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لى التي عقدت بدولة الكويت عام صدر عن القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية األو -
 قرارات بالغة األهمية تصب في صالح التنمية العربية والتي أسست النطالقة جديدة وجادة 2009

: وقدم في القمة التنموية. للتعامل مع القضايا االقتصادية واالجتماعية الجوهرية في الدول العربية
 2011م الشيخ بجمهورية مصر العربية عام االقتصادية واالجتماعية الثانية التي عقدت في شر

تقرير لألمين العام لجامعة الدول العربية وهو تقرير تقييمي واقعي لما تم تنفيذه من قرارات 
تقرير ما تم إنجازه، وما لم يتم إنجازه هذا الوتوجهات صدرت عن قمة الكويت، فقد وضح 

ي حالت دون اإلنجاز الكلي أو وأسباب عدم اإلنجاز، مع تصور للتغلب على الصعوبات الت
الجزئي لبعض ما صدر عن قمة الكويت، ولقد تفاوتت درجة تنفيذ قرارات قمة الكويت فمنها 

 .قرارات نفذت بدرجات ال بأس بها بينما ظلت هناك قرارات لم تراوح مكانها من التنفيذ

 – 3 ج–) 2(ع .د 18ق .ق(وفي ضوء ذلك، صدر في القمة الثانية قمة شرم الشيخ القرار رقم  -
تقرير األمين العام حول متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية "بشأن ) 19/1/2011

والقمم العربية العادية ) 2009كانون ثان / يناير : الكويت(االقتصادية والتنموية واالجتماعية 
 .جتماعيةواشتمل هذا القرار عدة فقرات خاصة بالموضوعات اال. 2010 – 2001خالل الفترة 

 :وصدر عن القمة الثانية قرار جديد ذو عالقة بالشأن االجتماعي وهو -

بشأن تعزيز جهود تنفيذ األهداف     ) 19/1/2011 – 3 ج –) 2(ع  . د 22ق  .ق(قرار رقم    �
 .التنموية لأللفية

 : قرارين مشتركين للشأنين االقتصادي واالجتماعي وهوكما صدر أيضاً -

بشأن مبادرة البنك الـدولي فـي       ) 19/1/2011 – 3 ج –) 2(ع  . د 21ق  .ق(قرار رقم    �
 .العالم العربي

بشأن المشاريع العربيـة لـدعم      ) 19/1/2011 – 3 ج –) 2(ع  . د 23ق  .ق(قرار رقم    �
 .صمود القدس

 : نوجز التاليالشق االجتماعي من قرارات قمتي الكويت وشرم الشيخوفيما يختص بتنفيذ  -

قامت الدول األعضاء واألمانة العامة  : غزةاألوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع •
للجامعة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة إلى قطاع غزة من خالل إرسال قوافل المساعدات 

 دعماً مالياً قدره 2010اإلنسانية والطبية العاجلة، وقدم مجلس وزراء الصحة العرب في مايو 
، كما ساهمت األمانة العامة بمبلغ خمسون مائة ألف دوالر أمريكي للقطاع الصحي الفلسطيني

ألف دوالر أمريكي، لدعم مركز إعادة تأهيل األطفال المصابين جراء الحرب في القطاع الذي 
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أقامته جمهورية سلوفينيا، وقامت األمانة العامة بتجهيز قافلة مساعدات طبية ألبناء الشعب 
 وحدة غسيل 15(منت أجهزة طبية ، تض10/8/2010الفلسطيني توجهت إلى قطاع غزة بتاريخ 

وصاحب القافلة مهندسون من الشركة المنتجة لألجهزة للقيام بأعمال )  طن أدوية4 –كلوي 
وعلى الرغم من هذا الدعم فما . التركيب وتدريب العاملين في مستشفيات القطاع على استخدامها

ألمم المتحدة ومنظماتها في ازالت هناك حاجة إلى استمرار وتكثيف التحرك السياسي العربي 
ذات الصلة لتفعيل االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت 
االحتالل العسكري في األراضي الفلسطينية، حيث أن العمل اإلنساني يحتاج أن تترافق معه 

ني، وقدمت األمانة جهود سياسية للتخفيف من األوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطي
العامة من خالل مجلس وزراء الصحة العرب دعماً ماليا لوزارة الصحة الفلسطينية قدره 

 لتوفير االحتياجات العاجلة من األدوية 2012، 2011 دوالر أمريكي خالل عامي 300.000
 والمستلزمات الطبية، كما دعا وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية إلي عقد دورة

، في مقر األمانة العامة لجامعة 2012 / 12 / 13طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ 
ونظراً لعدم . الدول العربية، لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي واإلنساني العاجل لقطاع غزة

اكتمال النصاب القانوني لعقد االجتماع فقد وتم االتفاق علي إصدار قرار بالتمرير علي الدول 
 مائتي قدرهمادي تقديم دعم ألعضاء في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، يتضمن ا

ألف دوالر أمريكي لتوفير االحتياجات الطبية الالزمة لدعم القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع 
غزة، والطلب من الدول األعضاء تقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني في قطاع 

زة، والطلب من معالي وزير الصحة الفلسطيني تقديم تقرير حول احتياجات وزارة الصحة غ
الفلسطينية أمام الدورة القادمة لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر عقدها في جنيف مايو 

2013. 

 مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة 2/1/2013وتلقت األمانة العامة بتاريخ 
 ماليين ريال من المملكة 10الدول العربية، بشأن توجيه خادم الحرمين الشريفين تقديم دعم قدره 

كما تلقت بتاريخ . لمستشفيات قطاع غزة عبارة عن أدوية ومحاليل ومستهلكات طبية
، مذكرة من وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، تضمنت تقريراً 2/1/2013

مصر العربية للقطاع الصحي في قطاع غزة والخاص بإقامة مستشفى حول دعم جمهورية 
ميداني بالقطاع مزود بجميع التجهيزات الطبية واألطباء وكوادر التمريض إلى جانب نقل وعالج 

 قوافل ضمنت 3المصابين من أبناء القطاع إلى المستشفيات المصرية للعالج، إلى جانب تسيير 
 .وارثأدوية ومستلزمات لألزمات والك
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تم اعتماد اإلطار العام  :البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية •
مشاريع، حدد لكل منها موازنة مالية ) 6(للخطة التنفيذية والزمنية للبرنامج الذي يتكون من 

الر دو) 12,437,000(سنوات بلغت موازنتها اإلجمالية ) 5(وزعت على فترة زمنية مدتها 
وقامت منظمة العمل العربية باتخاذ العديد من اإلجراءات في إطار تنفيذ البرنامج بما . أمريكي

في ذلك تنظيم عدد من األنشطة والفعاليات بالتنسيق مع الدول األعضاء والجهات العربية والدولية 
ة والدولية جرى ذات العالقة، كما قامت باالتصال بالعديد من مؤسسات التمويل العربية واإلقليمي

خاللها تبادل وجهات النظر ومناقشة كافة التفاصيل والبيانات وآليات التنفيذ وأساليب المساهمة 
وتعد مسألة إيجاد التمويل لتنفيذ المشروعات المضمنة . التي تتدرج من التمويل الكلى إلى الجزئي

 البرنامج في المهلة الزمنية في البرنامج المتكامل من أهم الصعوبات والعقبات التي تواجه تنفيذ
المحددة له حيث أن المنظمة قامت بإعداد كافة الجوانب اإلدارية والفنية والمالية للمشاريع، وتم 
عرض الموضوع على المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي أصدر عدد من القرارات في هذا 

 تضمن تكليف منظمة الذي) 89(الصادر عن الدورة ) 1917(الشأن كان أخرها القرار رقم 
ومواصلة % 20العمل باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ البرنامج من نسبة مساهماتها فيه البالغة 

جهودها وتكثيف اتصاالتها مع كافة الدول العربية والجهات المعنية للحصول على التمويل الالزم 
ليف المنظمة بفتح حساب خاص لتنفيذ البرنامج وفقاً لآللية المعتمدة لها، كما تضمن القرار تك

لديها يخصص للبرنامج يتم إيداع مساهمات المؤسسات العربية والدولية وحصة المنظمة فيه، 
على أن يتم إيداع مساهمات الدول األعضاء الخاصة بالبرنامج في الحساب الموحد لدى صندوق 

مجلس االقتصادي لل) 89(الصادر عن الدورة ) 1917(النقد العربي، وتنفيذاً للقرار رقم 
واالجتماعي المشار إليه أعاله قامت منظمة العمل العربية بفتح حساب بنكي باسم المشاريع في 

 دوالر أمريكي، كما أودعت مؤسسة 65000بنك أبو ظبي فرع المهندسين وأودعت مبلغ وقدره 
منظمة ووجهت  دوالر أمريكي في الحساب المشار إليه أعاله، 50000مبلغ وقدره ) األجفند(

 إلى الدول األعضاء 2012نيسان /  أبريل 10بتاريخ ) 341/م.ش(العمل العربية المذكرة رقم 
 وذلك تنفيذاً لذات القرار المشار إليه أعاله، ،بشأن مطالبتها بسداد مساهماتها في موازنة المشروع

 .وأفادت المنظمة بأنه حتى تاريخه لم تتلقى أية ردود أو مساهمات في هذا الشأن

 666ومن جانبها قامت األمانة العامة تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم 
 باعتماد توصيات اللجنة الشبابية المعاونة للمجلس 8/6/2008بتاريخ ) 31(في دورة عادية 

بشأن تنظيم دورة تدريبية حول كيفية إدارة المشاريع الصغرى للشباب، ) 9(ومنها التوصية رقم 
-15مت األمانة العامة دورة التدريبية األولي في جمهورية مصر العربية خالل الفترة من نظ
 دولة 11بمشاركة " كيفية التدريب على إدارة المشاريع الصغرى للشباب" حول 19/6/2009

تصميم البرامج والمشروعات ووضع "عربية، وقد تضمن البرنامج التدريبي للدورة كيفية 
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وقام الخبراء والمتخصصين بإدارة المشاريع الصغرى للشباب بإلقاء " مويلهاميزانيتها وكيفية ت
 –االحتياجات (المحاضرات خالل أعمال الدورة حول العناصر األساسية في إعداد أي مشروع 

 أنواع –، وكيفية تصميم المشروع والمستهدفون منه ) األهداف– الجدوى االقتصادية –األولويات 
 .) المخرجات–األنشطة 

في ضوء قرار القمة وضعت األمانة العامة  :البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية •
خطة لتنفيذ هذا القرار ويتم متابعتها بالتنسيـق مـع مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، 
وحكومات الدول األعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الدولية واإلقليميـة 

كما تم تقديم الدعم الفني لعـدد مـن الدول األعضاء . سسات التمويل العربية ذات الصلةومؤ
لتفعيل السياسات المتعلقة بخفض الفقر، ووضع األطر الفنية التي تتيح للدول األعضاء وضع 

وعلى الرغم من التقدم النسبي على  .برامجهـا ومشروعاتها الرامية إلى خفض معدالت الفقر
وطني في مجال تنفيذ البرنامج وخاصة بالنسبة لدول الخليج والدول النامية، إال أنه ال المستوى ال

تزال الدول األقل نمواً تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ البرامج، نظراً لقلة الموارد المالية، 
وحاجتها إلى الدعم الفني، وفي إطار جهود األمانة العامة بالتنسيق مع مجلس وزراء الشؤون 

و ) 657(جتماعية العرب، للتغلب على الصعوبات المشار إليها، أصدر المجلس قراريه رقم اال
في دورته الحادية والثالثين اللذان تضمنا أن يقوم المجلس من خالل الصندوق العربي ) 661(

للعمل االجتماعي التابع له بتمويل المشروعات االجتماعية والتنموية التي تمثل أولوية بالنسبة 
ول العربية وخاصة األقل نمواً منها في إطار تنفيذ البرنامج، وذلك بناء على طلب الدول ووفقاً للد

وتلقت األمانة العامة من الدول  من المجلس، مويل المشروعات االجتماعية المقرةلشروط ت
األعضاء عدد من المشروعات االجتماعية والتنموية التي تطلب المساهمة في تمويلها في إطار 

نفيذ قرارات المجلس المشار إليها أعاله، وقامت األمانة العامة بعرض موضوع المساهمة في ت
هذه المشروعات على الدورة الثانية والثالثين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب وأتخذ 
المجلس عدد من القرارات بمساهمات مالية لدعم هذه المشروعات من الصندوق العربي للعمل 

 .عياالجتما

 3-2وتضمنت توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية الذي انعقد يومي 
 في القاهرة، التأكيد على أهمية تنفيذ قرارات القمة العربية 2012كانون األول / ديسمبر 

بشأن ) 11(وخاصة القرار رقم ) 2009: الكويت(االقتصادية والتنموية واالجتماعية األولى 
رنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية وتفعيل هذا القرار من خالل إنشاء آلية لمساعدة الب

الدول على تحقيق الغاية الثالثة من الهدف األول بشأن خفض الفقر فيما يتعلق بمكافحة الجوع 
، وأقر والسيما التدخل السريع لمواجهة اآلثار الناجمة عن األزمات الطارئة عن األمن الغذائي
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كانون األول /  ديسمبر 4(مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته الثانية والثالثين 
  ).689(هذه التوصية بموجب قراره رقم ) 2012

