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يسـر   األسـتا  الـدكتور  ربية السعودية، وبدعـوة من معالــ بضيافة كريمة من المملكة الع
 عـــــــــــــــــــــــــــال  مشـــــــــــــــــــــــــــاركة موزيـــــــــــــــــــــــــــر التربيـــــــــــــــــــــــــــة والتعلـــــــــــــــــــــــــــيم وبصــــــــــــــــــــــــــابر ال مـــــــــــــــــــــــــــ  

رحـــاأل األمانـــة العامـــة األســـتا    عمـــرو موســـل األمـــين العـــام ل امعـــة الـــدو  العربيـــة، عقـــد فـــ  
 لعـــــــرأل المـــــــختمر الزـــــــامي لـــــــوزرا  التربيـــــــة والتعلـــــــيم ا ل امعـــــــة الـــــــدو  العربيـــــــة بالقـــــــا رة

،  تحـــ  2006ســـبتمبر ويلـــو   11و 10 ــــ، الموافـــ  1427مـــن شـــار شـــعبان  18و 17يـــوم  
 شعار:

 "التربية المبكرة للطفل العربي في عالم متغير"

  
 أهداف المؤتمر :

 التعرف علل واقع التربية المبكرة ف  الوطن العرب . 
 ب .بيان دور األسرة ووسائ  اإلعالم ف  التربية المبكرة للطف  العر  
 تعزيز ودوار منظما  الم تمع المدن  ف  التربية المبكرة للطف  العرب . 

 وضع مخشرا  وسياسا  إلعداد الطف  العرب  للعيش ف  م تمع المعرفة. 

صياغة تو اا  عربية لتطوير منظومـة التربيـة المبكـرة للطفـ  العربـ ، فـ  ضـو   
 التو اا  العالمية المعاصرة.

ج التربيــة البيئيـــة فــ  مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وتعزيـــز اقتــراآ يليــا  إلدزــا  بــرام 
 مبادئ التنمية المستدامة. 

متابعــة تنفيــ  توصــيا  المــختمر الرابــع لــوزرا  التربيــة والتعلــيم العــرأل المنعقــد فــ  بيــرو  فــ   
 م.2004مايو  18-15الفترة من 

 

 وثائق المؤتمر:
 

 آلتية:لتغطية محاور المختمر الرئيسية، تم إعداد الوثائ  ا



، عالم متغير التربية المبكرة للطفل العربي فيوثيقة المختمر الرئيسة وعنواناا  
 وعد  ف  ضو  وربع دراسا  مر عية.

 تقرير ل نة متابعة تنفي  توصيا  المختمر الرابع. 
تقرير المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حو  تنفي  توصيا   

 المختمر الرابع.
اســـــا  و مـــــدازال  للمائـــــدة المســـــتديرة حـــــو  إصـــــالآ التعلـــــيم فـــــ  ضـــــو  در  

 إستراتي ية تطوير التربية العربية

 وقـائـع المـؤتـمـر

 :الجلسة االفتتاحية
 

عقـد  ال لسـة اتفتتاحيـة للمــختمر فـ  السـاعة العاشـرة والنصــف مـن صـباآ يـوم األحــد 
م ل امعة الدو  اسل األمين الع، بحضور معال  األستا   عمرو مو 2006سبتمبر  10المواف  

العربية، ومعـال  األسـتا  الـدكتور  يسـر  صـابر ال مـ  وزيـر التربيـة والتعلـيم ب ماوريـة مصـر 
العربية، ومعال  األستا  الدكتور  زالد قبان  وزير التربية والتعلـيم العـال  بال ماوريـة اللبنانيـة، 

ا  الوفــود الممثلــين للــوزرا ، ووعضــا  رئــيي المــختمر الرابــع، ووصــحاأل المعــال  الــوزرا  ورخســ
الوفــود، والزبــرا ، وممثلــ  المنظمــا  اإلقليميــة والدوليــة، باإلضــافة إلــل وفــد المنظمــة العربيــة 
  للتربيـة والثقافـة والعلـوم برئاسـة معـال  األسـتا  الـدكتور  المن ـ  بوسـنينة المـدير العـام للمنظمـة

 .(1)ملحق رقم 
 

ــد ر الحكــيم، افتــتا المــختمر ب يــا  مــن الــ ك ــدكتور  زال ولقــل بعــد ا معــال  األســتا  ال
فـ   قبان  وزير التربية والتعليم العال  بال ماورية اللبنانية، رئيي المختمر الرابـع كلمـة، تو ـ 
ــدايتاا بالتحيــة والشــكر إلــل الملــو  والرخســا  والحكومــا  والشــعوأل العــرأل علــل مــخ  زرتام اب

لــدعم  اــود لبنــان ايون  الغاشــم، ووقفــتام المشـرفة الصــتصــدي  ومقاومتــ  للعـدوان للبنـان فــ  
 ف  إعادة بنا  ما دمره العدوان. 

 

حكومـــة وشـــعبا  علـــل قيـــادة و ثـــم تو ـــ  بالشـــكر ال زيـــ  إلـــل  ماوريـــة مصـــر العربيـــة   
حفاوة اتسـتقبا   متمنيـا  لاـ ا البلـد العريـ  المزيـد مـن علل استضافتام الكريمة لا ا المختمر و 



لل األمانة العامة ل امعة الدو  العربيـة وللمنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة التقدم واتزد ار ، وا 
والعلوم والل ان الت  عمل  ف  إطار المختمر الرابع ك  التقدير، وبزاصة ل نة متابعـة تنفيـ  

 . الزاميالتوصيا ، والزبرا  ال ين عملوا علل التحضير للمختمر 
 

اسـتراتيجيا  التقـويم لتحقيـق حور المختمر الرابـع  و دد معالي  اتشارة إلل و مية م 
  حيث بين ون تحقي   ودة التعليم يحم  بعدا  مصـيريا  علـل قـدر الجودة الشاملة في التعليم

ثــم وشــار معاليــ  إلــل تقريــر ل نــة متابعــة المــختمر  ، كــ  يــوم ااــاالتــ  نوا الكبيــرة التحــديا  
، مبينــا الصــعوبا   ع توصــيا   لــ  المــختمرالرابــع الــ   وظاــر المســتو  العــال  للت ــاوأل مــ

ـــر الـــ   يســـتعر  وبكـــ  شـــفافية مشـــاك   ـــ  و التـــ  لـــم تغـــأل عـــن التقري التـــ  وا اـــ  التنفي
ومعوقـــا  مرتبطـــة ببنيـــة اإلدارة التربويـــة، وبضـــعف المـــوارد المعرفيـــة والزبـــرا ، وصـــعوبا  

مال مــــة البيئــــة  إعــــداد المعلمــــين فــــ  الم ــــات  المطلوبــــة، وضــــ لة المــــوارد الماليــــة، وعــــدم
 .(2) ملحق رقم لتطبي  ونظمة التقويم المقترحة...، المدرسية وشروط التعليم 

 

وبعــد اتنتاــا  مــن كلمتــ  اتفتتاحيــة ســلم معاليــ  رئاســة المــختمر إلــل معــال  األســتا  
الــدكتور  يســر  صــابر ال مــ  وزيــر التربيــة والتعلــيم فــ   ماوريــة مصــر العربيــة الــ   ولقــل 

بدايتاا بالمشاركين ف  المختمر مـن وزرا  ووكـاديميين وزبـرا  معنيـين فـ   ـ ا  كلمة رحأل ف 
ـــا  رفيـــع المســـتو  لبحـــث ومناقشـــة مزتلـــف القضـــايا واألمـــور المتعلقـــة ب صـــالآ التعلـــيم  اللق
وتحسين  ودت  ألن الواقـع المعاصـر وتوقعـا  المسـتقب  تخكـد وننـا نعـيش مرحلـة حر ـة، وون 

الواقـع المتغيـر يـدعو إلـل تبنـ  فلسـفة تربويـة تقـوم علـل الت ديـد  اتت اه العلم  ال   يفرضـ 
والتطوير، حيث وصبا كـ  م تمـع مـن الم تمعـا  مطالبـا ب عـداد وفـراده ومنـ  مراحـ  العمـر 

 المبكرة لموا اة كافة الظروف والتغيرا  المحلية والعالمية.
 

