل اليوم االستراتيجية الخامسة . العربي

تلبية احتياجات نظم التعليم المتضررة بفعل النزاعات والكوارث الطبيعية وانعدام االستقرار : على ما يلي

. التفاهم المتبادل والسلم والتسامح وتساهم في منع نشوب العنف والنزاعاتوإنجاز برامج تربوية تعّزز 

يير السياسي في مصر وليبيا، ُطرحت المقاربات التي أعّدتها الشبكة المشترآة لتأثيرات التغ ستجابًةوا

مارس من /حتى آذار 2012من العام مايو /من أيار امتّدلوآاالت التعليم في حاالت الطوارئ في مشروع 

  ).3راِجع المربع ( 2013العام 

 

دعم التعليم الجّيد من خالل المعايير الدنيا التي وضعتها الشبكة المشترآة لوآاالت التعليم في : 3اإلطار 

  حاالت الطوارئ في مصر وليبيا اللتين تمّران بمرحلة انتقالية 

دف المشروع إلى بناء قدرات الجسم التعليمي المتخصص في مصر وليبيا لتطبيق المعايير الدولية التي ه

أعّدتها الشبكة المشترآة لوآاالت التعليم في حاالت الطوارئ، في خضّم األزمات التي تشهدها آل من 

الدولتين، وبالتالي الحرص بقدر اإلمكان على المحافظة على فرص التعّلم الجّيد أو استرجاعها لألطفال 

  :فضًال عن ذلك، سعى المشروع إلى. المتأّثرين بحاالت الطوارئ

  نظام التعليم على االستعداد لمواجهة آثار الكوارث والوقاية منها والتخفيف من تعزيز قدرة

 .حّدتها، عبر تطوير استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ودرئها

  الحرص على أن تتصّدى نشاطات التثقيف في مجال الطوارئ للتحدي المتمّثل بضمان التعليم

لممارسة المهنية تتقن آيفية تطبيق المعايير الدنيا الجّيد للجميع عن طريق إنشاء شبكات وطنية ل

 .للشبكة المشترآة لوآاالت التعليم في حاالت الطوارئ وتكون على اطالع بالمبادئ المتعّلقة بها
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أعداد المشارآين (مستفيد، عبر النشاطات التالية  741شهرًا، قّدم المشروع اقتراحات وتدريبًا لـ 11خالل 

  ):بين قوسين

 معايير التعليم الجّيد في مصر وليبيا اللتين تشهدان مرحلة "لصانعي القرارات حول  ورشة عمل

 )18"(انتقالية

 28(مصر  -ورشة عمل لتدريب المدرِّبين( 

 30(ليبيا  -ورشة عمل لتدريب المدرِّبين( 

  182(مصر  -محافظات 8ست ورش عمل تمهيدية لمسؤولين في وزارة التربية والتعليم من( 

  72(ليبيا  -محافظات 3عمل تمهيدية لمسؤولين في وزارة التربية والتعليم من ثالث ورش( 

  سد الفجوة بين الطوارئ والتنمية: التعليم الجّيد في األوضاع االنتقالية"ندوة للخبراء حول "

)31( 

  ورشة عمل تستهدف مدراء المدارس على النطاق الوطني عبر اجتماع عن طريق الفيديو

)304 ( 

  عمل تدريبية في محافظات مختلفة تستهدف مسؤولين تقنيين في وزارة التربية ثالث ورش

 )53(والتعليم 

  

إقرار الدول المعنية بأهميته ورغبتها بتطوير المقاربة المعتمدة في : أثبت المشروع نجاحه بطريقتين

  :المستقبل

خطوات العملية التي وزارتا التربية والتعليم المصرية والليبية وال إّن االهتمام الذي أبدته"

هي الدليل القاطع على  اتخذتاها لتعبئة الجهود من أجل االنتقال إلى مرحلة ثانية من المشروع

نجاح هذا األخير في ضمان التزام السلطات المحلية وتلبية احتياجاتها وأولوياتها الراهنة وإعداد 

عن الدول األخرى المتأثرة  نموذج ناجح يمكن تطويره وتطبيقه في الدولتين، فضًال/خطة رائدة

  ).10: تقرير إنجاز المشروع." (بالربيع العربي

  

نظرًا الحتمال اعتماد المقاربة ذاتها في دول المنطقة األخرى، شارك ممثلون من لبنان وتونس واألردن 

  . 2012نوفمبر من العام /في ندوة الخبراء التي ُعقدت في تشرين الثاني

ال يمكن اعتبار نظام التعليم فعاًال إذا عجز عن استبقاء األطفال في المدرسة لمدة آافية حتى يكتسبوا المهارات 

أولئك  يهدرالمدارس، ب االلتحاقفباإلضافة إلى األطفال غير القادرين على . األساسية وأدوات التعّلم الرئيسية

بالتالي، ال بّد من تصّور تدابير خاصة لمعالجة هذه . النظام يتسببون باختاللو قدراتهم هاالذين يتسربون من

  ):4 اإلطارراِجع (المشكلة 
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  الوصول إلى األطفال غير الملتحقين بالمدارس والمتسربين منها في المغرب : 4اإلطار 

في بداية العام الدراسي  القيدأحرز المغرب تقدمًا ملحوظًا باتجاه تعميم التعليم االبتدائي، إذ يبدو أّن معدل 

إال أّن التغّيب من المدارس والتسرب منها يعنيان أّن نسبة معّينة من األطفال ال %. 99.6قد بلغ  2013

على أربع مناطق بلغ المتوسط اإلجمالي لألطفال  2012على ضوء دراسة أجريت في العام . ترتادها

د من أصل ثمانية، ُيرّجح عدد األطفال ، أي حوالي طفل واح%12.3المتسربين من المدرسة فيها 

  .500000المتسربين من المدرسة على الصعيد الوطني بحوالي 

  

، تصّدى المغرب لهذه المشكلة عبر سلسلة من المبادرات تهدف إّما إلى تمكين األطفال من 1997منذ العام 

تغّيرت خصائص المتسربين  وقد. إعادة االلتحاق بالتعليم النظامي أو إلى إعدادهم لدخول معترك العمل

منهم اليوم في سن الثانية عشر أو ما فوق، وتحّول التحدي % 73عن المدرسة في العقد األخير، إذ أصبح 

. المتمثل بالتسرب من المدرسة من التعليم االبتدائي إلى المرحلتين الدنيا والعليا من التعليم الثانوي

  .طفال المتسربين من المدرسة في مناطق ريفيةمن األ% 75باإلضافة إلى ذلك، يعيش أآثر من 

  

انطالقًا من اإلنجازات والخبرة التي تحققت من خالل البرامج المخصصة لألطفال والشباب المتسربين من 

المدرسة طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية، طّور قسم التعليم غير النظامي استراتيجية جديدة في العام 

األعمال التي تغطيها برامج قسم التعليم غير النظامي من سن االنتهاء من التعليم وسيمدَّد نطاق . 2013

تأخذ االستراتيجية بعين االعتبار تطلعات الشباب، وخصوصًا رغبة عدة . 20إلى سن ) سنة 15(اإللزامي 

اضوا هذه مراهقين باالستعداد الختبار مجال العمل عوضًا عن إعادة االلتحاق بالتعليم النظامي بعد أن خ

  :التجربة غير المرضية بالنسبة إليهم، وتقترح االستراتيجية ثالثة أهداف متكاملة

  سنة 15حتى (دعم المدارس لكي تستبقي األطفال في المدرسة أقّله لسنوات التعليم اإللزامي.( 

 ليم النظاميتسهيل إعادة التحاق األطفال المتسّربين من المدرسة الذين يوّدون االنخراط مجددًا في التع. 

 المراهقين الراغبين بالخضوع لتدريب مهني وتقديم برامج تحضير أو تدريب /إعداد األطفال

 .سنة وما فوق 15مهني ألولئك الذين يبلغون من العمر 

  

  :ستتوّلى ثالثة برامج منفصلة تطبيق هذه األهداف

 والنشاطات المحّفزة  دعم األطفال المعّرضين لخطر التسرب من المدرسة عبر المتابعة الشخصية

 .إلى جانب التعليم

 برنامج تعّلم مسرَّع لتمكين المتعّلم من بلوغ مستوى مالئم لسّنه بأسرع : إعادة االلتحاق بالمدرسة

 .وقت ممكن للعودة إلى المدرسة
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 ترتكز على تعليم المهارات األساسية الموّجهة نحو الحياة العملية ألولئك : دورة تدريبية مهنية

أما الشباب الذين تزيد . سنة ويوّدون سلوك هذا الطريق 15و 12تتراوح أعمارهم بين الذين 

 .عامًا، فيتوفر تدريب مهني مخصص لهم، يشمل المهارات المهنية العامة 15أعمارهم عن 

  

االجتماعي الضروري لنجاح هؤالء الشباب  –تنضوي االستراتيجية أيضًا على توفير الدعم النفسي 

ضافة إلى نشاطات التواصل والتعبئة لالرتقاء بالتعليم على الصعيد المحلي وتوليد الدعم على الضعفاء، باإل

  .مستوى المجتمع المحلي للمدارس ومراآز التعلم األخرى

  

  .2013. قسم التعليم غير النظامي: المصدر

  .ن بالمدرسة والمتسّربين منهااستراتيجية المقاربات غير النظامية لإلدماج المدرسي والمهني لألطفال غير الملتحقي

  

 لشباب والكبارالدى مهارات التعّلم  .3

  

والتدريب في المجال التقني والمهني دورات التعليم توّجهون نحو تراجعت نسبة الشباب في المنطقة الذين ي

خلق وظائف إضافية نظرًا للحاجة إلى ولكن . خالل الفترة التي تغّطيها خطة التعليم للجميع، آما سبق وأشرنا

والتدريب في التعليم في االقتصاد النظامي وقوة االقتصاد غير النظامي في عدة دول عربية، يضطلع آثيرة 

والتدريب في التعليم لسوء الحظ، في بعض السياقات، يرى الشباب . جوهريالمجال التقني والمهني بدور 

مسار التعليم  انتهاجنسبة إلى أولئك الذين ال يستطيعون المجال التقني والمهني على أّنه ثاني أفضل خيار، بال

بالتالي، تبرز حاجة . الثانوي العام الذي يتصف بالمزيد من األآاديمية وال ينتقلون إلى مؤسسات التعليم العالي

إليجاد فرص عمل منتجة والتدريب في المجال التقني والمهني، ليس فقط من ناحية أهّميته التعليم لالرتقاء ب

وأفادت أبحاث ُأجريت مؤخرًا أّن تدريب المعّلمين . هئق، ولكن أيضًا نوعيته واحترافومقابل أجر ال

  ).5 اإلطارراِجع (للمضي قدمًا  أيضًا أساسيوالتدريب في المجال التقني والمهني التعليم على والمدّرسين 
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    تدريب المعّلمين والمدّرسين على التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني : 5اإلطار 

تدريب المعّلمين والمدّرسين في المساعدة على خلق فرص عمل للقوى العاملة من  يكمن الهدف اإلجمالي

ن والمدّربين بحيث للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وتجهيز المعّلمين والمدّرسيالتي خضعت 

انطالقًا من و .يلّبي هذا التعليم االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمجتمعات التي يخدمونها

التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في المنطقة، ُحددت  المالحظات والخبرات الناتجة عن برامج

 .المجاالت التالية على أنها أساسية لتقديم نوعية جّيدة من التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني

 يتضمن ذلك إنشاء بنية ومعايير مهنية مشترآة، : إضفاء الطابع المهني على الجسم التعليمي

ات التدّرج والحوافز والترقية والتقييم واإلجراءات الجزائية والمعايير على غرار إجراء

إّن هذه العملية طويلة األمد ويجب . األخالقية والحقوق المرتبطة بتدريب المعّلمين والمدّرسين

وُتظهر مثًال اإلصالحات في مصر والمغرب . أن تتضمن استشارات مع الموظفين الحاليين

ز تقدم وإيجاد طرق إلشراك المعّلمين والمدّرسين والحصول على واألردن أنه يمكن إحرا

 . دعمهم في هذا السياق

 يؤّمن  الحكومة الفعالة الطاقة والموارد والسلطة الضرورية لتطوير : بناء الحكومة الفعالة

تدريب المعّلمين والمدّرسين، وفي الدول التي التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني و

فيها الحكم موّحدًا وفعاًال نوعًا ما، آاألردن والسعودية، يتمتع تدريب المعّلمين يكون 

وفي المغرب، يبدو أّن اإلصالحات في الحكم تؤدي . والمدّرسين نسبيًا بموارد جّيدة وبحيوية

 .التعليم والتدريب في المجال التقني والمهنيإلى تحسينات في تدريب المعّلمين والمدّرسين و

 تملك عدة دول أنظمة ضمان نوعية خاصة وعامة في ما يتعّلق : ر وضمان النوعيةالمعايي

التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، بما في ذلك إنشاء هيئات تنسيق وطنية مثل ب

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد في مصر ومرآز االعتماد وضمان الجودة في 

رب العربي، تّتبع الوزارات إجراءات اعتماد تدرس جودة الجسم وفي دول المغ. األردن

وتسترعي مسائل أخرى أيضًا االنتباه مثل وضع المدّربين في أماآن . التعليمي القائم وسيرته

. العمل والمصادقة على مهارات التدريب وإصدار الشهادات المناسبة لها ودور أجهزة التفتيش

  التعليم والتدريب في المجال  المعّلمين والمدّرسين ومزّوديالعالقة بين مؤسسات تدريب

التعليم والتدريب مراآز  تختلف االستراتيجيات المّتبعة من حيث مدى توفير: التقني والمهني

طّور . أو مؤسسات التدريب المختصة لتدريب المعّلمين والمدّرسين في المجال التقني والمهني