 تتابع األمانة العامة تنفيذ القرار بالتنسيق مع :البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية •
 في البرنامج التنفيذي الذي أقره مجلس وزراء الشؤون االجتماعية الدول األعضاء وفقاً لما ورد

كما قامت األمانة العامة بالتعاون مع منظمات ووكاالت األمم المتحدة ). 28(العرب في الدورة 
المتخصصة بإصدار التقرير العربي الثالث لألهداف التنموية، وجاري التنسيق مع مجموعة األمم 

صدار تقرير جامعة الدول العربية واألمم المتحدة الرابع حول تنفيذ  إلUNDGالمتحدة للتنمية 
 .2013ومن المنتظر إصداره في نهاية عام األهداف التنموية لأللفية في الدول العربية، 

ورغم االنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال إال أنه يعترض تنفيذ القرار عدة معوقات منها 
نة العامة بتقارير منتظمة حول ما قامت به الدول األعضاء من إجراءات أنه ال يتم موافاة األما

لتنفيذ القرار، األمر الذي يخلق صعوبات في متابعة التنفيذ، فضالً عن عدم إمكانية إعداد تقارير 
كذلك عدم وجود التمويل . المتابعة حول التنفيذ لرفعها إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة

برنامج في الدول العربية األقل نمواً، األمر الذي يحول دون تحقيق األهداف الالزم لتمويل ال
المحددة في البرنامج، وبخاصة على المستوى اإلقليمي وهناك تقدم نسبى على المستوى الوطني 
في مجال تنفيذ البرنامج وخاصةً بالنسبة لدول الخليج والدول النامية، وال تزال الدول األقل نمواً 

وبات كبيرة في تنفيذ البرامج، نظراً لقلة الموارد المالية، وحاجتها إلى الدعم الفني، تواجه صع
وفي إطار جهود األمانة العامة بالتنسيق مع مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، للتغلب 

في دورته الحادية ) 661(و ) 657( رقم يهعلى الصعوبات المشار إليها، أصدر المجلس قرار
 تضمنت أن يقوم المجلس من خالل الصندوق العربي للعمل االجتماعي التابع له بتمويل والثالثين

المشروعات االجتماعية والتنموية التي تمثل أولوية بالنسبة للدول العربية وخاصة األقل نمواً منها 
عية في إطار تنفيذ البرنامج، وذلك بناء على طلب الدول ووفقاً لشروط تمويل المشروعات االجتما

وتلقت األمانة العامة من الدول األعضاء عدد من المشروعات االجتماعية ، المقرة من المجلس
والتنموية التي تطلب المساهمة في تمويلها في إطار تنفيذ قرارات المجلس المشار إليها أعاله، 
وقامت األمانة العامة بعرض موضوع المساهمة في هذه المشروعات على الدورة الثانية 

، التي )2012كانون األول /  ديسمبر 4(ثالثين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب وال
  .اتخذت قرارات بتوجيه الدعم لهذه المشروعات من الصندوق العربي للعمل االجتماعي

اعتماداً على ما نصت عليه خطة تطوير التعليم في الوطن  :تطوير التعليم في الوطن العربي •
 لمتابعة تنفيذ الخطة وما 2012-2011مة برنامج عمل للدورة المالية العربي، وضعت المنظ

تتطلبه من مشاريع وآليات، وعملت على تحقيق مشاريع خطة العمل، فتم إنجاز المرصد العربي 
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للتربية من حيث تحديد مهامه وهيكليته وإنجاز عدد من العمليات الخاصة به، من أبرزها التوقيع 
 والتعليم، بمبلغ وقدره  العربي للتربية لدعم المرصدالدوليلبنك تعاون مع اعلى اتفاقية 

مثّل إرساء المرصد العربي للتربية مشروعا طويل المدى متعدد وي . دوالر أمريكي362.000
هنالك عمليات أساسية ، واألنشطة والعمليات وهو عمل مستمر، قابل للتطوير بصفة مستمرة

 قاعدة البيانات وجهاز على سبيل المثالجز جانب كبير منها، تشكل قاعدة لألنشطة القادمة، وقد أن
  .المؤشرات

 الجدولة وفقالبرنامج العربي لتحسين جودة التعليم تقدما ملحوظاً وذلك  لتنفيذ العمل كما يشهد
 إبرامقد تعوق تنفيذه، كما تم  صعوبات وبدون للبرنامج، التنفيذية اللجنة  من قبلأقرت التي

، وأبرزها االتفاقية بين المنظمة والبنك الخمس الحاضنة المؤسسات مع لغرض لهذا ااتفاقيات
 دوالر أمريكي من إجمالي المبلغ 600,00الدولي حولت بموجبه القسط األول من مبلغ وقدره 

 البرنامج نجاح ويبقى.  مليون دوالر أمريكي المقدم من البنك كهبة لتمويل البرنامج2.1وقدره 
  . الحاضنة للمؤسسات والشركاء العربية الدول كافة ومساندة الجهود تضافر رهين

أما بالنسبة لما تم تنفيذه بشأن خطة تطوير التعليم،  فيعد نقلة نوعية، تتخللها بعض الصعوبات 
والتي يمكن تجاوزها عن طريق حث الدول األعضاء التي لم تحدد بعد أسماء السادة المنسقين 

لدول العربية األعضاء التي لم تُشكل لجاناً وطنية لتنفيذ خطة بسرعة تسميتهم، والتأكيد على ا
تطوير التعليم بسرعة تشكيل تلك اللجان وتعيين منسقين وطنيين لها وتزويدهم بالمهام المطلوبة 
منهم، باإلضافة إلى حث الدول العربية على إشراك القطاع الخاص في دعم خطة تطوير التعليم 

  .في الوطن العربي وتنفيذها

 شهدت عملية تحسين مستوى الرعاية الصحية تقدماً ملحوظاً في معظم :تحسين مستوى الرعاية الصحية •
 وتطبيق نظام طب األسرة بالريف ةالدول العربية، من خالل تطوير وتحديث وحدات الرعاية الصحي

 وتنظيمياً والحضر والمناطق العشوائية والمحرومة، والتركيز على تنمية قدرات الفرق الصحية فنياً
وقد انتهت األمانة العامة بالتعاون . وإدارياً، لتقديم أفضل الخدمات الصحية المقدمة لألم والطفل والمسنين

والتنسيق مع الدول األعضاء من اإلستراتيجية العربية للرعاية الصحية األولية والتي تشكل األساس 
تكاملة، واقر مجلس وزراء الصحة العرب الفاعل لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بصورة شاملة وم

، ويجري حالياً 2011 مارس 10 و 9التي عقدت في بيروت يومي ) 35(اإلستراتيجية في دورته الـ
ين اجتماع األمانة العامة نظمتاإلعداد لخطة العمل الخاصة بتنفيذ اإلستراتيجية في الدول األقل نمواً، و

 األولية الصحية الرعاية تطوير إلستراتيجية التنفيذية الخطة يذتنف بمتابعة المعني المصغر العمل فريقل
 في مقر األمانة 18/5/2012-14، والثاني خالل الفترة 24/4/2012-23األول يومي  العربية، بالدول

 حيث) البحرين، تونس، السعودية، قطر، مصر، ليبيا، السودان(بمشاركة  ،العامة لجامعة الدول العربية
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 لالسترشاد بها عن تطبيق األعضاء الدول إلى وإرسالها لتنفيذية لتطبيق اإلستراتيجيةتم وضع الخطة ا
 .اإلستراتيجية

وخاصة  في إطار تنفيذ القرار قامت األمانة العامة :تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية •
ربي لدعم إشراك منظمات المجتمع المدني في المساهمة في تفعيل منظومة العمل العما يتعلق ب

الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خالل تنظيم عدد من اللقاءات واالجتماعات مع 
المنظمات ومنها اجتماعات منظمات المجتمع المدني التي تعقد على هامش أعمال المجلس 

ل القمة االقتصادي واالجتماعي، ذلك باإلضافة إلى تنظيم منتدى المجتمع المدني على هامش أعما
وجاري العمل على تنظيم ، )2011شرم الشيخ (والثانية ) 2009الكويت (العربية التنموية األولى 

الرياض (ة ـة الثالثـلمجتمع المدني على هامش أعمال القمة التنموية العربيل  الثالثمنتدىال
 .10/1/2013 و9 فـي القاـهرة يومـي )2013

 3-2يذ األهداف التنموية لأللفية الذي انعقد يومي وتضمنت توصيات المؤتمر العربي حول تنف
تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق  في القاهرة، 2012كانون األول / ديسمبر 

األهداف التنموية لأللفية، من خالل مراجعة التشريعات الخاصة بالمجتمع المدني بما يمكن من 
ع الخاص تستند على توافق في األهداف وتوزيع بناء شراكات قوية مع األطراف الحكومية والقطا

مسؤوليات والمساءلة والمحاسبة وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني واالستفادة من التجارب 
، وأقر مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب الرائدة في الدول األعضاء في كل هذه المجاالت

هذه التوصية بموجب قراره رقم ) 2012 األول كانون/  ديسمبر 4(في دورته الثانية والثالثين 
)689.( 

 تلقت األمانة العامة عدد من التقارير من الدول العربية :مبادرة البنك الدولي في العالم العربي •
التي أوضحت العالقة بينها وبين البنك الدولي ومدى استعدادها للتعاون والبرامج التي اتفقت مع 

ا قدمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقرير بهذا الشأن، كم. البنك الدولي على تنفيذها
  لدعم المرصدالدولياتفاقية تعاون مع البنك وابرز ما ورد في تقرير المنظمة هو التوقيع على 

كما قدم البنك .  دوالر أمريكي362.000وذلك بتمكينه من هبة قدرها والتعليم،  العربي للتربية
 مليون دوالر أمريكي كهبة لتمويل البرنامج العربي لتحسين 2.1دعماً مالياً قدره الدولي للمنظمة 

 وقد تم .في إطار تنفيذ خطّة تطوير التعليم في الوطن العربيجودة التعليم التي تنفذه المنظمة 
 600,00التوقيع على اتفاقية بين البنك والمنظمة حولت بموجبه القسط األول من المبلغ وقدره 

 .2012 أمريكي لتمويل البرامج الخمسة خالل عام دوالر

وقامت األمانة العامة بالتعاون مع البنك الدولي بعدة إجراءات لتنفيذ هذا القرار في مجال التعاون 
عقد عدة اجتماعات تنسيقية، : لتعزيز سياسات تمكين الشباب العربي وتفعيل مشاركته، وتضمنت
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شروع أولي لخطة عمل مشتركة، عقد ورشة عمل تشكيل فريق عمل من الخبراء، إعداد م
 مشارك ممثلين عن مختلف األطراف ذات العالقة، من مسؤولين وخبراء 100حضرها حوالي 

وخلصت هذه . وقادة شباب وممثلي الجهات صاحبة المشروع والجهات الدولية والعربية الداعمة
ولي على تمويلها على أن يتم الجهود بإعداد خطة عمل مشتركة واعتمادها وموافقة البنك الد

 – 2012القطاع االجتماعي خالل الفترة من / تنفيذها من قبل األمانة العامة لجامعة الدول العربية
2014 .  

مكافحة األمية بين "تقترح األمانة العامة استكمال الشراكة في تنفيذ وتمويل خطة العمل التنفيذية 
التي تقوم األمانة العامة بإعدادها بالتعاون مع البنك " ة مقاربة تنموي:النساء في المنطقة العربية

  .الدولي

وفي هذا اإلطار تعتزم األمانة العامة التعاون مع البنك الدولي ومنظمات األمم المتحدة 
 والمشردة داخلياً وذلك من الالجئة لمساعدات اإلنسانية للمرأة UNWOMENالمتخصصة الـ 

  :خالل

   والمشردات داخلياًالالجئاتإدماج وتوطين للنساء والفتيات إعداد برامج إعادة تأهيل و -1
إعداد دراسة حول اآلثار المادية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية على النساء والفتيات في  -2

والتعريف باحتياجاتهن )  منهن والمشردات داخلياًالالجئاتخاصة (ظل النزاعات المسلحة 
 .الخاصة خالل هذه المرحلة

بهدف رفع مستوى (الت التوعية للنساء في ظل النزاعات وفي مخيمات اللجوء إطالق حم -3
حرمانهن من والوعي لديهن بحقوقهن القانونية بشكل عام وحقوقهن بعدم اإلعادة القسرية 

 . العودة لبالدهم أو مكان إقامتهن

لمشاركة في وضع برامج تدريب مهني وتقني لالجئات والمشردات داخلياً لتأهيلهن وتمكينهن من ا
  ).تمكين اقتصادي(برامج اإلنعاش االقتصادي المبكر 

 بحث مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في :تعزيز جهود تنفيذ األهداف التنموية لأللفية •
) 661(الموضوع وأصدر القرار رقم ) 2011ر بديسم: بيروت(اجتماع دورته الحادية والثالثين 

األمانة (وخاصة األقل نمواً منها إلى موافاة األمانة العامة الذي تضمن دعوة الدول األعضاء 
بالمشروعات المطلوب دعمها وفقاً للشروط التي أقرها المجلس على أن تقوم هذه ) الفنية للمجلس