طفـ  معرفيـا وو ـدانيا كما وكد علل ون التربية المبكرة    فرصة عمرية إلثرا  حيـاة ال
ومااريــــا، مخكــــدا علــــل ون إعطــــا  األولويــــة للتربيـــــة المبكــــرة للطفــــ  ينبغــــ  ون تمثــــ  بعـــــدا 
اســتراتي يا، وسياســة دائمــة للــنظم التربويــة العربيــة، إ ا مــا شــا   ون تواكــأل المســتقب  بكــ  

 متغيرات .
 



ومتنـا العربيـة وتمنل ف  زتام كلمت  التوفي  للمشاركين ف  المسا مة فـ  تحقيـ  رفعـة 
 .(3)ملحق رقم لبلوغ األ داف الت  عقد من و لاا   ا المختمر 

 

ثم ولقل معال  األستا  الدكتور  المن   بوسنينة المدير العـام للمنظمـة العربيـة للتربيـة 
ــيم  والثقافــة والعلــوم كلمــة عبــر فياــا عــن ســعادت  بعقــد المــختمر الزــامي لــوزرا  التربيــة والتعل

 ماورية لعرأل   ا الصرآ العتيد ال   ي معنا اليوم تلبية لدعوة كريمة من العرأل، ف  بي  ا
مصــر العربيــة، ثــم تقــدم باســم  ميــع المشــاركين وباســم المنظمــة بالشــكر واتمتنــان ل ماـــورية 

وعلــل حفـــاوة اتســتقبا  وكــريم الضــيافة، وطلــأل مــن ، علــل استضــافة المــختمرمصــر العربيــة 
ال مــ  ون ينقــ  باســم  ميــع المشــاركين فــ  المــختمر صــابر   معــال  األستـــا  الــدكتور  يســر 

لمــــا وفرتــــ    وصـــد  عبــــارا  اتمتنــــان والعرفــــان إلــــل فزامــــة الــــرئيي  محمــــد حســــن  مبــــار 
 ماورية مصر العربيـة مـن وسـباأل ماديـة ومعنويـة إلن ـاآ  ـ ا المـختمر، وعلـل دعماـا غيـر 

ســتا  عمــرو موســل األمــين العــام المحــدود للعمــ  العربــ  المشــتر . كمــا تقــدم بالشــكر إلــل األ
ل امعـــة الـــدو  العربيـــة لحرصــــ  علـــل المشـــاركة الفاعلـــة فــــ  وعمـــا   ـــ ا المـــختمر، وعلــــل 

 احتضان بي  العرأل لفعاليات .
 

إلــــل وصــــحاأل المعــــال  وزرا  التربيــــة والتعلــــيم العــــرأل  وتو ــــ  بالشــــكر الصــــاد 
مـة وبرام اـا ومشـروعاتاا. تست ابتام الكريمة لحضور المختمر، ولدعمام المتواص  للمنظ

كما عبر عن شكره لمعال  وزيـر التربيـة والتعلـيم فـ   ماوريـة مصـر العربيـة وكـ  معاونيـ  
ــــــرة فــــــ  التحضــــــير لاــــــ ا المــــــختمر، وحفــــــاوة اتســــــتقبا  للمشــــــاركين  علــــــل  اــــــود م الكبي

 والمشاركا ، وتوفير ك  سب  ن اح .
  

بقطــاا التربيـة إنمــا يعكــي عنايــة ووشـار ســيادت  إلــل ون ا تمــام معـال  األمــين العــام 
الدو  العربية كلاا با ا القطاا الحيو  والاام، باعتبـاره مفتـاآ التنميـة البشـرية، بـ  والتنميـة 

الزتـام   علـل تطـوير قراراتاـا وبياناـا ( فـ  2006عموما. وون تأكيد قمة الزرطوم )ماري 
نشــا  م والناــو  بالبحــث العلمــ  التعلـيم  لــي عربــ  وعلــل ينظــر فــ  فــ  العــالم العربــ  وا 

ووضاا التعلـيم فـ  مزتلـف در اتـ ، و وانبـ  المزتلفـة، يعكـي ا تمـام القـادة العـرأل ال ليـ  
إلــل الناـــو  ، بالتربيــة. وونــ   ينبغـــ  وت يغيــأل عــن   ـــن وحــد ون  ـــ ه الــدعوة مــن القمـــة



بــالتعليم  ــز  مــن ناــج إصــالح  شــام  انــدرع فيــ  الــوطن العربــ  انطالقــا مــن قمــة تــوني 
( ثم  ا   قمة الزرطوم تسـتكما  2005( وتعزز السع  في  زال  قمة ال زائر )2004)

 . وانب  بالتأكيد علل تطوير التعليم والبحث العلم  والتكنولو  
 

ووكـد معاليـ  إلــل ون قضـية ات تمـام بالطفــ  العربـ  وبتعليمـ  وتنشــئت  وصـبح  مــن 
اية المراد بلوغاا من زال  التربية ما قبـ  ون الغ إ األولويا  للعبور إلل المستقب  المنشود.

المدرسية لم تعد مقتصرة علل تايئة الطف  لدزو  المدرسة، ب  وصبح  مسـاعدة األطفـا  
ن ــازا  ليصــبحوا قــادرين علــل التكيــف مــع عــالم ســريع التغيــر.  ثــم لزــم و ــم إصــدارا  وا 

 المنظمة ف  م ا  الطفولة المبكرة .
ل كــ  مــن ســا م فــ  إن ــاآ  ــ ا المــختمر مــن زبــرا  وازتـتم كلمتــ  بتو يــ  الشــكر إلــ

 (.4ملحق رقم ومسخولين وعلما  ومفكرين )
 

ــدو  العربيــة وبعــد  لــ   ولقــل معــال  األســتا  عمــرو موســل األمــين العــام ل امعــة ال
الحاضرين ، ثم وشار إلل مـا تعانيـ  مخسسـا  التعلـيم العربيـة مـن بف  مستالاا رحأل كلمة 
الــرغم مـن محــاوت  التطــوير القائمـة، التــ  لــم تكـن فاعلــة بالقــدر فــ  مسـتوا ا، علــل  تـردي 

علل و مية اترتقا  بمنظومة التعليم، مشيرا إلل قـرارا  و وكد علل و مية المعرفة، و الكاف ، 
 قمة الزرطوم بشأن تطوير التعليم والناو  بالبحث العلم  ف  الوطن العرب .

 

الـ   يـدعو  2006 9 6فـ  ة العـرأل ووشار إلل القرار الصـادر عـن وزرا  الزار يـ
الــدو  العربيــة إلــل الشــروا فــ  التوســع فــ  اســتزداما  التقانــا  النوويــة الســلمية فــ  كافــة 
الم ـات  التـ  تزــدم التنميـة المســتدامة واألزـ  بعــين اتعتبـار الحا ــا  المتنوعـة لمزتلــف 

امعــا  العربيــة بغيــة الــدو  العربيــة، والعمــ  علــل تــدريي العلــوم والتقنيــا  النوويــة فــ  ال 
 تأمين الزبرا  المتزصصة ف    ا الميدان الحيو .

