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االرتقاء بالتعميم األساسي في الوطن العربي
"رؤية مستقبمية"

دليل المؤتمر

المؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعميم العرب

* االرتقاء بالتعميم األساسي في الوطن العربي "رؤية مستقبمية"
تونس  29-27مايو/أيار 2014
موضوع المؤتمر  " :االرتقاء بالتعميم األساسي في الوطن العربي"
أىداف المؤتمر :

 بناء تصور مشترك لمستقبل التعميم األساسي في الوطن العربي في ضوء السياقين العربيي
والعالمي

 استيعاب التطورات العممية والتقنية الحديثة لتطوير التعميم األساسي.

 وضع منظومة عربية متكاممة لتجسيد الرؤى والتوجيات الحديثة عمى أرض الواقع.
 وثائق المؤتمر:

 .1الوثيقة الرئيسة لممؤتمر بعنوان "االرتقاء بالتعميم األساسي في الوطن العربي "رؤية
مستقبمية".

" .2استراتيجية ريادة األعمال ومهارات القرن الـ  21في قطاع التعميم العربي"
" .3تحسين نتائج التعميم العربي لتنمية القوى العاممة"

 .4تقرير المدير العام لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم عن تنفيذ توصيات

المؤتمر الثامن لوزراء التربية والتعميم " (الكويت  29إبريل/نيسان  2مايو/أيار
.)2012

 .5قرار مجمس جامعة الدول العربية عمى المستوى الـوزاري بأـ ن نأـر المةـة العربيـة فـي
جمهورية التأاد.

أوال ي الوثيقة الرئيسة لممؤتمر

االرتقاء بالتعميم األساسي في الوطن العربي "رؤية مستقبمية"

تنطمــأ أيميــة يــذ الوثيقــة مــن فرةــية أساســية أ مكــدتها معظــم البحــوث والمقارنــات الدوليــة

ومفاديا أن جودة التعميم األساسي وارتفاع مستوى التم مكن من التعميم األساسي ينعكس بأكل آلي
عمى العديد من المؤأرات التنموية واالجتماعية والمعرفية
وتنقسم الوثيقة إلى جزئين.
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اأــتمل الجــزء األول عمــى توصــيل دقيــأ لمســياأ الــذي يتنــزل في ـ مأــروع وة ـ التصــور

المقتــرح والمرتك ـزات النظريــة المعتمــدة فــي بنائ ـ أ ــذا فــي االعتبــار لمســياقات الوطنيــة واإلقميميــة
والدولية إلى جانب تحديد المأكالت والريانات التي يتوجب مواجهتها في المستقبل.

واأــتمل الجــزء الثــاني عمــى مكونــات التصــور المقتــرح ومةــامين النظريــة والعمميــة انطالقــا

من عرض لسناريويات ممكنة لتطوير التعميم األساسي في الوطن العربي في المستقبل المنظور

باإلةافة إلى الت كيد عمى أيمية التقانات الحديثـة ودوريـا فـي تطـوير التعمـيم األساسـي فـي

الوطن العربي.

ثانيا ي استراتيجية ريادة األعمال وميارات القرن  21في قطاع التعميم العربي :أأارت الوثيقة
إلى أن تحول االقتصاد العالمي من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد معرفي يتطمب مجموعة م تمفة
تماماً من المهارات والكفاءات التي عمى القوى العاممة اكتسابها

ومن يذا المنطمأ البد من

إعادة صياغة نظم التعميم ةمن مفاييم ومبادئ االقتصاد المعرفي وذلك لنتمكن من اكساب

الطالب مهارات القرن الحادي والعأرين – والتي ال تمكنهم من اكتساب المعرفة فحسب بل

تمنحهم القدرة عمى تطبيأ تمك المعرفة أيةاً .وبينت الوثيقة أن في يذا السياأ تسجل غالبية
الدول العربية أعمى معدالت البطالة بين الأباب عمى مستوى العالم .ونظ ار أليمية تحسين جودة

التعميم وأثر في ت فيض نسب البطالة جاء البرنامج العربي لتحسين جودة التعميم ()ARAIEQ

مقومات الجودة ودعائمها في م تمل
الذي أنطمأ من يدل استراتيجي عام يتمثمل في إرساء م
مكونات العممية التعميمية باعتماد سياسات ومأاري ترمكز عمى نوعية ُم رجات التعميم في ةوء
متطمبات المجتم واحتياجات سوأ العمل .وقد انطمأ البرنامج في يناير  2012كمأروع مكون
ومن ةمن مبادرة البرنامج اإلقميمي العربي لتحسين جودة

عية متكاممة
من مسة برامج فر م
التعميم بدأت "إنجاز العرب" بإجراء البحوث وحأد الت ييد لمسياسات التي من أ نها أن تدعم يذ

المرحمة الجديدة من التطور التعميمي .وقد بينت الدراسات أن الدول العربية لديها أعمى معدالت

البطالة بين الأباب في العالم – ويي نسبة تصل إلى  .%25ووفقاً لتقرير التعميم لمتوظيل فإن
ال سائر االقتصادية السنوية التي يتحممها الوطن العربي نتيجة لهذ البطالة المرتفعة بين الأباب

تصل إلى ما يعادل الـ  40مميار دوالر أمريكي.

وم ــن ث ــم ف ــإن ح ــل ي ــذ المعة ــمة الت ــي تواجـ ـ الأ ــباب العرب ــي الي ــوم يتة ــمن ع ــدة مح ــاور م ــن

ة ــمنها :اإلص ــالح الهيكم ــي مث ــل التح ــول الفك ــري بعي ــداً ع ــن التوظي ــل ف ــي القط ــاع الحك ــومي

واصالح سياسات العمل وتعزيز نمو المأاري الصةيرة والمتوسطة وانأاء النظم البيئية المواتيـة
لريــادة األعمــال وتحفيــز نمــو القطــاع ال ــاص مــن ــالل االســتثمار المباأــر (ال ــارجي والــدا مي
عمــى حــد سـواء) .وم ـ ذلــك فــإن إصــالح نظــام التعمــيم يبقــى العنصــر األكثــر أيميــة عمــى المــدى
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الطويل .فبينما يمعب التعميم الجامعي والمتوسط دو اًر رئيساً في بناء مهارات سوأ العمل البد من
غــرس مهــارات القــرن الحــادي والعأ ـرين فــي المــدارس بــدءاً مــن الروةــة وحتــى المرحمــة الثانويــة

لتعزيــز الجهــود المبذولــة عمــى مســتوى التعمــيم العــالي وتحقيــأ ت ـ ثير مســتدام يبــدأ بمرحمــة عمريــة

مبكـرة .وطبقـاً لهـذ الرؤيــة المقترحـة سـول يأــكل ركـزت االسـتراتيجية عمــى قطـاع التعمـيم  -بــدءاً
م ــن الروة ــة وحت ــى الص ــل الث ــاني عأ ــر نهجـ ـاً وقائيـ ـاً ب ــدالً م ــن ال ــنهج العالج ــي المتبـ ـ الي ــوم

إلصالح التعميم.

