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مقدمة:

أولت الدول العربية منذ العقود االولى من االستقالل أهمية بالغة ملكافحة االمية وتعميم التعليم .وقد
تعهدت بالنصيب االوفر من االنفاق على التعليم لضمان مجانيته .وسجلت الدول العربية تقدما كبيرا في ذلك كما
يتبين من خالل املؤشرات املتعلقة بمعدالت القيد ومتوسط املخزون التعليمي وارتفاع مستويات التنمية البشرية.
ويمكن تلخيص و اقع التعليم في الدول العربية عموما في تحقيق التعليم للجميع ،وان تفاوت ما بين الدول
العرية ذات الدخل املرتفع والدول العربية ذات الدخل املتوسط والضعيف .وباملقابل اليزال القطاع يعاني من
تحديات جوهرية عديدة تعيق تجويد مخرجاته ونوعية رأس املال البشري واملعرفي .وقد أشارت العديد من التقارير
الدولية والعربية في مجال تقييم املنظومة التعليمية إلى أن نوعية التعليم في املنطقة العربية قد تراجعت باملقارنة
بمناطق العالم األخرى ،وأنها تحتاج إلى إصالح عاجل من أجل التعامل مع حاجات التنمية وعالج آفة البطالة.
إن تحقيق النقلة النوعية املطلوبة في بناء رأس املال البشري يتطلب في األساس العمل على تطوير وتفعيل
سياسات تعليمية واعية وقائمة على نموذج إصالح هيكلي شامل وعملي يحدد بشفافية عملية التحول وآلياتها
ومرتكزاتها .ويتطلب تطوير هذا النموذج أوال فهم الو اقع التعليمي بشكل عام في مختلف الدول العربية ووضعه
الراهن من حيث املدخالت واملخرجات وممارسات وخصائص العملية التعليمية ،وثانيا تحديد املرتكزات واملقومات
األساسية للنموذج اإلصالحي الشامل املنشود وتطبيقاته العملية بالنظرالى التفاوتات القائمة بين الدول العربية.
وفي هذا السياق ،يقوم كل من :املعهد العربي للتخطيط ومعهد التخطيط القومي في جمهورية مصر العربية
وجامعة الدول العربية – مركز تونس ،واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) في الجمهورية التونسية،
بعقد مؤتمرإقليمي بعنوان "التعليم في الوطن العربي في األلفية الثالثة" يهدف بشكل أساس ي إلى بحث أهم املشكالت
والتحديات التي تواجه املنظومة التعليمية في الدول العربية وطرح نموذج وسياسات عملية متكاملة داعمة إلصالح
التعليم وتجويد مخرجاته .ويقترح أن يركزاملؤتمرعلى ثالثة مسارات في جلساته وفعالياته ،وذلك على النحو التالي:

▪ املسار األول :االنتقال من التعليم إلى التعلم ومن التلقين إلى اإلبداع واالبتكار ،ومتطلبات تحويل
مكونات العملية التعليمية في هذا اإلطار.
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▪ املسار الثاني :تقييم وإصالح منظومة إدارة وتمويل قطاع التعليم على نحو يعزز التنافسية ويرفع
مستوى األداء املؤسس ي والرقابة والتقييم في إدارة القطاع.
▪ املسار الثالث :ربط التعليم باالحتياجات التنموية في ظل ما أفرزه النظام االقتصادي العاملي
الجديد من تحديات.
أهمية املؤمتر:

بينت أحدث الدراسات املتخصصة في التعليم في املنطقة العربية أنه بالرغم من تنامي االنفاق على التعليم،
فإن ذلك لم يؤدي إلى تطور ملحوظ في جودة التعليم ودوره في تنمية املوارد البشرية وتحسين أداء مخرجات التعليم
على نحو ينسجم مع التطورات العاملية .وتبين املؤشرات الدولية الخاصة بجودة التعليم عدم فاعلية معظم النظم
التعليمية في الوطن العربي في مواكبة التطورات املتسارعة في النظم واملناهج التعليمية الحديثة مما جعلها في مو اقع
متأخرة في تلك املؤشرات ،األمرالذي يطرح الحاجة امللحة لبحث األوضاع القائمة لنظم التعليم في املنطقة العربية،
واالشكاليات والتحديات التي تواجهها ،وسبل إصالحها وتطوير فعالية أدائها على النحو الذي يؤدي إلى تنمية املوارد
البشرية العربية ،وتعزيز كفاءة دورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وهو ما يكسب هذا املؤتمر أهميته .وفي
هذا السياق ،فإن مبررات عقد هذا املؤتمر تكمن في الحاجة امللحة ملعالجة ذلك ،باإلضافة إلى ما يتيحه املؤتمر
املقترح من فرصة للمفكرين وصناع القرار لبحث القضايا الرئيسية ذات الصلة بإصالح التعليم ومنها التالي:
▪