 

لتطــوير ون المطلــوأل مــن  ــ ا المــختمر تقــديم اقتراحــا  عمليــة  ثــم وكــد معاليــ  علــل
صالح  وف  قرارا  قمة الزرطوم التعليم،   تقدم إلل القمة العربية القادمة التـ  سـتعقد فـ وا 
إصــالآ التعلــيم العربــ ، ألن لتنفيــ ، قابلــة لاحــا  ن  ــ ه اتقتر و علــل ون تكــ، 2007مــاري 
كلمتـــ   المـــدز  الحقيقـــ  أل  عمـــ  تنمـــو  وتطـــوير  لمزتلـــف  وانـــأل الحيـــاة، وازتـــتم ـــو 



بتو ي  الشكر إلل  ماورية مصر العربية علـل استضـافتاا ورعايتاـا الكريمـة لاـ ا المـختمر 
لل معال  الدكتور  يسر  صابر ال م  علل ا تمامـ  المتواصـ   وحسـن إشـراف  ومتابعتـ  وا 

ك  يحق    ا المختمر و داف . ووثنل علل ال اود الت  ب لاا معـال  الـدكتور  زالـد قبـان ، 
 .(5) ملحق رقم رئيي المختمر الرابع وتمنل للسادة الوزرا  والمختمر ك  الن اآ والتوفي  

 

 وولقـــــــــــل ممثلـــــــــــو الايئـــــــــــا  والمنظمـــــــــــا  اإلقليميـــــــــــة المشـــــــــــاركة فـــــــــــ  المـــــــــــختمر 
    ا   علل النحو التال  : كلما

كلمة اليونسكو ولقا ا الدكتور  عبد المـنعم محمـد عثمـان مـدير المكتـأل اإلقليمـ  للتربيـة  
 بيرو .

كلمة المنظمة اإلسالميـة للتربية والعلوم والثقافـة ولقــا ا الدكتــور  مصـطفل الزبـاي مـدير  
 ومانة اتحاد  امعا  العالم اإلسالم .

ـة العربـ  لـدو  الزليـج ولقـــا ا الدكتــور  علـ  بـن عبـد الزـال  القرنـ  كلمـة مكتـأل التربـي 
 مدير عام مكتأل التربية العرب  لدو  الزليج.

 كلمة م لي التعاون الزلي   ولقا ا الدكتور  عبد اهلل بن عقلة الااشم. 

  لي.كلمة م لي ووروبا ولقا ا الدكتور  غابري  مازا مدير التربية والتعليم العال  بالم 

ــــدكتور  صــــالا  اشــــم األمــــين العــــام تتحــــاد   كلمــــة اتحــــاد ال امعــــا  العربيــــة ولقا ــــا ال
 ال امعا  العربية.

 كلمة مخسسة الفكر العرب  ولقا ا الدكتور  عل  موسل األمين العام المساعد. 

كلمـــة  معيـــة الرعايـــة المتكاملـــة فـــ  مصـــر ولقـتـــاا الدكتـــورة  فريــدة عبــد الواحــد الوكيــ   
 رتير عام ال معية. سك

 

وقد عبر المتحدثون ف    ه الكلما  عن شكر م ل ماورية مصر العربية وللمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم علل إتاحتام  ـ ه الفرصـة للمشـاركة فـ   ـ ا المـختمر الاـام، 

علـل  كما تو اوا بالشكر لمعال  األستا   عمرو موسل األمين العـام ل امعـة الـدو  العربيـة
تو ياات  القيمة حو  إصالآ التعليم واستعر  بع  المتحدثين  اود  يئـاتام ونشـاطاتاا 
صالآ التعليم، ووكدوا علل استعداد مخسسـاتام و يئـاتام للتعـاون  ف  م ا  التربية المبكرة وا 



ملحـق رقـم ومخازرة ك  ال اود الرامية إلل إصالآ التعليم ف  الدو  العربية واترتقـا  بـ . )
6). 
 

 
 

 الجلسة اإلجرائية:
عقـد  ال لسـة اإل رائيـة برئاسـة معال  األستـا  الدكتـور  يسر  صابر ال م  وزيـر 

 :التربية والتعليم ب ماورية مصر العربية رئيي المختمر وقد واف  المختمر علل
 ازتيار معال  الدكتور  الطا ر محمد وحمد وبو كالبش وزير الدولة  - أ
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 األعمال:  اعتماد مشروع جدول -د 
ــ  الموافقــة        قــام رئــيي المــختمر بعــر  مشــروا  ــدو  األعمــا  علــل المــختمر، وقــد تمي

 (.7)ملحق رقم علي  واعتماده 
 

 جلسة العمل األولى:
عقد المختمر  لسة عمل  األولل ف  تمـام السـاعة الثانيـة عشـرة والنصـف مـن ظاـر يـوم      
، حيــث نظــر فــ  الموضــوعا  2006ر ويلــو  ســبتمب 10 ـــ، الموافــ  1427شــعبان  17األحــد 
 التالية:

 
 
 
 
 
 

 تقرير المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم عن تنفيذها  أواًل:
 من المؤتمر الرابع: للتوصيا  الموجهة إليها      

 

بيـة األستا  الدكتور  المن   بوسـنينة المـدير العـام للمنظمـة العربيـة للتر معال  عر   
 المنظمة للتوصيا  المو اة إلياا.تنفي  والثقافة والعلوم تقريره حو  

 



وشـــار معاليـــ  إلـــل ون المــختمر الرابـــع لـــوزرا  التربيـــة والتعلـــيم العـــرأل وفــ   ـــ ا الصـــدد 
( توصــيا ، زمــي 10، قــد وصــدر عشــر)2004مــايو 18ـ  15المنعقــد فــ  بيــرو  فــ  المــدة 
   مو اــة إلــل المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــومواألزــر  مناــا مو اــة إلــل الــدو  العربيــة

استادف  ف  م ملاا تطوير استزدام استراتي يا  التقـويم فـ  تحقيـ  ال ـودة الشـاملة للتعلـيم، و 
وتفعي  عالقا  التعاون وتباد  الت ارأل الرائدة والزبـرا  المتميـزة بـين المخسسـا  التربويـة فـ  

بوصـــف  وحــد المكونـــا  الرئيســة للمنظومـــة التربويـــة  التربـــو الــوطن العربـــ  فــ  م ـــا  التقــويم 
 ومدزال  وساسيا  أل  تطوير للعملية التربوية.

  

وقــد اعتبــر  المنظمــة التوصــيا  الصــادرة عــن المــختمر بمثابــة مو اــا  للعمــ  فــ  
تحديــــد بــــرامج تقــــوم بتنفيــــ  ا، فضــــال  عــــن اعتماد ــــا كمر عيــــة وساســــية فــــ  األنشــــطة التــــ  
 والدورة المالية القادمة. 2006ـ  2005منظمة ف  دورتاا المالية الحالية ومشروعا  ال

 

 تنفيـ  التوصـيا  المو اـة إلياـا.لالمنظمـة  اقام  باـال اود الت  معالي  استعر  ثم   
والت  ت سد  ف  تبنياا للعديد من المشروعا  ف    ا الم ا ، باإلضافة إلل إ ـرا  بحـوث 

فــة مــن عمليــا  التقــويم مــن حيــث و ــدافاا ووســائلاا وودواتاــا ودراســا  تناولــ  م ــات  مزتل
المنـــاهل الدراســـية وتحـــديثها لتحقيـــق جـــودة  مشـــروع تقـــويمووســاليأل إ رائاـــا ومـــن و مياـــا 

، مــن زــال  عقــد ا التقــويم التربــو و أطــر تربويــة متخصصــة فــي القيــاس  تــدريب، والتعلــيم
، إضـافة فـي القيـاس والتقـويم التربـو الدورا  التدريبية لتطوير كفايـا  العـاملين لعدد مـن 

تطوير اإلدارة التربوية مشروعا بعنوان  2008-2007إلل تضمين  مشروعا  الدورة المالية 
 تـدريب القيـادا  التربويـة العربيـة المسـؤولة عــن، ومـن و دافـ  ضـوء متطلبـا  الجـودة فـي

ليل المرجعـي للتقـويم الـدب عـداد  . كمـا قامـ  المنظمـة تقويم األداء في المؤسسا  التربوية
ال   استادف تقـويم المخسسـة المدرسـية لكوناـا إحـد  و ـم مرتكـزا  اترتقـا  بواقـع  التربو ،