وبالرجوع إلى المعايير الدولية في سياأ اقتصادات الوطن العربـي وتحـديات قطـاع التعمـيم نجـد

أن مهــارات القــرن الـ ـ  21األكثــر أيميــة بالنســبة لمــوطن العربــي تأــتمل عمــى مــس فئــات يــي :
مهارة ريادة األعمال و مهارات المسار المهني والمهارات الأ صـية والمهـارات الرقميـة ومهـارات

التفكير والتحميل.

ثالثييا  -تحسييين نتييائت التعميييم العربييي لتنمييية القييوى العامميية :بينــت الد ارســة أن نهــج الـنظم مــن
أجل تحسين نتـائج التعمـيم )  ( SABERال ـاص بالبنـك الـدولي يقـوم عمـى جمـ وتحميـل بيانـات
السياسات حول نظم التعميم من جمي أنحاء العالم وذلك باست دام األطر القائمة عمى األدلة من

أج ــل تس ــميط الة ــوء عم ــى السياس ــات والمؤسس ــات األكث ــر أيمي ــة لتعزي ــز ال ــتعمم لجميـ ـ األطف ــال

والأ ــباب .ويهـــدل نهـ ــج الـــنظم مـــن أجـ ــل تحس ــين نتـ ــائج التعم ــيم العربـــي لتنمي ــة الق ــوى العاممـــة

( )SABER-WfDعمى وج ال صوص إلـى مسـاعدة البمـدان عمـى تحسـين إطـار تنميـة القـوى
العاممـة لــديها مــن ــالل إجـراء قيــاس مقــارن بــين ثالثــة أبعــاد وظيفيــة لسياســات ومؤسســات تنميــة

القوى العاممة في البمد يي )1( :إطارىا اإلستراتيجي الذي يأـير إلـى التطبيـأ العممـي لممناصـرة
والأراكة والتنسيأ؛ ( )2واإلشراف عمى النظيام والـذي يأـير إلـى الترتيبـات التـي تحكـم التمويـل

وةـمان الجــودة ومســارات الــتعمم؛ و( )3تقييديم المدميية الــذي يأــير إلــى التنــوع والتنظــيم وادارة

توفير التدريب سواء من جانب الدولة أو غيريا ويقدم نتائج عمى أرض الواق  .وفي يذ الدراسة
اإلقميمية تـم إجـراء قيـاس مقـارن بـين نظـم تنميـة القـوى العاممـة فـي سـبعة مـن دول الـوطن العربـي
يي :مصر والعراأ واألردن والمةرب واألراةي الفمسطينية وتونس واليمن وقد تبين أن مـن
الل إجراء قياس مقارن لمنظـام الحـالي فـي بمـد مـا فـإن أداة نهـج الـنظم مـن أجـل تحسـين نتـائج

التعمـيم تقـدم ـط أســاس لتأـ يص ممتـاز يمكــن أن يبـدأ صـانعو السياســات الوطنيـة بالبنـاء عميـ .
و مصــت الورقــة إلــى تقــديم عــدد مــن التوصــيات .وفــي األ يــر أكــدت الورقــة عمــى أن األداة

التأ يصــية لــنهج الــنظم مــن أجــل تحســين نتــائج التعمــيم لتنميــة القــوى العاممــة ال تعطــي األولويــة
لإلصالحات التي تم تحديديا .ويصبح آنذاك السؤال البارز يو ما إذا كان ينبةي إعطاء األولوية

لبعض اإلصالحات واذا كان األمر كذلك فألي منها .ومـ أ ـذ يـذا األمـر بعـين االعتبـار مـن
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البــديهي أن يكــون وة ـ رؤيــة واســتراتيجية وواليــة واةــحة إلصــالح تنميــة القــوى العاممــة أــرطاً
أساســياً .باإلةــافة إلــى ذلــك فــإن تجربــة الــنظم ذات األداء الجيــد تأــير عمــى وج ـ التحديــد إلــى
الحاجة إلى إطار استراتيجي مناسب لتسهيل إد ـال المزيـد مـن اإلصـالحات .وبالتـالي فـإن القيـادة

الحكيمة أمر ةروري وبإمكان البنك الدولي أن يمعب دو اًر يامـا فـي تحديـد وبنـاء قـدرات األنصـار
المحتممين من دا ل الدول العربية.

رابعا  -تقرير المدير العام لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم حول تنفيذ توصيات

المؤتمر الثامن الكويت  29إبريل/نيسان  2مايو/أيار .2012

ويتةمن تقرير المدير العام الجهود التي بذلتها الدول العربية والمنظمة في مجال تنفيذ
التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثامن.
مامسييا – ق يرار مجمييس جامعيية الييدول العربييية عمييى المسييتوى الييوزاري بش ي ن عيين نشيير الم يية
العربية في جميورية التشاد.

عرض قرار مجمس الجامعة العربية عمى المستوى الوزاري رقم (أ-7747:د.ع"– "141ج-3
 )2014/3/9بأ ن تعزيز نأر المةة العربية في جمهورية تأاد ومرفقات .
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مشروع جدول أعمال معالي وزراء التربية والتعميم العرب
تونس  29مايو/أيار 2014

اليوم والتاريخ

النشاط

الساعة

المميس  10.00 -09.00 29حفل االفتتاح( :برئاسة رئيس المؤتمر الثامن)
مايو 2014

-

10.15-10.00

-

كممة معالي وزير التّربية والتعميم العالي في دولة الكويت (رئيس المؤتمر
الثامن).

-

المقرر العام ،ولجنة الصياغة.
امتيار رئيس المؤتمر ونائبيو ،و ّ
اعتماد جدول أعمال المؤتمر.

الجمسة اإلجرائية:
-

12.30-10.15

-

16.00-14.30

17.00-16.00

ما يستجد من أعمال.

الجمسة األولى:
-

14.30-12.30

المقر (تونس).
كممة ترحيبية لمعالي وزير التّربية والتعميم في دولة
ّ
العربية لمتّربية والثقافة والعموم.
ظمة
كممة معالي المدير العام لممن ّ
ّ

الدولية 4( .دقائق لكل متحدث)
ظمات
كممات المن ّ
اإلقميمية و ّ
ّ
ظمة حول تنفيذ توصيات المؤتمر الثامن.
عرض تقرير المدير العام لممن ّ
عرض وثيقة المؤتمر (االرتقاء بالتعميم األساسي في الوطن العربي).

-

عرض تقرير لجنة مبراء المؤتمر التاسع.

-

العربييية رقييم  7747بتيياريخ  2014/3/9بش ي ن
عييرض ق يرار مجمييس الجامعيية
ّ
العربية في جميورية التشاد.
تعزيز نشر الم ة
ّ

استراحة غذاء.
-

اجتماع لجنة الصياغة.

جمسة العمل الثانية:
-

عرض التقرير النيائي لممؤتمر واعتماده.

تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر العاشر.

 17.030-17.00الجمسة المتامية:

العربية لمتّربية والثقافة والعموم.
 كممة معالي المدير 6العام لممنظّمةّ
 -كممة رئيس المؤتمر التاسع.

مشروع جدول أعمال السادة مبراء المؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعميم العرب
تونس  28-27مايو/أيار 2014
اليوم والتاريخ
الثالثاء  27مايو
2014

النشاط

الساعة
 10.30 – 10.00الجمسة االفتتاحية:

 كممة المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم كممة دولة المقر الجمهورية التونسية الجمسة اإلجرائية:12.30-10.30

ا تيار رئيس لجنة ال براء والمقرر ولجنة الصياغة.

