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 اللجنااااة الوطنيااااة الكويتيااااة لل بيااااة والعلااااو  وال قا ااااة    يف إطااااار التعاااااو  بااااني   

واملنظمااااة العربيااااة لل بيااااة وال قا ااااة   املنظمااااة اإلسااااالمية لل بيااااة والعلااااو  وال قا ااااة  و

 قاعاااااة اعجتماعاااااا  يف  2017 أكتاااااوبر 4 – 2الفااااا   مااااا   خاااااالل عقاااااد  ،والعلاااااو 

 شااااابه اجتمااااااع ،بدولاااااة الكوياااااتالكاااااربر بااااااملركل العرباااااي للب اااااو  ال بوياااااة  

 قبااال ماااا للتعلااايم تعليمياااة وماااواد بااارامج تطاااوير حاااول واخلااارباء للمساااؤولني اإلقليماااي

 دول أبناااااء ماااا  واملختصااااني األكاااااد يني ماااا  متمياااال  خنبااااةمبشاااااركة  ،املدرسااااي

وقاااااد ا عقاااااد  ا لساااااة  ،الطفولاااااة املبكااااار يف جماااااال  اخلليجاااااي التعااااااو  جملااااا 

حتاااات رعايااااة   أكتااااوبر 2املوا اااا   اعثااااننيصاااابام يااااو    هلااااالا اعجتماااااع اع تتاحيااااة 

 ائااااي رئااااي  اللجنااااة الوطنيااااة الكويتيااااة د   ياااا م     –وحضااااور وكياااال وبار  ال بيااااة  

الوكياااال املساااااعد للمنشاااا      –والااااال  أ ااااا  عنااااه د  خالااااد الرشاااايد      صاااااث األثاااار  

وقااااد باااادأ   قاااارا  ا لسااااة    ،األمااااني العااااا  للجنااااة الوطنيااااة   –ال بويااااة والتخطااااي   

تاااالو  تياااا  بيناااا  مااا  الاااالكر   ثااام  ،اع تتاحياااة بعااالم الساااال  الاااوطي لدولاااة الكويااات  

  :الكلمة كل م  ألقى ثم ،احلكيم

  ائي رئي  اللجنة الوطنية الكويتية  –وكيل وبار  ال بية  :خالد الرشيدد  -

 نظمة اإليسيسكو م مراقي الربامج واعتفاقيا  ال بوية  يابة ع  – ادية الوبا    أ -

 جليلة ا ويي مم لة املنظمة العربية لل بية وال قا ة والعلو    أ -

الااادول مااا   تااارحيببم باحلضاااور واملشااااركني األشاااقاءوقاااد عااارب املت ااادثو   يعاااا عااا   

 املشاا   التعاااو  دائاار  توسااي  علااى واارور  يف كلماااتبم  يعاااأكاادوا و ،العربيااة الشااقيقة

 وتوحيااد واإلقليميااة الدوليااة واملنظمااا  املد يااة   –املختصااة ا الرةيااة   الدولااة مؤسسااا  بااني

باتاات  إذ ،اع تمااا  بقضااايا الطفولااة املبكاار  والتعلاايم مااا قباال املدرسااي    جتااا  وتضااا ر ا ا بااود

 تتاحيااة عقااد املشاااركو    وبعااد ا لسااة اع  العااام دول ا تمااا  حمااور تشااكل املرحلااة ااال  

مشااروع الرب ااامج الاالمي   تعااديل واعتماااد مت خالهلااا  ،خالااد الرشاايد برئاسااة د  جلسااة إجرائيااة  

حياات تضاامنت تعااديال  الرب ااامج الاالمي علااى   ،عتفاااع علااى ساال أعمااال اعجتماع لالجتماااع وا

 :جمموعة م  البنود و ي

املقدماااة مااا  الوكيااال املسااااعد للتعلااايم طلاااي املوا قاااة علاااى إدرا  الورقاااة  :البناااد األول

تطاااوير الاااربامج "حملسااا  احلويلاااة بعناااوا  د  عباااد ا الناااوعي واخلااااة بدولاااة الكويااات