 .التربية العربية إلل مستو  معايير ال ودة المنشودة للقرن الواحد والعشرين
  

ضــافة إلـــل مــا ســـب  وعــد  المنظمـــة الـــدلي  المر عــ  لضـــبط ال ــودة الشـــاملة فـــ     وا 
يسعل إلـل تـوفير الدقيـة والتفصـي  فـ  تصـور المامـا  فـ  كـ  لتعليم العام، ال   مخسسا  ا

مسـتو  مــن مســتويا  إدارة ال ــودة الشــاملة، وفــ  األدوار المنوطــة بكــ  طــرف مــن األطــراف 



المعنيـــة، و لـــ  تيســـيرا لتطبيـــ  التحســـين المســـتمر وتحقيـــ  ال ـــودة فـــ  المنظومـــا  التربويـــة 
ــد، لتوحيــد المصــطلحا  التربويــة،   إعــداد العربيــة. إلــل  انــأل الشــروا فــ قــاموي تربــو  موحل

صــداره مــع  زاصــة تلــ  المســتزدمة فــ  التقــويم التربــو ، والــ   ســيتم اتنتاــا  مــن إعــداده وا 
 (.8ملحق رقم (. )2006-2005نااية الدورة المالية )

 

 تعليم تقرير لجنة متابعة تنفيذ توصيا  المؤتمر الرابع لوزراء التربية وال: ثانياً 
 العرب:      

 

ل نــة متابعــة تنفيــ  توصــيا  المــختمر مقــرر  هعرضــ  األســتا ة   بشــر  بغــداد  عــ ر 
 الرابع تقريرا  حو  ما قام  ب  الدو  العربية من إ را ا  لتنفي  التوصيا  المو اة إلياا.

 

تتعل  حيث وشار  إلل ون المختمر الرابع اتز  زمي توصيا  مو اة للدو  العربية  
ضع سياسا  محـددة للتقـويم التربـو ، تضـمن المسـا لة، وتعزيـز المشـاركة الم تمعيـة. وكـ ل  بو

وتحديــد معـايير وطنيــة لمزتلــف عناصــر بنـا  ونظمــة و ياكــ  مخسســية لتحقيـ   ــ ه السياســا ، 
ـــرامج التقـــويم وضـــمان  ـــودة التعلـــيم، وتطـــوير التشـــريعا   العمليـــة التربويـــة تكـــون مرتكـــزا لب

ـــيا الفـــرم المناســـبة تســـتيعاأل اتت ا ـــا  التربويـــة  ا  ال عالقـــة بعمليـــا  التقـــويم، بمـــا يت
المعاصرة ف  التقويم وبزاصة مناا ما يتعل  بالتقويم القائم علـل الكفايـا ، والتقـويم التكـوين  

تطوير برامج إعداد المعلمين ف  كليا  التربية وكليـا  ومعا ـد و  المستمر، والتقويم األصي ،
ما يضمن تأ ي  زري ياا ف  م ا  استراتي يا  التقويم من حيـث مفا يماـا إعداد المعلمين ب

نشــا  مواقــع إنترنــ ، تعــر   ومااراتاــا ووســاليباا وودواتاــا وتوظيفاــا لتحقيــ   ــودة التعلــيم. وا 
فياــا ونظمــة التقــويم وعملياتــ ، وربــط  ــ ه المواقــع بموقــع عربــ  واحــد، و لــ  لتســاي  تبــاد  

 ا الم ا .المعلوما  والزبرا  ف    
 

ولمتابعـــة  ـــ ه التوصـــيا ، وضـــع  ل نـــة المتابعـــة اســـتمارة للمتابعـــة تضـــمن  نـــم 
التوصــية، واإل ــرا ا  المتزــ ة لتنفيــ  التوصــية، والنتــائج المحققــة )المشــروعا  واألنشــطة(، 

 والصعوبا  الت  وا ا  التنفي ، والمقترحا .
 



العربيــة، و تلقــ  الل نــة ردود وتــمي تعمــيم اتســتمارة علــل ال اـــا  المزتصــة فــ  الـــدو  
 ( دولة عربية، وعند تحلي  البيانا  تبيين وني :14)

 

الــدو  العربيــة كانــ  حريصــة علــل بنــا  اســتراتي يا  وودوا  التقــويم لتحقيــ  ال ــودة ون  .1
الشاملة ف  التعليم، وقد ب ل   اودا طيبة ف    ا الم ا  إدراكا مناـا بأ ميـة التقـويم فـ  

 يم وتحسين المنظومة التربوية بكافة  وانباا.تحقي   ودة التعل
إن  نال  انس اما كبيرا ف  اإلن ـازا  التـ  حققتاـا الـدو  العربيـة فـ   ـ ا الم ـا ، علـل  .2

الـــرغم مـــن الصـــعوبا  التـــ  تركـــز  فـــ  معظماـــا حـــو  التمويـــ ، وقلـــة الكـــوادر البشـــرية 
 المخ لة ف  م ا  التقويم وكفايات  النوعية. 

ربية عمل  علل تطوير بنيتاا التشريعية، حيث ونشأ   يئا  ومراكز ون بع  الدو  الع .3
متزصصة ف  القياي والتقويم، وتعد   ه زطوة إي ابية قد تسام مستقبال بتقـديم الزبـرا  

 للدو  الت  لم تنشئ مث    ه الاياك . 

و  إن عدم ورود التقارير الوطنية المتعلقـة بمتابعـة تنفيـ  توصـيا  المـختمر مـن  ميـع الـد .4
 العربية حا  دون إعطا  صورة واضحة ومتكاملة عن  اود ا ف    ا الم ا .

ــد تقريــر المتابعــة ون النتــائج المحققــة فــ  تنفيــ  التوصــيا  التــ  تمثلــ  فــ  صــورة بنــا   .5 وكي
 ياكــ  وو إعــداد ازتبــارا  وو عقــد ا تماعــا  وورش وو إ ــرا ا  إداريــة، مثلــ  إضــافة 

يم وللايئـــا  والمخسســـا  المســـخولة عـــن إعـــداد المعلمـــين حقيقيـــة للـــوزارا  المعنيـــة بـــالتعل
وتدريبام، و و األمر ال   يعط  مخشرا علل فعاليا  المـختمرا  الوزاريـة، و ديـة متابعـة 

وون  ميع التقارير الوطنية الواردة من الـدو  العربيـة تشـير إلـل ون  ـ ه الـدو  توصياتاا، 
  المنظومــة التربويــة، وتطـــوير كانــ  حريصــة علــل وضــع يليــا  لتقــويم مزتلــف م ــات

واســتزدام تقانــا  المعلومــا  لتطــوير وســاليأل التقــويم، وقــد بــ ل   اــودا  مقــدرة فــ  م ــا  
)ملحـق اترتقا  بمنظومة التقـويم سـعيا إلـل تحقيـ   ـودة التعلـيم وتحسـين  وانبـ  النوعيـة.

 .(9رقم 
 

 عرض الوثيقة الرئيسة للمؤتمر: ثالثًا:
 



بتقــــديم عــــر  شــــام  للوثيقــــة الرئيســــة للمــــختمر ناديــــة الشــــريف ة   قامــــ  األســــتا ة الــــدكتور 
   وقد بين  ما يل : متغير التربية المبكرة للطفل العربي في عالموموضوعاا   

استادف  بيان و مية التربيـة المبكـرة ومكوناتاـا  ون الوثيقة تكون  من ستة محاور وساسية -   
م تمـع المـدن  واألسـرة ووسـائ  اإلعـالم فياـا، كمـا النفسية والتربويـة، وبيـان ودوار منظمـا  ال

تناول  بالدري والتحلي  واقع التربيـة المبكـرة فـ  الـوطن العربـ ، وتحـديا  م تمـع المعرفـة ، 
  مخكدة علل و مية التربية البيئية من و   التنمية المستدامة.