جمسة العمل األولى:

* عرض ومناقأة الوثيقة الرئيسة لممؤتمر :االرتقاء بالتعميم

13.30-12.30

األساسي في الوطن العربي رؤية مستقبمية"

جمسة العمل الثانية:

* عرض استراتيجية ريادة األعمال ومهارات القرن  21في
قطاع التعميم العربي ( البرنامج العربي لتحسين جودة

التعميم)

* عرض وثيقة تحسين نتائج التعميم العربي لتنمية القوى

العاممة (البنك الدولي)
 15.30 - 13.30استراحة غداء

 18.00 -16.00اجتماع لجنة الصياغة
االربعاء 28
مايو2014

11.00-9.00

جمسة العمل الثالثة
عرض مشروع جدول أعمال المؤتمر ومناقشتو واقراره.
 عرض تقرير المبراء ومناقشتو واقراره. -امتتام اجتماعات المبراء.
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المؤتمرات السابقة لوزراء التربية والتعميم في الوطن العربي )2006-1998
ولمتـذكير فــإن المنظمــة العربيـة لمتربيــة والثقافــة والعمـوم عقــدت حتــى ا ن ثمانيـة مــؤتمرات و ازريــة

لمعالي وزراء التربية والتعميم العرب وذلك عمى النحو ا تي:

 المؤتمر التربوي األول (ديسيمبر  -1998طيرابمس)  :تركـزت أعمـال المـؤتمر عمـى مناقأـة
الوثيقة الموسومة " :رؤيـة مسـتقبمية لمتعمـيم فـي الـوطن العربـي" .وقـد دلـت معظـم ا راء والتعقيبـات
عمى االيتمام الكبير الذي يحظـى بـ المأـروع التربـوي العربـي باعتبـار لمأـروع الـذي يعمـل عمـى

تعميــأ الوجــدان العربــي وترســيم معــاني وحــدة األمــة العربيــة استأ ـرال رؤيتهــا المســتقبمية نحــو

طموحـات عربيــة كبــرى تهــدل إلــى النهــوض باإلنسـان العربــي واعــداد إعــدادا يمكنـ مــن مواجهــة

التحــديات المســتقبمية ومواكبــة التةيي ـرات والمســتجدات عربيــا واقميميــا ودوليا...ودعــا المــؤتمر إلــى
أيميـ ــة اإلحاطـ ــة بـ ــالمنج ازت التربويـ ــة العربيـ ــة الكميـ ــة والنوعيـ ــة والتعريـ ــل بتجاربهـ ــا وبرامجهـ ــا
اإلبداعية والنظر إلى متطمباتها في إطار متطمبات التنميـة الأـاممة عمـى مسـتوى الـوطن العربـي

وتأ يص واق التربية العربية بموةوعية من م تمل جوانب النظم التربوية  :مـد الت وعمميـات

وم رجــات .وأكــدت معظــم المــدا الت عمــى أيميــة إب ـراز الوظيفــة الحقيقيــة لمتعمــيم باعتبــار قمــة
العمـل الــوطني فــي اسـتثمار المـوارد البأـرية وأيميـة تكــوين منطمقــات فمسـفية وقيميــة تعــزز انتمــاء
األمة العربية لهويتها الذاتية والثقافية وتحقيأ مستقبمها األفةل .كما أصدر المؤتمر بيان طرابمس

الترب ــوي حي ــث أك ــد وزراء التربي ــة والتعم ــيم والمع ــارل الع ــرب م ــن اللـ ـ أيمي ــة التربي ــة بوص ــفها
المرتجى في صن مستقبل األمة العربيـة ويـي تسـتعد لمواجهـة تحـديات قـرن جديـد ويـم يـرون أن

مواجهــة يــذ التحــديات يتطمــب مواصــمة تطــوير فمســفة التربيــة العربيــة ومؤسســاتها وأدواتهــا برؤيــة

قوميــة مســتقبمية واحــدة ت ــذ فــي اعتباريــا التجديــد والتجويــد والحريــة واإلبــداع واالعت ـزاز بماةــي
وتراث األمة العريأ وبما يمكن من التقدم العممي والتقاني.
 الميييؤتمر التربيييوي الثييياني ( يولييييو  2000دمشيييق ) :نييياقش الميييؤتمر موضيييوع " مدرسييية

المستقبل " حيث أعـدت وثيقـة رئيسـية تناولـت الموةـوع بمحـاور تسـعة يـي :الفمسـفة واأليـدال

والمنايج وتقنيـات التعمـيم والـتعمم والتقـويم واالمتحانـات و ـريج مدرسـة المسـتقبل ومعمـم مدرسـة
المستقبل واإلدارة المدرسية ومبنى مدرسة المستقبل والتمويل.

وقد توصل المؤتمر إلى مجموعة من التوجهات والتوجيهات من أبرزيـا " :أن تنبثـأ فمسـفة التربيـة

م ــن التصـــور اإلسـ ــالمي العميـ ــأ لمكـــون واإلنسـ ــان والحيـ ــاة .وحماي ــة الثواب ــت الحة ــارية العربيـــة
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اإلســالمية لمواجهــة التحــديات الســمبية التــي تطــرح فــي إطــار العولمــة .وأن تمبــي مؤسســات التربيــة
حاجات سوأ العمل واإلنتاج والمجتم

ا نية والمستقبمية ومتطمبـات الحيـاة .وأن تتمتـ األنظمـة

التربويــة فــي الــدول العربيــة بدرجــة عاليــة مــن المرونــة حتــى تتجــاوب م ـ المســتجدات والتح ـوالت

العالمي ــة .وت كي ــد الـــدور الترب ــوي لمؤسس ــات المجتم ـ ـ واألسـ ـرة ومس ــؤولياتها فـــي تط ــوير العمميـــة
التربوي ــة .وأن يؤك ــد توظي ــل تقني ــات المعموم ــات وت ثيري ــا ف ــي ك ــل عنص ــر م ــن عناص ــر العممي ــة
التعميميـ ــة دا ـ ــل المدرسـ ــة و ارجهـ ــا .وأن توة ـ ـ مقـ ــاييس عربيـ ــة لمسـ ــتويات جـ ــودة التعمـ ــيم م ـ ـ

االســتئناس بالمع ــايير العالميــة .وتأ ــجي القطــاع ال ــاص عمــى المأ ــاركة واالســتثمار ف ــي مج ــال

التعميم .كما أصدر المؤتمر إعالن دمأأ حول مدرسة المستقبل فـي الـوطن العربـي أكـد أصـحاب

المعــالي الــوزراء في ـ العــزم عمــى بــذل قصــارى الجهــود الدائمــة مــن أجــل مواكبــة التةيــر الــذي يط ـ أر
عمى التربية في العالم ومواكبة ما سول يفرز المستقبل في بالدنا وفي العالم من تةيرات تنعكس

آثاريــا عمــى نظــام التربيــة والنظــام االجتمــاعي الأــامل بــل مــن أجــل المأــاركة – مــن ــالل ذاتنــا

وثقافتنــا العربيــة وقيمنــا الدينيــة وال مقيــة واإلنســانية – فــي رســم معــالم المســتقبل العــالمي فــي أــتى
المجــاالت وف ــي تص ــحيح مســار بحي ــث يك ــون لألمــة العربي ــة ف ــي بنــاء المس ــتقبل الع ــالمي أـ ـ ن