  "ال بوية للتعليم ما قبل املدرسي
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طلااي املوا قااة علااى إدرا  الورقااة املقدمااة ماا  مم لااة اململكااة العربيااة         :البنااد ال ااا ي 

  "ل التعلم املبكر النمائيةمعاي"بعنوا   السعودية أ  سار  املبنا

  التصويت على اختيار رؤساء جلسا  عمل اعجتماع :البند ال الت

وقااد  اات باملوا قااة باإل اااع علااى البناادي  األول وال ااا ي واملوا قااة علااى تساامية رؤساااء  لسااا   

   العمل

 ليااه واعتماااد الااال  مت املوا قااة ع الاالمي شااروع الرب ااامجمل و قاااجلسااا  العماال  عقااد بعااد ذلاا  

  :والال  أصبح على الشكل اآلتي  وم ا دول اللمي حيت  ،م  املشاركني

  جلسة العمل األوىل وال ا يةا 2017أكتوبر  2األثنني املوا    :اليو  األول

 :جلسة العمل األوىل

وتضاامنت ثااال  أوراع  ،كليااة ال بيااة األساسااية  –وكا اات برئاسااة الربو يساال  د  سااعاد اليتاايم   

 :عمل و ي

 وقاادمبا د  عبااد احملساا  احلويلااة الوكياال املساااعد للتعلاايم النااوعي    :ورقااة العماال األوىل -

 "تطوير الربامج ال بوية للتعليم ما قبل املدرسي" :بعنوا  واخلاة بدولة الكويت

 –كسااو اإليسيسااكو د  عااامر العيساار   وقاادمبا خاابل ماانظم  األل :ورقااة العماال ال ا يااة -

 مقاربااا  و الااربامج أساااليي"بعنااوا   ،ر  التعلاايم مااا قباال املدرسااي بساالطنة عمااا  ئااماادير دا

  "وجبود مناذ  :املدرسي قبل التعليم مرحلة يف الدراسية املنا ج

رئيسااة قساام مناااا ج    ،ورقااة العماال ال ال ااة: وقااادمتبا أ  رحااا  بناات علااي اللكوا ياااة       -

بعنااوا   ساالطنة عمااا  مااا قباال املدرسااي باادائر  باارامج ومنااا ج املاادار  اخلاصااة   التعلاايم 

 "عما  سلطنة يف املدرسي قبل التعليم ومنا ج برامج مستجدا "

 :جلسة العمل ال ا ية

وكا اات برئاسااة د  سااعاد السااويدا  ماادير  املركاال اإلقليمااي ل مومااة والطفولااة التاااب  لااوبار       

 :ضمنت ثالثة أوراع عملوت ،ال بية بدولة الكويت

 ال بيااة بااوبار  – الطفولااة مديريااة - وقاادمتبا د  عاليااا عربيااا    :ورقااة العماال الرابعااة   -

 يف توا ر ااا الواجااي والبيئيااة الفنيااة الشاارو "والتعلاايم يف اململكااة األرد يااة اهلا يااة   

 واملااواد للااربامج ال بويااة األ اادام لت قياا  املدرسااي قباال مااا للتعلاايم ال بويااة املؤسسااا 

 "احلدي ة التعليمية
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ماادير إدار  تنميااة التعلاايم باااملركل   –د   اطمااة اهلاشاام  وقاادمتبا :ورقااة العماال اخلامسااة  -

القااوا ني املنظمااة للتعلاايم مااا قباال     " بعنااوا : الااوطي لتطااوير الااتعلم بدولااة الكوياات    

 العماال يف اليااو  األولوقااد للاال اسااتعراق أوراع  "املدرسااي وأثر ااا علااى العمليااة ال بويااة 

  واحلضور املراقبني بعض النقاشا  واملداخال  والتعقيبا  م  اخلرباء املشاركني

 اعدار  يف والتطاااوير التااادريي مااادير  -وقااادمتبا أ  ساااار  املبناااا :ورقاااة العمااال السادساااة -

 معااايل"السااعودية بعنااوا    العربيااة باململكااة التعلاايم بااوبار  األطفااال لرياااق العامااة