ــدو  العربيــة لــوحظ  - وفــ  ضــو  مــا كشــف  عنــ  دراســة واقــع التربيــة المبكــرة فــ  مزتلــف ال
اتنزفا  الشديد لنسبة استيعاأل وطفـا   ـ ه المرحلـة فـ  المخسسـا  التربويـة المتزصصـة، 
لــ ل  يلــزم الســع  بكافــة الســب  والطــر  والوســائ  لزيــادة اســتيعاأل األطفــا  باــ ه المخسســا  

المنظمـــا  الدوليـــة مـــن ون التربيـــة المبكـــرة حـــ  مـــن حقـــو  األطفـــا  وتحقيـــ  مـــا تطالـــأل بـــ  
 بمرحلة الطفولة المبكرة.

والسع  وب   كافة ال اود التـ  تمكـن مـن  عـ  التربيـة المبكـرة )ريـا  األطفـا ( مرحلـة  
 إلزامية و ز ا ت يت زو من السلم التعليم  والتعليم اإللزام  ف   ميع الدو  العربية.

وا من الترابط بين ما يقدم فـ  برنـامج مـا قبـ  الدراسـة وبـين مـا يقـدم فـ  وضرورة إي اد ن 
الصـفوف الثالثـة األولـل مـن التعلـيم اتبتـدائ  بحيـث ت يحـدث للطفـ  النقلـة الف ائيـة مـن 

 نوا من التربية والرعاية إلل نوا يزر يزتلف شكال وموضوعا.

ــــ   ــــد دل ــــا  والمخشــــرا  ق ــــع اإلحصــــائيا  والبيان ــــا  نســــبة  ونظــــرا تن  مي ــــل انزف عل
اتستيعاأل بالمخسسا  التربوية لمرحلة الطفولة المبكرة وكـ ل  علـل عـدم قـدرة الحكومـا  
فــ  معظــم الــدو  العربيــة علــل تحقيــ  النســأل المطلوبــة فانــ  يلــزم تقــديم كافــة التســايال  
ــام بــدور  لتمكــين  القطــاعين األ لــ  والزــام وكــ ل  مخسســا  الم تمــع المــدن  مــن القي

     ا الم ا  والسع  إلصدار كافة التشريعا   والقوانين الالزمة لتحقيـ   لـ ،وساس  ف
علل ون تزضع   ه المخسسا  لإلشراف التربو  لـوزارا  التربيـة والتعلـيم العربيـة وكـ ل  

 للمخسسا  الت  ستنشأ لالعتراف وتطبي  معايير ال ودة.

ة عاليـة لططفـا  فـ  الــوطن كمـا وكـد  الوثيقـة علـل ضـرورة تقـديم تربيــة مبكـرة  ا   ـود 
العربـ ، والسـع  بكافـة السـب  والوسـائ  لتحقيــ   ـ ه ال ـودة فـ  مزتلـف مكونـا  العمليــة 



ــــة، المعــــدا  واألدوا ، المــــناج واألنشــــطة،  ــــة والتعليمي ــــان ، البيئــــة المادي ــــة )المب التعليمي
 المعلمة واإلدارة والطف (. 

ســتقلة محايــدة لالعتمــاد وال ــودة ولضــمان تحقيــ   لــ  ينبغــ  العمــ  علــل تأســيي  اــة م 
ــــل المخسســــا  التربويــــة  ــــدو  العربيــــة، تكــــون مســــئوليتاا الرقابــــة المباشــــرة عل بمزتلــــف ال
الزاصة با ه المرحلة سوا  الحكومية وو الزاصة وعدم السماآ أل  مناا بتطبي  البرامج 

 التربوية علل وطفا    ه المرحلة إت بعد تحقي  معايير ال ودة.

كشــف  عنــ  الدراســا  المر عيــة مــن انزفــا  نســبة اإلنفــا  الحكــوم  علــل ونظــرا لمــا  
مخسســا  التعلــيم قبــ  اتبتــدائ  إلــل النــاتج القــوم  العــام ومــا ترتــأل علــل  لــ  مــن تــر  
مسخولية   ه المخسسا  ف  يـد القطـاا األ لـ  )وو الزـام( وعـدم  علاـا مرحلـة إلزاميـة 

ــادة نســبة اإلنفــا   ــ ا باإلضــافة تنزفــا  مســتو  ال ــودة فياــا،  ــ ل  و ــأل الســع  لزي ل
 الحكوم  علل   ه المخسسا . 

كمــا كشــف  الوثيقــة ون وغلبيــة معلمــا  ريــا  األطفــا  فــ  الــدو  العربيــة غيــر مــخ ال   
للعمــــ  فــــ   ــــ ا الم ــــا ، ووكــــد  الوثيقــــة علــــل ضــــرورة الحــــرم الشــــديد علــــل تــــدريأل 

طالعاـن علـل وحـدث وتدريبان باستمرار لرفع  كفا تالمعلما  وثنا  الزدمة، ان المانية وا 
ــــــة  ــــــ  العملي ــــــة ف ــــــة  ــــــ  ح ــــــر الزاوي ــــــة المدرب ــــــث ون المعلمــــــة المخ ل المســــــت دا ، حي
التعليميـة.واقترح  تأسـيي مركـز عربـ  للتـدريأل يتـولل مسـخولية تـدريأل معلمـا  الطفولــة 

 المبكرة وو اتعتماد علل وحد المراكز المتميزة المتوفرة ف  إحد  الدو  العربية.
 

وكــد  الوثيقــة علــل ضــرورة ات تمــام باألطفــا   و  اتحتيا ــا  الزاصــة بمزتلــف كمــا  
فئــاتام مــن مو ــوبين ومعــاقين، ووطفــا  الظــروف الصــعبة، للــتمكن مــن اتكتشــاف المبكــر 
ل ميـــع  ـــخت  األطفـــا  ســـعيا لـــدم ام واســـتيعابام فـــ  الم تمـــع وتقـــديم العنايـــة الالزمـــة 

يــة، والاويــة الثقافيــة وضــرورة ربــط ونشــطة األطفــا  لام.ووشــار  إلــل و ميــة التنميــة اللغو 
 وممارساتام اليومية بثقافة م تمعام مع إكسابام يليا  فام ثقافة الشعوأل األزر .

ــا إلــل  نــأل مــع تنميــة التفكيــر   ووكــد  الوثيقــة علــل و ميــة تنميــة ال وانــأل الو دانيــة  نب
ة ومــا يــرتبط باــا مــن تربيــة واكتســاأل ماــارة التفكيــر اإلبــداع  مــع التمســ  بالتربيــة الزلقيــ

 دينية.وك ل  ات تمام بالتنمية التقنية وتعريف الطف  علل إبداعا  العلم والتقانة.



ووشار  الوثيقة إلل ضـرورة تـوفير يليـة تسـاعد علـل تبـاد  الزبـرا  بـين األقطـار العربيـة  
نيـة الزاصـة ف  م ا  المنا ج والبـرامج والوسـائ  التعليميـة وودوا  اللعـأل والت ايـزا  التق

 باألطفا .

ــة ســوا    واقترحــ  الوثيقــة ضــرورة تشــ يع الدراســا  العلميــة فــ  مزتلــف م ــات  الطفول
 كان  دراسا  ترتبط بأسي بنا  المنا ج، وو دراسا  ترتبط بدور األسرة ف  تنمية الطف 
العربـــ ، وو الدراســـا  المســـتقبلية المرتبطـــة بعصـــر المعلوماتيـــة ومـــا يزبئـــ  مـــن مفا ـــ   

 ئمين علل إعداد الطف .للقا

ووكد  علل ضرورة ات تمام بتقديم برامج متعـددة األغـرا  تتضـمن فـ  ين واحـد بـرامج  
 لططفا  وبرامج لتوعية ووليا  األمور وبرامج لتدريأل المعلمين والعاملين مع الطفولة.

رة وضرورة إشرا  األسرة ف  كافة ما يقـدم لططفـا  مـن رعايـة وتربيـة وتنميـة ولكـون األسـ 
 ـ  المســئولة عــن األطفــا  زــال  الســنوا  األولــل مــن عمــر م لــ ل  و ــأل تقــديم البــرامج 
اإلرشــادية والتو يايــة لاــا والتوســع فــ  افتتــاآ مراكــز لإلرشــاد األســر  وقــد يلحــ  بعضــاا 

 بالمداري. 