ونصيب .ويذا كم يستمزم القيام بجهد دائب ومستمر من أجل بناء المدرسة العربية التي تستجيب

لمطالب التةيـر اسـتجابة عمميـة تعبـك إمكانـات العمـل التربـوي ومقوماتـ ومكوناتـ الم تمفـة سـواء
اتصمت ب يدال التربية أو بمحتوايا وطرائقها أو بوسائمها وتقنياتها أو بإداراتها وتنظيمهـا أو سـوى

تمــك مــن جوانــب العمــل التربــوي .كمــا أكــد أصــحاب المعــالي الــوزراء العــزم عمــى جعــل التربيــة يمــا
وطنيــا وقوميــا مأــتركا وعمــى فســح المجــال لمأــاركة المؤسســات غيــر الحكوميــة وســائر قطاعــات

المجتمـ ـ ف ــي تجوي ــديا وتمويمه ــا مـ ـ الت كي ــد عم ــى أن الدول ــة تظ ــل المس ــؤولة األول ــى ع ــن تربي ــة

األجيــال وتفعيــل العمــل العربــي المأــترك فــي يــذا المجــال بحيــث يكــون الرافعــة المأــتركة لعمميــة

التجديد والتةيير التي تستمزمها "مدرسة ال د " .

 المييؤتمر التربييوي الثالييث (أبريييل  – 2002الجزائيير )  :تنيياول المييؤتمر موضييوع "المنظوميية

التربوية وثقافة المعمومات" وقد أعدت وثيقتان رئيسيتان تناولت األولى تجارب الدول العربية في
است دام تقانة المعمومات لتطوير المنظومة التربوية .وقد انطمقت الوثيقة في تناول موةوعها من
المةــامين األساســية لوثيقــة مدرســة المســتقبل الصــادرة عــن المــؤتمر الثــاني لــوزراء التربيــة والتعمــيم
العرب التي أكدت ةرورة القيام بجهد دائب ومستمر من أجل بناء المدرسة العربية التي تسـتجيب

لتحديات التةير ومطالب  .أما الوثيقة الرئيسية الثانية فقـد ركـزت عمـى موةـوع المـؤتمر "المنظومـة
التربوية وتقانة المعمومات " .حيث حددت المفاييم الرئيسية ذات العالقة وقدمت عرةـا لعناصـر
أـــبكات المعمومـ ــات ووظائفهـ ــا وتطرقـ ــت إلـ ــى أيميـ ــة االنترنيـ ــت فـ ــي مجـ ــاالت الحيـ ــاة المتعـ ــددة
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واستعرة ــت الفوائ ــد الجم ــة الس ــت دام تقان ــة المعموم ــات واالتص ــال ف ــي المج ــال الترب ــوي وانته ــت
الوثيقــة إلــى عــرض مجموعــة مــن الــرؤى والتوجهــات العمميــة لتوظيــل تقانــة المعمومــات فــي تطــوير

المنظومة التربوية العربية .وقد توصل المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات من أبرزيا :

 .1دعــوة المنظمــة العربيــة لمتربيــة والثقافــة والعمــوم إلــى إعــداد إطــار مرجعــي حــول اســت دام تقانــة
المعمومــات لتطــوير المنظومــة التربويــة يتةــمن أسســها الفكريــة ويفيــد مــن المعــايير ومســتويات

القياس العالمية في يذا المجال.

 .2دعوة المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم إلى إعداد بحوث ودراسات تسـتهدل التوصـل إلـى
تصــورات عمميــة لتحقيــأ االســت دام األمثــل لتقانــة المعمومــات كوســيمة تعميميــة الث ـراء المنــايج

الدراسية وغنائها ومعالجة ا ثار الناجمة عن سوء است دام الحاسوب.

 .3دع ــوة المنظم ــة العربي ــة لمتربي ــة والثقاف ــة والعم ــوم إل ــى توثي ــأ التج ــارب العربي ــة والعالمي ــة ال ارئ ــدة
والمتميزة في توظيل تقانة المعمومات في المنظومة التربويـة ووةـعها عمـى البوابـات بمـا يعـزز
اإلفادة منها ويحقأ التنسيأ والتكامل بين الدول العربية في يذا المجال.

 .4دعوة كميات التربية واعداد المعممين إلى فـتح أقسـام إلعـداد المت صصـين فـي تقانـة المعمومـات
وتعزيــز وتوســي األقســام القائمــة باإلةــافة إلــى توجيـ بحــوث الماجســتير والــدكتو ار لتنــاول يــذا

الموةــوع م ـ الت كيــد عمــى أيميــة دمــج تقانــة المعمومــات واالتصــال فــي صــمب ب ـرامج إعــداد
المعممين وتدريبهم.

 .5دعــوة الــدول العربيــة إلــى التوس ـ فــي إد ــال مــادة الحاســوب والمعموماتيــة كم ـواد أساســية فــي
ال طط الدراسية وتأجي است دام الحاسوب وتقانة المعمومات في تدريس جمي المواد.

 .6دعــوة الــدول العربيــة إلــى ات ــاذ مــا يمــزم مــن إج ـراءات لتــوفير الحاســوب ألكبــر عــدد ممكــن مــن
المعممين بأروط مالية ميسرة.

 .7الدعوة إلى تبني برنامج عربي مأترك إلنتاج النظم البرمجية التربوية المالئمة لحاجـات الـنشء
العربي العممية والروحية والمادية وبمـا يالئـم تـراث وثقافـة الحةـارة العربيـة اإلسـالمية ويـؤدي
إلــى رقــي الجوانــب اإلنســانية واأل القيــة فــي تكوين ـ الثقــافي تعزي ـ از النتمائ ـ اإلنســاني الكــوني

انتماءا متجذ ار في قيم األصمية ومعز از لمأاركت اإليجابية م الفةاءات األ رى.

 .8دعــوة المنظمــة العربيـة لمتربيــة والثقافــة والعمــوم إلــى وةـ المواصــفات الفنيــة والتربويــة والعمميــة
إلنتاج البرمجيات التربوية وتحديد المعايير المناسبة لتقويمها.

 .9دعوة المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم إلي تبنـي مأـروع يهـدل إلـى توحيـد المصـطمحات
وت صيل المفاييم فـي مجـال تقانـة المعمومـات لتحقيـأ دقـة التواصـل ويمكـن أن يـتم ذلـك بوةـ

معجـم مت صــص فــي يـذا المجــال .كمــا أصـدر المــؤتمر بيــان الج ازئـر التربــوي حيــث أكــد وزراء
التربية والتعميم والمعارل العرب من الل أن الظرول والتحديات التي تمر بهـا أمتنـا العربيـة
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تتطمــب أن نواجههــا ب ســاليب مبتك ـرة فــي العمــل والتفكيــر وط ارئــأ حديثــة فــي التربيــة والتعمــيم

تنأئة ألجيال معتزة بهويتها واثقة من نفسها متمكنة من التفكير المبدع ال ـالأ وقـادرة عمـى

اإليفاء بمتطمبـات العـيش فـي مجتمـ المعرفـة والتقانـة فـي إطـار التعـاليم الدينيـة السـمحة والقـيم

العربية األصيمة.