  "النمائية املبكر التعلم

األول مت عقااد جلسااة عماال ملناقشااة  تااائج وخااربا  اليااو      اليااو  ويف ختااا  جاادول أعمااال  -

األول مااا  اعجتمااااع بااا دار  خااابل مااانظم  األلكساااو اإليسيساااكو د  عاااامر العيسااار   

  يف اعجتماعاأللكسو جليلة ا ويي مم لة ستاذ  واأل

علااى شاارم   حفاال اااداء يف  ناادع املارينااا   ،عصاار اليااو  األول اللجنااة املنظمااة   أقاماات كمااا

كمااااا مت ا تتااااام معاااارق املطبوعااااا  واإلصاااادارا  للجبااااا    ،املشاااااركني يف اعجتماااااع

 املشاركة الال  استمر طيلة أيا  اعجتماع ال الثة  

   والرابعة جلسة العمل ال ال ةا 2017أكتوبر  3ال الثاء املوا    :اليو  ال ا ي

 :جلسة العمل ال ال ة

 يف والتعلاايم ال بيااة بااوبار  – قطاااع الطفولااة  وكا اات برئاسااة د عاليااا حممااد العربيااا  ماادير    

  :اهلا ية وتضمنت ورق  عمل األرد ية اململكة

ورقاااة العمااال السادساااة: وقااادمبا د  عاااامر حمماااد العيسااار  خااابل مااانظم  األلكساااو   -

أساااليي الااربامج ومقاربااا  املنااا ج الدراسااية يف مرحلااة التعلاايم     "واإليسيسااكو بعنااوا   

   "مناذ  وجبود -قبل املدرسي

ماادير  املركاال اإلقليمااي للطفولااة    –السااابعة وقاادمتبا د  سااعاد السااويدا    ورقااة العماال   -

التنمياااة املبنياااة ملاااديرا  "بعناااوا   ،واألموماااة التااااب  لاااوبار  ال بياااة بدولاااة الكويااات 

  "مرحلة ما قبل املدرسة اعبتدائي
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 :الرابعةجلسة العمل 

 -خااابل مااانظم  األلكساااو واإليسيساااكو    –عاااامر حمماااد العيسااار      وكا ااات برئاساااة د 

  :وتضمنت ورق  عمل

إدار  رياااق األطفااال بااوبار    –وقاادمتبا أ  ليلااى عبااد اا الااالواد     ::ورقااة العماال ال امنااة  -

 ملؤسساااا  والبيئياااة الفنياااة الشااارو "بعناااوا   ،ال بياااة والتعلااايم مبملكاااة الب اااري  

  "املدرسي قبل ما التعليم

ماادير التعلاايم األساسااي بااوبار  ال بيااة      –ورقااة العماال التاسااعة: وقاادمبا أ  جااور  داود      -

 اإلداريااااة األطاااار وتأ يااال  تاااادريي طاااارع"بعناااوا    ،والتعلااايم با مبوريااااة اللبنا يااااة 

 الااربامج اايااا  حتقياا  ماا  لتمكينبااا املدرسااي قباال مااا التعلاايم يف العاملااة والتعليميااة

  "واملطور  التعليمية واملواد

 :اخلامسةجلسة العمل 

 ،مااادير التعلااايم األساساااي با مبورياااة اللبنا ياااة     –وكا ااات برئاساااة أ  جاااور  أساااعد داود    

  :وتضمنت ورق  عمل

 ،"مستقبلية وتطلعا  وممارسا  مبارا  الكويتية التجربة"بعنوا   :ورقة العمل العاشر  -

الفنية العامة لرياق  املوجبه التوجيه الفي لرياق األطفال بدولة الكويت وقدمبا مم لوا

أ  أمينة بو  ،املوجبه الفنية األوىل ملنطقة مبار  التعليمية ، ادية عبد العليل املسلم األطفال أ

أ   املوجبه الفنية لرياق األطفال، املوجبه الفنية لرياق األطفال أ  شريفة احلربي، ،كنا 