وُتعّد المرآزية التدريب أو وضعه بتصّرف القطاع . يمالمغرب نموذجًا يجمع نوعي التعل

فالمغرب وتونس . الخاص أيضًا استراتيجيات تسعى الدول إلى اعتمادها بطرق مختلفة

واإلمارات العربية المتحدة تدعو إلى تحقيق الالمرآزية، فيما تحّول دور الحكومة في 
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 .ر تنظيميالسعودية من تدريب المعّلمين والمدّرسين عمليًا إلى دو

 يساهم تعزيز التعاون بين مؤسسات تدريب المعّلمين : العمل مع المؤسسات واألسواق الخاصة

والمدّرسين وأرباب عمل الموظَّفين الذين سيخضعون لتدريب على يد خّريجيها إلى تحسين 

. التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني بالحياة العملية المهنيةقدرة المدرِّبين على وصل 

. وتعمد آلّية المدّربين التقنيين في السعودية إلى توظيف معّلمين خالل مرحلة تعليمهم األولية

تدريب المعّلمين والمدّرسين، مثًال عبر وضع معايير وُتشرك عدة دول أرباب العمل في إدارة 

 .ن والمدرِّبينمهنية للمعلِّمي

 لم يتم إيالء األهمية الالزمة للمساهمة التربوية : التربية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

في مجال تدريب المعّلمين والمدّرسين عبر المنطقة، حيث ُتعتبر المقاربات المرتكزة على 

متعلِّم على مستوى وبالتالي، فتشكيل مقاربة مرتكزة على ال. المعّلم شائعة في األطر التعليمية

التعليم والتدريب في المجال التقني تدريب المعّلمين والمدّرسين سينعكس إيجابًا على توفير 

فضًال عن ذلك، فيما . والمهني للمتدربين الذين قد خاضوا ربما تجربة غير ناجحة في المدرسة

ا بعد بالمقاربات يتزايد النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لم ُيدمج استخدامه

التعليم  تدريب المعّلمين والمدّرسين وبالتالياألخرى آجزء من مجموعة الطرق المعتمدة في 

  .والتدريب في المجال التقني والمهني

 يبدو أّن المنطقة العربية تعاني : استرشاد الحوآمة والممارسة من األبحاث والتقييم والمعلومات

التعليم والتدريب في المجال تدريب المعّلمين والمدّرسين و من نقص في األبحاث البّناءة لجهة

. التقني والمهني بشكل عام، مما ال يتيح استخالص العبر من المبادرات المتعددة ومشارآتها

وبصورة خاصة، ما من أدّلة ُتثبت أّن األبحاث والتقييم في ما يخص التعليم والتدريب في المجال 

ي والمؤسساتي، تساهم في التقني والمهني، مثل تطوير المنهج الدراسي واإلصالح التربو

وفي هذا اإلطار، ُتعد شهادة جديدة للخّريجين في السعودية . تدريب المعّلمين والمدّرسين

 .بادرة أمل إلعداد أجندة أبحاث) ماجستير في التعليم والتدريب المهني الدولي(

 لتعاون فيالتاريخية واللغوية القائمة في المنطقة أّن ا تفترض العالقات: التعاون اإلقليمي 

تدريب المعّلمين والمدّرسين ممكن ومنشود، مثًال من ناحية تطوير الموارد التعليمية مجال 

ومشارآتها ودعم األبحاث المستندة إلى المقارنة وخطط تبادل الخبرات الآتساب مهارات 

 .إضافية أو تخصصات مهنية عبر دراسات ُتجرى في دول عربية أخرى

  

التعليم والتدريب في المجال  السياسات والممارسات المعنية بمعّلمي ومدّرسي: خلق فرص العمل. )مقبل(اليونسكو : المصدر

  .في المنطقة العربيةالتقني والمهني 
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والتدريب في المجال التقني والمهني في المنطقة مع المعايير الدولية، لكي يتم ال بد من تكييف نوعية التعليم 

. اعتماد المؤسسات التي تقّدمه وتبّنيها بالكامل وُيعترف بكفاءات خريجيها في سوق العمل بطريقة تليق بهم

  ).لالطالع على مبادرة مماثلة في العراق 6 اإلطارراِجع (

  

  م والتدريب في المجال التقني والمهني في العراق تحسين نوعية التعلي: 6اإلطار 

، واصلت اليونسكو التعاون مع وزارة التربية 2013انطالقًا من التدخالت التي حصلت خالل العام 

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق في المناطق الوسطى وإقليم آردستان إلدماج المعايير 

جامعة : في هذا الصدد، وقع االختيار على مؤسستين رائدتين. التقني والمهنيالدولية ضمن نظام التعليم 

ُينجز حاليًا تقييم داخلي وخارجي العتماد الجامعتين، وقد ُأعّد دليل شامل للنظام . دهوك وجامعة البصرة

  . الداخلي وتم إدخال نظام الساعات المعتمدة الدولي لتبّنيه في المستقبل

  

كو إلى مساعدة المؤسسات على التمّيز في آافة المجاالت وفقًا للمعايير الدولية، مع تهدف تدخالت اليونس

فضًال عن ذلك، ترّآز المشاريع الحالية على . االهتمام بشكل خاص بالتقييم واالعتماد وضمان النوعية

ا التعاون، ونتيجة هذ. إعادة إحياء دور النساء في مؤسسات التعليم العالي ليضطلعن بمسؤوليات القيادة

سُيقام إطار لمدّونات قواعد السلوك وأنظمة النزاهة األآاديمية ضمن آافة المعاهد التربوية، بواسطة 

أدوات مثل الدورة التعليمية على اإلنترنت والمواد الدعائية وإنشاء مكاتب ومنتديات للنزاهة األآاديمية 

  .في مؤسسات رائدة

  

انسجامًا مع الجهود الرامية إلى تحسين النوعية، تتبنى اليونسكو مقاربة شاملة وتشارآية مع الوزارات 

األربع في المناطق الوسطى وإقليم آردستان الستعادة النوعية الجّيدة للنظام التقني والمهني في آافة أنحاء 

  . العراق

  

 لدى الكبار القرائية .4

  

منطقة، وفي بعض الدول، سيتوجب الكتابة لدى الكبار تحديًا مطروحًا في الوالقراءة نشر مهارات زال ال ي

المزيد من الجهود الهادفة لزيادة معدالت القراءة والكتابة وتخفيض العدد المطلق للكبار الذين ال يجيدون  بذل

النساء انتباهًا خاصًا بما أّن نسبة اإلناث  لدىالقراءة والكتابة تعميم تطلب باإلضافة إلى ذلك، ي. مهاراتهذه ال

  .2015العام  يين ُيتوقع أن ترتفع قليًال بحلولمن بين الكبار األم
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تستمر مصر في السعي جاهدًة لتعليم مهارات القراءة والكتابة عبر حملتها الوطنية للقراءة والكتابة والنهضة 

وتعزز مبادرات صغيرة النطاق صادرة عن المجتمع المدني البيئة . 2020- 2011التعليمية في مصر لفترة 

هي و 2014في المجتمع الفلسطيني لعام حملة تشجيع القراءة  نشر عادة المطالعة، ونذآر منهابهدف المثّقفة 

منظمة محلية ومرآز مجتمعي ومكتبة  350مبادرة لمؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، بالشراآة مع ما ال يقل عن 

  ).7 اإلطارراِجع (في المنطقة  بالقرائيةوتدعم اليونسكو أيضًا المبادرات المعنية . وناٍد شبابي فلسطيني

  

  بناء القدرات المتعّلقة بالقراءة والكتابة  - السودان: 7المربع 

ُيعّد السودان إحدى الدول العربية التي تملك أدنى معدالت القيد في مرحلة التعليم االبتدائي القرائية لدى 

ماليين فرد أّمي، بمعظمهم من النساء، ويبدو أّن معدل التسرب من المدرسة  10الكبار، إذ تضّم أآثر من 

يصطدم التقدم في مواجهة تحدي نشر القراءة والكتابة بعدة عوائق مثل النقص . ايدًا فيهايشهد ارتفاعًا متز

في الميسِّري المدرَّبين في هذا المجال ومحتويات القراءة والكتابة غير المالئمة وممارسات التعليم والتعّلم 

ات المرتبطة بمبادرة لتعليم ، حددت حلقة دراسية وطنية األولوي2013في بداية العام . القديمة والتقليدية

  :القراءة والكتابة تمتد على سنة بالتعاون مع اليونسكو

 مراجعة محتوى المنهج الدراسي وحزمة تدريب المعلِّمين وتطويرهما. 

  للقراءة والكتابة الوطني  شانديحلقات دراسية وورش عمل تدريبية باإلضافة إلى تجهيز مرآز

 .بالمعّدات

 ن في هيئة تعليم الكبار لتخطيط برامج القراءة والكتابة وتنفيذها وتقييمهاتعزيز مهارات العاملي. 

 تعزيز التعاون بين دول الجنوب من حيث برامج القراءة والكتابة. 

  اتخاذ تدبير وقائي ذات صلة لزيادة معدل االستبقاء في المدارس والحد من التسرب منها في

  .الصفوف األولى

  

أهداف المشروع تضّمنت تدابير لمواجهة مشكلة التسرب من المدارس، وبالتالي تجدر اإلشارة إلى أّن 

معالجة أحد مصادر تحدي القراءة والكتابة لدى الكبار، وهو فشل النظام المدرسي في استبقاء التالميذ 

  .ونقل مهارات القراءة والكتابة المستدامة إليهم

  

ر والفيضانات، حقق المشروع النتائج التالية، من خالل بالرغم من التحديات المتمّثلة بانعدام االستقرا

  :ورش عمل تدريبية وتطوير موارد القراءة والكتابة وتدابير من شأنها تعزيز المقاربة الدامجة في التعليم
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 نشر التوعية وتبادل الخبرات اإلقليمية والدولية. 

 تطوير الموارد األساسية وحزم التدريب. 

 الكتابة ودليل التدريب الخاص بميسِّري نشر القراءة والكتابةتحديث محتوى القراءة و. 

 تدريب المدرِّبين الذين يعّلمون القراءة والكتابة. 

 زيادة معدل االستبقاء فيها/ إدخال ابتكارات تعليمية للحد من معدل التسرب من المدارس.  

  

تأثيره، عبر التدريب  من الضروري تعزيز القدرات في سبيل ضمان استدامة المشروع وتوسيع نطاق

  . المستمر أثناء الخدمة

  

وفي إطار المشروع ذاته، عقدت اليونسكو أيضًا المؤتمر األول في السودان حول تعليم األطفال ذوي 

  .اإلعاقة

  

 بين الجنسين اتتفاوتال .5

  

األول وفي  آما هي الحال في عدة مناطق من العالم، تملك الفتيات فرصًا أقل في ارتياد المدرسة في المقام

بشكل  الفتيات الريفيات بالنسبة إلىوتكون هذه الفرص بعيدة المنال . بعدها متابعة التعليم الثانوي والعالي

وبالتالي، فتحسين نفاذ الفتيات إلى التعليم من خالل توفير بيئة تعّلم مؤاتية أساسي إلحراز التقدم . خاص

  ).حول تجربة مصر 8 اإلطارراِجع (المنشود 

  

 مشروع تحسين نوعية التعليم ونتائج التعّلم للبنات : 8اإلطار 

  مصر -لوآالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة

، وفي بداية العقد، بلغ عدد الفتيات 2004أخذ الفقر يزداد في مناطق ريفية من صعيد مصر منذ العام 

فحتى ولو . سنوات أآثر من نصف مليون فتاة، 10و 6اللواتي ال يرتدن المدرسة وتتراوح أعمارهّن بين 

بدت معدالت االلتحاق في التعليم االبتدائي مرتفعة، إال أّن الظروف العائلية حّتمت ازدياد تغّيب الفتيات، 

في هذا اإلطار، تمّثلت أهداف التدخل الممتّد على خمس . خصوصًا اللواتي تعّول عليهّن أسرهّن إلعالتهّن

  :سنوات بما يلي

 ادة نفاذ الفتيات إلى التعليم الجّيد في المناطق النائية والمحرومة في صعيد مصرزي. 

 تحسين نوعية التعليم والتعّلم في المدارس واإلدارات المتخصصة. 
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 النهوض بإدارة المدارس والحكم فيها. 