كما أكد أصحاب المعالي الوزراء عمى أن توظيل تقانة المعمومات في التعميم والتعمم يتطمب إرادة
سياسية مصممة عمى التةيير والتطوير وقادرة عمى توفير الموارد البأرية والمادية المطموبة لذلك

والســعي الجــاد لتفعي ــل العمــل العرب ــي المأــترك ف ــي يــذا المي ــدان واالرتقــاء ب ــالممل التربــوي إل ــى

مستوى مؤتمرات القمة العربية دعما لمعمل التربوي وتحقيقا أليداف ومرامي .
 الميييؤتمر التربيييوي الرابيييع (ميييايو  2004بييييروت) وك ــان موة ــوع " :اسيييتراتيجيات التقيييويم
لتحقيق الجيودة الشياممة فيي التعمييم" .وقـد قـدمت إلـى المـؤتمر ثمـان د ارسـات مرجعيـة عنيـت
فــي مجممهــا بــالتقويم التربــوي باعتبــار أســاس رئيســي لتحقيــأ الجــودة الأــاممة فــي التعمــيم ويــذ

الدراسات يي :االتجايات العالمية المعاصرة في توظيـل التقـويم لتحقيـأ جـودة التعمـيم .وواقـ

التق ــويم الترب ــوي ف ــي الـ ـدول العربي ــة .والتق ــويم والج ــودة الأ ــاممة ف ــي التعم ــيم .ونح ــو مواص ــفات
معياريـ ــة لتحقيـ ــأ جـ ــودة التعمـ ــيم .وسـ ــجل الطالـ ــب ودور فـ ــي التقـ ــويم والتوجي ـ ـ  .و المأـ ــاركة
المجتمعيــة فــي عمميــة التق ــويم .تحــديات ومعوقــات ج ــودة التعمــيم .واالســتراتيجيات المس ــتقبمية
لمتقــويم ومســتقبل جــودة التعمــيم .وفــي ةــوء المناقأــات والطروحــات المعمقــة التــي دارت فــي
اجتماعات معالي الوزراء والسادة ال براء

دعوة الدول العربية إلى:

رج المؤتمر بمجموعة من التوصيات من أبرزيا

 .1وة سياسات محددة لمتقويم التربوي تةمن المساءلة وتعزيز المأاركة المجتمعيـة .وكـذلك
بناء أنظمة ويياكل مؤسسية لتحقيأ يذ السياسات.

 .2تحدي ــد مع ــايير وطني ــة لم تم ــل عناص ــر العممي ــة التربوي ــة تك ــون مرتكـ ـ از لبـ ـرامج التق ــويم
وةمان جودة التعميم.

 .3تط ــوير التأـ ـريعات التربوي ــة ذات العالق ــة بعممي ــات التق ــويم بم ــا يت ــيح الف ــرص المناس ــبة
الســتيعاب االتجايــات المعاص ـرة فــي التقــويم و اصــة منهــا مــا يتعمــأ بــالتقويم القــائم عمــى

الكفايات والتقويم التكويني المستمر والتقويم األصيل.

 .4تطوير برامج إعداد المعممين في كميات التربية وكميات المعممـين ومعايـد إعـداد المعممـين
بما يةـمن ت ييـل ريجيهـا فـي مجـال اسـتراتيجيات التقـويم مـن حيـث مفاييمهـا ومهاراتهـا

وأساليبها وأدواتها وتوظيفها لتحقيأ جودة التعميم.
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 .5إنأاء مواق إنترنت تعرض فيها أنظمة التقويم وعمميات

وربط يذ المواق بموق عربـي

واحد وذلك لتسهيل تبادل المعمومات وال برات في يذا المجال.

دعوة المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم إلى:

 .1إعداد برامج لتنمية كفايات العاممين في مجـاالت التقـويم التربـوي و ةـبط الجـودة الأـاممة
واإلأرال عمى تنفيذيا في الدول العربية بما يفةي إلى إعداد أطر بأـرية راقيـة النوعيـة

في يذا المجال.

 .2وةـ ـ األدل ــة والم ارجـ ـ الت ــي تة ــمن نأ ــر ثقاف ــة التق ــويم الترب ــوي والج ــودة الأ ــاممة ب ــين

التقويمية السميمة
األوساط التربوية العربية بوصل ذلك أرطاً أساساً لةمان الممارسات
م
بوية الم تمفة.
في المدارس والمؤسسات التر م

 .3إعــداد قــاموس تربــوي مو وحــد لتوحيــد المصــطمحات التربويــة

اصــة تمــك المســت دمة فــي

التقويم التربوي بهدل إيجاد لةة مأتركة بين الدول العربية في يذا المجال.

 .4وة ـ ا تبــارات مقننــة عمــى مســتوى الــوطن العربــي عمــى غ ـرار مــا يــتم عمــى المســتوى
الدولي في المواد األساسية مثل المةة العربية والرياةيات والعموم كمرحمة أولى عمى أن

يأمل المواد الدراسية األ رى في المراحل التالية.

 .5تبنــي مأــروعات تعتمــد أساس ـاً عمــى تحديــد التجــارب ال ارئــدة وال ب ـرات المتمي ـزة ف ـي الــدول
العربيــة وغيريــا وفــي المجــاالت التربويــة المتعــددة مثــل إنتــاج البرمجيــات ووةـ المنــايج

الدراسية واعداد الكتب المدرسية ونظم التقويم وأساليب ةبط الجودة واألدلة المرجعية

ووة المعايير وغيريا وذلك بهدل تعميمها إلفادة الدول األ رى منهـا دون المجـوء إلـى

إنتاج الجديد منها ترأيداً لإلنفاأ واستثما اًر لم برات المتميزة.

وأصدر المؤتمر بيان بيروت التربوي الذي أكد وزراء التربية والتعميم العرب من الل عمى قدسية

ونبل الرسالة التربوية ودوريا فـي بنـاء أجيـال األمـة عقـال وارادة مأـيرين إلـى الظـرول والتحـديات
التي فرةتها العولمة عمى أمتنا العربية والتي تتطمب تنمية قدرات األجيال في مجتمـ المعرفـة

وتوطيـ ــد إرادته ـ ــا الوطني ـ ــة والقومي ـ ــة .كمـ ــا أك ـ ــد أص ـ ــحاب المع ـ ــالي الـ ــوزراء عم ـ ــى أيمي ـ ــة اعتم ـ ــاد
استراتيجيات متقدمة في التقويم التربوي الأامل والعمل عمى إيجاد المعايير المالئمة قوميا ووطنيـا

لكل مكونات النظم التربوية كمد ل ومرتكز لتحقيأ الجودة الأـاممة فـي التعمـيم .وتـوفير المنا ـات
التربوية التي تحفز عمى التفوأ واإلبداع ألبنائنا في الوطن العربي الكبير لمواجهة التحـديات التـي

تنتظريــا فــي عصــر العولمــة المتســارع .وذلــك مــن ــالل النهــوض بالتربيــة والتعمــيم الــذي يعــد أم ـ ار

أساسيا لمتنمية الأاممة ومرتك از متينا ألمن األمة وتقدمها.
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 المؤتمر التربوي المامس (سبتمبر  2006القاىرة) وكان موةوع " :التربيية المبكيرة لمطفيل العربيي
فييي عييالم مت ييير" وقــد قــدمت إلــى المــؤتمر وثيقــة رئيســة عنوانهــا التربيــة المبك ـرة لمطفــل العربــي فــي عــالم

متةيــر أعــدت فــي ةــوء أربـ د ارســات مرجعيــة .وتكونــت الوثيقــة مــن ســتة محــاور أساســية اســتهدفت بيــان
أيمية التربيـة المبكـرة ومكوناتهـا النفسـية والتربويـة وبيـان أدوار منظمـات المجتمـ المـدني واألسـرة ووسـائل

اإلعــالم فيهــا كمــا تناولــت بالــدرس والتحميــل واق ـ التربيــة المبك ـرة فــي الــوطن العربــي وتحــديات مجتم ـ

المعرفة مؤكدة عمى أيمية التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة.
 تقرير لجنة متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الراب .