ــدين   وتقديمــ  بطريقــ  باإلضــافة إلــل  لــ  وشــار  إلــل ضــرورة تصــميم مقــرر للتربيــة الوال
رحلة التعليم الثانو  بمزتلف وشـكال  إلعـداد الطـالأل للقيـام بـأدوار الوالديـة  يدة لطالأل م

كسابام الكفايا  والمعارف الالزمة ل ل .  ف  المستقب  وا 
ونتي ــة لمــا وكدتــ  مزتلــف الدراســا  والبحــوث التــ  و ريــ  حــو  القضــايا البيئيــة وســب   

مشكال  البيئة يكمـن فـ  التصد  لاا ولمشكالتاا وكيف ون األم  المعقود ف  التصد  ل
العم  مع األطفا  سعيا لزيادة الـوع  البيئـ  وتعـدي  اتت ا ـا  نحو ـا منـ  الطفولـة ف نـ  
يتحتم البد  مبكرا ما ومكن بتقـديم بـرامج التربيـة البيئيـة وونشـطتاا لططفـا  الصـغار ابتـدا  

ية الالزمـة لحمايـة من مرحلة ريا  األطفا  إلكسابام القيم األزالقية والتربوية وات تماع
 البيئة وتحقي  التنمية المستدامة.

وبينــ  ون مـــا يخكـــده المتزصصـــون والمعنيـــون بمرحلــة الطفولـــة المبكـــرة بأنـــ  بعـــد دزـــو   
العالم للحلقة الثالثة )حلقة المعلوماتية( ف ن التربية المبكرة وصـبح  مطلبـا وساسـيا إلعـداد 

وصــعاأل ومشــكال  كمــا يعتبروناــا  األطفــا  للمســتقب  بكــ  مــا يحملــ  لاــم مــن تحــديا 
الســـبي  الوحيـــد إلكســـاأل األطفـــا  الزصـــائم والســـما  الالزمـــة إلنســـان القـــرن الحـــاد  



والعشـــرين التـــ  تمكنـــ  مـــن العـــيش فـــ   ـــ ا القـــرن والتوافـــ  معـــ  والتنـــافي فيـــ  وموا اـــة 
 تحديا   م تمع المعرفة .

 

 اا  اآلتية:وبعد مناقشة المختمر للوثيقة مناقشة مستفيضة برز  التو 
عداد ن.    التأكيد علل و مية تأ ي  معلما  ريا  األطفا  وا 
العمـ  علـل تكامـ   اــود مزتلـف الايئـا  والمخسسـا  المســخولة عـن تربيـة الطفـ ، بمــا   

 ف   ل   اود منظما  الم تمع المدن .

 ات تمام بتوفير اإلمكانا  المادية والبشرية الالزمة للبرامج المعنية بالطفولة. 

 عناية ب عداد منا ج ريا  األطفا  و ودتاا وفقا للمواصفا  العالمية.ال 

 التأكيد علل مفاوم تنمية الطفولة المبكرة ف  الوطن العرب . 
 

 المائدة المستديرة : :  رابعا 

برئاســة رئــيي المــختمر  2006ســبتمبر  10عقــد  المائــدة المســتديرة يــوم األحــد الموافــ        
مـــرو موســـل ووصـــحاأل المعـــال  الـــوزرا  ورخســـا  ووعضـــا  الوفـــود وحضـــور معـــال  األســـتا  ع

 والزبرا  والمزتصين.
 

عـــر  معـــال  األســـتا  الـــدكتور المن ـــ  بوســـنينة المـــدير العـــام للمنظمـــة وثيقـــة بعنـــوان 
ف  مستالاا علل ون المناداة وكد   إصالح التعليم في ضوء استراتيجية تطوير التربية العربية 

ـــ  را  عمليـــة إصـــالآ شـــ ـــ ،  ـــو مـــا اســـتدعل القيـــام بتحـــديث ب ـــ  الـــوطن العرب ام  للتعلـــيم ف
(، والتـ  سـب  ون وقــري ا المـختمر العـام للمنظمـة 2006إسـتراتي ية تطـوير التربيـة العربيـة )سـنة 

، لكــ  تواكــأل التغيـــرا  العالميــة فــ  مزتلـــف 1978العربيــة للتربيــة والثقافـــة والعلــوم منــ  عـــام 
العمـ  علـل إصـالآ منظومـة التعلـيم العربـ  والتحـر  ال ــد   م ـات  الحيـاة والمعرفـة، باـدف

لتالف  عثراتـ ، وتبنـ  بـرامج عمليـة عال يـة وتطويريـة. وتناولـ  الورقـة زمسـة محـاور وساسـية 
 ناقش  :

 

 التحديا  العالمية المعاصرة وتداعياتاا علل الوطن العرب . 
 العربيية: واقعاا واتي ا اتاا. التيربية 

 منظور إستراتي يية التربية العربية. دواع  اإلصالآ من 



 من منظور إستراتي يية التربية العربية.  مخشرا  اإلصالآ 

 الزاتمة واتستنتا ا . 
 

وف  م ا  التحديا  العالمية المعاصـرة وتـداعياتاا علـل العـالم العربـ ، وشـار  الوثيقـة 
بصـورة مباشـرة وحيانـا وو إلل ون الوطن العرب  يوا   عددا من التحديا  العالمية الت  تنعكي 

بصورة غير مباشرة علل معظم ووضاع  اتقتصـادية والثقافيـة والسياسـية ومـن و ماـا: المشـكلة 
 السكانية، وفرم العم  والبطالة، وتناقم الموارد الغ ائية، والمياه، وتد ور البيئة، والعولمة.

ة ون السياسـا  التربويـة فـ  التيربيـة العربييـة: واقعاـا واتي ا اتاـا، فقـد بينـ  الورقـوما عـن 
ر الكمــ  ســعيا إلــل تحقيــ   الــوطن العربــ  علــل ازتالفاــا تكــاد تتفــ  فــ  تركيز ــا علــل التطــوي
ر النـوع . ومـن ثـم فقـد دعـ  إلـل القيـام ب صـالآ  ديمقراطية التعليم، و لـ  علـل حسـاأل التطـوي

علـــيم مخشـــرا شـــام  للتعلـــيم يتضـــمن، وضـــع فلســـفة تربويـــة مشـــتركة، واعتبـــار تحســـين نوعيـــة الت
ــة.  ومــا عــن وبــرز المشــكال  والعقبـــا  التــ  تعــان  مناــا التربيــة العربيــة فاـــ   للناــو  باألمي
 األميــة  التــ  مازالــ  منتشــرة فــ  الــوطن العربــ  زاصــة بــين اإلنــاث، وتواضــع مكانــة التعلــيم 

لة العناية الفن  والمان  مقارنة بالتعليم العام، وضعف نسبة المنتسبين للتعليم قب  المدرس ، وق
بتعلــيم  و  اتحتيا ــا  الزاصــة )المعــوقين والمو ــوبين(، وعــدم كفايــة بــرامج إعــداد المعلمــين، 
وظا رة   ـرة العقـو  العربيـة مـن  و  الكفـا ا  العاليـة والتزصصـا  النـادرة والعمالـة المـا رة 

 إلل زارع الوطن العرب ، والنمو السكان  السريع، وقلية اإلنفا  علل التعليم.
 