المشروعات في إطار تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ األهداف 
 القرار الدول األعضاء إلى مواصلة جهودها لمتابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية لأللفية، كما دعى

 .ذات الصلة بمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
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وفيما يتعلق بتنفيذ الفقرة السابعة الخاصة بالدعوة إلى عقد مؤتمر عربي حول تنفيذ األهداف 
/  ديسمبر 3-2في القاهرة يومي ، عقد المؤتمر أعماله 2012التنموية لأللفية في نهاية عام 

 وصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات في إطار التحرك العربي المطلوب ،2012كانون األول 
دعم جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة  وما بعده، وجاء في مقدمتها 2015حتى عام 

، لتنفيذ )اإلسكان والتعميرالشؤون االجتماعية، والصحة، والشباب والرياضة، والمياه، والبيئة، و(
 وما بعدها، والعمل على إيجاد آلية فاعلة للتعاون فيما 2015األهداف التنموية لأللفية بحلول عام 

 كما أكد بينهما لدمج الجهود التنموية الموجهة لكافة قطاعات المجتمع في تكامل وتنسيق مشترك،
ني في مجمل األراضي المحتلة واتخاذ المؤتمر على دعم المشروعات التنموية للمجتمع الفلسطي

خطوات عملية لرفع الحصار على قطاع غزة من أجل تمكين فلسطين من تحقيق األهداف 
وفي إطار تفعيل دور  في الضفة الغربية،) ج(التنموية لأللفية مع إعطاء أولوية للقدس والمناطق 

صى المؤتمر بمراجعة التشريعات منظمات المجتمع المدني في تحقيق األهداف التنموية لأللفية، أو
الخاصة بالمجتمع المدني بما يمكن من بناء شراكات قوية مع األطراف الحكومية والقطاع الخاص 
تستند على توافق في األهداف وتوزيع مسؤوليات والمساءلة والمحاسبة وبناء قدرات منظمات 

وفيما ، اء في كل هذه المجاالتالمجتمع المدني واالستفادة من التجارب الرائدة في الدول األعض
، وطلب المؤتمر الدول األعضاء بتضمين 2015يتعلق بالتحرك العربي المطلوب ما بعد عام 

األهداف التنموية التي سيتم االتفاق عليها في أطرها ووثائقها التخطيطية األخذ بعين االعتبار 
مناطق البلد الواحد، وذلك تحديد األهداف التنموية لكل األهداف المعنية في كل منطقة من 

للتصدي للتفاوت بين المناطق في مختلف البلدان العربية، وكذلك االهتمام بكافة المؤشرات ذات 
العالقة بأهداف التنمية وبما في ذلك القضايا الخاصة ببطالة الشباب وخلق فرص العمل الالئق 

، كما أوصى المؤتمر بتشجيع كهدفين محوريين من األهداف التنموية التي سيتم االتفاق عليها
المبادرات البحثية الرامية إلى إعادة النظر في قياس األهداف التنموية بما في ذلك الغايات المتعلقة 
بقياس الفقر المادي منه والبشري، بما يمكن من المساهمة الفعالة في المناقشات الدولية من منظور 

/  ديسمبر4(رته الثانية والثالثين ب في دووأقر مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرعربي، 
 ).689(بموجب قراره رقم توصيات المؤتمر ) 2012كانون األول 

 تلقت األمانة العامة تقرير من المنظمة العربية للتربية والثقافة :المشاريع العربية لدعم صمود القدس •
لتقرير هو تخصيص المنظمة بشأن الدعم الذي تقدمه المنظمة لدعم صمود القدس، وأبرز ما ورد في ا

 فلسطين في والعلمية والتربوية الثقافية المشاريع لدعم دوالر أمريكي في موازنتها 25,00لمبلغ وقدره 
 وتبرعات إسهامات تحويل تم كما .والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة مع بالتنسيق والقدس
وبلغ إجمالي المبلغ  القدس في التحتية البنية مشروعات دعمل الفلسطينية الوطنية اللجنة  إلىالدول
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 دوالر أمريكي 21,800 تحويل مبلغ 2011وتم في عام . ويور 56,000 دوالر أمريكي و 405,373
 تدرس كما .العربية للثقافة دائمة عاصمة بالقدس االحتفال إطار في من المنظمة للجنة الوطنية الفلسطينية

 مساهمات أمريكي دوالر 137,000 مبلغ لتحويل الفلسطينية الوطنية اللجنة مع وبالتنسيق المنظمة
 المشروعات تحديد بعد تحديدا القدس وفي فلسطين في الثقافي التراث لدعم األعضاء الدول من وتبرعات
 دورات وتخصيص فنية معونات بتقديم ستقوم المنظمة أن إلى باإلضافة .الدعم بهذا المعنية واألنشطة

 القدس في التراث على والمحافظة المهني التعليم وتطوير القدس في التربوية القيادات لتأهيل يةتدريب
 .واليونسكو العالمي التراث لجنة لدى المنظمة جهود خالل من الشرقية

اصدر مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في اجتماع دورته الثانية والثالثين عدد من القرارات 
ت االجتماعية التنموية في القدس بناء على طلب وزارة الشؤون االجتماعية في دولة لدعم المشروعا

فلسطين وجاري اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل مساهمة المجلس من الصندوق العربي للعمل 
 . االجتماعي
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<<<<<<<<<Å^{•æù]<„{éËßi<á`�{e<ì„{~j¹]<l]ð]†qý]
Î<»<�éŞŠ×ËÖ]<gÃ�×Ö<íév’Ö]ìˆÆ<Å^ŞV< <

>:اإلجــراءات المتخـذة <
تنفيذاً لقرار القمة العربية االقتصادية والتنموية  −

) الكويت/ 2009يناير (واالجتماعية األولى 
حية للشعب الفلسطيني والخاص باألوضاع الص

، وقرار القمة العربية في قطاع غزة
والتنموية واالجتماعية الثانية واالقتصادية 

  ).2011يناير (
دول األعضاء واألمانة العامة للجامعة قامت ال −

بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة إلى قطاع 
غزة من خالل إرسال قوافل المساعدات 

 .اإلنسانية والطبية العاجلة

قدم مجلس وزراء الصحة العرب في مايو  −
مائة  ) 100.000(  دعماً مالياً قدره 2010

ألف دوالر أمريكي للقطاع الصحي 
 .الفلسطيني

ساهمت األمانة العامة بمبلغ خمسون ألف  −
دوالر أمريكي، لدعم مركز إعادة تأهيل 
األطفال المصابين جراء الحرب في القطاع 

 .الذي أقامته جمهورية سلوفينيا

قامت األمانة العامة بتجهيز قافلة مساعدات  −
طبية ألبناء الشعب الفلسطيني توجهت إلى 

 .10/8/2010قطاع غزة بتاريخ 

انة من خالل مجلس وزراء الصحة قدمت األم −
العرب دعماً ماليا لوزارة الصحة الفلسطينية 

 دوالر أمريكي خالل عامي 300.000قدره 
 لتوفير االحتياجات العاجلة من 2012، 2011

 .األدوية والمستلزمات الطبية

  األوضاع الصحية للشعب
   الفلسطيني في قطاع غزة

) 2(ع  . د 18ق  . من القرار ق   2/الفقرة أوالً 

 19/1/2011 – 3 ج–

  

  

  :بنود القرار
اإلحاطة علماً بالدعم والمساندة التي قدمتها  - أ 

الدول األعضاء في المجال الصحي على 
 . وخاصة قطاع غزة،الشعب الفلسطيني

ة علماً بجهود مجلس وزراء الصحة اإلحاط - ب 
العرب لدعم األوضاع الصحية للشعب 

 .الفلسطيني في قطاع غزة وإعادة تأهيله

الطلب من الدول العربية االستمرار في  -ج 
تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي في 
قطاع غزة بالتنسيق مع مجلس وزراء 

 .الصحة العرب

رب الطلب من مجلس وزراء الصحة الع -د 
وضع خطة للتعامل مع حاالت الطوارئ 
الصحية في األراضي الفلسطينية وخاصة 
قطاع غزة، بالتنسيق مع المنظمات العربية 

 .والدولية ذات الصلة

استمرار التحرك العربي في األمم المتحدة  -هـ 
ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل االتفاقيات 
الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت 

ب والواقعين تحت االحتالل العسكري، الحر
بهدف تسهيل العمل اإلنساني وتقديم 
المساندة الصحية للشعب الفلسطيني، والعمل 
على رفع الحصار اإلسرائيلي المفروض 

 .على قطاع غزة

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  األمانة العامة لجامعة الدول العربية •
 الدول العربية •

  مجلس وزراء الصحة العرب •
  

الصادر عن قمة ) 2(هذا القرار متابعة للقرار رقم 
  2009الكويت 
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رائيلية وباإلشارة إلى األوضاع الصحية واإلنسانية المتردية في قطاع غزة بسبب االعتداءات اإلس −
 .القطاع والنقص الحاد في األدوية والمستلزمات الطبيةعلى 

 مليون درهم وهى عبارة عن 40قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة بإرسال مساعدات بحوالي  −
 .مواد غذائية وأدوية وأغطية ومستلزمات صحية وطبية

إلنسانية متضمنة مواد غذائية كما قامت الجمهورية الجزائرية بإيفاد ثالث دفعات من المساعدات ا −
 .وأدوية وأغطية ومستلزمات صحية وطبية

وقامت األمانة العامة بجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع أكديما انترناشيونال في  −
 . والشركة القابضة لألدوية بتقديم المساعدات أدوية،جمهورية مصر العربية

 . ميداني في قطاع غزةفيقامت المملكة المغربية كذلك ببناء مستش −

دعا وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية إلي عقد دورة طارئة لمجلس وزراء الصحة  −
، في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، لتقديم كافة 2012 / 12 / 13العرب بتاريخ 

نصاب القانوني لعقد ونظراً لعدم اكتمال ال. أشكال الدعم الصحي واإلنساني العاجل لقطاع غزة
االجتماع فقد تم االتفاق علي إصدار القرار الخاص بالتمرير علي الدول األعضاء في المكتب 

لتنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، وتضمن مقترح مشروع القرار تقديم دعم مادي قدره ا
الفلسطيني في مائتي ألف دوالر أمريكي لتوفير االحتياجات الصحية الالزمة لدعم القطاع الصحي 

قطاع غزة، والطلب من الدول األعضاء تقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني في 
قطاع غزة، والطلب من معالي وزير الصحية الفلسطيني تقديم تقرير حول احتياجات وزارة 

ينيف الصحة الفلسطينية أمام الدورة القادمة لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر عقدها في ج
 .2013مايو 

 مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة 2/1/2013تلقت األمانة العامة بتاريخ  −
 ماليين ريال من المملكة 10الدول العربية، بشأن توجيه خادم الحرمين الشريفين تقديم دعم قدره 

قامت األمانة  ،)1ق رقم مرف( أدوية ومحاليل ومستهلكات طبية لمستشفيات قطاع غزة عبارة عن
تضمنت  ،6/1/2013العامة بتعميم المذكرة على كافة المندوبيات الدائمة لدى الجامعة بتاريخ 

 .الطلب منها إيصال المذكرة إلى وزارة الصحة لدى حكوماتها

، مذكرة من وزارة الصحة والسكان في جمهورية 2/1/2013تلقت األمانة العامة بتاريخ كما  −
 تضمنت تقريراً حول دعم جمهورية مصر العربية للقطاع الصحي في قطاع غزة مصر العربية،

والخاص بإقامة مستشفى ميداني بالقطاع مزود بجميع التجهيزات الطبية واألطباء وكوادر 
التمريض إلى جانب نقل وعالج المصابين من أبناء القطاع إلى المستشفيات المصرية للعالج، إلى 

  .)2مرفق رقم (دوية ومستلزمات لألزمات والكوارث نت أ قوافل ضم3جانب تسيير 
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    :صعوبات ومعوقات التنفيذ

تحتاج الدعوة لعقد اجتماع الدول األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية األشخاص  −
المدنيين فـي وقـت الحــرب والواقعين تحت االحتالل العسكري، إلى وقت طويل للتنسيق 

دول األطراف والحصول على موافقتهم النعقاد هذا االجتماع، وإجراء والتشاور مـع ال
 .االتصاالت والمشاورات الالزمة لضمان تحقيق االجتماع للنتائج المرجوة

بالرغم من أن االتفاقيات الدولية لحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت االحتالل  −
فاقيـات فـي األراضــي الفلسطينيـة العسكري تؤكد أهمية احترام وتفعيل هــذه االت

  .باعتبارهـا دولـة واقعة تحت االحتالل إال أنها غير مفعلة

  :مقترحات وحلول

استمرار وتكثيف التحرك السياسي العربي في األمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل  −
 االحتالل العسكري في االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت

 .األراضي الفلسطينية باعتبارها دولة واقعة تحت االحتالل

  :القرار تنفيذ حول العام التقييم

رغم قيام األمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدول األعضاء بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة 
طبية العاجلـة، ودعـم المجالــس إلى فلسطين من خالل إرسال قوافل المساعدات اإلنسانية وال