عدم كفاية وجودة إدارة قطاع التعليم وما يشوب هذه اإلدارة من تعقيدات بيروقراطية تنعكس سلبا
على كفاءة التخطيط التربوي والسياسات التعليمية وإدارة املؤسسات التربوية.

▪

ضعف التنافسية الداخلية في القطاع نتيجة ندرة الفرص املتوفرة الستثمارات القطاع الخاص في
التعليم واملحددات املتعددة على نمو استثماراته في هذا القطاع.

▪

أهمية االنتقال املدروس من النموذج التقليدي املبني على املعلم Teacher Centered Model
إلى النموذج الحديث املبني على الطالب  Student centered Modelوإعادة تكييف مكونات هذا
النموذج (اإلدارة املدرسية ،املنهج ،املعلم) وفق مقتضيات هذا النموذج.

▪

ضعف جودة ونوعية املخرجات التعليمية في الدول العربية و أثرذلك على مستويات اإلنتاجية والبطالة
والنمو االقتصادي.
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تعاظم الدعوة إلى إرساء مقاربات إصالحية شاملة ومالئمة لنظم التعليم وقابلة للتطبيق في ضوء عدم
فعالية وشمولية املقاربات التي تمت إلصالح النظم التعليمية في املنطقة.

أهداف املؤمتر:

يهدف املؤتمر ،بشكل أساس ي ،إلى بحث وتدارس اإلشكاليات الرئيسية التي تواجه نظم التعليم في املنطقة
العربية ،وكذلك استعراض وبحث التوجهات واملنهجيات والبرامج الحديثة في اصالح التعليم .وعلى نحو خاص يهدف
املؤتمرإلى التالي:
▪ تحديد األسباب املوضوعية لضعف مخرجات التعليم واملقاربات اإلصالحية في الدول العربية.
▪ عرض االتجاهات والتجارب الحديثة في مجال اإلصالح التعليمي بالنظر الى التجارب الناجحة دوليا
و إقليميا ،واستخالص الدروس واملمارسات الناجحة.
▪ طرح مقومات ومرتكزات نموذج عملي وشامل إلصالح التعليم في الدول العربية.
▪ نشرالرؤى واملناهج الحديثة حول التعليم واإلصالح التعليمي.
من جانب آخر ،فإن الهدف األساس ي لهذا املؤتمر هو توفير الفرصة للمختصين التربويين وغير التربويين
وصناع القرار لبحث وتدارس أوضاع التعليم في املنطقة العربية وتبادل الرأي بشأنها على نحو يسهم في تعزيز ثقافة
و اتجاهات االصالح التربوي الحديث .كما يسعى املؤتمر الى اخراج وثيقة مرجعية تجمع األوراق املعروضة خدمة
ملتخذي القراروالباحثين املهتمين بمجال اإلصالح التعليمي.
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احملاور املقرتحة للمؤمتر:

سوف يشتمل املؤتمرعلى املحاور الرئيسية التالية ،بالنظرملا لهذه املحاور من أهمية في برامج إصالح التعليم،
وفي ضوء شمول كل منها على محاور وقضايا فرعية يمكن أن تشكل في مجملها رؤية متكاملة إلصالح التعاليم .وهذه
املحاور كالتالي:
 .1املحور األول :التعليم واحتياجاته في الوطن العربي في ضوء املجتمعات القائمة على املعرفة
 .2املحور الثاني :احتياجات تعليم الغد
 .3املحور الثالث :قضايا إعادة هيكلة قطاع التعليم وحوكمته
 .4املحور الرابع :قضايا تمويل التعليم واالستثمار فيه :بدائل التمويل الحديثة ودور القطاع الخاص
واملجتمع املدني
في ضوء خذه املحاور وما يرتبط بها من قضايا تتصل بموضوع املؤتمر ،تمت صياغة املوضوعات والقضايا
التي ستتناولها جلساته وذلك على النحو املبين في جدول أعمال املؤتمر.
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