وما عن دواع  اإلصالآ من منظور إستراتي يية التربية العربية، فقد حـددتاا الوثيقـة فـ  
ر الواقع العرب  والحا ـة إلـل تمثيـ  يفـا   ديـدة فـ   الحا ة إلل التي ديد والتيحديث ومواكبة تطوي

لتيقانييــة الفكــر التيربــو ، واعتمــاد مفاــوم الــتيعليم مــد  الحيــاة، واســتيعاأل منت ــا  الثــورة العلمييــة وا
ــاملة فــ  الــوطن العربــ ، ومتابعــة الفكــر  راتاــا وتوظيــف نتائ اــا لزدمــة التينميــة الشي ومتابعــة تطوي
ــة  التيربــو  الحــديث واتنتفــاا بمضــامين  فــ  تطــوير البحــث التربــو  لموا اــة المشــكال  التربويي

ن ــتعليم وا  ــع  لتحقيــ  م تمــع ال ــة ميــدانا للتي ديــد، والسي تــاع المعرفــة علــل و عــ  المخسيســة التربويي
بط بـين التيعلـيم العـام والتعلـيم الفنيـ  والمانـ  مـع ربـط التيعلـيم بسـو   مستو  الوطن العرب ، والري
العم ، وتوثي  التعـاون التربـو  والثيقـاف  والعلمـ  مـع الثيقافـا  العالمييـة وتشـ يع مبـادئ الحـوار 



إلســـالميية واإلنســـانية. وتشـــ يع والتفـــا م والتعـــاون المشـــتر  مـــن و ـــ  بنـــا  الحضـــارة العربييـــة وا
ـا يسـاعد  التعاون والتباد  الثقاف  والتربو  مع الشعوأل األزر  وتيسير نقـ  التيقنيـة المناسـبة ممي

ر الم تمع العرب  وتقديم  .  علل بنا  ناضة علميية عربيية تخدي  إلل تطوي
فقــد بينـــ   مــن منظــور إســتراتي يية التربيـــة العربيــة،  مخشــرا  اإلصـــالآوفيمــا يتعلــ  ب 
ون عملية إصالآ التعليم العرب  مـن منظـور اسـتراتي ية تطـوير التربيـة العربيـة تقتضـ  الوثيقة 

المض  نحو القضا  علل األمية وتعزيز برامج تعلـيم الكبـار،  واترتقـا  بـالتعليم قبـ  المدرسـ  
مســ لين فــ  وتوســيع قاعدتــ ، وتعمــيم التعلــيم األساســ  وتحديثــ ،  والعمــ  علــل زيــادة وعــداد ال

والتوســع فــ  التعلــيم المانــ  والتقنــ  وربطــ  بحا ــا  التنميــة  التعلــيم الثــانو  وتطــوير منا  ــ ،
بصورة فعالـة، وتحسـين وحـوا  المعلمـين ماديـا وودبيـا ومانيـا لالرتقـا  بمنزلـة المعلـم ات تماعيـة 

ــــ عــــادة النظــــر ف ــــيم، وا  ــــة التعل ــــل مان ــــة إل ــــا  العالي ــــا ج واألدبيــــة واســــتقطاأل  و  الكفاي   المن
ـــويم  ـــويم التطـــوير  المســـتمر، وتأكيـــد وســـاليأل التق التعليميـــة، وتركيـــز التقـــويم التربـــو  علـــل التق
ال ديـــدة للتالميـــ  ، وضـــرورة احتـــوا  األبنيـــة المدرســـية علـــل التســـايال  والمرافـــ  والت ايـــزا  

وسائ  التعليمية الحديثة المناسبة لتيسير عمليا  التعليم والتعليم، كالقاعا  متعددة األغرا  وال
 المناسبة وغير  ل  من الساحا  والمستلزما  األزر .

 

 وقد انتا  الوثيقة إلل بع  اتستنتا ا  من و ماا: 

التأكيـــد علـــل ون اإلســـتراتي ية تركــــز علـــل قضـــايا اإلبـــداا والقــــدرة علـــل النقـــد والمحاكمــــة  
ار وفضــ  العــاملين العقالنيــة كمــدز  وساســ  إلصــالآ التعلــيم العربــ . ووناــا تطالــأل بازتيــ

تــأ يال وزلقــا وســلوكا كمــا تطالــأل ب ي ــاد بيئــة مدرســية مالئمــة مــن الناحيــة الصــحية البدنيــة 
 والنفسية والتربوية. 

كما  كير  الوثيقة ون اإلستراتي ية فـ  صـيغتاا األصـلية مو اـة للـدو  العربيـة كافـة، وتبـد  
حـــدة تســـتمد مـــن اإلســـتراتي ية لتنفيـــ  ا ون يـــتم تبنـــ  اســـتراتي يا  قطريـــة لكـــ  دولـــة علـــل 
 (10ملحق رقمالعربية وتعد  حسأل إمكانا  الدولة واحتيا اتاا.        )

 

 وفي ضوء المناقشا  التي دار  حول الوثيقة برز  التوجها  اآلتية:
نابعا  من الداز  ومست يبا  لالحتيا ا  الوطنية واأل ـداف  ون يكون إصالآ التعليمضرورة  

 القومية.



ربط بــين مفاــوم  اإلرادة السياســية واإلدارة الفاعلــة للنظــام التربــو  عنــد تطبيــ  ضــرورة الــ  
 اتستراتي يا .

 الحد من اإلدارة المركزية ف  التعليم وتوسيع نطا  الالمركزية والمشاركة الم تمعية.   

زيــادة اإلنفــا  علــل التعلــيم كضــرورة وساســية لتطــويره مــع الرفــع المســتمر لســقف ميزانيـــة   
 م ف  الموازنا  العامة للدو  العربية . التعلي

 تحسين وضع المعلم ماديا  وا تماعيا  ومانيا  .   

العمــ  علــل إنشــا  مرصــد عربــ  للتربيــة يســتادف تطــوير التعلــيم ، ويخســي لبنــا  قاعـــدة  
 بيانا  لحصر الزبرا  والت ارأل الت  يمكن تبادلاا واتستفادة مناا بين الدو  العربية .

 زاصة لوضع معايير دقيقة لقياي دقة المنتج التعليم  العرب .إعطا  عناية  

 ات تمام بتقنيا  التعليم واستزداماتاا ف  التعليم العرب  .  

 التمس  بالثواب  دون انغال ، واتنفتاآ بغير  وبان وو تفريط .  

ات تمام بـ  والتعرف علل  ما يدور ف  الدو  األزـر  مـن إن ـازا  وتو اـا  حتـل نـتمكن  
   من مسايرتاا واتستفادة من وفض  ما لدياا .

 

( 2006وف  نااية ال لسة و مع المشاركون علل اتلتزام بتنفي  قرار قمة الزرطوم)عـام 
لتطوير التعليم والناو  بالبحث العلم  والتعاون مع األمانة العامـة ل امعـة الـدو  العربيـة فـ  

( باـ ا الزصـوم ووشـادوا ب اـود 2007)مـاري إعداد التقرير المطلوأل للقمـة العربيـة القادمـة 
معال  األمـين العام ل امعة الدو  العربية األستا    عمرو موسل، ت تمامـ  بـالناو  بـالتعليم 
والبحـث العلمـ  إلزرا امـا ممـا يعانيانـ  مـن عوائـ  وصـعوبا  تحـد مـن انطالقامـا ومواكبتامــا 

 لالحتيا ا  الوطنية والقومية. 
 

عن تقدير م ل اود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومدير ا  كما عبر المشاركون
العام معال  الدكتور  المن   بوسنينة ف  تطوير المنظومة التربويـة العربيـة وعـن اسـتعداد م 
لوضع كافة اإلمكانا  تح  تصرف المنظمة لتحقي  الغايا  المشـتركة لرفـع مسـتو  التعلـيم 

 ملين في  وتطوير بنيت  وبيئت  .العرب  وتحسين ووضاا العا
 
 

 التوصيا  العامة للمؤتمر:



 و ف  ضو  ما تقدم، برز  من زال  المناقشا  و اتقتراحا  التوصيا  اآلتية:
 

 : التوصيا  الموجهة للدول العربية -
 . محور التربية المبكرة :1

 دعوة الدو  العربية إلل:
لة إلزامية و ز ا ت يت زو من ب   ال اود ل ع  مرحلة ريا  األطفا  مرح  -

 السلم التعليم  ف   ميع الدو  العربية.
 