الـوزاريــة المتخصصة لها، إال أن القرار يحتاج إلى استمرار وتكثيف التحرك السياسي العربي 
في األمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت 

  .ألراضــي الفلسطينيــةالحرب والواقعين تحت االحتالل العسكـري فـي ا
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  : اإلجراءات المتخذة

ألمانة العامة بالتنسيق مع مواصلة لجهود ا -
منظمة العمل العربية منذ صدور قرار القمة عام 

، قامت األمانة العامة بعرض الموضوع 2009
على الدورة العادية الثانية والعشرين لمجلس 
جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي 

الذي تضمن ) 528(أصدرت القرارات رقم 
هود منظمة الطلب من الدول األعضاء دعم ج

العمل العربية لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم 
 .التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية

) 1166/د(تلقت األمانة العامة المذكرة رقم  -
، من منظمة العمل العربية، 26/7/2010بتاريخ 

بشأن عرض الموضوع على المجلس 
االقتصادي واالجتماعي للنظر في كيفية تمويل 

 البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد مشاريع
من البطالة، من مساهمات الدول األعضاء وفقاً 
لنسب مساهمتها في موازنة جامعة الدول 
العربية، وكذلك النظر في تكليف المنظمة بإعداد 
موازنة ملحقة بموازنتها تحدد التمويل الالزم 

 5لتنفيذ مراحل انجاز مشاريع البرنامج لمدة 
 سنوات، بتمويل سنوي قدره 3 من سنوات بدالً

، وذلك 2011دوالر، يبدأ من ) 2.487.400(
وفقاً لما ورد في مشروع القرار الوارد من 

 .المنظمة في هذا الخصوص

أوضحت مذكرة المنظمة أنها قامت بإعادة هيكلة  -

البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من 
  البطالة في الدول العربية

) 2(ع  . د 18ق  . من القرار ق   9/الفقرة أوالً 

 19/1/2011 – 3 ج–

  

  

  :بنود القرار
أكيد على ضرورة إعطاء التشغيل الت  - أ

وخاصة تشغيل الشباب أولوية وأهمية كبرى 
لمواجهة تحدي البطالة وأخطارها على 
األمن الوطني والقومي، وتعزيز التعاون 

 .العربي في هذا المجال

الطلب من الدول األعضاء زيادة االهتمام   -  ب
بالتعليم التقني والتدريب ورفع النسب 

ا، وتفعيل المخصصة له في موازناته
اتفاقيات العمل العربية الخاصة بتيسير تنقل 

 .األيدي العاملة العربية بين الدول العربية

الطلب من الدول األعضاء دعم مبادرات   - ج
القطاع الخاص لتنفيذ برامج التشغيل 
وخفض معدالت البطالة على المستويين 
الوطني والعربي من خالل منح ميزات 

عمال، ضريبية وتأمينية ألصحاب األ
وإعطاء أفضلية للعامل العربي المؤهل بعد 

 .العامل الوطني

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات

  .الدول العربية •

  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية •

 .منظمة العمل العربية •

  

 

  

 

الصادر عن قمة ) 9(هذا القرار متابعة للقرار رقم 

  2009الكويت 
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سنوية  سنوات، وبالتالي خفض الموازنة ال3 سنوات بدالً من 5البرنامج ليتم تنفيذه على فترة 
للبرنامج، كما أوضحت أن المنظمة قامت بإعداد موازنة ملحقة بموازنتها وقامت بعرضها على 

 ،)7/2010 /9-3تونس  (19اجتماع لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة في اجتماعها ال

للمجلس االقتصادي واالجتماعي، وأصدر القرار رقم ) 86(تم عرض الموضوع على الدورة  -
 : علىالذي نص) 1846(

) 3/9/2009-84 دع– 1783(التأكيد على قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  �
  ).11/2/2010 – 85ع .د-1811ق(ورقم 

الطلب من منظمة العمل العربية إعطاء األولوية لتنفيذ البرنامج المتكامل للتشغيل والحد من  �
 .البطالة في الدول العربية

سعي لدى مؤسسات التمويل العربية واإلقليمية والدولية دعوة منظمة العمل العربية إلى ال �
 .والقطاع الخاص العربي للحصول على تمويل للبرنامج

تكليف منظمة العمل العربية باقتراح آلية تمويل البرنامج، تتضمن مساهمات كل من الدول  �
اع الخاص األعضاء، وميزانية المنظمة، ومؤسسات التمويل العربية واإلقليمية والدولية والقط

العربي وتوزيع التكلفة على برنامج زمني للتنفيذ، وعرضها على المجلس االقتصادي 
 .واالجتماعي في دورته القادمة

للمجلس االقتصادي واالجتماعي التي أصدرت القرار رقم ) 88(تم عرض الموضوع على الدورة  -
عمل العربية التي أقرها ، الذي وافق على آلية تمويل البرنامج المقترحة من منظمة ال)1891(

مؤتمر العمل العربي في دورته الثامنة والثالثين، وطلب القرار المنظمة بتوفير المبالغ المالية 
الالزمة لتمويل البرنامج وفقاً للنسبة المقرة لها في آلية تمويل البرنامج من خالل موازنتها 

ذا الشأن، كما دعى القرار الدول السنوية ووفقاً لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في ه
األعضاء على سداد مساهماتها في تمويل البرنامج وفقاً لنسب حصصها في موازنة جامعة الدول 
العربية وطبقاً لنسبة مساهمة الدول األعضاء في تمويل البرنامج الواردة في آلية تمويله، على أن 

 المنظمة ومساهمات المؤسسات علىيتم إيداع مساهمات الدول األعضاء والحصة المقررة 
العربية والدولية والقطاع الخاص في الحساب الموحد لدى صندوق النقد العربي، وتضمنت الفقرة 
الخامسة من القرار، أنه في حالة عدم استكمال المبالغ المطلوبة يتم إعادة النظر في المشروع من 

 . في هذا الشأنقبل المجلس االقتصادي واالجتماعي باتخاذ ما يراه مناسباً

كانون /  يناير19: شرم الشيخ(ها الثانية تم عرض الموضوع على القمة العربية التنموية في دورت -
، وفي إطار تنفيذ هذا اإلطار وجه معالي المشار إليه) 18(درت القرار رقم التي أص) 2011ثان 

 العربية، مرفقاً به نص  إلي المدير العام لمنظمة العمل21/7/2011األمين العام خطاباً بتاريخ 
القرار، التخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع حكومات الدول العربية والمنظمات 
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العربية المتخصصة والمنظمات الدولية واإلقليمية ومؤسسات التمويل العربية ذات الصلة، مع 
روعات الصغيرة والمتوسطة األخذ في االعتبار مبادرة سمو أمير دولة الكويت بشأن دعم المش

بوصفها إحدى آليات خفض نسب البطالة، وموافاة األمانة العامة بتقارير دورية حول ما يتم 
إنجازه في هذا الخصوص، تمهيداً لتضمينها في التقرير الشامل الذي سيتم رفعه إلي القمة، وتلقت 

وفقاً لما تضمنه البرنامج الذي األمانة العامة من منظمة العمل العربية خطة لتنفيذ قرار القمة 
 .سيتم تنفيذه في هذا اإلطار

طلبت منظمة العمل العربية بناء على قرار مجلس إدارة المنظمة من المجلس االقتصادي  -
النظر في الموافقة على إلغاء الفقرة الخامسة الواردة في ) 89( في دورته العادية ياعمواالجت

المشار إليه أعاله على أساس أنه يعيق ) 1891(رقم قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 
المنظمة في تحصيل المبالغ المالية المطلوبة في تنفيذ البرنامج، وبعد أن أطلع المجلس على 
مذكرة المنظمة المرفق بها ورقة تتضمن رؤيتها حول تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 المدير العام للمنظمة حول جهود المنظمة لتنفيذ المشار إليه وبعد أن استمعت إلى استعراض
، الذي تضمن تكليف منظمة العمل باتخاذ )1917(البرنامج، أصدر المجلس القرار رقم 

ومواصلة جهودها % 20اإلجراءات الالزمة لتنفيذ البرنامج من نسبة مساهماتها فيه البالغة 
نية للحصول على التمويل الالزم لتنفيذ وتكثيف اتصاالتها مع كافة الدول العربية والجهات المع

البرنامج وفقاً لآللية المعتمدة لها، كما تضمن القرار تكليف المنظمة بفتح حساب خاص لديها 
يخصص للبرنامج يتم إيداع مساهمات المؤسسات العربية والدولية وحصة المنظمة فيه، على أن 

ي الحساب الموحد لدى صندوق النقد يتم إيداع مساهمات الدول األعضاء الخاصة بالبرنامج ف
 .العربي

، وجهت )89(الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته ) 1917(تنفيذاً للقرار رقم  -
، إلى المدير العام 2012شباط /  فبراير 12بتاريخ ) 1020/5(األمانة العامة المذكرة رقم 

 اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرار ومواصلة لمنظمة العمل العربية، مرفقاً بها نص القرار التخاذ
جهودها وتكثيف اتصاالتها مع حكومات الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة 
والمنظمات الدولية واإلقليمية ومؤسسات التمويل العربية ذات الصلة للحصول على التمويل 

ية حول ما يتم إنجازه في هذا الالزم لتنفيذ البرنامج، وموافاة األمانة العامة بتقارير دور
 .الخصوص، تمهيداً لتضمينها في التقرير الشامل الذي سيتم رفعه إلي القمة

 من منظمة العمل 2012تموز /  يوليو 31بتاريخ ) 785/ف.م(تلقت األمانة العامة المذكرة رقم  -
المشار ) 1917(العربية، مرفق بها تقرير متابعة تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي، وأصدر القرار رقم ) 90(، وتم عرضه على الدورة إليه أعاله
 .)89(الذي تضمن اإلحاطة علماً بتقرير األمين العام حول تنفيذ قرارات الدورة ) 1921(
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في ) 666( قامت األمانة العامة تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم كما -
 باعتماد توصيات اللجنة الشبابية المعاونة للمجلس ومنها 8/6/2008بتاريخ ) 31(دورة عادية 

بشأن تنظيم دورة تدريبية حول كيفية إدارة المشاريع الصغرى للشباب، ) 9(التوصية رقم 
-15نظمت األمانة العامة دورة التدريبية األولي في جمهورية مصر العربية خالل الفترة من و

 دولة 11بمشاركة " كيفية التدريب على إدارة المشاريع الصغرى للشباب" حول 19/6/2009
تصميم البرامج والمشروعات ووضع "عربية، وقد تضمن البرنامج التدريبي للدورة كيفية 

وقام الخبراء والمتخصصين بإدارة المشاريع الصغرى للشباب بإلقاء " ميزانيتها وكيفية تمويلها
 –االحتياجات (ل أعمال الدورة حول العناصر األساسية في إعداد أي مشروع المحاضرات خال

 أنواع –، وكيفية تصميم المشروع والمستهدفون منه ) األهداف– الجدوى االقتصادية –األولويات 
  ). المخرجات–األنشطة 

  :التنفيذ ومعوقات صعوبات

  .لمعنية بالتنفيذوارد في تقرير منظمة العمل العربية المرفق، بوصفها الجهة ا

  :الحلول مقترحات
  .وارد في تقرير منظمة العمل العربية المرفق، بوصفها الجهة المعنية بالتنفيذ

  :القرار تنفيذ حول العام التقييم

  .وارد في تقرير منظمة العمل العربية المرفق، بوصفها الجهة المعنية بالتنفيذ 
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  :فيما يلي نبذة مختصرة عن آخر مستجدات تنفيذ البرنامج

  :يتكون البرنامج المتكامل لتشغيل والحد من البطالة من ستة مشاريع وهي

 .الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل -1

 .المرصد العربي للتشغيل والبطالة -2

 .دعم برامج توطين الوظائف وإدارة العمالة المتعاقدة -3

 .ت التدريب والتعليم واحتياجات سوق العملالمواءمة بين مخرجا -4

 .تشغيل الشباب العربي -5

 .دعم قدرات المنشآت الصغيرة -6

دوالر ) 12437000(د من البطالة مبلغ ـل للتشغيل والحـج المتكامـة البرنامـتبلغ موازن
  .أمريكي

  :لعملية الالزمة للبدء في التنفيذقامت المنظمة باتخاذ اإلجراءات ا

ي باسم المشاريع في بنك أبو ظبي الوطني فرع المهندسين وتم إيداع  مبلغ              تم فتح حساب بنك    -1
 . دوالر أمريكي في الحساب المذكور 65000وقدره 

 . دوالر أمريكي إلى الحساب المذكور50 000بتحويل مبلغ ) األجفند ( قامت مؤسسة  -2

اهماتها فـي   وجهت المنظمة رسائل إلى الدول العربية األعضاء تضمنت مطالبتها بسداد مـس            -3
 2012 / 4/ 10 بتـاريخ   341/  م .موازنة المشروع إلى الحساب المذكور تحت الرقم ش     

وحتى تاريخه   ) 89 ع   . د – 1917(وذلك تنفيذا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعــي       
  .لم نتلقى أية ردود بهذا الشأن