مارس / إلى آذار 2008فبراير من العام / يمتّد مشروع تحسين نوعية التعليم ونتائج التعّلم للبنات من شباط

وقد تضّمن في البدء توفير التدريب والدعم التقني بشكل مباشر وتجهيز قاعات التدريس . 2013من العام 

. وتزويد مدارس ابتدائية وتحضيرية بمعدات تكنولوجيا المعلومات في أربع محافظات من صعيد مصر

إلى المساعدة التقنية لألجهزة المرآزية  وتطّور الحقًا ليرّآز على القراءة في الصفوف األولى، باإلضافة

  .والالمرآزية في وزارة التعليم

  

، تحّسن معّدل القيد لدى الفتيات بشكل ملحوظ، إال أّن معايير التحصيل حظيت المدارس بدعم آبير فيما

راءة الدراسي بقيت شديدة االنخفاض، مما بّين أهمية تمكين الفتيات الريفيات من تحسين مهاراتهّن في الق

عن طريق برنامج نهج القراءة المبكرة للصفوف األولى المرتكز على علم الصوت . والرياضيات

فمقارنًة مع فريق . والمهارات المكتسبة عبر األلعاب التثقيفية، أظهر تقييم أّن األداء تحّسن بصورة ملفتة

وقراءة الكلمات %) 174(+المراقبة، حققت الفتيات في البرنامج نتائج أعلى في المقاطع اللفظية 

على ضوء هذه النتائج، عمدت الحكومة المصرية إلى %). 68(+والطالقة الشفهية في القراءة %) 77(+

معّلم للصف األول في نهج  35000ترقية البرنامج إلى المستوى الوطني وساهم المشروع في تدريب 

حزمة من  48000ب وتوزيع مدّر 320القراءة المبكرة للصفوف األولى، من خالل منح شهادات لـ 

  .مدرسة ابتدائية 16000المواد الضرورية للصف األول على 

  

فمن . تجدر اإلشارة إلى أّن نسبة مشارآة الفتيات المتدّنية في التعليم شّكلت المحّرك الرئيسي للمشروع

خالل معالجة مسألتي النفاذ واألداء، أتاح المشروع إمكانية تحسين نوعية التعليم االبتدائي إلى حد آبير 

  .  د الوطنيعبر تبّني استراتيجية جديدة للقراءة والكتابة المبكرة على الصعي

 

 نوعية التعليم .6

  

تكافؤ الجنسين، انصّب  فيبينما ازداد النفاذ إلى التعليم االبتدائي والثانوي عبر المنطقة، وترافق مع تقدم 

ينطلق هذا الهاجس من تعزيز فعالية األنظمة المدرسية وآفاءتها إلى ال . االنتباه على تحسين نوعية التعّلم

. خالل التعليم النظامياآتساب الشباب لمهارات مستدامة من ضمان من أيضًا واألهم  بل، فحسب أقصى حد

يتطلب الذي عمل اللسوق يحّضرهم لتعّلم مدى الحياة، ومن جهة أخرى، فمن جهة، يزّودهم ذلك بأدوات ا

سين نوعية وحاليًا، يتم العمل على عدة مشاريع لتح. بشكل متزايد معالجة المعلومات والتعامل مع المعرفة

  ).10 اإلطارو 9 اإلطارراِجع (التعليم ونتائج التعّلم 
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  )ARAIEQ( البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم: 9اإلطار 

هو عبارة عن مبادرة لوزراء التعليم في الدول ) ARAIEQ( البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم

العربية تهدف إلى إضفاء المزيد من الزخم على نوعية التعليم، سعيًا لتحقيق الهدف السادس من خطة 

بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية، . التعليم للجميع

ي، تستجيب المبادرة للقلق المنتشر عبر المنطقة إزاء نوعية التعليم غير المالئمة اليونسكو والبنك الدول

فقد سّجلت خمس دول في المنطقة، هي جيبوتي . وبالتالي وجوب التعامل معها آأولوية تستدعي التحرك

يل وهذا مؤشر بد% (90ولبنان وموريتانيا والمغرب واليمن، معدالت انتقال إلى التعليم الثانوي دون 

) 2014اليونسكو (، في حين لم تملك ست دول أخرى أي بيانات )على نوعية التعليم في المرحلة االبتدائية

  :خمسة مجاالت عمل ARAIEQلمعالجة أبعاد تحسين النوعية، أوجد . في هذا اإلطار

  

  البرنامج العربي لتطوير مناهج التدريس وتوظيف تقنيات المعلومات واالتصال في التعّلم

)APIQIT(ويترأسه المرآز الوطني للتكنولوجيات في التربية في تونس، تونس ،. 

  البرنامج العربي المعني بسياسات المعّلمين)APTP( وتترأسه أآاديمية الملكة رانيا لتدريب ،

 .المعّلمين في عّمان، األردن

  البرنامج العربي لتقييم التعليم وتحليل السياسات)APEEPA(نسكو في ، ويترأسه مكتب اليو

 .بيروت

  البرنامج العربي المعني بمرحلة الطفولة المبكرة)APECD( وتترأسه ورشة الموارد العربية ،

 .في بيروت، لبنان

  البرنامج العربي للريادة)APEEI(وتترأسه منظمة إنجاز العرب في عّمان، األردن ،. 

 

في آل من البرامج المذآورة، تؤدي تنمية قدرات المؤسسات الوطنية دورًا مرآزيًا، عبر دورات تدريبية 

، سعت النشاطات التي تضمنت ورش عمل إقليمية إلى تعزيز اآلليات الوطنية APEEPAففي . إقليمية

  :ذات الجودة العالية لتقييم نوعية التعليم وأنظمة تحليل بيانات التقييم

  

  البحرين، : دولة 17، في )2013(االستطالع اإلقليمي لرسم خارطة أنظمة التقييم الوطنية

مصر، األردن، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، 

 .السودان، سوريا، تونس، اإلمارات العربية المتحدة واليمن

 لتوفير المساعدة التقنية وتمت ) 2013(جريت زيارات ميدانية ُأ: المساعدة التقنية لليبيا وموريتانيا

 .مشارآة االقتراحات مع الوزارات ذات الصلة لتحسين نظام التقييم الوطني في آل من الدولتين
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  الخاصة باالتجاهات في الدراسة العالمية ) 2013(قاعدة بيانات األبحاث ومناقشة السياسات

، لتنمية المهارات التحليلية لخبراء التقييم الوطنيين 2011 لعام) TIMSS(للرياضيات والعلوم 

خبير وطني من ثماني دول  18، بمشارآة 2011لعام  TIMSSباستخدام قاعدة بيانات 

وسيتبع ). البحرين، األردن، لبنان، عمان، فلسطين، المملكة العربية السعودية، تونس واليمن(

بهدف تعزيز مهارات ) 2014(اسات الوطنية ذلك ورشة عمل إقليمية لتطوير مذّآرات السي

  .الوطنية TIMSSالكتابة لدى فرق 

  

  .ضمن آل من البرنامج المذآورة 2014ويتم التخطيط للمزيد من األنشطة في العام 

  

مل في المجتمع في عالم اليوم، يكمن جزء من ضمان نوعية التعليم الجيدة وإعداد الشباب لالضطالع بدو آا

خدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، آما أوصت االستراتيجية العاشرة من إطار است في تدريبهم على

. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمساهمة في تحقيق أهداف خطة التعليم للجميع تطويع: عمل داآار

الرامية إلى إدماج ) مصر، األردن، عمان، فلسطين وقطر(جهود خمس دول عربية  10 اإلطاريصف و

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدورة التعليمية

  

  إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم: 10اإلطار 

الحياة والعمل على األطفال تعّلم يحّتم تواجد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وانتشارها في آافة مجاالت 

عدة أشكال من معرفة التكنولوجيا الرقمية، ليس فقط لمجرد معرفتها بل أيضًا لدعم تعليمهم عبر المرحلة 

قّيمت دراسة أجراها معهد اليونسكو لإلحصاء في العام . الثانوية وما بعد المرحلة الثانوية والتعليم الجامعي

المعلومات واالتصاالت واالستعداد اإللكتروني في نظم التعليم في خمس  مستوى إدماج تكنولوجيا 2013

قياس لدرجة "ُيعرَّف االستعداد اإللكتروني على أنه . مصر، األردن، عمان، فلسطين وقطر: دول عربية

ت استعداد دولة للمشارآة في النشاطات اإللكترونية، وبالتالي االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

تملك الدول الخمس المذآورة سياسات حالية ونشطة في ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات ". في التعليم

  .واالتصاالت في التعليم وأنواع أخرى من االلتزامات الرسمية، بما فيها الخطط واألحكام التنظيمية

المزيد عن آيفية استخدام  في عدة دول عربية، على غرار مناطق أخرى من العالم، يتعّلم األطفال والشباب

ففي مصر، . أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المختلفة بشكل غير رسمي خارج النظام المدرسي

استخدم الشباب األجهزة المنقولة واإلنترنت بفعالية للتواصل خالل الربيع العربي، وهذا مثال على 

  . الذي يتخّطى القدرة الحالية لنظم التعليم والمدارساالستخدام الكثيف لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
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تختلف السياسات المتعّلقة بإدراج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم بحسب مستويات التعليم 

المعنية وإدماجها النسبي عبر المنهج الدراسي ومدى تلقينها آمادة تعليمية أو آوسيلة لتعّلم مواد أخرى 

يفيد األردن وعمان وقطر أّن لديهم . المعّلمين والتالميذ للمواد المرتكزة على اإلنترنتومدى استخدام 

المرحلة الدنيا والمرحلة العليا من التعليم المرحلة االبتدائية و: أهداف خاصة في مراحل التعليم الثالث

تفتقر المرحلة االبتدائية إال أّن هذه المقاربة تجاه السياسات ال تنطبق على مصر وفلسطين، حيث . الثانوي

ألهداف محددة أو لدورة تعليمية تغطي المهارات الحاسوبية األساسية، إذ تبدأ هذه األخيرة في المرحلة 

يشّجع األردن وعمان وقطر . الدنيا من التعليم الثانوي وتستمر حتى المرحلة العليا من التعليم الثانوي

تصاالت عبر المواد التعليمية، ولكّن مصر توصي باستهداف التعليم المدعوم بتكنولوجيا المعلومات واال

  .مواد تعليمية محددة ال غير عند بعض المستويات

  

 المتعّلم إلى الحاسوبفي ما يتعّلق بالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها، تشّكل نسبة 

)LCR(  تعّلم إلى الحاسوب المتصل باإلنترنتالمقياسًا بديًال لتمكين استخدام الحاسوب، أما نسبة 

)LCCIR ( فهي مؤشر يقيس قدرة نظم التعليم على دعم التعليم المدعوم بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .في الدول الخاضعة للدراسة LCCIRو LCRيبّين الجدول أدناه  .الذي يستخدم الشبكة العالمية

 

ل مستويات أعلى من مصر وفلسطين من حيث إدماج التعليم تظهر البيانات أّن األردن وعمان وقطر تسّج

ففي حين . المدعوم بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبنى التحتية األساسية واالتصال باإلنترنت

طفل بشكل متوسط استخدام الحاسوب ذاته في فلسطين وخصوصًا مصر، ينخفض هذا  120يتشارك 

  .االتصال باإلنترنت والنفاذ إليه نمطًا مماثًال ويتبع. العدد في األردن وعمان وقطر

  .2013. معهد اليونسكو لإلحصاء

  :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال التعليم في خمس دول عربية
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تحليل مقاِرن إلدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستعداد اإللكتروني في المدارس في مصر 

  .وعمان وفلسطين وقطرواألردن 

  

  :تتضمن مبادرات أخرى لتحسين نوعية التعليم في المنطقة العمل التعاوني في العراق، آما يلي

 ديسمبر من العام / ُأطلقت هذه المبادرة في شهر آانون األول: ير االستراتيجية الوطنية للتعليمتطو

/ عن طريق ورشة عمل ُنّظمت في حزيران ،بدعم من البنك الدولي واليونسكو واليونيسيف 2012

 .االستراتيجية الجديدةفي ما يخص لتطوير خطة العمل وإطار الرصد والتقييم  2013يونيو من العام 

 

 إدوآيشن أبوف أولبالتعاون مع منظمة : تجديد المنهج الدراسي )Education Above All( ُأعّد ،

وزارة التعليم، وخضع موظفو وزارة التعليم  إطار عمل لمنهج دراسي جديد في العراق، تبّنته

 .لتدريب حول تطوير المنهج الدراسي والكتب المدرسية ووضع المعايير والتقييم

 

 إدوآيشن أبوف أولبالتعاون مع منظمة : االستراتيجية الوطنية لتدريب المعّلمين )Education 

Above All( يناير من العام / في آانون الثاني، ُأطلقت االستراتيجية الوطنية لتدريب المعّلمين

مدّربًا محترفًا لتدريب ُيعنى بمهارات  30وخضع . حزمة لتدريب المعّلمين 16وُطّورت  2014

مشرفًا لتدريب حول مهارات تدريب  190تطوير مواد التدريب وتدريب مدّربي المعّلمين، وخضع 

رياضيات وعلوم الحياة والكيمياء لل ًامعّلم 9974المعّلمين باستخدام حزم تدريب المعّلمين وتلّقى 

 .والفيزياء للصف الثاني عشر تدريبًا حول مقاربة التعّلم النشط بواسطة حزم تدريب المعّلمين

 

نظرًا للدور المحوري الذي يؤديه المعّلمون من ناحية ضمان نوعية التعليم، طّورت اليونسكو إطار عمل 

ليمية ُعقدت لدول العربية، على إثر ورش عمل إقرد المخصصة لللسياسات الخاصة بالمعّلمين وحزمة الموا

، علمًا أنها تعالج األولويات الوطنية، بما في 2014سُتستكمل الحزمة في العام و. 2013و 2012في العامين 

يادة، ذلك نوعية التعليم والتعّلم، استقطاب أفضل المعّلمين، المساواة بين الجنسين، التطور المهني للمعّلمين، الق

وستشّكل الحزمة رآيزة لنشاطات التدريب وتنمية  .التثقيف في مجال الطوارئوالتقييم، فضًال عن الرصد 

حسين نوعية التعليم على تهدف إلى توترّآز مبادرة أخرى لليونسكو . 2015القدرات انطالقًا من العام 

ويقّدم اد من شأنه أن يوضح مفاهيم معّينة وهناك حاليًا دليل قيد اإلعد. المقاربة الشمولية للمدرسة في لبنان

أمثلة عن ممارسات واعدة لمدارس لبنانية، من بينها المدارس التي تأوي التالميذ الالجئين السوريين، 

  .وسيتوفر هذا الدليل للمنطقة برّمتها
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وهي شبكة ومنّصة  )ACOPED(جماعة الممارسة العربية لتطوير التعليم ، ستطلق بيروت 2014في العام 

تتناسب واحتياجات المنطقة  ،ادرة إلى خلق شبكة لتطوير التعليمتهدف هذه المب. لالرتقاء بالتعليممخصصة 

المجموعة عبر على الصعيد اإلقليمي : سيعمل المشروع وفقًا لثالث طرق رئيسيةو. العربية وخصائصها

ستضطلع . طنية وعبر شبكة وموقع إلكترونيينو، عبر شبكة من جهات تنسيق االستشارية العربية للتعليم

ACOPED  بدور محوري في تسهيل المناقشات الوطنية واإلقليمية والعالمية بشأن تطوير التعليم في الدول

 تيحوست. العربية، الذي يمكن مناقشته وتطبيقه ضمن إطار تحديد أهداف خطة التعليم للجميع وتحقيقها