 تقري ــر الم ــدير الع ــام لممنظم ــة العربي ــة لمتربي ــة والثقاف ــة والعم ــوم ح ــول تنفي ــذ توص ــيات الم ــؤتمر

الراب .

 دراسات ومدا الت لممائدة المستديرة حول إصالح التعميم في ةوء إسـتراتيجية تطـوير التربيـة

العربي ــة :ع ــرض مع ــالي األس ــتاذ ال ــدكتور المنج ــي بوس ــنينة الم ــدير الع ــام لممنظم ــة وثيق ــة بعنـ ـوان
"إصالح التعميم في ةوء استراتيجية تطوير التربية العربية" تناولت مسة محاور أساسية يي:

 التحديات العالمية المعاصرة وتداعياتها عمى الوطن العربي.
 التمربية العر مبية :واقعها واتمجاياتها.
اتيجية التربية العربية.
 دواعي اإلصالح من منظور إستر م

اتيجية التربية العربية.
 مؤأرات اإلصالح من منظور إستر م
 ال اتمة واالستنتاجات.
وفي ةوء المناقأات وا راء والطروحات المعمقـة التـي دارت فـي اجتماعـات معـالي لـوزراء والسـادة ال بـراء
رج المؤتمر بمجموعة من التوصيات من أبرزيا:

 -التوصيات الموجية لمدول العربية :

 .1محور التربية المبكرة :

دعوة الدول العربية إلى:

 بــذل الجهــود لجعــل مرحمــة ريــاض األطفــال مرحمــة إلزاميــة وجــزءا ال يتجـ أز مــن الســمم التعميمــي فــي جميـالدول العربية.

 تقديم كافة التسهيالت لتمكين القطاع األيمي ومؤسسات المجتم المدني من القيام بدور أساسي في يذاالمجال والسعي إلصدار كافة التأريعات والقوانين الالزمة لتحقيأ ذلك عمى أن ت ة يذ المؤسسات

لإلأـ ـرال الترب ــوي ل ــو ازرات التربي ــة والتعم ــيم العربي ــة وك ــذلك لممؤسس ــات الت ــي ستنأـ ـ لالعتـ ـرال وتطبي ــأ

معايير الجودة.
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 -االيتمام بتقديم تربية مبكرة ذات جودة عالية لألطفال في الوطن العربي والسـعي بكافـة السـبل والوسـائل

لتحقيـأ يــذ الجــودة فــي م تمــل مكونــات العمميـة التعميميــة (المبــاني البيئــة الماديــة والتعميميــة) المعـ مـدات
واألدوات المنهج واألنأطة المعممة واإلدارة والطفل).

 الحــرص عمــى ت ســيس جهــة مســتقمة محايــدة لالعتمــاد والجــودة بم تمــل الــدول العربيــة تكــون مســؤوليتهامراقبة المؤسسات التربوية ال اصة بهذ المرحمة سواء الحكومية أو ال اصة.

 -السعي لزيادة نسبة اإلنفاأ الحكومي عمى مؤسسات التربية المبكرة.

 العناي ــة ب ــذوي االحتياج ــات ال اص ــة بم تم ــل فئ ــاتهم م ــن موي ــوبين ومع ــاقين واألطف ــال ذوي الظ ــرولالصعبة.

ـتمر لمعممــات ريــاض األطفــال واالســتفادة مــن منــايج ومرجعيــات
 العنايــة بعمميــات اإلعــداد والتــدريب المسـ مرياض األطفال التي أعدتها المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم.
 العمل عمى إنأاء معايد مت صصة وأقسام في كميات التربية تعنى بإعداد معممات رياض األطفال.  .2محور إصالح التعميم : -دعوة الدول العربية إلى:

 اإلس ـراع بتأــكيل فــرأ بحثيــة مت صصــة لتقــديم مقترحــات وآليــات عمميــة إلصــالح التعمــيم ورفعهــا إلــىالمنظمــة لتتــولى إعــداد التقريــر المطمــوب بالتعــاون والتنســيأ م ـ األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة
تمهيداً لعرة عمى المؤتمر العـام لممنظمـة –ديسـمبر  –2006ورفعـ إلـى معـالي األمـين العـام لمجامعـة

العربية.

 -إيالء عناية اصة لتعميم الفتاة ووة حوافز وةوابط لمحد من تسربها من التعميم.

 وةـ ـ ا لي ــات العمميـ ــة لالرتق ــاء بـ ـالمعمم العربـ ــي وتحس ــين أوة ــاع المعيأ ــية والمهني ــة ورفـ ـ مكانت ـ ـاالجتماعية باعتبار أساس إصالح التعميم وتطوير.

 رف سقل اإلنفاأ عمى البحوث التعميمية ووة الميزانيات المناسبة لمبحث العممي والتطوير التربوي . -تعزيز المأاركة المجتمعية في التعميم بصور م تمفة.

 دعــم ب ـرامج محــو األميــة واعتباريــا معركــة مصــيرية بالنســبة إلــى مســتقبل الــدول العربيــة وأــرطا أساســياإلصالح المنظومة التربوية في الدول العربية.

 -إنأاء ييئات لمجودة ومراكز لمقياس والتقويم.

 تزويد المدارس الرسمية في لبنـان والتـي يـدمت أو أصـيبت ب ةـرار بالةـة بسـبب العـدوان اإلسـ ارئيمي بمـاتحتاج من تجهيزات مدرسية متنوعة وال سيما أجهزة الكمبيوتر والم تبرات السمعية والمكتبات.

 توصيات موجية إلى المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم : 1ـ محور التربية المبكرة:

دعوة المنظمة العربية لمتربية و الثقافة و العموم إلى:
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 إعداد معايير نمائية لمطفل العربي لالستفادة منها في بناء منايج التعميم واعداد المعممين. عقد ورش تدريبية ت ييمية لمدربي ومدربات معممات رياض األطفال في الدول العربية. 2ـ محور إصالح التعميم:

دعوة المنظمة العربية لمتربية و الثقافة و العموم إلى:

 التعريل بالتجارب القطرية الناجحة في مجال إصالح التعميم والعمل عمى نأريا بأتى الوسائل . اإلسراع بانجاز المرصد العربي لمتربية التي أرعت المنظمة في تنفيذ  .وأصدر المؤتمر إعـالن القـايرةالتربوي حول التربية المبكرة لمطفل العربي في عالم متةير الذي أكد عمى أن المستقبل مريون بما نقدمـ
ألطفالنا من تربية وتعميم واعداد لمواجهة يذا المستقبل والتكيل مع

والعيش في

التفكير اإلبداعي لدى الطفل وأن تكون يذ التنمية في مقدمة األيدال التربوية.