  : عامتقييميملخص 

 االقتصادية واالجتماعية :التنموية( م الشيخ شهدت الفترة التي سبقت انعقاد قمتي الكويت وشر    
 فقد  ، وذلك في إطار التحضير واإلعداد للقمتين المذكورتين       ،نشاطاً مكثفاً للمنظمة   ) 2011 / 2009

 حيث خصصت الجانب األكبـر مـن        ،أولت المنظمة مجال التشغيل والحد من البطالة أولوية كبرى        
الفعاليات الكبرى التي ساهمت نتائجها إلى حد كبيـر فـي           لتنظيم العديد من    ) الباب السابع (مواردها  

  :ويأتي على رأسها. صياغة السياسات والقرارات التي تم تبنيها من القمتين

بشأن إقرار البرنامج المتكامل للتشغيل الذي تضمن اعتمـاد         ) 9(إصدار قمة الكويت للقرار رقم       •
خالله خفض أعداد العاطلين عن العمـل        يتم   ،عقداً عربياً للتشغيل  ) 2020 – 2010(الفترة من   
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وحث حكومات الـدول  % 10في الوطن العربي إلى النصف وزيادة إنتاجية العامل العربي بنسبة      
العربية على إعطاء أولوية متقدمة في سياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجـزي               

 .لينوالمنتج وإيجاد فرص العمل وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغ

، المشار إليه ) 9(ضمون القرار رقم    مؤكداً على م  ) 18(كما أصدرت قمة شرم الشيخ القرار رقم         •
وذلك من خالل التأكيد على إعطاء التشغيل وخاصة تشغيل الشباب أولوية خاصة وزيادة االهتمام              

العاملـة   وتيسير تنقل األيـدي      ،بالتعليم التقني والتدريب على مختلف مراحله ومستوياته وأنواعه       
  .ودعم مبادرات القطاع الخاص في تنفيذ برامج التشغيل) البينية(العربية 

 ونظـراً لمحدوديـة الموازنـة    ،ونظراً لخلو قراري القمة من أية إشارة إلي مسالة التمويـل     
المعتمدة للمنظمة وتردد مؤسسات التمويل والقطاع الخاص في الدخول في عمليات التمويل للبـرامج              

 قامت المنظمة بتقديـــم     ،إحجام الدول العربية عن المساهمة في تمويل تكلفة البرنامج        المقرة بسب   
 ،87 ،86 ،85 ،84( عدة تقارير تنفيذية عرضت على دورات المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي     

 –بينت الصعوبات العملية التي تواجه المنظمة في عمليات التنفيذ وأهمها مسالة التمويـل              ) 89 ،88
بشأن اعتماد آليـة تنفيـذ البرنـامج        ) 1917(صدور القرار رقم    ) 89(خالل الدورة العادية    وقد تم   

  :وإجراء تعديالت هامة على هيكلة البرنامج وكذلك على مسألة التمويل نذكر أهمها

سنوات وذلك بغرض تقليل أو تخفيف أعباء التكلفة        ) 5(إلى  ) 3(تعديل البرنامج الزمني التنفيذ من       -
 .)على الدول وعلى مؤسسات التمويل ( نوية المالية الس

 حيث تـم  ، تكلفة تنفيذ البرنامجفياعتماد آلية تمويل للبرنامج توضح األطراف الرئيسية المساهمة      -
إدخال الدول العربية وألول مرة وبشكل صريح كطرف في تحمل جزء من تكلفة تنفيذ البرنـامج                

 .من التكلفة الكلية للمشروع % 40وبنسبة 

 خاص للبرنامج يتم الصرف منه على عمليات تنفيذ البرنامج لدى صـندوق النقـد               –ساب  فتح ح  -
 .العربي

اشتراط عدم البدء في التنفيذ إلى بعد اكتمال المبالغ المطلوبة بالكامل وتوفرها تحت تـصرف يـد               -
 .)وخاصة مساهمة الدول في تكلفة البرنامج(المنظمة 

 كـان   ، وضعه المجلس االقتصادي كشرط أساسي للتنفيذ      وكما تعلمون فإن هذا الشرط األخير الذي       -
 حاولت تجاوز هذه العقبة والمباشرة في ، بالرغم من أن المنظمة ،له دور سلبي على عمليات التنفيذ     

  .من موازنتها الشحيحة%) 20(التنفيذ من خالل النسبة المكلفة بها 

  :صعوبات ومعوقات التنفيذ

مـن  % 20ى ومن مخصصات موازنة المنظمة فقط البالغـة         الزال تنفيذ البرنامج يتم بشكل جزئ      -
فلـم  (تكلفة البرنامج، وذلك بسبب عدم التزام الدول العربية بتسديد المبالغ المستحقة عليها كاملـة               
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ولن تستطيع المنظمة االستفادة من ما أودع من        ) سلطنة عمان واألردن  : تلتزم إال دولتان فقط هما    
صالح البرنامج إال بعد اكتمال السداد من جميع الـدول العربيـة،             الصندوق ل  فيأموال حتى اآلن    

  .واالجتماعي االقتصاديوذلك وفقا لقرار المجلس 
تعد مسألة إيجاد التمويل لتنفيذ المشروعات المضمنة في البرنامج المتكامل من أهـم الـصعوبات                -

ث أن المنظمة قامت بإعـداد      والعقبات التي تواجه تنفيذ البرنامج في المهلة الزمنية المحددة له حي          
كافة الجوانب اإلدارية والفنية والمالية للمشاريع بدءاً  من تحديد األهداف ومـروراً بالموازنـات               
والبرنامج الزمني ومكونات المشاريع هذا إضافة إلى االتصاالت التي قامت بها مـع مؤسـسات               

  . سبق اإلشارة إليهاالتيالتمويل المختلفة 
 -2010( للتشغيل يعد جزءاً مـن متطلبـات ومكونـات العقد العربي للتشغيل           البرنامج المتكامل  -

والذي يشتمل على العديد من البرامج المستهدف تحقيقها خالل الفترة الزمنية للعقد نذكر              ) 2020
أهمها تخفيض معدالت البطالة بمقدار النصف وتخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خـط         

خالل الفترة، وغيرها، فإذا    % 10ى النصف، ورفع معدل النمو في اإلنتاجية بنسبة         الفقر المعتمد إل  
تعثر تنفيذ البرنامج المتكامل، فربما قد يؤثر ذلك على مستوى ونسبة الوصول إلى تحقيق الغايات               

  . خالل المهلة المحددة للعقد،الكبرى والتي سبقت اإلشارة إلى بعضها

  :مقترحات حلول

دول العربية بسداد ما عليها من التزامات مالية حتى تتمكن المنظمة مـن تنفيـذ               ضرورة التزام ال   -
  . المهلة المحددةفيالبرنامج المتكامل 
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  :الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل )  1( 

  :ل المنظمة بشأن  الشبكةاإلجراءات التنفيذية المتخذة من قب** 

  :فيما يتعلق بإنشاء نقاط االتصال  ) أ
وجهت المنظمة عدة مكاتبات وأجرت العديد من المشاورات مع كافـة الـدول العربيـة، أوال                
للتعرف على اإلمكانيات المتاحة لديها من التجهيزات والعاملين، وتحديد النواقص والخطوات العملية            

صول على المعلومة ومروراً بوضعها على الشبكة وتـصنيفها وانتهـاء            بدءاً بالح  إتباعها يتعين   يالت
بكيفية االستفادة منها واستخالص المؤشرات الناتجة عنها، حيث أحيطـت جميـع الـدول العربيـة،                

  :بضرورة توفير الحد األدنى من اإلمكانيات المادية والبشرية للتعامل مع الشبكة وعلى األخص
عين توفيرها وتسخيرها لتشغيل منظومة المعلومات بكل وزارة مـن           يت ياإلمكانيات البشرية الت   -

 . الدول العربيةيالوزارات المعنية بالشبكة ف

 .مكونات المنظومة المعلوماتية ومخرجاتها -

 .احتياجات الشبكة الفعلية من التجهيزات -

وقد وردت للمنظمة ردود من العديد من الدول العربية تضمنت معلومـات عـن التجهيـزات                
  .متوفرة لديها حاليا وبعض الرؤى والمقترحات الخاصة بالشبكةال

  : مجال اإلحصاءفي )  ب
 هذا الصدد العديد من المنتديات والدورات التدريبية استهدفت أطراف اإلنتاج           فيأقامت المنظمة   

 موحد لمعلومات سوق    عربي األجهزة اإلحصائية العربية، وذلك بهدف بناء نظام         فيوبعض المعنيين   
 تعصف بأوضاع العمل والعمال والسعي لمواكبة تطور        التيكون قادراً على مواجهة التحديات      العمل ي 

استخدامات تكنولوجيا االتصاالت ونظم معلومات سوق العمل باإلضافة إلى تفعيل التعاون بين منتجي             
تأمـل  ومستخدمي البيانات اإلحصائية لدى أطراف اإلنتاج واألجهزة اإلحصائية المركزية العربية، و          

المنظمة أن تساعد هذه الدورات على خدمة الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل وخاصة من حيـث                
  :اآلتي

توفير البيانات والمؤشرات واإلحصائيات الدقيقة الضرورية لعملية التخطيط ورسـم الـسياسات             -
اءات العمل   مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية وتطوير إحص      فيواتخاذ القرارات المناسبة    
 .وتعزيز قدرتها اإلحصائية

 سوف يؤدى إلى تطوير أساليب الحـصول علـى          يتطوير أجهزة إحصاءات العمل العربية، الذ      -
 . الوقت المناسب ودقتها وكيفية التعامل معها واستخراج المؤشرات الصحيحة منهايالمعلومة ف
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 التوافق مع الـشبكة العربيـة     المساهمة في تطوير شبكات معلومات أسواق العمل العربية باتجاه         -
. .لمعلومات سوق العمل بما في ذلك تحسين جودة البيانات اإلحصائية وقابليتها للقياس والمقارنة            

 اتجاه تطوير موقع المنظمة على شبكة االنترنت ودعمـه  يوقد خطت المنظمة خطوات واسعة ف    
نواة األولى للـشبكة وبمـا    وحتى يكون الموقع ال ، مجاالت العمل  ي ف ي اإلحصائ يبالكتاب الدور 

 وحتى يتسنى للمعنيين والمهتمـين االطـالع    ،يدعم المواقع الخاصة لألجهزة اإلحصائية العربية     
 إطار االسـتفادة    ي ف ي بإحصاءات العمل على مستوى الوطن العرب      ةالخاص على أحدث التقارير  

 .من قواعد البيانات الخاصة بالشبكة بعد االنتهاء من بنائها

 بناء مجتمع المعلومات وتقليص الفجوة الرقمية بين البلدان العربية وهذا يتأتى مـن              ياإلسراع ف  -
 بالضرورة يقتضى تطوير شبكة معلومات سوق العمل العربية وتنظـيم           يخالل بناء الشبكة والذ   

 .سوق العمل

بين األجهزة اإلحصائية المركزيـة العربيـة ووزارات        ) ارتباط(العمل على تحديد نقاط اتصال       -
 الدول العربية، لتعزيز وتقوية الروابط فيما بينها من جهة والتنسيق فيما بينهـا وبـين               يلعمل ف ا

 مجال إحصاءات سوق العمل بما يساعد على انسياب         يمنظمة العمل العربية من جهة أخرى، ف      
 .المعلومات وتبادل وجهات النظر

لبلدان العربية، بمـا يخـدم       ا يإلحصاءات العمل ف  ) يالدور (يإعطاء األهمية للكتاب اإلحصائ    -
 الدول العربية، لالستفادة    ي مجال نشر اإلحصاءات الدقيقة وتعميمها ف      يأهداف الشبكة وخاصة ف   

 .منها

 ي إطار دعم بناء الشبكة، وضعت المنظمة اإلطار العام المحدد إلحصاءات العمل المرغوب ف         يف -
ة بعرض هذا اإلطار على أطراف      إدراجها ضمن التعدادات السكانية العربية، حيث قامت المنظم       

، إلبداء آرائهم حـول  ي الوطن العربي واألجهزة األجهزة اإلحصائية في الوطن العربياإلنتاج ف 
 االعتبار عنـد إجـراء      ياعتماد هذه القواعد والتصنيفات الخاصة بإحصاءات العمل ووضعها ف        

 توحيد البيانـات والمعلومـات      التعدادات السكانية العربية والمسوح الخاصة بالقوى العاملة بغية       
 إطار خدمة إنجاز مشروع الـشبكة العربيـة         ي ذلك ف  ياإلحصائية الخاصة بالقوى العاملة، ويأت    

 .لمعلومات سوق العمل

ـ  ، إطار إنجاز الخطوات التمهيدية لبناء الشبكة  فيو -  ي انتهت المنظمة من إعداد التـصنيف العرب
، ليـتم تـضمينه بقاعـدة       )GIZ (ينية للتعاون الدول   للمهن بالتعاون مع الوكالة األلما     يالمعيار

، وهى من ضمن قواعد البيانات الهامـة للـشبكة، ويرجـع            يالبيانات الخاصة بالتصنيف المهن   
 يتم نشرها من قبـل الجهـات الرسـمية          يأهميتها للتقيد بمسميات موحدة للوظائف أو المهن الت       

 .صائية وزارات العمل أو األجهزة العربية اإلحيالمتمثلة ف
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  :تمويل الشبكة** 