ACOPED لخلل والنقص والمسائل الحساسة باإلضافة إلى االحتياجات تسليط الضوء على مكامن ا

والمصالح الناشئة المرتبطة بالنهوض بالتعليم، وسترّآز أيضًا على تبادل الخبرات المتعّلقة باالتجاهات 

  .عالميًا وإقليميًافي هذا السياق التعليمية والتجارب الناجحة 
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  الوضع في سوريا: االستجابة اإلنسانية
  

ونيسيف والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ووآاالت المعونة وحكومات ياليونسكو وال تتعاون

لتوفير الخدمات التعليمية لألطفال الالجئين السوريين، آجزء من مع بعضها العراق واألردن ولبنان وترآيا 

إلعادة إحياء األمل لجيل من األطفال تم  وُيعتبر التعليم أساسيًا. االستجابة اإلنسانية األوسع لألزمة السورية

  :ويمكن االستعانة بثالثة أمثلة عن االستجابة لبلورة هذه الجهود. تشريدهم بفعل النزاع

  

  :وهي دهوك وإربيل والسليمانية في سبيل في العراق، تتعاون اليونسكو مع ثالث محافظات شمالية

 تحسين النفاذ إلى التعليم الثانوي ة والمانحين في مات الدولية والمحليإشراك الحكومة المحلية والمنظ

والمهني ومهارات القراءة والكتابة وتكنولوجيا المعلومات وتنظيم المشاريع ومهارات الحياة في 

ّدى ذلك إلى الترآيز على بناء المدارس الثانوية وإعادة سأوقد . المناطق الحضرية والمخّيمات

لمدّربين المحترفين، تنظيم حصص تعويضية لألطفال والشباب تدريب اتأهيلها، تأمين المعّلمين و

مع  توافقةوإنشاء أماآن تعّلم مؤقتة م يفمهارات الحياة وقابلية التوظتعليم المتسّربين عن المدرسة، 

 .المعايير الدنيا التي وضعتها الشبكة المشترآة لوآاالت التعليم في حاالت الطوارئ

  تعمد هذه المراآز إلى تمكين الشباب . لتوفير فرص تعّلم مدى الحياةإقامة مراآز تعّلم مجتمعية

جلسات ُتعنى بالصحة والوعي : عبر والنساء والرجال من القراءة والكتابة ومهارات الحياة األساسية

مهني التدريب التقديم المشورة وو القانوني وحقوق اإلنسان وتنمية الطفولة المبكرة بالنسبة إلى األهل

 .ظامي لتعزيز القدرة المعيشيةنالغير 

  رئ الراهنة االتعليم في حالة الطو جودةالتصدي للمسألة األساسية المتعّلقة بالمحافظة على معايير

للسماح لجميع الالجئين السوريين بالنفاذ إلى التعليم، من ) مقاربة الشبكة المشترآة لوآاالت التعليم(

ليم النظامي وغير النظامي واالعتراف به لألطفال خالل العمل عن قرب مع شرآاء العتماد التع

  .والمراهقين السوريين

  

تقّدم اليونسكو الدعم للتخفيف من أثر األزمة السورية، بالشراآة مع وزارة التعليم وشرآائها ففي األردن، أّما 

  :المحّليين، وترّآز على

  للتعامل مع األطفال ضحايا بناء قدرات المعّلمين من حيث تقنيات إدارة الحصص التدريسية

الصدمات النفسية في الصفوف التي تضم أعدادًا آبرى من التالميذ، ومن ناحية التدريب على 

مدّربي المعّلمين والمشرفين ومدراء المدارس ومستشاريها في حالة االستراتيجيات الخاصة ب

 .الطوارئ
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  ينسوريبعض الشباب الهنية، تشمل متقديم برامج تعليم غير نظامي عند الطلب، بما فيها مهارات 

، 20000والذين يقدَّر عددهم بـ  محرومين من فرص التعّلم داخل المخّيماتالمؤهلين للتعليم ولكن ال

 .الشباب السوري واألردني في المناطق الحضريةباإلضافة إلى 

 تياجات الشباب المساهمة في التخطيط بشكل أفضل لالستجابات في ما يتعّلق بالخلفيات التعليمية واح

 .عبر مسح شامل في التعليم الثانوي والتعليم الجامعي السوري

  

مسؤوًال وزاريًا  450معّلم و 2000، خضع أآثر من 2013مارس من العام / منذ إطالق البرنامج في آذار

، 2014وبحلول العام . تلميذ في التعليم غير النظامي والبرامج التوجيهية 1400حوالي  وتّم إلحاقللتدريب، 

  .متعّلم 2700ُيفترض بالمشروع إشراك مجموعه 

  

وفي لبنان، تدعم اليونيسف مشروعًا مصّممًا لتلبية احتياجات جميع األطفال الالجئين السوريين الذين يبلغ 

، قامت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع الفاعلين 2013العام في . في البالد 435000عددهم حاليًا 

وقد نفذ .  طفل سوري إللحاقهم في نظام المدارس العامة 30000في المجال اإلنساني، بتمكين حوالي 

لتعليم غير النظامي، بما فيهم سوريين وعائدين لبنانيين وأطفال لبنانيين ينتمون مستضعف إلى اطفل  45000

العام، بدعم من األسرة التعليم نظام طفل في  90000، سُتلحق الوزارة 2014وفي العام . مستضعفةإلى أسر 

ولكن ما . األطفال في النظام وساهم تخصيص دوام ثاٍن للتعليم في المدارس العامة بإدراج المزيد من. الدولية

ين، آّثفت اليونيسف مبادرات التعليم غير بالتعاون مع الشرآاء اآلخر. ملّحة حاجة للتعليم البديلزالت ال

وارتكزت إحدى المبادرات على تأمين التعليم . لدعم األطفال الذين لم يلتحقوا بنظام المدارس العامةالنظامي 

يتمّكن األطفال األآثر ضعفًا من التعّلم واللعب معًا وتلّقي الدعم النفسي مات، بحيث لمخّيطفال اغير النظامي أل

  6.منة من خالل الحصص التدريسيةضمن بيئة آ

  

المعايير الدنيا التي  تستند إلىورش عمل تدريبية مكّثفة فضًال عن ذلك، نّظمت اليونسكو في لبنان أيضًا 

. وضعتها الشبكة المشترآة لوآاالت التعليم في حاالت الطوارئ، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي

الرئيسية  شملت المناطق الجغرافية األربعو 2013ديسمبر من العام / األولالورش في شهر آانون  وُأنجزت

 التابعخّريجون من برنامج تدريب المدّربين  قادهافي حين  ،في لبنان، وتوّلت اليونسكو اإلشراف عليها

                                                            
و  http://www.unicef.org/infobycountry/70207_71753.htmlراِجع الرابطين اإللكترونيين  6
‐without‐education‐nt/37743http://www.praguepost.com/viewpoi
‐borders?utm_source=Master+Newsletter+List&utm_campaign=1b3e0acc36

76014761‐1b3e0acc36‐Newsletter_4_2_144_2_2014&utm_medium=email&utm_term=0_44112a1c27.   



46 
 

وشارك . 2013آذار من العام / آانوا قد حضروا تدريبات مماثلة في مارس ،لشبكة المشترآة لوآاالت التعليمل

  .مدير مدرسة عامة ابتدائية وثانوية في لبنان في هذه الورش بدعم من وزارة التربية والتعليم العالي 100

شترآة لمعايير الدنيا التي وضعتها الشبكة الملزيادة معرفة المشارآين ووعيهم تجاه ا ترمي ورش العمل هذه

ارتكز التدريب على مبادئ تعّلم و. واالستجابة واستعادة القدرات تأهبال: لوآاالت التعليم في حاالت الطوارئ

: الكبار باستخدام أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك مجموعة متنوعة من منهجيات التدريب التشارآية

. اسات الحاالت، تمثيل األدوار، األلعاب والعروضالبيان العملي، الممارسة، المناقشة، استبداع األفكار، در

  : وارتكز محتوى التدريبات على ثالثة مواضيع

 الحقوق مستند إلىتعليم : مبادئ المعايير الدنيا للتعليم. 

 تصميم البرامج التعليمية وتخطيطها في حاالت الطوارئ واألزمات المزمنة. 

 ترآة لوآاالت التعليم في حاالت الطوارئ في تضمين المعايير الدنيا التي وضعتها الشبكة المش

 .السياق اللبناني

مخصص في نهاية التدريبات، أعرب المشارآون عن حاجتهم إلعداد برنامج واضح لمواجهة الكوارث 

 لوصول إلىوقد أوصى المشارآون با. للمدارس في لبنان، وخطة تأهب للكوارث تنفَّذ في حاالت الطوارئ

  .المعّلمينأعداد إضافية من مدراء المدارس والمدارس، بما فيها الخاصة، فضًال عن استهداف 
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 2015الوطنية للتعليم للجميع للعام  التقييماتوضع 
  

التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع الست قبل خمس  لتقييملقد بدأت الدول العربية باإلعداد 

في اإلمارات العربية (، وذلك عبر عقد اجتماع إقليمي في الشارقة 2015سنوات من المهلة المحددة في العام 

في شرم  2012أآتوبر /، باإلضافة إلى منتدى إقليمي للتعليم للجميع في تشرين األول2010عام ) المتحدة

وقد استند هذا المنتدى إلى الزخم الدولي ألول اجتماع للجنة التوجيهية للتعليم للجميع، وقد ). في مصر( الشيخ

آجزء من عملية تطبيق هيكلية التعليم للجميع الدولية  2012يونيو /نّظمته اليونسكو في باريس في حزيران

نطقة العربية، حدد منتدى شرم الشيخ ثالثة التعليم للجميع في الم تقييموبهدف تحفيز وهيكلة عمليات . الجديدة

  :أهداف

 تقييم وضع آليات التنسيق واإلبالغ؛ 

  وطنية؛التقييم الفي المنطقة، بما في ذلك إطالق عمليات  2015وضع خارطة طريق نحو العام 

  على ضوء التحديات األساسية في وجه التعليم  2105عام ما بعد ل التعليم أجندةتبادل األفكار بشأن

 .للجميع في المنطقة

  

سيعالج هذا القسم من التقرير التقدم المحرز نحو بلوغ الهدفين األّولين، بحسب المعلومات المتوافرة عند إعداد 

  .وسيلخص القسم التالي التطورات في إطار الهدف الثالث). 2014مارس /آذار(هذا التقرير 

اقتراح سلسلة من التوصيات لتطبيق التقييمات وبدعم تقني من مكتب اليونسكو اإلقليمي في بيروت، جرى 

وتضمنت التوصيات ما . 2015بحلول العام  التقييمالوطنية بغية وضع نهج منسق للتقدم المحرز على صعيد 

  :يلي

  من خالل تنظيم  2013الوطني للتعليم للجميع في أوائل العام  التقييمعلى الدول أن تطلق عملية

 لتقييم ولحشد أصحاب المصلحة الوطنيين؛منتدى وطني لشرح هدف ونطاق ا

 على الدول أن تؤسس لجنة توجيهية وطنية لتوجيه ورصد التقييم الوطني؛ 

  بإمكان اليونسكو وغيرها من الوآاالت أن تشارك في اللجنة التوجيهية الوطنية لتقديم المشورة

 والمساعدة؛

  التقييم؛ال بّد من إنشاء فرق عمل وطنية تضّم الشرآاء آافة إلجراء 

  ال بّد أن يرتكز التقييم على البيانات المتوافرة بدعم من الدراسات المواضيعية عندما يكون ذلك

 مالئمًا؛

 ستحشد اليونسكو الدعم التقني والمالي للدول التي تعرب عن حاجتها إليه. 
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في المنطقة  ولقياس مدى تطبيق الخطوات الموصى بها، أرسل مكتب اليونسكو في بيروت استمارات للدول

  ).2راجع االستمارة في المرفق ( 2014في أوائل العام 

  

على المستوى الوطني التقييم قد أطلقت عملية  19دولة من أصل  16أشارت اإلجابات إلى أن  .1

البحرين ومصر والعراق والكويت وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة الجزائر و(

، فيما لم تفعل دولة )وسوريا وتونس واإلمارات العربية المتحدة واليمن العربية السعودية والسودان

ولم تصل بعد ، )ليبيا(وقد أشارت دولة إلى أن غياب االستقرار يمنعها من المشارآة ) لبنان(ذلك بعد 

 ).األردن( أي معلومات من دولة واحدة

إلى تحليل لعناصر رئيسية  معلومات مفّصلة إضافية بشأن تسع دول، باإلضافة 3وردت في المرفق  .2

وتجدر اإلشارة إلى أن خمس دول . معروضة أدناه لتلك الدول مع بيانات متعلقة بمجاالت مختلفة

قّدمت إجابات مفّصلة على استمارة اليونسكو في الوقت المناسب إلعداد هذا التقرير وهي البحرين 

 .والكويت والسودان واإلمارات العربية المتحدة واليمن

التعليم للجميع، جرى حث الدول على إنشاء  تقييمعيد اإلطار المؤسسي لتوجيه وقيادة عملية على ص .3

وقد أّسست . لجنة توجيهية مع التأآد من أنها تشمل ممثلين عن فئات أصحاب المصلحة الرئيسيين

طين آما أنشأت فلس. الدول الخمس المستجيبة آليات تنسيق وطنية، تتأّلف بمعظمها من أقسام حكومية

وفي اليمن، ال بد من إشراك المجتمع المدني، أما في . التعليم للجميع تقييملجنة وطنية لمتابعة عملية 

اإلمارات العربية المتحدة والبحرين فما من إشارة محددة إلى مشارآة منظمات المجتمع المدني في 

ولكن من دون ذآر أي وأشارت الكويت والسودان إلى أن المنظمات غير الحكومية مشارآة  .اللجنة