وعمى أيميـة تنميـة

 المييؤتمر التربييوي السييادس (مييارس  2008الرييياض) وكــان موةــوع  " :تربييية الموىييوبين:
مييييار المنافسييية األمثيييل" وق ــدم إل ــى الم ــؤتمر تقري ــر الم ــدير الع ــام ع ــن تنفي ــذ توص ــيات الم ــؤتمر
ال امس إةافة إلى نتائج مؤتمر بـراء المـؤتمر التـي بينـت أن السـادة ال بـراء تدارسـوا الد ارسـات
المرجعيــة الســت التــي أعــدت لممــؤتمر والتــي عنيــت فــي مجممهــا بتربيــة المويــوبين ورعــايتهم ويــي:

التجــارب ال ارئــدة عربيــا ودوليــا فــي تربيــة المويــوبين ورعــايتهم .واقـ رعايــة المويــوبين فــي المدرســة
العربيــة .التكامــل بــين الدولــة والقطــاع ال ــاص والمجتم ـ المــدني فــي تربيــة المويــوبين ورعــايتهم.
تربيــة المويــوبين فــي الــوطن العربــي فــي ب ـرامج تكــوين المعممــين .نحــو اســتراتيجية عربيــة لتنميــة

اإلبداع ورعاية المويوبين .تحديث دليل أساليب الكأل عن المويوبين في التعميم األساسي.

وفــي ةــوء مناقأــة المعمقــة وا راء والمقترحــات التــي أبــدايا معــالي الســادة الــوزراء ورؤســاء

الوفود حول تقرير المدير العام وتقرير لجنة ال براء أوصى المؤتمر بما يمي:
توصيات موجهة إلى الدول العربية:

 -دعوة الدول العربيـة إلـى وةـ

طـط وطنيـة لرعايـة المويبـة واإلبـداع ةـمن ال طـط والبـرامج

التنموية الأاممة وتمك ال اصة بالتربية والتعميم وفأ التأريعات ال اصة بكل دولة.

 قيــام و ازرات التربيــة والتعمــيم بنأــر ثقافــة المويبــة واإلبــداع فــي قطاعــات المجتمـ المتعــددة مـالتركيز عمى األسر واألمهات بالتنسيأ م الجهات ذات العالقة و اصة وسائل اإلعالم.

 قيــام المؤسســات التعميميــة والتربويــة بعقــد أ ـراكات م ـ القطــاع ال ــاص ومؤسســات المجتم ـالمدني من أجل إعداد وتمويل برامج مأتركة لرعاية المويبة واإلبداع.
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 -دعــوة مؤسســات التعمــيم العــالي ومعايــد إعــداد المعممــين وتــدريبهم إلــى إدراج مقــررات لممويبــة

واإلبداع في برامجها إةافة إلى استحداث برامج جامعية واعداد أبحاث عممية وتوفير بيئـات

داعمة في مجاالت المويبة واإلبداع.

 قيــام و ازرات التربيــة والتعمــيم بتحديــد الكفايــات المهنيــة لمعممــي المويــوبين وتــدريبهم فــي أثنــاءال دمة واستحداث حوافز اصة بهم .

 دعــوة الــدول العربيــة إلــى تنظــيم ممتقيــات مأــتركة لممويــوبين والمبــدعين العــرب والمأــاركة فــيالمنافسات العربية والدولية ال اصة بهم في م تمل المجاالت.

 قيام و ازرات التربية والتعميم بتنفيذ بـرامج وطنيـة لمكأـل المبكـر عـن المويـوبين والمبـدعين مـنــالل أدوات وآلي ــات ومق ــاييس فعال ــة ومناس ــبة باالس ــتفادة م ــن دلي ــل أس ــاليب الكأ ــل ع ــن

المويوبين المعد من قبل المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم.
توصيات موجهة إلى المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم:
-

وةـ ـ إس ــتراتيجية عربي ــة لممويب ــة واإلب ــداع و ط ــة تنفيذي ــة لإلف ــادة منه ــا ف ــي إع ــداد ال ط ــط

-

تطــوير وتحــديث دليــل أســاليب الكأــل عــن المويــوبين والمبــدعين يتةــمن تعــاريل إجرائيــة

الوطنية لمدول العربية.

وآليات لتقويم أداء المويوبين والمبدعين في ةوء الدراسة التي أعدتها بهذا ال صـوص عمـى

أن يأمل الدليل معايير مهنية لمعممي المويوبين والمبدعين.
-

إنأــاء قاعــدة بيانــات متكاممــة لممويبــة واإلبــداع لتســهيل العمــل عمــى تبــادل ال ب ـرات العربيــة

والدولية.

 تكمي ــل المنظم ــة العربي ــة لمتربي ــة والثقاف ــة والعم ــوم بت ــولي مه ــام لجن ــة المتابع ــة لتنفي ــذ قـ ـ ارراتوتوصــيات المــؤتمر الســادس لــوزراء التربيــة والتعمــيم فــي الــبالد العربيــة .وأصــدر المــؤتمر بيــان

الريــاض التربــوي الــذي أكــد وزراء التربيــة والتعمــيم العــرب مــن الل ـ عمــى المزيــد مــن التركيــز
عمى االقتصاد القائم عمى المعرفة والتنافس عمى الكفاءات المويوبة والمبدعة.

كمــا أكــد أصــحاب المعــالي الــوزراء عمــى االلت ـزام بــإيالء المويبــة واإلبــداع مــا تســتحق مــن ايتمــام
باعتباريا ركيزتين أساسيتين من ركائز التربية والتنمية وذلك من الل اكتأال الكفاءات البأرية

المويوبة والمبدعة في البالد العربية ورعايتها واستثمار قدراتها .ووةـ

م طبيعة التحديات التي تواجهها المجتمعات العربية.
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طـط اسـتراتيجية تتناسـب

 الميييؤتمر التربيييوي السيييابع ( مسيييقط ميييارس  ) 2010وكيييان موضيييوعو " التعمييييم ميييا بعيييد
األساسي (الثانوي) :تطويره وتنويع مساراتو " وقد قدمت إلى المؤتمر ست دراسات مرجعيـة
تناولت في مجممهـا التعمـيم مـا بعـد األساسـي (الثـانوي) مـن حيـث التعـرل عمـى واقعـ وآليـات
تطوير باعتبار يمثل الحمقة األساسية في منظومة التعميم ويذ الدراسات يي:
واق التعميم ما بعد األساسي (الثانوي) في الوطن العربي وسبل تطوير .




إصالح التعميم الثانوي القةايا والتحديات والمقترحات.



يياكل التعميم ما بعد األساسي (الثانوي) عربيا وعالميا.



تطوير التعميم ما بعد األساسي (الثانوي) لمواجهة االحتياجات المجتمعية.



معايير جودة التعميم ما بعد األساسي (الثانوي).

كما قدم إلى المؤتمر اإلطـار االسترأـادي لمعـايير أداء المعمـم العربـي  :سياسـات وبـرامج وتقريـر

معــالي مــدير عــام المنظمــة العربيــة لمتربيــة والثقافــة والعمــوم عــن متابعــة تنفيــذ توصــيات المــؤتمر
السادس..