، قد قسمت   يعلى اعتبار أن اآللية المعتمدة لتمويل البرنامج المتكامل من قبل المجلس االقتصاد           
  :تكلفة المشروع على فئات ثالثة

  %40  الدول العربية بنسبة
  %20  المنظمة بنســبـة

  %40  مؤسسات التمويل بنسبة

ويل قامت المنظمة بالسعي لدى تلـك       من مؤسسات التم  % 40 سبيل الحصول على نسبة      فيو
المؤسسات، حيث تم عرض مسألة تمويل الشبكة على عدة جهات ومؤسسات تمويل عربية ودوليـة،               

 لـــدعم منظمات   العربيوتمكنت المنظمة من التوصل إلى إبرام اتفاقية تعاون مع برنامج الخليج            
دوالر أمريكي، حيـث تـم      ) 100 000(ها  لتقديم مساهمة مالية قدر   ) األجفند(األمم المتحدة للتنمية    

 كما قامت المنظمة بفتح حساب خاص للمشروع للصرف ،تزويد المؤسسة بالبرنامج التنفيذى للمشروع
  .منه على مراحل تنفيذ المشروع

  :متابعة تنفيذ المشروع

باإلضـافة  )  سـبتمبر  –يوليو  ( خالل ثالثة أشهر     تفصيليتم إعداد خطة عمل تتضمن برنامج عمل        
  . لتنفيذ المشروع خالل عامزمنيبرنامج ل

  : يليوتستند فكرة برنامج العمل خالل هذه الشهور على ما
 . المعلوماتى للمنظمةالحاليمراجعة الموقف  )1(

 .مراجعة الموقف للمعلوماتية بالدول األعضاء للمنظمة )2(

 . وكذلك تجربة منظمة العمل الدولية، مجال سوق العملفيمراجعة التجارب الدولية  )3(

بمعنى أن يكـون    " داخليببرنامج مشاركة   "يتعلق   تعتمد خطة العمل على جزئية أساسية وهو ما        )4(
 . بين المشروع وانطالقه وتفاعل اإلدارات معهاإليجابيهناك نوع من التفاعل 

وقد عقدت ورشة عمل داخلية لإلدارات حول شرح مشروع الشبكة وأهداف مخرجاته وحطـة              
  .إلدارات الفنية بالمنظمة لتحديد المطلوب منهمتنفيذه وعقد عدة لقاءات مع ا

 من خبرات المنظمة وتقديرها ألهمية توفير المعلومات سواء علي المستوي الوطني أو             انطالقاً
فقد سارعت باتخاذ خطوات فعالة نحو بنـاء المقومـات          , المستوي القومي للتعامل مع مشكلة البطالة     
  :  الجهود التاليةاألساسية لتوفير المعلومات وذلك من خالل

قامت المنظمة بالتعرف على اإلمكانيات المتاحة لدى وزارات العمل العربية لتحديـد النـواقص               -
 يتعين إتباعها لتنفيذ الشبكة حيث أحيطت جميع الدول العربية علماً بتلـك             التيوالخطوات العملية   
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ية والبـشرية المطلوبـة     النواقص والخطوات وبما يضمن توفير الحد األدنى من اإلمكانيات الماد         
 .للتعامل مع الشبكة حين إنشائها

 موحد لمعلومات سوق العمل يكون قادراً على مواجهة التحـديات  عربيسعت المنظمة لبناء نظام    -
 لمواكبة تطور استخدامات تكنولوجيـا االتـصاالت        والسعي تعصف بأوضاع العمل والعمال      التي

 البيانـات   ومـستخدمي  منتجـي عيل التعاون بـين      باإلضافة إلى تف   .وتظم معلومات سوق العمل   
 وذلك من خالل إقامـة عـدداً مـن          ،اإلحصائية لدى أطراف اإلنتاج واألجهزة المركزية العربية      

 .الندوات والدورات التدريبية

قيام المنظمة بتطوير موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت وتعمل على تحديثه باستمرار باعتبـاره               -
 .ةالنواة األولى للشبك

 الدول العربية وإيجاد نوع في لدى وزارات العمل Focal Points اتصالالعمل على إنشاء  نقاط  -
من التنسيق بينها وبين األجهزة اإلحصائية العربية لتقوية الروابط والتنسيق فيما بينها من جهـة               

 ابانـسي  مجال إحصاءات العمل بما يساعد علـى       فيوبين منظمة العمل العربية من جهة أخرى        
 .المعلومات وتدفقها

 يصدر عن المنظمة    الذي البلدان العربية    في إلحصاءات العمل    الدوريالعمل على تطوير الكتاب      -
 مجال نشر اإلحصاءات الدقيقة وتعميمها على الدول        فيكل عامين بما يخدم أهداف الشبكة خاصة        

 .العربية لالستفادة منها

 التـي العام لنوعيات إحصاءات العمل المطلوبـة        وضعت المنظمة اإلطار     ، إطار دعم الشبكة   في -
 حيث قامت المنظمـة بعرضـها علـى         ،يتعين إدراجها ضمن النماذج للتعدادات السكانية العربية      

أطراف اإلنتاج واألجهزة اإلحصائية العربية إلبداء آرائهم حول هذه القواعد والتصنيفات الخاصة            
 التعدادات السكانية والمسوح الخاصة بـالقوى      االعتبار عند إجراء   فيبإحصاءات العمل ووضعها    

 .العاملة بغية توحيد البيانات والمعلومات اإلحصائية الخاصة بالقوى العاملة

 على تحديد مـسمى     أشتمل الذي 2008 للمهن عام    المعياري العربيأصدرت المنظمة التصنيف     -
 سيكون مـن أهـم      الذيو) GIZ (الدوليمهنة بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون       ) 3000(عدد  

 حيث أن التقيد سيؤدى إلى توحيد مـسميات         ، الشبكة في المهنيقواعد البيانات الخاصة بالتصنيف     
 وهذا سوف يكون له تأثيرات إيجابية على حركة اليد العاملة           ،العربي الوطن   فيالوظائف والمهن   

 .العربية وتنقلها

 معلومـات سـوق العمـل       فيكبار المسئولين   عقدت منظمة العمل العربية ورشة عمل تنسيقية ل        -
وإحصاءات العمل بالبلدان العربية بمدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية كان الهدف منها دراسة 
طرق وآليات تزويد الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل بالبيانات والمعلومات وتحديثها وتفعيل            
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جهـزة اإلحـصائية    ية لدى أطراف اإلنتاج واأل     البيانات اإلحصائ  ومستخدمي منتجيالتعاون بين   
  .المركزية العربية

 : عامتقييميملخص 

 إصدار إعالن الدوحة     تمخض عنه  الذي و ، عقد بالدوحة  الذيأثناء انعقاد منتدى التنمية والتشغيل و     

 :والدعوة إلى

  يهدف إلى تخفيض البطالة إلـى النـصف        الذي) 2020 – 2010( للتشغيل   العربياعتماد العقد   
 .%10وزيادة اإلنتاجية إلى 

 .مراكز تدريب عربية) 3(تطوير 

 مـن   التـي  و ، الدول العربية  فيإقرار مشاريع البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة          
 .أهمها إنشاء شبكة عربية لمعلومات سوق العمل

 في العربي مؤتمر العمل     اعتمدها التيوكانت اإلستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل        
 قد نصت على إنشاء وتطوير شبكة عربية للمعلومات حـول القـوى             2003دورته الثالثين لعام    

العاملة والتشغيل من خالل شبكةى اتصال عالمية يتم من خاللها متابعة ورصد مؤشرات أسـواق      
 كانت الشبكة   2009ت عام    البلدان العربية، وأثناء انعقاد القمة االقتصادية األولى بالكوي        فيالعمل  

 . أقرها مؤتمر القمةالتيضمن المشاريع الستة 

 :األهداف

  :من أهم أهداف الشبكة تحقيق ما يلي
 .حول القوى العاملة والتشغيل) حاكمة(إقرار بيانات أساسية  -

 .إعداد قواعد بيانات خاصة فيما يتعلق بالعرض من القوى العاملة والطلب عليها -

 .ات من خالل الشبكةإدراج قواعد البيان -

 .استخالص مؤشرات دورية حول أسواق العمل العربية والعمل على نشرها بين المعنيين -

  :تصميم الشبكة

 يتالءم أو يوائم توفير البيانات األساسية واإلحصائية        الذيقامت المنظمة بتصميم الشبكة بالشكل      
  :ما يخدم األغراض اآلتية تصور واقع القوى العاملة البشرية داخل كل دولة عربية بالتي

 األيدي كافة القطاعات ورصد تحركات تنقل       في تشهدها أسواق العمل     التيالتعرف على التغيرات     -
 .العاملة العربية

تكامل المعلومات واتساقها بما يرفع من قدرة متخذي القرار على التعامل مع المشاكل واألزمـات                -
 .والوصول إلى الحلول المناسبة
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 الالزمة لدعم المؤسسات المسئولة عن سوق العمل وتوفير آليات حديثة تمكنها من             توفير البيانات  -
 التخفيف من حدة البطالة والوصول إلى مستوى التشغيل األمثـل           فيزيادة قدرتها على المساهمة     

 .لليد العاملة

ات  تتخذها السلطات واإلدارات المعنية من خالل إتاحة مؤشـر         التيسرعة قياس النتائج للقرارات      -
 . الوقت المالئمفيقابلة للقياس والمقارنة تمكنها من ترشيد قراراتها وتصحيح مسارها 

 تفعيـل   فـي  بما يساهم    العربي الوطن   فيإيجاد آلية مثلى لتبادل المعلومات بين أطراف اإلنتاج          -
 جمع وعرض وتحليل معلومات سـوق العمـل         فيالتعاون بينها وتبادل وجهات النظر ويساعدها       

 إعداد نماذج معتمدة للتدريب، تطـوير مهـام ودور مكاتـب            ،وير سياسات االستخدام   تط :بقصد
االستخدام، توفير خدمات تفاعلية للعاملين والباحتين عن العمل،بناء نظام عربى موحد لمعلومـات     

 مؤسسات سوق العمل، تطوير آلية التوظيف والتدريب        فيسوق العمل، تطوير العمليات اإلدارية      
  .لق بقضايا العملاستطالعات رأي فيما يتععن بعد، عمل 

  :بناء الشبكة المعلوماتية

  :فيتتمثل مكونات الشبكة الرئيسية 
يحتوى على المكونات األساسية للشبكة ويـدير الـشبكة   ) central office (مركزيموقع  -

 .ويضمن تقديم الخدمات وتأمين استمرارتيها

وتكون هذه النقاط ) National Focal Point( كل دولة فينقاط رئيسية بواقع نقطة واحدة  -
 .)هيئة إمداد(بمثابة المنسق للبيانات الوطنية 

 .ربط المؤسسات المشاركة والمستفيدة بالموقع العام -

 .تأمين الشبكة وحمايتها -

 .قواعد وبيانات متطورة يتم تحديثها بصفة مستمرة -

علي إيجـاد آليـة لزيـادة       ترتكز فكرة مشروع إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل          
بوابة إلكترونية لمعلومـات العمـل العربيـة تتـشارك          التفاعل بين أطراف اإلنتاج الثالثة من خالل        

 ، والتي تصور واقع القوى البشرية داخل كل دولة تنشر بهاالتياألطراف الثالثة في توفير المعلومات 
  والنشاط االقتصادي  مـن جانـب وتقـدم           والمعلومات الدقيقة حول السكان والقوى العاملة والتعليم      
باإلضافة لتوفير مـساحة للحـوار وتبـادل        , مجموعة من الخدمات االلكترونية للتدريب والتوظيف       

  . بطريقة الكترونيةواآلراءاألفكار 
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  :الهدف االستراتيجي

 الـوطن   في في حل مشكلة البطالة والعمل على تطوير سياسات التشغيل واالستخدام            اإلسهام
 من خالل رصد واقع القوى البشرية داخل كل دولة بغية تحقيق التشغيل األمثل لليد العاملـة                 ربيالع

 . أسواق العمل العربيةاحتياجات ضوء فيالعربية 

 :األهداف اإلجرائية للمشروع

  :تتضمن األهداف اإلجرائية ما يلي
اره اسـتخدام المـوارد     يضع في اعتب  (  بناء نظام عربي موحد لمعلومات سوق العمل         :الهدف األول 

وإنـشاء  , وتطوير تلك االمكانات في دول أخـري  , الوطنية المتاحة في بعض الدول    
  ).نقاط وطنية في الدول التي ال تتوافر فيها مراكز متخصصة لبيانات سوق العمل

  . دعم وتنمية وإقامة مراكز وطنية لمعلومات سوق العمل:الثانيالهدف 

  :ل بين أطراف اإلنتاج زيادة التواص:الهدف الثالث

 تفعيل التعاون والتنسيق بين األجهزة اإلحصائية العربية من جهة ومع المنظمـة مـن     :الهدف الرابع 
  .جهة أخرى