 8وأعرب االجتماع اإلقليمي التنسيقي بين الوآاالت، الذي عقد في . منظمة على وجه الخصوص

في بيروت، عن مخاوف بشأن مستوى مشارآة المجتمع المدني المتدني وأشار  2013مارس /آذار

ط الضوء على مسألة ويسّل التقييممنح المجتمع المدني دور أآبر في العملية سيعزز مصداقية "إلى أن 

 التقييموُتعتبر مشارآة المجتمع المدني مؤشرًا رئيسيًا لطابع ". جودة ووجاهة التعليم في التقرير

الدامج وآانت من خصائص عملية داآار للتعليم للجميع؛ لذا من المهم تأمين فسحة يتمّكن من خاللها 

ها السكان في المنطقة بمشارآة أآبر في المجتمع المدني من إيصال صوته، السّيما في حقبة يطالب في

 .المسائل المتعلقة بالسياسة والتنمية الوطنية

وأطلقت . التعليم للجميع، جرت التوصية بتنظيم حدث إلطالقها استعراضأهمية عملية  بغية تعزيز .4

اليمن هذه العملية في اجتماع وطني ترأسه وزير التعليم؛ ونّظمت البحرين وموريتانيا والسودان 

واإلمارات العربية المتحدة ورش عمل وطنية شكلت حدثًا إلطالق العملية وقد هدفت أيضًا إلى 

، على غرار إعداد خطة عمل، وتحديد المؤشرات وإنشاء لجان تدريب معالجة بعض المسائل التقنية
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ونّظمت اإلمارات العربية المتحدة منتدى وطنيًا بالتزامن مع ورشة العمل لحشد الشرآاء . فرعية

وتخطط الكويت لتنظيم حدث إلطالق العملية في وقت يتزامن مع وضع . االستراتيجيين الرئيسيين

وتشير هذه األحداث المتنّوعة إلى رغبة والتزام الدول المهتمة . تقرير الوطنياللمسات النهائية على ال

في منح عملية استعراض التعليم للجميع صورة عامة، ما يعّزز اآلمال في وجود التزام قوي إزاء 

وال بد من األمل في أن الدول األخرى ستتخذ . االستعراض وتنظيم حوار وطني لمناقشة نتائجه

للفت االنتباه على المستوى الوطني إلى التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التعليم  بدورها خطوات

 .للجميع والتحديات الموجودة

مع تولي مسؤولية التقييم بتوجيه من آلية التنسيق، آان من المتوقع أن يجري فريق استعراض عملية  .5

وقد أسست البحرين والكويت والسودان . النواحي التقنية وجمع البيانات وتحليلها وإعداد التقرير

ويتراوح عدد هذه . واإلمارات العربية المتحدة واليمن فرقًا تقوم مهامها على جمع البيانات وتحليلها

في الدول التي أنشأت فرق و. الفرق من فريق واحد إلى مجموعة مؤّلفة من عشرة فرق فرعية

متعددة، يتولى آل فريق تحليل هدف من أهداف التعليم للجميع، مع عقد اجتماعات منتظمة، ) فرعية(

وفي البحرين واإلمارات العربية المتحدة، أّسس . غالبًا ما تكون أسبوعية، مع الفرق الفرعية األخرى

ففي البحرين،  –عظمها من هيئات حكومية وتتأّلف تشكيلة الفرق بم. فريق منفصل إلعداد التقرير

وآالة، بما فيها منظمة المعّلمين وجمعية للطفولة المبكرة وقطاع الكيمياء النفطية؛  18ضّمت الفرق 

ولم تحدد الكويت، التي . أما في اإلمارات العربية المتحدة واليمن فضّمت أقسامًا حكومية وحسب

ويغطي التعليم قضايا . غة هذا التقرير، تشكيلة فريقهاآانت قد أعّدت مسودة عن تقريرها عند صيا

شاملة، لذا من المرضي رؤية أن عددًا من الدول في المنطقة قد قّررت دعوة العديد من الوزارات 

؛ وآما أشير سابقًا بشأن هيكليات التنسيق، يؤدي الغياب النسبي التقييموالوآاالت لالنضمام إلى عملية 

 .، السيما تحليل البيانات، من مناظير مهمةالتقييممان عملية للمجتمع المدني إلى حر

وقد اقترحت التوصيات لالستعراض أنه بإمكان الدول أن تضّم دراسات بشأن مواضيع خاصة  .6

المعتمدة في داآار عام  12بالتعليم للجميع والممارسات الفضلى، مثل االستناد إلى االستراتيجيات الـ

إلى أن هذه االستراتيجيات لم تحَظ سوى باهتمام ضئيل عند تطبيق ولكن، تجدر اإلشارة . 2000

أهداف التعليم للجميع ولم ترّآز عليها عملية التنسيق الدولية؛ وقد جرت معالجة نواحي بعض هذه 

، ولكنها لم تخضع لعملية 7االستراتيجيات في المواضيع السنوية لتقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع

وترتكز الدراسات . تبارها استراتيجيات ترمي إلى دعم خطة التعليم للجميع بأآملهارصد منتظم باع

 .التالية التي خططت لها بعض الدول العربية على األوليات والتحديات التي واجهتها

                                                            
: مثل المعلمين والحوآمة والتعليم في حاالت الطوارئ، قد عولجت آمواضيع سنوية في تقرير الرصد العالمي –بعض االستراتيجيات  7

والتعليم في حاالت ) 2009(والحوآمة في تحقيق المساواة ) 2014-2013(والتعليم والتعّلم ) 2005(المعّلمون تحت عنوان الجودة 
  ).2011( الطوارئ تحت عنوان النزاعات المسلحة والتعليم
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  .2015إدراج في التقرير النهائي بعض الدراسات ورؤياها بشأن خط التنمية لما بعد الكويت تنوي 

  :جراء دراسات في المجاالت التاليةإل السودانوتخطط 

  ؛.)آلفة الوحدات، النفقات، إلخ(دراسات وطنية حول آلفة وتمويل التعليم 

 دراسة حول األطفال خارج المدارس باالستناد إلى البيانات التي ُجمعت للتقرير؛ 

 تحليل التعليم الثانوي وإصالحه؛ 

 تدريب وإدارة المعّلمين؛ 

 مساهمة المجتمع في التعليم. 

  

وسترآز الدراسات على الوضع الحالي، باإلضافة إلى السياسات واالستراتيجيات المقترحة لما بعد عام 

2015.  

  

والثانية بشأن األطفال ) من وزارة التعليم(لشمل دراستين، األولى بشأن فعالية المؤشرات  اليمنوتخطط 

  ).اليونسكو ووزارة التعليم(خارج المدارس 

  

يونسكو عن مدى تنظيم الدول العربية ألحداث تسمح بتحليل احتياجات التعليم للجميع لما وتستعلم استمارة ال

. مع البدء بإعداد خطة تربوية لتلبيتها، من خالل تنظيم منتدى وطني حول هذا الموضوع 2015بعد عام 

يم للجميع وتشير اإلجابات إلى أن الدول تحفز التفكير الجماعي بشأن التقدم المحرز نحو تعميم التعل

  :واالحتياجات بطرق مختلفة

  اجتماعات منتظمة لفريق استعراض التعليم للجميع وقد خططت لسلسلة من الحوارات  البحرينتعقد

وما من خطط حتى . 2015بشأن االحتياجات لما بعد عام  2014مارس /الوطنية ابتداًء من شهر آذار

 .2015ام اآلن لتنظيم منتدى وطني حول خطة التعليم لما بعد ع

  بعين االعتبار بعض االحتياجات لما بعد  الكويتفي ورشة العمل التعريفية عن االستعراض، أخذت

 .2015، ولكن لم ُيَخَطط بعد لتنظيم أي منتدى بشأن خطة لما بعد عام 2015عام 

 مارس /باإلضافة إلى سلسلة من اجتماعات االستعراض التي عقدت على المستوى الوطني في آذار

، لمعالجة بالتحديد 2014أبريل /مارس ونيسان/لعقد اجتماعين في آذار السودان، خططت 2014

 .2015ولمناقشة خطة التعليم في السودان لما بعد عام  2015مؤشرات التعليم واألهداف لما بعد عام 

  سلسلة مؤّلفة من ثالثة اجتماعات وورشة عمل في آانون  اإلمارات العربية المتحدةنّظمت

إلشراك الشرآاء وتعّقب عملية التقييم ومناقشة البيانات التي  2014فبراير /يناير وشباط/الثاني
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عام أجندة ما بعد وما من إشارة إلى إمكانية عقد اجتماعات أو تنظيم منتدى بشأن . ُجمعت للتقرير

2015 . 

 سلسلة من االجتماعات  اليمن، عقدت 2014فبراير /إلى شباط 2013ديسمبر /من آانون األول

وستتمثل النتيجة بخطة . 2015لمناقشة التقدم المحرز نحو توفير التعليم للجميع والخطط لما بعد عام 

 .2014رس ما/موحدة للتعليم والتنمية ومن المتوقع تنظيم منتدى وطني في نهاية شهر آذار

  

وعلى الرغم من عدم توافر معلومات بشأن دول أخرى في المنطقة، إال أنه من الواضح أن هنالك جهود حثيثة 

تبذل في الدول المذآورة أعاله إلطالق عملية جماعية رامية إلى تحليل التقدم المحرز نحو توفير التعليم 

على أهمية وجود  2013ين الوآاالت الذي ُعِقد عام ، شدد االجتماع التنسيقي باإلقليميعلى المستوى . للجميع

عملية استعراض متينة وذات مصداقية، مع االعتراف بأن بعض الدول قد تحتاج للدعم لتنفيذ هكذا عملية؛ 

  .، مع تقديم اقتراحات للنهج والمحتوى2015واقترح االجتماع أيضًا إطارًا لتقرير العام 

  

محددة الهدف وبالتالي ال تزال بعيدة عن  2015رامج لما بعد عام لم تكن الخطط واالستراتيجيات والب

ولربما يشير ذلك إلى أنه ينبغي استكمال تحليل النجاحات واالنتكاسات قبل  –واإلقليمية  الوطنيةالحوارات 

آما أن الحوار الدولي بشأن خطة التنمية األوسع ال يزال جاريًا . وضع الخطط ذات الصلة للسنوات المقبلة

  . ويشكل إدراج التعليم في تلك الخطة، على المستويين الدولي والوطني، عمًال جاريًا

  

التعليم للجميع إلى مؤتمر إقليمي بشأن التعليم للجميع من المتوقع أن يعقد في شهر  تقييموستؤدي عملية 

رز على المستوى وسيعالج هذا المؤتمر التقدم المح. 2014نوفمبر /أآتوبر أو تشرين الثاني/تشرين األول

في محاولة بلوغ أهداف  15اإلقليمي نحو توفير التعليم للجميع مع استخالص العبر من خبرة السنوات الـ

آما يهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات واألولويات واألهداف التي قد تشّكل خطة التعليم . التعليم للجميع

  .2015اإلقليمية لما بعد 
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 2015ما بعد  أجندةنحو 
  

لقد سمحت أهداف التعليم للجميع الستة على المستوى العالمي بترآيز الجهود على تحسين التعليم األساسي 

وقد أّمنت األهداف الكمّية والمحددة زمنيًا في التعليم االبتدائي ومحو أمّية الكبار والمساواة بين . بأشكاله آافة

أداء الدول العربية في تحقيق هذه األهداف، باإلضافة إلى  وقد أظهر هذا التقرير حسن. الجنسين، مقياسًا للتقدم

األهداف األآثر نوعية للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة واألهداف المرتبطة بالمهارات والجودة، 

وقد سمحت هذه المهلة مجددًا بترآيز اآلراء والطاقات وقد أضفت . 2015مع اقتراب المهلة المحددة في العام 

مجرد تاريخ اعتباطي، وستواصل الدول مواجهة  2015ولكن العام . بع اإللحاح على السياسات وتطبيقهاطا

  . التحديات اإلنمائية والتربية المماثلة بعد انقضاء هذا العام

  

يتزامن مع المهلة المحددة لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية، فهو يؤّمن فرصة مؤاتية  2015وبما أن العام 

ومع اقتراب الموعد، يبذل المجتمع الدولي جهودًا حثيثة لتحديد . لتحديد توجه التطلعات واألهداف المستقبلية

في الدول العربية، من المهم  2015أجندة ما بعد شة وقبل البدء بمناق. مسار محتمل للتنمية، بما في ذلك التعليم

  .مراقبة مكانة التعليم في الحوار الدولي

  

 السياق الدولي .1

  

التعليم أوًال تحت عنوان العدالة االجتماعية وبشكل  20128لقد وضع تقرير ألمين عام األمم المتحدة عام 

 وسمح ذلك بتقديم التعليم على أنه أداة للنمو االقتصادي. أوضح في القسم المتعلق بالتنمية االقتصادية الدامجة

وقد جعل . بشكل أساسي، بدًال منه حق من حقوق اإلنسان أو وسيلة للكشف عن إمكانات اإلنسان الكاملة

المقترحة مع منحه  12من التعليم أحد أهداف التنمية المستدامة الـ 9مهم للفريق الرفيع المستوىالتقرير ال

ويعد إدماج التعلم مدى الحياة بخطة تربوية أوسع نطاقًا ". توفير التعليم النوعي والتعليم مدى الحياة"عنوان 

ح بشرح معنى التعلم مدى الحياة أو ما من خطة األهداف اإلنمائية لأللفية، على الرغم من أن التقرير لم يفل

ولكن النقاش بشأن األهداف التربوية واإلنمائية لما بعد عام . يتضمنه ذلك، بل بقي الترآيز على التمدرس

وعلى ضوء النقاشات بشأن أهداف التنمية المستدامة يبدو أن التعليم ُيعتبر على . ما زال مستمرًا 2015

بما في ذلك  –ولكن، يبقى التعّلم بأشكاله آافة . الت التي تحتاج إلى انتباهالمستوى العالمي من أحد المجا

