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 ملخص الكتاب

ٌوثق مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج من خالل هذا التقرٌر أهم اإلنجازات والقصص 

الناجحة لتطوٌر التعلٌم بالدول األعضاء فٌه ، بقصد التعرٌف بها وتعمٌمها حتى تستفٌد الدول 

من هذه المبادرات المتمٌزة فً مواجهة التحدٌات الناشئة والمستقبلٌة ، من أجل توفٌر تعلٌم 

ٌستجٌب لحاجٌات الشباب المتجددة . تكمن الفكرة وراء استعراض إنجازات التعلٌم فً  متمٌز

الدول األعضاء بمكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج فً وجود ثروة من المعرفة والخبرة ٌمكنها 

أن توجه عملٌة تطوٌر السٌاسات مجدٌة وفعالة فً التعلٌم . فإن كانت هناك تحدٌات عدٌدة 

طوٌر التعلٌم فً المنطقة ، فإن هناك أٌضا تدخالت ناجحة أو واعدة عملت على على طرٌق ت

فً الدول األعضاء فً المكتب تحتوي على كم وافر من الخبرات  تجاوزها . فنظم التعلٌم

والدروس القٌمة التً تستحق التعرٌف بها وتبادلها . إنها تجارب تعكس فً غالبٌتها التوجهات 

ٌم على المستوى العالمً . ومن هنا ، فإن النظم التعلٌمٌة فً عالم دائم الجدٌدة لتطوٌر التعل

بالمرونة فالمرونة فً بنٌة النظام التعلٌمً ،  شًءالتغٌر ، ٌنبغً أن تتصف أوال وقبل كل 

وفً مساراته وفً االنتقال بٌن فروعه ، وفً مناهجه وتخصصاته ، وفً طالبه وأعمار 

لدراسة فٌه ، وفً وسائل تقوٌمه ، وغٌرها ، مطلب ضروري المنتسبٌن إلٌه ، وفً سنوات ا

لمواجهة الحاجات المتجددة لسوق العمل ، ولمشكالت االقتصاد ، ومطالب الحٌاة االجتماعٌة 

 والثقافٌة .

بتجارب النجاح ، فً حٌن كان  ،أوال  ٌتمٌز هذا االستعراض بعدد من النقاط المهمة ، فهو ٌهتم

االتجاه السائد سابقا ٌسلط الضوء على نقاط الضعف والصعوبات ، متجاهال جوانب القوة 

والنجاح ، األمر الذي ٌحول من دون االستفادة من الجوانب المضٌئة فً عملٌة تحسٌن النظم 

جازات فً أنظمة التعلٌمٌة ، لذلك ، فإن هذا االستعراض ٌهدف إلى تسلٌط الضوء على اإلن

بمكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج لعرض العملٌات الدٌنامٌة التً تمكن التعلٌم الدول األعضاء 

وراءها ، واستخراج الدروس المستفادة منها ، وتسهٌل تبادل المعلومات بشأنها ، بهدف تعزٌز 



علٌم . فمن خالل التحسن المستمر للعملٌات واالستراتٌجٌات التً تؤدي فعال إلى تطوٌر الت

التأكد على تقاسم الدروس المستفادة ، فالمكتب ٌأمل فً تعزٌز ثقافة تبادل المعلومات 

إن البحث عن سٌاسات قابلة للتحقٌق وحلول مبتكرة تم  ثانيا ،والخبرات والدروس المفٌدة . 

 تطوٌرها فً الدول األعضاء فً المكتب ، ٌصحح المسار السائد فً التوجه المطلق إلى

مما ٌعٌق تطوٌر  الخارج للبحث عن أجوبة لمشاكل التعلٌم فً كل بلد من بلدان المنطقة ،

القدرات المحلٌة ذات الدراٌة واالطالع المباشر على جوانب القصور فً نظمها التعلٌمٌة ، 

فإن الغرض الثانً من هذا التقرٌر هو تعزٌز القدرات الوطنٌة فً التحلٌل من أجل  وبالتالً ،

ال ٌقتصر االستعراض على سرد  ثالثا ، ٌة المستدامة فً سٌاسات التعلٌم الوطنٌة .التنم

اإلنجازات فقط ، بل إنه ٌسعى لتوثٌق العملٌات التً أدت إلى هذه اإلنجازات . وأحد النتائج 

المتوقعة من هذه العملٌة هو إشراك وزارات التعلٌم فً التأمل فً أسباب نجاحها وتطورها 

تدامة للوقوف دورٌا على التفكٌر فً التقدم المحرز ، لماذا وكٌف حدث هذا ، نحو ثقافة مس

وطبٌعة التحدٌات المستقبلٌة . فالهدف الثالث من التقرٌر إذن هو اإلسهام فً إضفاء الطابع 

المؤسسً على ثقافة التعلم من التجارب السابقة ، وتقدٌم هذه الخبرات لخدمة التنمٌة فً 

 مد االستعراض على االستمارة معلومات حول القصص الناجحة فً تطوٌركما اعت المستقبل .

، باإلضافة مكتب التربية العربي لدول الخليج لتعلٌم تمت تعبئتها من قبل الدول األعضاء فً ا

المعنٌة فً كل بلد ومواد أخرى نشرت بمواقع  إلى المعلومات الواردة فً المواقع اإللكترونٌة

الٌونسكو ، حٌث تم استغالل عناصر إضافٌة بخصوص تطوٌر التعلٌم بشكل عام ، 

واالستراتٌجٌات التً تقوم علٌها إلعطاء صورة أكثر اكتماال عن إنجازات وزارات التربٌة 

  والتعلٌم .