  :للتوظيف عن بعد ) العربيعلى المستوى (  إيجاد وتطوير آلية عربية :الهدف الخامس 

  :للتدريب عن بعد ) العربيعلى المستوى (  إيجاد وتطوير آلية عربية :الهدف السادس

  . )العربيعلى المستوى (  إيجاد وتطوير آلية عربية للحوار المجتمعي :الهدف السابع

 :صعوبات ومعوقات التنفيذ

تمثل مشكلة البطالة تهديدا مباشرا لالستقرار واألمن والسالم االجتماعي فـي كافـة الـدول               
 من تزايد في قوة العمل من مواطنيهـا مـع   العربية حتى تلك الدول المستقبلة للعمالة بسبب ما تشهده     

ومـع عـدم    . صعوبة منافسة العمالة الوافدة من حيث المهارة وااللتزام مع انخفاض مستوي األجور           
تحقيق برامج التشغيل للوطنيين في معظم الدول المستقبلة للعمالة لما كان متوقعا منها فـإن تحـديات     

  . اءسوق العمل تمتد لكل دول المنطقة بال استثن
 تنفيـذ   فـي  تواجه المنظمة    التيتعد مسألة إيجاد التمويل لتنفيذ البرنامج من أهم الصعوبات          

  . المهلة المحددةفيالبرنامج 
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 بدأ يتزايد بشكل واضح بقضايا التشغيل والبطالة تفاعال مع األوضاع الحالية            العربياالهتمام  
أثر بشكل كبير على األوضاع االقتـصادية       ،  العربي عدد من دول الربيع      فيالراهنة وعدم االستقرار    

  . على وجه الخصوصالماليبها وعلى الجانب 

 :مقترحات حلول

  . تكلفة البرنامجفيإيفاء جميع الدول العربية بالتزاماتها المحددة 
  :دعوة الدول العربية للتجاوب مع متطلبات تنفيذ الشبكة، وخاص فيما يتعلق بـ

 .تحديد نقاط االتصال بالشبكة -1

 . تؤهلها للتعامل مع الشبكةالتيم نقاط االتصال باإلمكانيات المادية والبشرية والفنية دع -2

 .ضمان تدفق المعلومات ذات الصلة بالتشغيل وبشكل انسيابى -3

 دعم الشبكة وإمدادها بالمعلومات والبيانات حـول سـوق          فيتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره       -4
  .العمل

* * * 

  :شغيل والبطالة للتي  المرصد العرب- 2

 :اإلجراءات التنفيذية المتخذة بشأن المرصد  )أ (

  : حول التشغيلي فيما يتعلق بالتقرير الدور:أوال

 خصص لتناول قضايا العمـل      ي الذ ،2008عام  ) األول (يأصدرت المنظمة تقريرها الدور   
نحـو  . .يـة  الدول العرب  يالتشغيل والبطالة ف  "  حيث صدر تحت عنوان      ، البلدان العربية  يوالعمال ف 

  :ي تضمن اآلت،"سياسات وآليات فاعلة 

 .ي الوطن العربياستراتيجيات وسياسات التشغيل ف •

 .تنمية الموارد البشرية والتشغيل •

 .العولمة واقتصاد المعرفة •

 . التشغيل وتوفير فرص العملفيالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها  •

 . الدول العربيةفيالقطاع غير المنظم  •

 . التشغيلفيالمتغير للحكومة والقطاع الخاص تحليل الدور  •

 .الهجرة العربية وقضاياها •

 .نظام معلومات القوى العاملة والتشغيل •

 .تشريعات العمل والتشغيل •

 . ودعم التشغيلالعربيالتعاون  •
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 .العربي الوطن فيالتشغيل والبطالة  •

 . الدول العربيةفيالخدمات واآلليات الداعمة للتشغيل  •

 الـدول   فيحول التشغيل والبطالة    ) الثاني (الدوري تقريرها   أصدرت المنظمة  ،2010 عام   فيو
  :يلي، وقد تضمن ما  قضايا ملحة–العربية 

 . الدول العربيةفياألزمة االقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة  •

 . التشريعات واإلجراءات:تنقل العمالة العربية •

 .لتحديات والمعالجات الواقع وا:الفقر وقضايا التشغيل •

 . الدول العربيةفيإنتاجية العمل  •

 .2008 للمهن المعياري العربيالتصنيف  •

 .إطار المؤهالت والمعايير المهنية العربية •

 . الدول العربيةفي والتقني المهنيالتدريب والتعليم  •

 . الدول العربيةفيسوق العمل  •

  . الدول العربيةفيثقافة العمل  •

/ وذلك خالل مـايو   ( الدول العربية    في حول التشغيل والبطالة     )الثالث( الدوريصدر التقرير   
انعكاسات االحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالـة         "  تحت عنوان    ،)2012آيار  

  : تتضمن العناصر اآلتيةالذيو" حاضرا ومستقبال 
 .أوضاع التشغيل والبطالة قبيل االحتجاجات الشعبية العربية •

 المدى القصير والمدى الطويل مع تركيز خـاص         فيعكاسات االقتصادية لالحتجاجات الشعبية     االن •
 . الدول العربيةفيعلى آثار التغيرات العربية األخيرة على معدالت التشغيل والبطالة 

االنعكاسات االجتماعية وأثر االضطرابات األمنية وبروز المطالب الفئويـة والجهويـة المختلفـة              •
 مختلـف الـدول     فـي ثار حول تعديل أو تغيير اإلطار التشريعى المنظم لقضايا العمل           والجدل الم 

 .العربية

 اتخاذها خالل االنتفاضات واالحتجاجات الشعبية العربية في تم اتخاذها أو الشروع التياإلجراءات  •
 .من أجل دعم التشغيل وتعزيز التوجه نحو اإلصالح االقتصادى الحقيقى والعدالة االجتماعية

 .وضع جملة تصورات حول سياسات حكومية فاعلة لدعم التشغيل •

 .بناء قواعد التوافق المجتمعى المحقق لقدر أكبر من العدالة االجتماعية والسلم االجتماعى •

 ضوء االحتجاجـات    فيعرض تحليلى حول مالمح خطط وطنية لدعم التشغيل والحد من البطالة             •
 .الشعبية

 . والحد من البطالة لدعم التشغيلالعربيالتعاون  •
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 البلدان العربية، بمـا يخـدم   فيإلحصاءات العمل ) الدورى(العمل على تطوير الكتاب اإلحصائى   •
 الدول العربية، لالسـتفادة     في مجال نشر اإلحصاءات الدقيقة وتعميمها       فيأهداف الشبكة وخاصة    

 .منها

 فـي حصاءات العمل المرغوب  إطار دعم بناء الشبكة، وضعت المنظمة اإلطار العام المحدد إل        في •
إدراجها ضمن التعدادات السكانية العربية، حيث قامت المنظمة بعرض هذا اإلطار على أطـراف              

، إلبداء آرائهم حـول     العربي الوطن   في واألجهزة األجهزة اإلحصائية     العربي الوطن   فياإلنتاج  
العتبـار عنـد إجـراء       ا فياعتماد هذه القواعد والتصنيفات الخاصة بإحصاءات العمل ووضعها         

التعدادات السكانية العربية والمسوح الخاصة بالقوى العاملة بغية توحيـد البيانـات والمعلومـات              
 .اإلحصائية الخاصة بالقوى العاملة

 شارك فيهـا كبـار      التيهذا إضافة إلى قيام المنظمة بعقد العديد من الحلقات وورش العمل،            
هم من االطالع على كافة المستجدات والمعلومات والبيانـات         المسئولين ووكالء وزارات العمل، مكنت    

 . دولهمفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتشغيل والبطالة في من شأنها مساعدتهم التيذات الصلة و

  : عامتقييميملخص 

 :الخلفيــات واألهـداف

 التـي   كل قطر عربى ومتابعة التغيرات     فييهدف المرصد لمتابعة أوضاع التشغيل والبطالة       
 تحـدثها األزمـات االقتـصادية الدوليـة         التي ومتابعة االنعكاسات السلبية     ،تطرأ على أسواق العمل   

  . ويهدف أيضا إلى إنجاز تقرير دورى عربى حول التشغيل،واإلقليمية على أوضاع التشغيل والبطالة

  :المستفيدون من المشروع

 واضعو سياسات التشغيل    ،وير التدريب األجهزة المعنية بالتنمية والتخطيط ودعم التشغيل وتط      
 شئون أوضـاع أسـواق العمـل،        في الباحثون والدارسون واألكاديميون     ،وبرامجه، أطراف اإلنتاج  

  .الباحثون عن عمل، المؤسسات العربية واإلقليمية المعنية

  :مكونات المشروع

 فيخدمة   وضع أدلة بيانات المست    ، إجراء دراسات ودورات قطرية    ،تشكيل فرق عمل قطرية   
  . حول التشغيلدوري إعداد تقرير ، المرصدلمشغلي قطري تدريب ،المرصد

  :وتحاول المنظمة من خالل إصدارها لهذا التقرير تحقيق عدد من األهداف من بينها
 .رصد البطالة وتبيان نوعياتها وتمركزها -

 .رصد اتجاهات أسواق العمل العربية -
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 .االستفادة من المسوحات اإلحصائية -

 بشكل مستمر حتى يكون نـواة المرصـد والوافـد لـه             اإلحصائي على إصدار الكتاب     الحرص -
 .العربي والوطنيبالبيانات والمعلومات عن سوق العمل على المستوى 

 . القطاع المنظمفيالتعرف على أوضاع القطاع غير المنظم ومتطلبات تكييفه ومواءمته وإدماجه  -

 المعلومات وانسيابها ونشرها بين أكبر المتعاملين       ربط المرصد بالقطاع الخاص بما يضمن تدفق       -
 .والمهتمين

 . العمل أو لمؤسسات التشغيللطالبيتقديم خدمات هامة وضرورية سواء  -

توفير البيانات الالزمة لدعم المؤسسات المسئولة عن سوق العمل وتوفير آليات حديثـة لزيـادة                -
 .وصول إلى التشغيل األمثل لليد العاملة التخفيف من حدة البطالة والفيقدرتها على المساهمة 

تكامل المعلومات واتساقها وتوفير الدراسات والبحوث والتجارب الناجحة بما يرفع مـن قـدرة               -
 . القرار على التعامل مع المشاكل واألزمات والوصول إلى الحلول المناسبةمتخذي

 .سرعة قياس النتائج وردود األفعال للقرارات -

تتيح للباحثين عن العمل فرصة لعرض طلباتهم وتمكن مؤسسات األعمال من توفير آلية للتوظيف    -
  . يرونهاالتياالختيار وفق القواعد 

  صعوبات ومعوقات التنفيذ
 تمثـل أهـم    التي وضع خطط التوسع واالستثمار و     فيالمعلومات ركيزة أساسية لمجتمع األعمال      

  .محاور مواجهة قضية البطالة
ص المتاحة والمهارات الالزمة لسوق العمل واإلمكانات والبـرامج       وهى ركيزة للتعرف على الفر    

  .التدريبية المؤهلة للعمل
ولتحقيق كل ذلك تم تحديد وتوحيد البيانات والمعلومات المطلوبة وفقا للمعايير العلمية والدوليـة              

اقـع   أن تكون الصورة الموضوعة أمام الجهات المسئولة واضحة وكاشفة وموصفة للو           فيوبما يسهم   
  .التنموى ولكافة أبعاد القضية

  .كل ذلك يتطلب جهودا مكثفة ومن جميع الجهات دون استثناء
إضافة إلى الصعوبات المالية، توجد صعوبات أخرى تتعلق بمدى استجابة المؤسـسات العامـة               

  .وكذلك القطاع الخاص حول أهمية دعم المرصد واعتماده وإمداده بالبيانات والمعلومات
 الدول العربية تمنع أو تحول من تداول المعلومات واإلفصاح عنها وخاصة    فيمتجذرة  وهى ثقافة   

إال .  المعلومات ذات الصلة باألوضاع االقتصادية واالجتماعية، وعلى األخص قضايا التشغيل والبطالة
أن هذه النظرة أو الثقافة بدأت تشهد تغيرا داخل عدد كثير من الدول العربية خاصـة بعـد تطـور                    
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 انعقـدت حـول هـذا       التـي  المنطقة، ونتيجة للتوعية والمؤتمرات والندوات الكثيـرة         فيوضاع  األ
  .الموضوع

  مقترحات حلول
مشاركة كل الجهات المسئولة عن مواجهة قضية البطالة والتشغيل وضمان حد أدنى من التنـسيق   

حصائية الوطنيـة أو    ستوى وزارات العمل أو األجهزة اإل     مبينها لجمع وتوفير المعلومات سواء على       
  .العربيمن القطاع الخاص 



 48 íée†ÃÖ]<ØÛÃÖ]<íÛ¿ßÚ<†è†Ïi 

   توطين الوظائف وتنظيم تنقل العمالة المتعاقدة المؤقتة-3
  -: اإلجراءات التنفيذية المتخذة

 الدول العربية بهدف إحالل العمالة الوطنية أوال ثم العربية ثانيـا،            فيدعم توطين الوظائف    
 وتأهيل العمالة العربية لرفع إنتاجيتهـا حتـى         تقنيوال المهنييتطلب دعم برامج ومؤسسات التدريب      

   :والتوطين نوعان. تتمكن من منافسة العمالة األجنبية
 ).عربية أو أجنبية( ويهتم فقط بإحالل العمالة الوطنية محل العمالة األخرى :توطين وظائف -1