                                                            
: تحقيق المستقبل الذي نصبو إليه للجميع. 2012. 2015فريق عمل منظومة األمم المتحدة المعني بخطة التنمية لألمم المتحدة لما بعد عام 8

  .األمم المتحدة: نيويورك. تقرير أمين عام األمم المتحدة
فريق الشخصيات تقرير . االقتصادات من خالل التنمية المستدامة القضاء على الفقر وتحويل/ شراآة عالمية جديدة. 2013. األمم المتحدة 9

  .األمم المتحدة: نيويورك. 2015البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 
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ومن دون أي تعّلم لن يكون هنالك أي تغيير، أآان ذلك على . عملية أساسية من التغير االجتماعي –التعليم 

شكل تعّلم في–ويبدو أن هذا المبدأ غائب عن خطة أهداف التنمية المستدامة . المستوى الفردي أو الجماعي

  .معنى االستدامة وآيفية تعزيزها وتطبيقها صميم التنمية المستدامة

  

اقتراحًا أآثر تفصيًال وتحديدًا بشأن المفهومين  10أعده آل من اليونسكو واليونسف الذي يقّدم تقرير عن مسح

. 11جميع السابقةالمنصف والجودة العادية، مع عرض صالت واضحة بخطة التعليم لل التوأم أال وهما االنتفاع

مجال ترآيز لخطة التنمية لما بعد عام  19 12ويقترح الفريق العامل المفتوح العضوية التابع لألمم المتحدة

، ويرّآز المجال الرابع على التعليم؛ فيستند إلى نطاق أهداف التعليم للجميع ويوسعه للترآيز على 2015

حات اليونسكو تعزيز وتوسيع نطاق رؤيا التعليم للجميع آما تدعم اقترا. 13المنصف للمجموعات آافة االنتفاع

  .14في سياق إطار التنمية الدولية

 

  السياق اإلقليمي .2

  

عند تلك النقطة، يتصل النقاش الدولي بالنقاش في المنطقة العربية، حيث يتم التشديد على وجاهة أهداف توفير 

مع  2015الفترة ما بعد عام  2012للتعليم للجميع عام وقد عالج المنتدى اإلقليمي . التعليم للجميع المستمرة

  :اإلشارة في خالل النقاشات إلى ما يلي

  

تبقى أهداف التعليم للجميع الست أساسًا إلطار  :صالحية أهداف توفير التعليم للجميع المستمرة

األساسي الفعال المنصف للجميع من التعليم  ولن ُيَحقق االنتفاع. 2015التنمية التربوية لما بعد عام 

آما ينعكس من التحدي المستمر أمام محو أمية الشباب والكبار،  2015وذات الصلة بحلول العام 

للتحصيل العلمي والتمدرس غير المكتمل واألطفال المتسّربين من المدارس والمستويات المتدنية 

  .بشكل عام

  

                                                            
ية حول تقرير عن المشاورة المواضيعية العالم. 2015جعل التعليم أولية في خطة التنمية لما بعد عام . 2013. اليونسف/اليونسكو 10

  .2015التعليم في خطة التنمية لما بعد عام 
ال بد من وصل إطار األهداف بشكل وثيق بإطار جديد ومبسط للتعليم للجميع، على أن يتضمن ذلك مؤشرات تكميلية مع االستناد إلى " 11

  .31. ص. المصدر نفسه." أهداف التعليم للجميع التي لم تحقق بعد
  .مل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامةالفريق العا. األمم المتحدة 12

http://sustainabledevelopment.un.org/owg.html  
  .4راجع المرفق  13
  .5راجع المرفق  14



54 
 

أن تواصل معالجة مجموعة االحتياجات  ويشير ذلك بوضوح إلى أنه يتعّين على خطة التنمية المستقبلية

. الكاملة للفئات العمرية آافة، مع الترآيز على الفئات الناقصة الخدمة ومعالجة مسألة تدني الجودة والتحصيل

التشديد على أن التعليم حق ووضعه في سياق نوع المجتمع الذي تصبو إليه الدول  2012آما أعاد منتدى 

  :ما يلي 2015خرى الخاصة بخطة ما بعد عام وتتضمن المبادئ األ. العربية

 التعليم آمسألة شاملة مرتبطة بمجاالت أخرى من الحياة؛ 

 تعزيز التعاون اإلقليمي والشراآات؛ 

  الترآيز على احتياجات الشباب والحاجة إلى تعليم يؤدي إلى العمل، بما في ذلك التعليم والتدريب

 التقنيين والمهنيين؛

  مرحلة الطفولة المبكرة أآثر إنصافًا؛رعاية وتربية في 

  جودة التعليم، مع تحسين رصد نتائج التعلم وإيالء اهتمام أآبر بالنتائج واألخذ بعين االعتبار التعليم

 الخاص والتعليم الموازي والتدريس الخصوصي؛

 بحسب  المرونة، على أن تشكل األهداف الدولية مصدر إلهام ولكن ال بد من وضع األهداف والغايات

 .السياق اإلقليمي أو الوطني

  

مستمرًا وقد عالج عملية  2015ال يزال النقاش اإلقليمي بشأن األهداف اإلنمائية المحتملة لما بعد عام 

وتعكس النقاشات اإلقليمية المحددة بشأن أهداف التنمية المستدامة الحاجة  15.المشارآة في االقتراحات الدولية

لمعدة على المستوى العالمي بحسب سياق األولويات اإلقليمية، أال وهي السلم إلى ضمان تكييف األهداف ا

ولم يرد موضوع التعليم بعد بشكل . واألمن والمياه واألمن الغذائي، وهي أولويات تحتل صدارة الخطة

ة ولربما يعود سبب ذلك إلى أن الترآيز آان موجهًا حتى اآلن إلى تعقيد مسأل –أساسي في هذه النقاشات 

 –ولكن التعليم  16.التنمية المستدامة وضرورة إدماج النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية الخاصة بها

ير االجتماعي الناجم عن التنمية المستدامة، لذا ال بد من معالجة األهداف يأساسي للتغ –والتعلم بأشكاله آافة 

وفي المنطقة العربية، ثمة اهتمام . واسع، في خالل النقاشاإلقليمية المالئمة واستراتيجيات التعليم، بنطاقها ال

وستحدد الطريقة . بتكييف األهداف والغايات الدولية لكي تصبح مالئمة وتعكس األولويات في آل سياق وطني

  .المعتمدة من آل بلد لمعالجة هذه القضية نوع التعلم والتعليم الذي سُيرّوج له من أجل تنمية مستدامة

 

                                                            
تشرين  27-26آلية التنسيق اإلقليمية، القاهرة، ل 19االجتماع الـتقرير . 2013. اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا15

  .2013نوفمبر/الثاني
 19- 18االجتماع االستشاري العربي بشأن أهداف التنمية المستدامة، قمرت،  تقرير. 2013. اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا16

  .2014أبريل /جديدة في نيسانومن المتوقع البدء بمشاورات . 2013نوفمبر /تشرين الثاني
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  المرافق

 التعليم قبل االبتدائي

 البلد

 معدل القيد اإلجمالي القيد
 (%)المعلمون المدّربون 

 مؤشر تكافؤ الجنسين إناث/ذآور  إناث %  إناث/ذآور

1999 2011 2011 1999 2011 1999 2011 1999 2011 

   ...  ...  ** 0.94 0.77 ** 23.0 15.0 ** 47 ** 4,142,000  2,407,449 عربيةالدول ال

   ...  ...    1.02   1.01   75    2.5 49   490,000  35,701 الجزائر

 46   18   ...   0.96   ...   38.2 … 27,000  14,064  لبحرينا

 2-  100   ...  1+ 1.01   1.50 1+ 4   0.4 1+ 50  1+  2,000  171 جيبوتي

   ...  2+ ,**   86 1- 0.95   0.95 26   10.4 48 912,000  328,140  مصر

   ...  1+   100 ...   1.00 ...   4.9 … ...  68,169 العراق

 1-  100   ...  1-  0.94   0.91 1- 32    29.2 1- 47  1- 99,000  74,380 األردن

 72   100 ...   1.03 …   85.2 49  78,000  57,365 الكويت

   ...  ...    0.98 ** 0.97   83  ** 60.8 49  154,000  **  143,152 لبنان

   ...  ...    ... ** 0.98   ...   4.8 ... ...  10,429 ليبيا

   ...  ...    ...   ...   ...   ... ... ...  ...  موريتانيا

 1+ 100   ...  1+ 0.77   0.53 1+ 58    62.0 1+ 43  1+  683,000  805,231 المغرب

   100   ...    0.98   ...   53    ... 49  56,000  ...  عمان

 100   ...    0.98  0.96   41    35.5 48  96,000  77,173 فلسطين

 -

2 
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   29   ...  1.03   0.96 57    25.3 49  30,000  7,961 قطر

المملكة العربية 

   ...  ...    ...   ...   12    ... … 210,000  ...  السعودية

قبل (السودان 

 2- 71  2+   45 2- 1.04   ... 2- 27.   18.6 2- 50 2-  632,000  365,723 )االنفصال

   ...  87   0.97   0.90   11    8.5 47 172,000  108,319 سوريا

   ...  ...    ...   0.93   ...   13.9 … …  78,012 تونس

اإلمارات العربية 

   100   59   ...   0.99   ...   63.9 49 131,000  64,423 المتحدة

   ...  ...    0.88   0.86   1    0.7 46 30,000  12,482 اليمن

  السنوات من السنة المرجعيةعدد += -بيانات غير متوافرة              ...= تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء       = **تقديرات وطنية        =  *:   قائمة تفسيرية بالرموز
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  الجداول اإلحصائية للدول العربية: 1المرفق  .1

 التعليم االبتدائي

 البلد

 القيد

 1الوافدون الجدد إلى الصف 
معدل القيد الصافي 

  المعّدل

معّدل البقاء حتى   معدل القيد اإلجمالي

الصف األخير من 

 االبتدائي

مؤشر تكافؤ الجنسين

حيث معّدل البقاء   إناث % إناث/ذآور
 مؤشر تكافؤ الجنسين إناث/ذآور

1999 2011 2011 1999 2011 1999 2011 1999 2011 1999 2011 1999 2010 1999 10

 42,771,000 35,024,024 الدول العربية

4

7 6,243,051 7,930,000  

7

9 89 89 99 

0.8

7 

0.

92 

7

9 ** 

8

7  ... 

0.9

9 

 3,363,000 4,778,870 الجزائر

4

7 744,942 664,000  

9

2 98  

10

6 

10

9 

0.9

1 

0.

94 

9

1 

9

5  

1.0

4 

1.0

1 

 93,000 76,302  لبحرينا

4

9 13,130   

9

9 ...  

10

7 ... 

1.0

0 ... 

9

0 

9

8  

1.0

2 

1.0

1 

 64,000 38,194 جيبوتي

+

1 

4

7 

+

1 5,837 12,000 

+

1 

2

7 ** 54 

+

1 33 61 +1 

0.7

1 

0.

89 

+

1 ... 

6

4 

** 

-2 ... 

1.0

1 

 10,266,000 ** 8,086,230  مصر

4

7 ** 1,451,098 ** 1,799,000  

9

2 

*

* 98 ** 98 

*

* 

10

2 

0.9

1 ** 

0.

94  ... 

9

9  ... 

1.0

0 

  ... ** 708,881 ... ... 3,603,864 العراق

8

9 ...  97 ... 

0.8

3 ...  

4

9 ** ...  

0.9

2 ** …

 1- 820,000 706,198 األردن

4

9 -1 125,601 146,000 -1 

9

2 

*

* 91 -1 96 92 -1 

1.0

1 

1.

00 -1 

9

6 ...  

1.0

0 …

 224,000 139,691 الكويت

4

9 34,922 49,000 

9

8 ...  

10

6 ...  

1.0

2 ...  

9

4 

9

6 -1 

1.0

2 

1.0

0 

 457,000 ** 413,753 لبنان

4

8 74,762 ** 72,000 

9

4 ** 97  

11

2 

*

* 

10

8  

0.9

6 ** 

0.

97  ... 

9

0  ... 

1.0

7 

 ...  ... ...  ...0.9  ...12  ... ... ... ... ... ... 821,775 ليبيا
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2 9 

 536,000 346,222 موريتانيا

5

1 73,139 

+

2 102,000 

6

1 ** 75  84 

10

1  

0.9

7 

1.

06  

4

0 

+

2 

8

1 -2 

1.0

6 +2 

1.0

2 

 4,017,000 3,461,940 المغرب

+

1 

4

8 

+

1 731,073 626,000 

+

1 

7

1 ** 96  87 

11

5 

+

1 

0.8

2 

0.

95 

+

1 

7

5 

8

8 

+

1 

1.0

1 

0.9

9 

 296,000 315,557 عمان

4

9 51,698 53,000  

8

0 98  89 

10

4  

0.9

9 

0.

98  

9

2 ...  

1.0

0 …

 1- 411,000 368,321 فلسطين

4

9 -1 95,245 108,000  

9

4 90  

10

0 92  

1.0

0 

0.

99  

9

9  

9

6  

0.9

9  …

 95,000 60,989 قطر

4

9 11,113 ** 18,000  

9

5 95  

10

4 

10

5  

1.0

5 

0.

98  ... ...  ... …

المملكة العربية 

 3,348,000 ... السعودية

4

9 ... 570,000  ... 97 ** ... 

10

6  ... 

1.

00 ... ...  ... …

قبل (السودان 

 2- 4,744,000 ** 2,512,824 )االنفصال

4

6 -2 446,801 

+

1 915,000 -2 

4

3 ** ...  48 

*

* 73 -2 

0.8

5 ** 

0.

90 -2 

7

7 

*

* ...  

1.1

1 ** …

 2,507,000 2,738,083 سوريا

4

8 465,885 633,000  

9

7 

10

0  

10

8 

12

1 

0.9

2 

0.