  وى الشمر املوجبة الفنية لرياق األطفال أ  مو ،أما ي املكيمي

تطااور "بعنااوا   إدار  املنااا ج -احلاديااة عشاار : وقاادمتبا أ  مبااا عبااد اا مااربوع ورقااة العماال  -

  "منا ج رياق األطفال بدولة الكويت

مت عقد جلسة عمل ملناقشة  تائج وخربا  اليو  األول م   ال ا ي، اليو  ويف ختا  جدول أعمال -

جليلة واألستاذ   إليسيسكو د  عامر العيسر اعجتماع ب دار  خبل منظم  األلكسو ا

  يف اعجتماع األلكسوا ويي مم لة 
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 2017أكتوبر  4األربعاء املوا    :اليو  ال الت 

بدولااة الكوياات ملشااا د بعااض الاادرو   للمشاااركني إىل رووااة الشااامية  بيااار  ميدا يااة -

   العملية

مائااد  مسااتدير  ترأساابا كاال ماا  مم لااي ماانظم  األلكسااو واإليسيسااكو ومت  يبااا         -

  :مناقشة جمموعة م  املوووعا  و ي

   ملشاركو  يف اعجتماعاليبا ا  واملبارا  ا ديد  ال  توصل إاخلرب - -

  أثناء عقد اعجتماعيف أ م اإلجيابيا  والت ديا  ال  ظبر   -

  اععتبار عند تنفيال أ شطة مماثلةبعني  مالحظا  املشاركني ألخال ا - -

  :ا لسة اخلتامية

 ،قاااد تضااامنت عااارق ومناقشاااة التقريااار اخلتاااامي وكلماااا  للجناااة املنظماااة واملشااااركني  و

  وتوبي  الشبادا  على املشاركني

 :التالية التوصيا  على اجملتمعو  اتف  ،ويف ختا  اعجتماع

قباال  وتشااريعا  تاادعو إىل إللاميااة التعلاايم مااا    إىل ساا  قااوا ني   دعااو  الاادول األعضاااء   -

 وإدراجه وم  السلم التعليمي ،املدرسي

بااالتعليم مااا  بشااأ  كاال مااا يتعلاا     مم لااي الاادول املشاااركة التنسااي  بااني   إىل الاادعو  -

   قبل املدرسي

أ ميااة اسااتمرار عقااد اعجتماعااا  واللقاااءا  الدوريااة وتك ياان تليااا  التعاااو  عاارب          -

   تماعا  ذا  العالقةإقامة الورش واعج

للتعلاايم مااا قباال املدرسااي ور ااد  بأحااد  وسااائل   املسااتجدا  والتطااورا   مواكبااة أحااد  -

   التكنولوجيا واعتصال احلدي ة

والعماال علااى  قاال  ،بااني الاادول األعضاااء الاادعو  إىل تنظاايم واعتماااد باارامج عماال تدريبيااة -

   وتبادل اإلصدارا  والنواتج ال بوية والتعليمية ،اخلربا  والتجار  الناج ة

وحتااادي با  إ شااااء منصاااة معلوماتياااة بشاااا  تباااادل املعلوماااا  واإلحصاااائيا  واملؤشااارا  -

مااا  خاااالل  ،باااني الااادول األعضااااء يف مااانظم  األلكساااو واإليسيساااكو بشاااكل دور 

   شني  ا ال  تفاعلية على املوق  اعلك و ية ألحد املنظمتنيتد
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للتعلاايم  وال  ااة الب اات حلركااة املقااد  واملعنااو  املاااد  الاادعم أوجااه وأشااكال بياااد  -

   ما قبل املدرسي

ية شااااملة ومتكاملاااة للتعلااايم ماااا قبااال املدرساااي علاااى    اسااا اتيج تااابيالااادعو  إىل  -

   املستويني القطر  واإلقليمي

وتشااجي  التواصاال واملشاااري  الشاابابية   ،الشاابابيةوأ شااطة اجملتماا  املااد ي دعاام امللتقيااا  

 جمال التعليم ما قبل املدرسي املش كة يف 

توسااي   طاااع  حتفياال القطاااع اخلاااة لالساات مار يف جمااال التعلاايم مااا قباال املدرسااي،و       - -

   يه شاركةامل