تقـديم كافـة التسـايال  لتمكـين  القطـاا األ لـ  ومخسسـا  الم تمـع المـدن  مـن القيـام بـدور  -
وساس  ف    ا الم ا  والسع  إلصدار كافة التشـريعا  والقـوانين الالزمـة لتحقيـ   لـ ، علـل 

إلشراف التربو  لوزارا  التربية والتعليم العربية وكـ ل  للمخسسـا  ون تزضع   ه المخسسا  ل
 الت  ستنشأ لالعتراف وتطبي  معايير ال ودة.

ات تمام بتقديم تربية مبكرة  ا   ودة عالية لططفا  فـ  الـوطن العربـ ، والسـع  بكافـة  -
المبــان  البيئــة السـب  والوســائ  لتحقيـ   ــ ه ال ـودة فــ  مزتلــف مكونـا  العمليــة التعليميـة )

 المادية والتعليمية، المعدا  واألدوا ، المناج واألنشطة، المعلمة واإلدارة والطف (. 

الحــرم علــل تأســيي  اــة مســتقلة محايــدة لالعتمــاد وال ــودة بمزتلــف الــدو  العربيــة،  
تكــون مســخوليتاا مراقبــة المخسســا  التربويــة الزاصــة باــ ه المرحلــة ســوا  الحكوميــة وو 

 الزاصة.

 لسع  لزيادة نسبة اإلنفا  الحكوم  علل مخسسا  التربية المبكرة. ا 

العناية ب و  اتحتيا ا  الزاصة بمزتلف فئاتام مـن مو ـوبين ومعـاقين واألطفـا   و   
 الظروف الصعبة.

العنايــة بعمليــا  اإلعــداد والتــدريأل المســتمري لمعلمــا  ريــا  األطفــا  واتســتفادة مــن  
 ا  الت  وعدتاا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.منا ج ومر عيا  ريا  األطف

العمــ  علــل إنشــا  معا ــد متزصصــة ووقســام فــ  كليــا  التربيــة تعنــل ب عــداد معلمــا   
 ريا  األطفا .

 

 . محور إصالح التعليم :2



 دعوة الدو  العربية إلل:
آ التعلـيم اإلسراا بتشكي  فر  بحثية متزصصة لتقـديم مقترحـا  ويليـا  عمليـة إلصـال 

ورفعاـــا إلـــل المنظمـــة لتتـــولل إعـــداد التقريـــر المطلـــوأل بالتعـــاون والتنســـي  مـــع األمانـــة 
ديســـمبر –العامــة ل امعــة الــدو  العربيـــة تمايــدا  لعرضــ  علــل المـــختمر العــام للمنظمــة 

 ورفع  إلل معال  األمين العام لل امعة العربية. –2006
 ز وضوابط للحد من تسرباا من التعليم. إيال  عناية زاصة لتعليم الفتاة ووضع حواف 

ــالمعلم العربــ  وتحســين ووضــاع  المعيشــية والمانيــة    وضــع اآلليــا  العمليــة لالرتقــا  ب
 ورفع مكانت  ات تماعية باعتباره وساي إصالآ التعليم وتطويره.  

رفـع ســقف اإلنفــا  علــل البحــوث التعليميـة ووضــع الميزانيــا  المناســبة للبحــث العلمــ    
 طوير التربو  . والت

 تعزيز المشاركة الم تمعية ف  التعليم بصور مزتلفة.  

دعــم بــرامج محــو األميــة واعتبار ــا معركــة مصــيرية بالنســبة إلــل مســتقب  الــدو  العربيــة  
 وشرطا وساسيا إلصالآ المنظومة التربوية ف  الدو  العربية.

 إنشا   يئا  لل ودة ومراكز للقياي والتقويم. 

الرسمية ف  لبنان والت   دم  وو وصيب  بأضرار بالغة بسبأل العدوان تزويد المداري  
اإلســــرائيل  بمــــا تحتا ــــ  مــــن ت ايــــزا  مدرســــية متنوعــــة وت ســــيما و اــــزة الكمبيـــــوتر 

 والمزتبرا  السمعية والمكتبا .
 

 توصيا  موجهة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم :  -
 

 محور التربية المبكرة: 
 المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم إلل:دعوة 
عـــداد   ـــيم وا  ـــا  منـــا ج التعل ـــ  العربـــ  لالســـتفادة مناـــا فـــ  بن إعـــداد معـــايير نمائيـــة للطف

 المعلمين . 

 عقد ورش تدريبية تأ يلية لمدرب  ومدربا  معلما  ريا  األطفا  ف  الدو  العربية  
 

 محور إصالح التعليم:

 للتربية و الثقافة و العلوم إلل:دعوة المنظمة العربية 



 

التعريف بالت ارأل القطرية النا حة ف  م ا  إصالآ التعليم والعم  علل نشـر ا بشـتل  .1
 الوسائ  . 

 اإلسراا بان از المرصد العرب  للتربية الت  شرع  المنظمة ف  تنفي ه . .2

 

 تشكيل لجنة متابعة قرارا  وتوصيا  المؤتمر الخامس:خامسا : 
 

 مر:قرر المؤت
 

 تشكي  ل نة متابعة تنفي  توصيا  المختمر الزامي علل النحو اآلت :
 المقرر العام للمختمر الزامي. .1
 ممث  الدولة المضيفة للمختمر الرابع. .2
 ممث  الدولة المضيفة للمختمر الزامي. .3
 ممث  الدولة المضيفة للمختمر السادي. .4
 ممث  دولة المقر. .5
 ممث  دولة البحرين. .6
 بية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.التر  ممث  إدارة .7

 
 

 تحديد مكان انعقاد المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم العرب.سادسا : 
 

نق  معال  األستا  الدكتور  إبرا يم بن عبد العزيز الشدي  وكي  وزارة التربيـة والتعلـيم 
لا العبيـد وزيــر التربيـة والتعلــيم فــ  للعالقـا  الزار يــة، عـن معــال  الـدكتور عبــد اهلل بـن صــا

 استضافة المختمر السادي. بالده ف المملكة العربية السعودية رغبة 
 
 

 قرر المؤتمر:
 

الموافـقة علل الدعـوة الكريمـة المقدمـة من معالـ  األستـا  الدكتـور عبد اهلل بن صالا العبيـد  .1
 تستضافة المختمر السادي.وزير التربية والتعليم ف  المملكة العربية السعودية 

 تو ي  الشكر إلل المملكة العربية السعودية علل   ه اتستضافة. .2



  ويحدد الموعد الناائ  وموضوا المختمر 2008عقد المختمر التربو  السادي زال  العام  .3
 .باتتفا  بين الدولة المضيفة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 
     

 القاهرة التربو :إعالن سابعا : 
 

عر  األستا  الدكتور مصطفل عبد السميع عضو وفد  ماورية مصر العربية إعالن 
 .(11)ملحق رقم القا رة التربو ، وتم  الموافقة علي  ف  صيغت  الناائية       

 
 

 ثامنا : الجلسة الختامية:
 

 تضمن  ال لسة الزتامية إلقا  الكلما  اآلتية:
  المن ـــ  بوســـنينة المـــدير العـــام للمنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافــــة كلمـــة األســـتا  الـــدكتور 

 والعلوم.
كلمة معـال  األسـتا  الـدكتور  يسـر  ال مـ  وزيـر التربيـة والتعلـيم ب ماوريـة مصـر العربيـة  

 رئيي المختمر.
 

وقـد رفـع المشاركـون فـ  المختـمر برقيـة شكـر لفزامـة الرئيــي  محمـد حسـن  مبـار  رئـيي 
 ورية مصر العربية، وبرقية شكر لدولة رئيي م لي الوزرا  الدكتور وحمد نظيف. ما
 

سـبتمبر  11وازتتم المختمر وعمال  علل الساعة الثانية والنصف من يـوم اتثنـين الموافـ   
2006. 
 

 الدكتور محمد عبد البار  القدسي                                           
 عضو وفد الجمهورية اليمنية                                         

 مقرر عام المؤتمر الخامس                                
 
 
 

 