99  

8

7 

9

6  

1.0

0 

1.0

1 

 1- 1,028,000 1,442,904 تونس

4

8 -1 203,850 169,000  

9

5 ** 99  

11

5 

11

0 -1 

0.9

3 

0.

96  

8

7 

9

5 -2 

1.0

3 

1.0

2 

اإلمارات العربية 

 335,000 270,486 المتحدة

4

9 46,871 77,000  

8

5 96  93 

11

1 

0.9

9 …  

8

9 

8

4  

0.9

9 

1.0

0 

 3,641,000 2,302,787 اليمن

4

4 439,573 747,000 

5

7 76 72 91 

0.5

6 

0.

82 

6

9 

** 

+

2 

7

6  

0.8

9 

**, 

+2 

0.8

3 

  عدد السنوات من السنة المرجعية+= -بيانات غير متوافرة              ...= تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء       **= تقديرات وطنية        *=  :   قائمة تفسيرية بالرموز
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 االبتدائي تابع

  البلد

اإلجمالي حتى معدل القبول 

 الصف األخير
 نسبة الراسبين

 مجموع األطفال خارج المدارس
نسبة التالميذ إلى 

 المعلمين
 (%)المعلمون المدّربون 

 إناث/ذآور
% 

  إناث
  إناث % إناث/ذآور

1999 2011 1999 2011 1999 2011 1999 2011 1999 2011 

 6.7 9.2 85  75 الدول العربية

8,423,2

97  

5

9  

4,823,00

0 

6

0 ** 

2

3 27 ** ... …   

   11.9 94  85  الجزائر

 

7.4 

 

340,287   

6

1    71,000   

6

4   

2

8  

 

23   94   ...   

   3.8 ...  96  لبحرينا

 

1.2  661    9    ...   …  

1

8 **, +1...   ...   ...   

  83,825 1+ 9.1   16.6 1+ 57  24 جيبوتي

*

* 

5

3  

*

* 48,000 

+

1 

5

3 

+

1 

4

0  35 +1 ...    100 +1 

 6.0 98   **   96  مصر

*

* 

 

3.5  673,543 

*

* 

7

0  

*

* 222,000 

*

* …  

2

2 +1 

 

28 -1 100 

**, 

+2 ...   

   423,338  ...   10.0 ...  **   57 العراق

7

6    ...  … 

2

5  ...  100 +1 ...   

   ...   ...  ...  ... 1-4- 83,000*4*  57,469  ...   0.7 ...  92 األردن
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* 5  * 1 9 

   3.3 ... 104 الكويت

 

0.8  2,462    

3

0    ...  … 

1

3   9  100    78 -1 

 9.1 87   **  102 لبنان

*

* 

 

9.2  21,768  

*

* 

6

0  

*

* 12,000  

5

4  

1

4 ** 

 

14  ...   ...   

    ...   ...   ... ...  ...  ليبيا

 

...   ...  … ...  ...  ...   ...   

  46 موريتانيا

+

2   70 -2 15.2 

*

*,

+

1 

 

3.5 -1 161,174 

*

* 

5

0  

*

* 131,000  

4

5  

4

7  

 

39  ...    100   

   12.4 1+ 99   55 المغرب

 

7.3 +1 

1,157,2

56  

*

* 

5

8  

*

* 123,000 

+

1 

5

5 

+

1 

2

8  26 +1 ...   100 +1 

  80 عمان

 

107 8.0   

 

0.9  70,056    

4

5    7,000  

6

6  

2

5  ...  100   ...  

   2.1 91  100 فلسطين

 

0.6  23,223    

4

8    46,000  

5

0  

3

8  

 

26  100    100   

 1- ** 43    ...   1 5  4,600        2,664  * 2.7  96    93 قطر
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*

*  

* 0.2 2  3 3 11 

المملكة 

العربية 

  ...  السعودية

 

106  ...   

 

2.0   ...    

 

...   108,000 

*

* 

5

0 

*

* ...  

 

11 * ...   ...  

قبل (السودان 

  37 )االنفصال

 

*

*  58 -2 11.3 

*

* 

 

3.7 -2 

2,988,7

36  

*

* 

5

3  

*

* ...  … 

2

4 **, +238 

** -

2 ...   60 **, -2 

  94 سوريا

 

106 6.5   

 

7.5 

 

87,261    

 

...   8,200  

3

2  

2

5  ...  81   ...   

   18.3 2- 91   89 تونس

 

6.8 -2 63,941  

*

* 

6

8  

*

* 5,000  … 

2

4  

 

17  ...   ...   

اإلمارات 

العربية 

    44,666   -   3.5 ...  89 المتحدة

4

7    12,000  … 

1

6   

 

17  ...   ...   

   10.6 63   54 اليمن

 

8.9   

1,386,3

81    

6

6    949,000  

6

3  

2

2 ** 

 

30  ...   ...   

  عدد السنوات من السنة المرجعية+= -ات غير متوافرة              بيان...= تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء       **= تقديرات وطنية        *=  :   قائمة تفسيرية بالرموز
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 التعليم الثانوي

 البلد

نسبة القيد في التعليم  معّدل القيد اإلجمالي

التقني والمهني من 

إجمالي القيد في برامج 

 التعليم الثانوي

 

نسبة قيد النساء من 

إجمالي القيد في 

البرامج التقنية 

 والمهنية

 الراسبين في البرامج العامةنسبة 

 مؤشر تكافؤ الجنسين إناث/ذآور

1999 2011 1999 2011 1999 2011 1999 2011 1999 2011 

 ** 10 ** 12  40 ** 43  9.5 14.3 ** 0.93 0.88 ** 71 59 الدول العربية

  18.3 ** 23  34 …  8.3 …  1.04 ...  102 ... الجزائر

  3.4 1+ 8  12 35  6.8 15.2  ... 1.10  ... 96  لبحرينا

 1+ 7.4 10  39 58  4.2 14.2 1+ 0.76 0.72 1+ 39 14 جيبوتي

 17.6 … 1- 0.96 ** 0.91 1- 72 ** 80  مصر

-

1 … 45 

-

1 7 

**, 

+2 7.6 ** -1 

  ... 28  ... 13   6.0  ... 0.64  ... 35 العراق

 3.4 7.2 1- 1.06 1.04 1- 87 85 األردن

-

1 36 39 

-

1 1 ...  

 1- 5.6 10  - ** 21   ** 1.7  ... ** 1.03  ... ** 109 الكويت

  9.9 ** 8  43 40  17.2 ** 9.8  1.11 ** 1.09  83 ** 77 لبنان

  ... ...  ... …   …  ... ...  ... ... ليبيا
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 التعليم الثانوي

 البلد

نسبة القيد في التعليم  معّدل القيد اإلجمالي

التقني والمهني من 

إجمالي القيد في برامج 

 التعليم الثانوي

 

نسبة قيد النساء من 

إجمالي القيد في 

البرامج التقنية 

 والمهنية

 الراسبين في البرامج العامةنسبة 

 مؤشر تكافؤ الجنسين إناث/ذآور

1999 2011 1999 2011 1999 2011 1999 2011 1999 2011 

 2- 11.5 2+ 14  ... 32   ** 2.6 ** 0.84 ** 0.75  27 ** 18 موريتانيا

 1+ 15.1 19  38 44  6.1 7.0 1+ 0.85 0.78 1+ 70 37 المغرب

  3.0 10  . .   .  0.98 1.01  104 71 عمان

  2.2 3  10 23  0.4 0.5  1.10 1.02  84 78 فلسطين

  2.0 ...  - .  0.8 1.7  1.09 1.11  102 88 قطر

  1.6 ...  ... …   … ** 0.88 ...  107 ... المملكة العربية السعودية

 1.5 ** 2.7 2- .0.88 ... 2- 39 ** 26 )قبل االنفصال(السودان 

-

2 36 24 

-

2 ... ...  

  7.1 11  40 52  4.4 10.1  1.00 0.92  73 44 سوريا

 1- 14.5 22  32 …  14.0 …  1.03 0.99  93 74 تونس

 * 2.8 7  11 .  0.9 0.9  ... 1.09  ... 83 اإلمارات العربية المتحدة

  9.8 9  5 17  0.7 0.9  0.63 0.37  46 40 اليمن

  عدد السنوات من السنة المرجعية+= -بيانات غير متوافرة              ...= تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء       **= وطنية         تقديرات*=  :   قائمة تفسيرية بالرموز
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  2004-1995/ محو أمية الكبار والشباب 

 

البلد أو 
 اإلقليم

السنة 
المرجعية 

1995-
2004 

  )عامًا 24إلى  15من (الشباب  )وما فوق 15في سن الـ(الكبار 
 السكان األميون معّدل القرائية السكان األميون معّدل القرائية

  إناث % إناث/ذآور إناث ذآور إناث/ذآور  إناث % إناث/ذآور إناث ذآور إناث/ذآور

 66 8,615,381 78 89 83 65 51,826,536 57 78 68 الدول العربية
 69 708,710 86 94 90 66 6,435,795 60 80 70 2002 الجزائر

 43 3,276 97 97 97 49 62,453 84 89 87 2001  لبحرينا
 … … … … … … … … … … ... جيبوتي
 60 3,339,988 67 79 73 63 17,422,246 44 67 56 1996  مصر
 63 751,984 80 89 85 70 3,520,214 64 84 74 2000 العراق
 60 9,707 99 99 99 74 312,019 85 95 90 2003 األردن
 60 20,180 90 94 92 46 250,443 74 81 78 1995 الكويت
 … … … … … … … … … … ... لبنان
 ** 78 ** 4,717 ** 99 ** 100 ** 100 ** 77 ** 543,848 ** 78 ** 94 ** 86 2004 ليبيا

 57 206,419 55 68 61 59 736,558 43 60 51 2000 موريتانيا
 68 1,864,150 60 81 70 65 9,920,761 40 66 52 2004 المغرب
 60 14,215 97 98 97 60 291,580 74 87 81 2003 عمان
 53 7,211 99 99 99 77 144,507 88 97 92 2004 فلسطين
 23 4,229 98 95 96 31 61,735 89 89 89 2004 قطر

المملكة 
العربية 
 السعودية

2004 83 
 

88 
 

76 
 

2,607,448 
 

57 
 

96 
 

97 
 

95 
 

179,493 
 

62 
 

قبل (السودان 
 )االنفصال

2000 61 
 

72 
 

52 
 

… 
 

… 
 

78 
 

86 
 

72 
 

… 
 

… 
 

 64 303,075 90 95 92 68 2,106,292 74 88 81 2004 سوريا
 68 115,849 92 96 94 68 1,852,150 65 83 74 2004 تونس

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

... … 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
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 ** 84 ** 1,015,102 ** 60 ** 93 ** 77 ** 72 ** 4,820,365 ** 35 ** 74 ** 55 2004 اليمن
 بيانات غير متوافرة...= تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء       **= تقديرات وطنية        *=  :   قائمة تفسيرية بالرموز
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 2011-2005/ محو أمية الكبار والشباب 

 البلد أو اإلقليم
السنة المرجعية 

2005-2011 

  )عامًا 24إلى  15من (الشباب  )وما فوق 15سن الـفي (الكبار 

 السكان األميون معّدل القرائية

 ذآور إناث/ذآور ذآور إناث/ذآور ذآور إناث/ذآور

   65   6,498,902  86   92   89  66   47,603,000   68   85   77   الدول العربية

  * 65   610,876 * 89 * 94 * 92 * 66   6,471,923 * 64 *  81 *  73 2006 الجزائر

  61  3,000  98 99 98  53  55,000  92  96 95 2010  لبحرينا

  …  …  …   …   …   …  …   …   …   … ... جيبوتي

 * 62  2,003,772 * 84 * 91 * 88 * 65  15,630,732 * 64 * 80 * 72 2012  مصر

  54  1,130,000  81 84 82  68  4,014,000  71  86 78 2011 العراق

 * 48  16,484 * 99 * 99 * 99 * 71  286,602 * 89 * 96 * 93 2011 األردن

 * 41  5,722 * 99 * 99 * 99 * 50  117,502 * 92 * 95 * 94 2008 الكويت

 * 36  9,588 * 99 * 98 * 99 * 70  318,663 * 86 * 93 * 90 2007 لبنان

  71  1,380  100 100 100  80  477,151  83  96  90 2010 ليبيا

  54  219,005  66 72 69  58  884,000  52  65  59 2011 موريتانيا

 * 68  1,296,289 * 72 * 87 * 79 * 66  9,966,640 * 44 * 69 * 56 2011 المغرب

 * 35  14,830 * 98 * 98 * 97 * 54  263,000 * 82 * 90 * 87 2008 عمان

 * 47  7,000 * 99 * 99 * 99 * 76  117,811 * 92 * 98 * 95 2011 فلسطين

 * 14  8,138 * 98 * 96 * 97 * 25  56,539 * 95 * 97 * 96 2010 قطر

  74  100,000  97 99 98  59  2,522,000  82  91  87 2010 المملكة العربية السعودية

  60  1,117,000  85 90 87  66  7,540,000  63  81 72 ... )قبل االنفصال(السودان 

  60  201,000  94 96 95  70  2,113,000  78  90  84 2011 سوريا

 * 68  56,000 * 96 * 98 * 97 * 70  1,661,471 * 71 * 87 * 79 2010 تونس

 * 24  34,210 * 97 * 94 * 95 * 24  326,586 * 91 * 89 * 90 2005اإلمارات العربية المتحدة

  86  743,000  76 96 86  74  4,826,000  49  82  65 2011 اليمن

 بيانات غير متوافرة  ...= تقديرات وطنية  وآل تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء األخرى      *=  :   قائمة تفسيرية بالرموز
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 استمارة وطنية بشأن تطبيق استعراض أهداف التعليم للجميع: 2المرفق  .2

  

  معلومات عامة

  :البلد 1

 :اسم الشخص المجيب 2

  :التاريخ 3

 