وف ــي ة ــوء المناقأ ــات والطروح ــات المعمق ــة الت ــي دارت ف ــي اجتماع ــات مع ــالي ال ــوزراء والس ــادة

ال براء

رج المؤتمر بمجموعة من التوصيات يي:

دعوة الدول العربية إلى :

 تنفيــذ مجــال التعمــيم مــا بعــد األساســي (الثــانوي) ال ـوارد فــي طــة تطــوير التعمــيم فــي الــوطنطط وطنية لتحسين نسب االلتحاأ بالتعميم ما

العربي بالتنسيأ م المنظمة العربية ووة

بعد األساسي (الثانوي) وفقا لظرول كل دولة سعيا إلى االقتراب مـن المؤأـرات المحـددة فـي
طة تطوير التعميم في الوطن العربي.

 تنوي مسارات التعميم ما بعد األساسي (الثانوي) بما يراعي تباين مستويات الطالب وا ـتاللقدراتهم ومهاراتهم وميولهم ووة آليات تسهل االنتقال بين المسارات.

 وةـ ـ آلي ــات لمتوجيـ ـ واإلرأ ــاد لمس ــاعدة الط ــالب عم ــى ا تي ــار المس ــار المناس ــب لق ــدراتهموميولهم.

 تطــوير مســار التعمــيم الفنــي والمهنــي فــي الــوطن العربــي وتعزيــز وتوســي آفــاأ التعمــيم العــاليل.

 التوظيل الفعال لتقانات المعمومات واالتصال في تطوير منظومـة التعمـيم والعمـل عمـى إرسـاءصناعة عربية لتقانات التعميم في دمة الدول العربية .

 إحالة اإلطار االسترأادي لمعايير أداء المعمم (سياسات وبرامج) إلـى المنظمـة العربيـة لمتربيـةوالثقافة والعموم الت اذ اإلجراءات المناسبة العتماد من أجل االستفادة من لالرتقاء ب وةاع

المعممين .
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 دعــم المرصــد العربــي لمتربيــة الــذي أنأ ـ ت المنظمــة فــي إطــار تنفيــذ طــة تطــوير التعمــيم فــيالوطن العربي.

دعوة المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم العربية إلى :

 بنــاء معــايير لمتعمــيم مــا بعــد األساســي (الثــانوي) تســمح بالتقريــب بــين األنظمــة التربويــة فــيالوطن العربي باالستفادة من النماذج العالمية والعربية .

 وة دليل مرجعي لجودة مكونات التعميم ما بعد األساسي (الثانوي) بم تمل مسـارات مـإعطاء عناية اصة لمسار التعميم الفني والمهني.

 تنس ــيأ جه ــود ال ــدول العربي ــة ف ــي مج ــال إنت ــاج المحتوي ــات الرقمي ــة والبرمجي ــات التربوي ــةوالعمل بالتعاون م الدول العربية عمى إنأاء مركز عربي م تص في يذا المجال .

المييؤتمر التربييوي الثييامن ( الكويييت إبريييل  ) 2012وكــان موةــوع " "المعمييم العربييي بييين
التكوين الناجع والتمكن المينيي " و قـدمت إلـى المـؤتمر سـت د ارسـات مرجعيـة تناولـت فـي
"المعمــم العربــي بــين التكــوين النــاج والــتمكن المهــن مــن حيــث التعــرل عمــى واق ـ تكوين ـ
وتحسين برامج إعداد وأساليب اإلعداد والتدريب أثناء ال دمة إةافة إلى التجـارب العالميـة

ال ارئ ــدة فـ ــي ي ــذا المجـــال كم ــا تناولـــت قةـ ــايا تمع ــين التعم ــيم وتوظي ــل تقانـ ــات المعمومـ ــات
واالتصال في تكوين المعممين .ويذ الدراسات يي:

 واق تكوين المعمم وتمكين المهني في الدول العربية.

 تحسين برامج اإلعداد المسبأ لممعممين في مؤسسات إعداد المعمم.
 أساليب إعداد المعممين وتدريبهم أثناء ال دمة في ةوء النظريات المعرفية الحديثة.
 التجارب العالمية الرائدة في إعداد المعممين ومدى االستفادة منها عربيا.
 تمهين المعمم العربي بين الواق و الم مول.

 توظيل تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تكوين المعممين في البالد العربية :الواق
وامكانات التطوير.

وفـي ةـوء مـا دار مــن مناقأـات ومـا بـرز مــن آراء والمقترحـات مـن قبـل أصــحاب

المعالي الوزراء ورؤساء الوفود حول تقرير المدير العام وتقرير لجنـة ال بـراء أوصـى
المؤتمر بما يمي:
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التوصيات الموجية إلى الدول العربية:
دعوة الدول العربية إلى:

 .1وة آليات لمتنسيأ بين مؤسسات إعداد المعممين وتدريبهم وو ازرات التربية والتعميم
والتعميم العالي حول برامج ومنايج إعداد المعممين وتدريبهم بما يحقأ االنسجام بين

م رجات يذ البرامج واحتياجات النظم التربوية والتعميمية من األطر البأرية.

 .2توفير مراكز معتمدة مت صصة لتدريب المعممين أثناء ال دمة والعمل عمى رف مستوى
المتوافر منها بما يةمن جودتها في سياأ طة تطوير التعميم في الوطن العربي.

 .3تأجي البحوث العممية و صوصا اإلجرائية منها في مجال تمهين التعميم وتطوير
وتوفير التمويل المناسب لها.

 .4تمكين المعممين من المأاركة الفاعمة في بناء السياسات وعمميات التطوير التربوي.
ويؤكد المؤتمر عمى أيمية حماية المؤسسات التعميمية من الصراعات السياسية وأعمال

الت ريب لألثر السمبي لهذ الممارسات عمى األمن االجتماعي والحأ األصيل في التعميم.

كما أكد المؤتمر عمى ةرورة رفد المرصد العربي لمتربية بالمبادرات وال برات الرائدة

والبحوث والدراسات في مجال إعداد المعممين وتطويريم مهنيا وتسهيل تبادلها بين الدول العربية.
التوصيات الموجية إلى المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم :
دعوة المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم الى :

 .1وة معايير عربية في مجال إعداد المعممين وتدريبهم وتقييمهم في ةوء مؤأرات
األداء الوظيفي.
 .2وة دليل عربي لتحديد أدوار المعمم في مجتم المعرفة وتطوير البرامج المتعمقة
بإعداد

وتدريب وتقويم أثر التدريب.

 .3وة دليل عربي العتماد منح ر صة( إجازة) مزاولة مهنة التعميم بما يةمن تمهين
المعمم العربي وتطور المهني ونمو الوظيفي والرف من مكانت

ويسهل حركة المعممين

بما يحقأ االستفادة منهم في الوطن العربي و ارج  .وأن يعرض الدليل عمى مؤتمر
وزراء التربية والتعميم القادم.
وأ ي ار دعوة الدول العربية والمنظمة العربية إلى معاونة الدول ذات األوةاع ال اصة في
مجال إعداد المعممين وتدريبهم م العناية ال اصة بالصومال.
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