  

  الدول العربية – 2015وضع االستعراضات الوطنية ألهداف التعليم للجميع لعام : 3المرفق  .3
 

 عملية التقييم 

مسؤولة عن توجيه وتنسيق  2015لجنة وطنية للتقييم الوطني للتعليم للجميع لعام  هل تم إنشاء 1

  واإلشراف على التنفيذ الناجح للتقييم؟

هل تضم اللجنة أعضاء يمثلون السلطات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وشرآاء   ) أ

 التنمية الوطنيين؟ 

األسم، المؤسسة، (اللجنة  الرجاء تزويدنا قدر المستطاع بالمعلومات حول أعضاء  ) ب

 ).الوظيفة، معلومات االتصال

على المستوى الوطني وما آانت أبرز  2015آيف تم إطالق عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع  2

 النتائج والتوصيات التي تم االتفاق عليها؟

وإجراء التحليالت للتقرير لجمع المعلومات (وطنية لتنفيذ عملية التقييم ) أو فرق(هل تم تشكيل فريق  3

 ؟)الوطني

  من هو قائد الفريق؟  ) أ

أعضاء يمثلون السلطات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ) الفرق(هل يضم الفريق   ) ب

 وشرآاء التنمية الوطنيين؟

األسم، المؤسسة، الوظيفة، (الرجاء تزويدنا، قدر اإلمكان بالمعلومات حول أعضاء اللجنة   ) ت

  ).االتصالمعلومات 
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  المدخالت التقنية

حلقات دراسية، ورش عمل، أحداث إعالمية، منتديات (ما هي أنشطة الحوار الوطني التي تم  تنفيذها  1

لمناقشة التقدم المحرز في البالد في تحقيق .) على شبكة اإلنترنت، شبكات إعالمية اجتماعية، الخ

 ؟ 2015التعليم للجميع وما ينبغي القيام به بعد عام 

 :تواريخ األنشطة  ) أ

 :النتائج والتوصياتأبرز   ) ب

 ؟ 2015هل نظم البلد منتدى وطني لمناقشة جدول أعمال التعليم لما بعد عام  2

 إذا نعم، ما هي أبرز نتائج المنتدى؟  ) أ

 إذا آال، هل هناك مخطط لتنظيمه ومتى؟  ) ب

أوراق ودراسات مواضيعية ذات ) أو هنالك خطة لتطوير(إلى جانب التقرير الوطني، هل تم تطوير  3

  صلة لتقييم التقدم المحرز نحو التعليم للجميع على المستوى الوطني ووصف أفضل الممارسات

وتسليط الضوء على وجهات النظر حول جدول أعمال التعليم في المستقبل؟ إذا نعم، الرجاء تزويد 

  . تفاصيل إضافية حول هذه الدراسات واألوراق

آما يمكن . رير وطني واحد يتم إعداده بشكل جماعييرجى المالحظة أن الناتج النهائي قد يكون تق*

مع الترآيز على موضوع (أوراق أخرى /للحكومة الوطنية إعداد تقرير واحد بينما يمكن إعداد تقارير

من قبل الجهات األخرى المعنية بالتعليم للجميع آالمنظمات الغير ) محدد متعلق بالتعليم للجميع

 .حكومية ومنظمات المجتمع المدني

مخطط التقرير الوطني المقترح المبين أدناه، الرجاء تقديم ملخص عن وضع التقرير استنادًا إلى  4

  . والتاريخ المتوقع تقديمه لليونسكو) حتى التاريخ الحالي(الوطني 

على سبيل المثال هل يستخدم التقرير البيانات . يرجى تقديم أي فكرة عن نوعية التقرير الوطني 5

 ؟)مثل دراسات الحالة(واألدلة الكمية والنوعية المفصلة 
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  2014أبريل /نيسان 3ملخص بالمعلومات المتوافرة بحلول 

  

التاريخ المتوقع  البلد

لتسليم التقرير إلى 

 اليونسكو

 مالحظات

تشكيل لجنة توجيهية للتعليم للجميع مع تمثيل من الحكومة والمجتمع  2014يونيو /حزيران البحرين

 ).2013أآتوبر /يوليو وتشرين األول/ُعقد اجتماعان في تموز(المدني 

 بالتنسيق مع  2013يونيو /ورشة عمل بشأن التعليم للجميع في حزيران

Natcom في البحرين واليونسكو في الدوحة. 

  فرق عمل معنية بالتعليم للجميع وبدأت العمل على تقارير  8أّسست

ديسمبر /ذ آانون األولأولية الستعراض أهداف التعليم للجميع من

فرق لجمع البيانات عن آل هدف من أهداف التعليم للجميع  6( 2013

 ).وفريق للتنسيق ووسائل اإلعالم وفريق لصياغة التقرير الوطني

 .أسس فريق استعراض والعمل جاٍر  2014مايو /أيار مصر

تضّم  2015للجميع لعام أسست لجنة استعراض وطني ألهداف التعليم   ُسّلمت المسودة الكويت

أصحاب مصلحة آخرين معنيين /أعضاء من المجتمع المدني وسلطات

 .بالتعليم للجميع

 ُشّكل فريق لدعم عملية جمع البيانات وتحليلها. 

 ُنّظمت ورشة عمل تعريفية ألصحاب المصلحة المعنيين بالتعليم للجميع

يانات وأعضاء المجتمع المدني لعرض أهداف التعليم للجميع والب

المستلزمة لتحليل المؤشرات، باإلضافة إلى ما هو مستلزم لخطة ما 

 .2015بعد عام 

 وسيتضّمن التقرير النهائي . أِعّدت مسودة التقرير وُرِفَعت إلى اليونسكو

 .2015بعض الدراسات ورؤيا الكويت لخطة ما بعد عام 

 سيتضّمن التقرير المؤشرات الرئيسية حول الوضع الحالي للتعليم 

من  2015للجميع في الكويت وسيستنتج ما ستشمله خطة ما بعد عام 

 . حيث التنمية التربوية
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التاريخ المتوقع  البلد

لتسليم التقرير إلى 

 اليونسكو

 مالحظات

آانون  25في  2015أطلق االستعراض الوطني للتعليم للجميع لعام  2014يونيو /حزيران موريتانيا

وقّدم مكتب اليونسكو في بيروت بعض الدعم . 2013ديسمبر /األّول

 .االستعراض وإجراء عملية جمع البياناتالمالي إلطالق عملية 

مع إنشاء لجنة  2013يوليو /بدأت عملية االستعراض الوطني في تموز  - فلسطين

وقد أطلقت هذه العملية بالتوازي مع خطة استراتيجية التنمية . وطنية

وقد أطلقت . التربوية الجديدة الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي

 .2014فبراير /ًا في شهر شباطالخطة الجديدة رسمي

  بعد أن تستعرض اللجنة الوطنية مسوّدة التقرير، تخطط وزارة التربية

 .والتعليم العالي لمشاورة وطنية بشأن التعليم للجميع

اللجنة العليا لتأمين التوجيه والتيسير االستراتيجيين : أسست لجنتان  2014مايو /أيار السودان

وتضّم اللجنتان . وجمع البيانات وصياغة التقريرواللجنة التقنية إلعداد 

شرآاء آخرين مثل المجالس الوطنية لإلعاقات والمنظمات غير 

 .الحكومية المحلية، إلخ

  29/10/2013نّظمت ورشت عمل إلطالق العملية في. 

 ُشّكلت أربع لجان فرعية تقنية: 

 الفريق اإلحصائي -1

 المجموعة المعنية بالخلفية والديموغرافية -2

 مبادرات والتشريع واللوائحال -3

 2015-2000االستراتيجيات والسياسة خالل  -4

  أبريل/نيسان 1( 2015اجتماع لمناقشة خطة السودان لما بعد عام.( 

  أّول (مناقشة مسودة التقرير في اللجنة العليا واللجنة الوطنية لليونسكو

 ).أبريل/أسبوع من نيسان

 15(رير والتوصيات تنظيم ورشة عمل وطنية لمناقشة مسودة التق 

 ).أبريل/نيسان

 .ُشّكل فريق للعمل على االستعراض  ُسّلَم سوريا
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التاريخ المتوقع  البلد

لتسليم التقرير إلى 

 اليونسكو

 مالحظات

ُينظم اجتماع أسبوعي لمناقشة التقارير اإلقليمية بشأن التعليم . العمل جاٍر 2014يونيو /حزيران تونس

 .للجميع والتي سيرتكز عليها التقرير التونسي بشأن االستعراض الوطني

اإلمارات 

 العربية

 المتحدة

 2015ُشّكَل فريق رئيسي لالستعراض الوطني للتعليم للجميع لعام  2014يونيو /حزيران

 .لتنسيق مهام االستعراض

  ُشّكلت لجنة تنسيق وطنية تضّم األشخاص الرئيسيين من الهيئات

المعنية بالتعليم للجميع على غرار وآيل وزارة التربية والتعليم ومجلس 

 .المعرفة والتنمية البشرية أبو ظبي للتعليم وهيئة

  وتعالج ست لجان أهداف التعليم  –جرى إنشاء عشر لجان فرعية تقنية

للجميع باإلضافة إلى لجان جمع البيانات ولجان صياغة التقرير بشأن 

 .التعليم للجميع

  ورشة عمل تدريبية للجان الفرعية التقنية حول التقييم واستخدام

 ).2014يناير /آانون الثاني(البيانات وتحليل المؤشرات 

  منتدى وطني ضّم الشرآاء االستراتيجيين الرئيسيين من وزارة التربية

 ).2014يناير /آانون الثاني(والتعليم 

 فبراير /ورشة عمل في المرآز اإلقليمي للتخطيط التربوي في شباط

 .الستعراض البيانات التي جمعتها اللجان التقنية 2014

مع تمثيل ُأّسَست لجنة لالستعراضات الوطنية ألهداف التعليم للجميع  2014 يونيو/حزيران اليمن

 .من الحكومة والمجتمع المدني

 برئاسة  2013ديسمبر /أطلق االستعراض الوطني في آانون األول

 .وجرت مناقشة مؤشرات التعليم للجميع. وزير التربية والتعليم

  التعليم للجميع لعام أنشئت خمسة فرق لالستعراض الوطني ألهداف

 .لجمع المعلومات وإجراء التحليل من أجل إعداد التقرير الوطني 2015

  في  2015ُيخطط لتنظيم منتدى وطني بشأن خطة التعليم لما بعد عام

 .2014مارس /آذار
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 مجال ترآيز الفريق العامل المفتوح العضوية التابع لألمم المتحدة على التعليم : 4المرفق  .4

  

  معارف التنمية المستدامة التابع لألمم المتحدةمنبر 

http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html 

  

  التعليم. 4مجال الترآيز 

للقضاء على الفقر عبر األجيال ومن الضروري تعميم التعليم النوعي على الجميع . يحق للجميع التعّلم

واستحداث فرص مدى الحياة وتعزيز المساوات بين الجنسين وتمكين النساء وتصميم الثقافات والقيم وإنشاء 

  :وتتضمن بعض المجاالت التي يمكن مراعاتها ما يلي. قوة عاملة ماهرة

 تعميم التعليم االبتدائي والثانوي المجاني للبنات والصبيان؛  . أ

من التعليم على المستويات آافة مع الترآيز على أآثر الفئات تهميشًا، بما في  المنصف تفاعضمان االن  . ب

ذلك الشعوب األصلية واألقليات اإلثنية واألشخاص ذوي اإلعاقات واألشخاص المقيمين في المناطق 

 الريفية والمهاجرين؛

 يان؛والفت بلوغ معدالت إنجاز مرتفعة على مستويات التعليم آافة للفتيات  . ت

 تعميم تعليم الطفولة المبكرة؛  . ث

ضمان نتائج تعّلم فعالة على المستويات آافة ونقل المعارف والمهارات التي تستجيب للطلب في سوق   . ج

 العمل، بما في ذلك من خالل التدريب المهني وتنمية المهارات لدى الشباب؛

 ميع؛تعميم محو األمية لدى الكبار واستحداث فرص التعّلم مدى الحياة للج  . ح

إدماج التنمية المستدامة في المناهج التربوية، بما في ذلك زيادة الوعي بشأن آيفية نهوض الثقافة   . خ

 بالتنمية المستدامة؛

 .وسائل تطبيق مالئمة  . د
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 2015اقتراح اليونسكو بشأن أهداف التعليم لما بعد عام : 5المرفق  .5

 الهدف الشامل 

  2030بحلول العام  مدى الحياة للجميعضمان التعليم المنصف والجيد والتعّلم 

 خمس غايات 

تأمين الحق في االنتفاع المنصف وفي إتمام الدورة الكاملة لتعليم أساسي مجاني يتسم بالجودة : 1الغاية 

ويقترن بنتائج تعليمية معترف بها وقابلة للقياس وتستند إلى معايير وطنية لجميع األطفال والشباب، سواء 

  .فتيانأآانوا فتيات أو 

  .تأمين االنتفاع المنصف بالمرحلة العليا من التعليم الثانوي الجيد وآذلك بالتعليم العالي: 2الغاية 

تأمين التدريس والتعّلم الجيدين والمناسبين من حيث عمليات التدريس والتعّلم والمضامين : 3الغاية 

  . لقياس لجميع األطفال والشباب والكباروالبيئات التعليمية والنتائج التعليمية المعترف بها والقابلة ل

يكتسب الشباب والكبار المستويات الوظيفية للقرائية ومعرفة الحساب وسائر الكفاءات األساسية : 4الغاية 

  .مهارات أساسية لتحصيل المزيد من التعّلم وتحقيق إمكاناتهم اإلنسانية بوصفها

انتفاع منصف بفرص التعّلم مدى الحياة لتنمية المهارات ينبغي أن يتوافر لجميع الشباب والكبار : 5الغاية 

  .والكفاءات للحياة والعمل ومن أجل تعزيز التطور الشخصي والمهني
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