الخاصة بتسهيل تنقل  إطار المنظمة، وفي من خالل متابعة تنفيذ االتفاقيات العربية المبرمة    :التنقل -2
  . العاملة العربية وإحاللها محل العمالة األجنبيةاأليدي

  :  المنظمة حيال النوعين المذكورين بيان باإلجراءات المتخذة من قبليليوفيما 

أصدرت المنظمة التقرير العربي األول حول تنقل العمالة بين البلدان فـي العـالم العربـي فـي      
ربية ، برعاية األمين العام لجامعة الدول الع      هجرةع المنظمة الدولية لل    وذلك بالتعاون م   19/4/2010

دورة تدريبية حول   ، وعلى هامش فعاليات إصدار التقرير تم عقد         مشارك) 110(وبحضور أكثر من    
  -:ا يلي أهم نتائج التقرير والدورة، وفيم22/4/2010-20الهجرة والتنقل، في الفترة من 

  -:الدورة التدريبيةأهم التوصيات للتقرير و• 

 .متابعة أوضاع التنقل ودراسة آثاره وحاالته -

التعريف بالوضع الخاص للتنقل في البلدان العربية في ضوء نقص حجـم الـسكان فـي بلـدان                   -
 .االستقبال والطبيعة المؤقتة للتنقل في إطار تعاقدي مع الحفاظ على الحقوق المترتبة عن العمل

ليات مستمرة للتعاون والتشاور بين بلـدان اإلرسـال واالسـتقبال           تيسير التنقل وتنظيمه وبناء آ     -
 .العربية

تعزيز األثر اإلنمائي للتنقل على بلدان المنشأ واالستقبال معاً بما يساهم في زيادة فرص االستثمار                -
 .المنتج ويضاعف من حجم التحويالت الرسمية ويقلل من كلف التمويل

، والتنموية واالجتماعية في الكويتت القمة العربية االقتصادية بلورة مساهمة التنقل في تنفيذ قرارا -
 .خاصة منها تنفيذ مراحل العقد العربي للتشغيل

 .تدعيم إدارات التنقل في البلدان العربية تدريباً وتجهيزاً وإعداداً لألدلة ووسائل العمل -

التبادل الـسلعي والخـدمي     متابعة الجهود العالمية بشأن الهجرة والتنقل وإدماج البشر في تيارات            -
 .والمالي وجهود التنمية والنمو قطرياً وعربياً وإقليمياً

العمل على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو تشغيل العمالة العربية وتوفير المعلومـات               -
حول الكفاءات المتوفرة وتخصصاتها وخبراتها وتسهيل سبل إتمام عمليات التشغيل وفـق آليـات     

 .لنةواضحة ومع
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 – 25القاهرة،  " (عربيةتوطين الوظائف وسياسات اإلحالل للعمالة ال     : " الندوة القومية حول   تم عقد • 

  :2010تشرين األول /  أكتوبر27

  :أهداف الندوة ومحاورها

 التعـرف علـى سياسـات       ،التعرف على أوضاع القوى العاملة والتشغيل في الدول العربية        
 أهمية التكامل العربـي     ،ليج العربي والصعوبات التي تواجهها    وبرامج توطين الوظائف في دول الخ     

 دور التدريب المهني والتقني في إعداد عمالة وطنية مؤهلة قادرة ،ودوره في مواجهة التكتالت الدولية
 التشريعات والمعـايير العربيـة      ، التأثيرات السلبية االجتماعية للعمالة الوافدة األجنبية      ،على المنافسة 

مشاركين فـي  ، تعميم وتبادل الخبرات والتجارب فيما بين ال  دام العمالة المتنقلة والوافدة   ستخالمنظمة ال 
 سياسات الحكومـات    ،، سوق العمل وخصائصه الواجب أخذها في االعتبار       مجال تنظيم سوق العمل   

، مؤسسات التعليم والتدريب ومدى مواءمتها مع احتياجـات         وب تعاملها بواقعية مع سوق العمل     ووج
، العمالـة   اد على العمالة الوطنية والعربية    ، أصحاب األعمال والسبيل إلى إقناعهم باالعتم      وق العمل س

 .لقطاع الخاص وتفضيل القطاع العامالوطنية والعربية وسبب عزوفها عن العمل في ا

  :كما ناقشت الندوة عدد من أوراق العمل ذات الصلة
ي وأوضاع القوى العاملة والتشغيل، الصعوبات      المتغيرات الدولية وأثرها على التكامل العرب     

التي تعترض تطبيق سياسات إحالل العمالة العربية محل العمالة األجنبية، دور برامج التدريب المهني 
 اآلثار االقتصادية لتحويالت العمالة اآلسيوية على دول مجلس التعاون          ،في خلق عمالة مدربة ومؤهلة    

 .نتقال العمالة العربيةالخليجي، التشريعات المنظمة ال

قطـر  والعـراق  والكويـت        ( أوراق العمل القطرية من كل من       وتم عرض مجموعة من     
  ). البحرين– تونس – مصر – فلسطين – األردن – اليمن – سوريا –والسودان 

 – 28القـاهرة،   ( للتشغيل   العربي إنجاز العقد    فيتم عقد الندوة القومية حول متطلبات التقدم        
  )2011 الثانيتشرين / ر نوفمب29

 العربـي  إنجاز متطلبـات العقـد       فيتهدف تلك الندوة إلى التعرف على مدى التقدم المحرز          
  .اد الحلول المناسبة للتغلب عليها تحول دون تطبيق وإيجالتيللتشغيل وتحديد الصعوبات والمعوقات 

 ، مصر -ة   السعودي – تونس   :وقد تم عرض ومناقشة أوراق عمل من خبراء متخصصين من         
  :وصدر عن الندوة عدد من التوصيات والنتائج أهمها

 صدارة مضامين التنمية وإقرار سياسـات اقتـصادية واجتماعيـة           فيالعمل على وضع التشغيل      -
 وطنية للتشغيل وبرامج عمل للشباب وسياسـات قطاعيـة وتنميـة مناطقيـة              إستراتيجيةتتضمن  

 .شآت الصغيرة والمتوسطة مجال االستثمار وتمويل المنفيمتجانسة خاصة 
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 فـي دعوة الدول العربية لتضمين خطط التشغيل السنوية برامج ومشاريع متطلبات التقدم المحرز              -
 .والمهني التقني العربية للتدريب والتعليم باإلستراتيجية للتشغيل والعمل العربيإنجاز العقد 

ين المستويات ذات الصلة بالتدريب      آليات الربط ب   فيحث البلدان العربية لتحقيق التنسيق والتكامل        -
 .والمهني التقنيوالتعليم 

 .والمهني التقني العربية للتدريب والتعليم اإلستراتيجيةدعوة الدول العربية لسرعة اعتماد  -

 المهني جميع صور التدريب     في تفعيل دوره    فيتشجيع القطاع الخاص لتقديم مزايا مختلفة تساعد         -
 .لتوفير المزيد من فرص العمل

 .2008 للمهن المعياري العربيدعوة الدول العربية العتماد وثيقة التصنيف  -

 بما يؤدى إلى الـربط والتنـسيق بـين          المهنيدعوة الدول العربية لتحديث نظم وبرامج التوجيه         -
 .مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

ص تـسويق   دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل منح القروض الميـسرة وتـوفير فـر              -
 . خالل شبكة معلومات وطنية وعربيةالمنتجات محليا وعربيا من

 فيإعطاء أولوية للقطاعات االقتصادية المستوعبة للعمالة عند توزيع االستثمارات القومية خاصة             -
 .هما الكبيرة على استيعاب العمالة لقدرتوالزراعي الصناعيالقطاعين 

ـ       التيتوجيه االستثمارات القومية لألماكن      - صيب أكبـر مـن      تعانى من معدالت بطالة مرتفعة بن
 .االستثمارات المنفذة

 في المحافظات النائية بدال من تركزها       فيوضع حوافز لالستثمارات المحلية واألجنبية لالستثمار        -
 .المحافظات الكبرى فقط

 مرحليا إلـى     أسلوب إنتاج كثيف العمل كمرحلة انتقالية تنتقل بعدها        ،اختيار أسلوب اإلنتاج المالئم    -
  .ج كثيف رأس المال مع تغير الظروفاستخدام أسلوب اإلنتا

شاركت المنظمة في االجتماع الذي عقد بتونس لمدراء الهجرة والجنسية بمقر األمانـة الفنيـة               
لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي خصص لوضـع ترتيبـات تـسهيل انتقـال رجـال األعمـال                  

بية والذي تمخض عنه االتفاق على إعداد مشروع اتفاقية تبرم في       والمستثمرين العرب بين الدول العر    
  .هذا الشأن بين الدول العربية

أصدرت المنظمة باالشتراك مع منظمة الهجرة الدولية عدة تقارير حول هجرة العمالة العربية             
لمعوقات وتنقلها داخل الدول العربية تناولت موضوعات هامة حول حركة العمالة العربية ونوعياتها وا

 وتحقيـق   العربـي  الوطن   في تخفيض معدالت البطالة     في تحد من انتقالها ودورها      التيوالصعوبات  
  . والمنفعة المتبادلة للدول العربية المصدرة والمستقبلة لهااإلقليميالتكامل 
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   عامتقييميملخص 

 -:الخلفيات واألهداف

الستفادة المثلى من الكفـاءات     يهدف المشروع إلى متابعة أوضاع وفرص الهجرة العربية وا        
  .العربية وتيسير تنقل األيدي العاملة ومتابعة توطين الوظائف واقتراح أفضل الوسائل لدعمها

  -:الجهات المستفيدة
 األجهزة المعنيـة ببـرامج تـوطين        ،األجهزة المعنية في بلدان اإلرسال واالستقبال العربية      

 ،تشغيل والتنقل والهجرة ودراسة الظواهر المرتبطة بها       المعنيون بسياسات ال   ،الوظائف ودعم التشغيل  
  .للتنقل والهجرة في الدول العربيةالمتطلعون 

  -:مكونات المشروع
تعزيز وضع مراكز الدراسات العربية المعنية ببرامج التوطين ومراكـز دراسـات الهجـرة          

محـددة لالسـتفادة مـن       بناء قواعد معلومات حول التنقل والهجرة اقتراح سياسات وبرامج           ،العربية
  .الكفاءات العربية المهاجرة لخدمة التنمية والبحث العلمي العربيين

 حصل تغير ملحوظ وارتفعت مستويات االهتمـام        العربي شهدها العالم    التيبعض التطورات   
وكان التوقيت المناسب أن تبنت قمة الكويت       . لدى القيادات السياسية من خالل إعالن مواقف واضحة       

  .الخ. .ادية واالجتماعية موضوع التشغيل ومحاربة البطالةاالقتص
 تولت التصدى لتلك القضايا، من بينها ما اتخذ من قرارات           التيورغم العديد من المحاوالت     

 قمة الرياض االقتـصادية واالجتماعيـة       فيوما سيتخذ   .  قمة شرم الشيخ االقتصادية واالجتماعية     في
  .العربي مستوى طموحات وتطلعات المواطن  نأمل أن تكون علىالتيالمرتقبة و

  صعوبات ومعوقات التنفيذ
 منها ما يتعلق بالتكلفة     العربيهناك معوقات كثيرة تعرقل تنقل األيدى العاملة العربية داخل الوطن            -

 حيـث أن منافـسة   ، ومنها ما يتعلق بالكفاءة واإلنتاجيـة  ، حيث العمالة اآلسيوية الرخيصة    ،المالية
 هذا باإلضافة إلى عـدم اهتمـام دول اإلرسـال بـشروط         ، هذا المجال ضعيفة   فيية  العمالة العرب 

 هذا الـشأن    فيوظروف متطلبات العمل وخاصة احتياجات دول االستقبال وعدم مواكبتها لما يتم            
 التـي إضافة إلى األزمة االقتصادية العالمية ووجود أعداد من البطالة داخل دول االستقبال نفسها              

  .ديل سياساتها والتوجه نحو سياسة التوطين والعمل بمبدأ تشغيل المواطن أوالحتم عليها تع
 إقناع الدول العربية بالمصادقة على اتفاقيات العمل العربيــة فيتواجه المنظمة بعض الصعوبات  -

 وهـذا   ،حيث يالحظ ضعف االهتمام من جانب عدد من الدول العربية بهذا الـشأن            ) 14 و 4 و 2(
 تعنى باألسـاس بمـسائل هامـة        التيصوص ومضامين تلك االتفاقيات معطلة و     األمر يجعل من ن   
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 التعليم والـصحة  فيالحقوق التأمينية والمساواة فيها مع المواطن والحق    (العربيوجوهرية للعامل   
وهذا األمر له تأثيرات سلبية على تنقل األيدى العاملة العربية داخل الوطن            ) والخدمات االجتماعية 

  .العربي

  :معوقات التي تواجه توطين وتعريب الوظائفال
 .ضعف مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ سياسات وخطط وبرامج التوطين -1

 .وجود نقص في الكوادر الفنية رفيعة المستوى -2

 .قلة الدراسات والبحوث التي تشخص عزوف العمالة الوطنية عن التوظيف واالستعداد له -3

 .قارنة بالوافد االجنبيضعف إنتاجية العامل الوطني والعربي م -4

عدم االهتمام بتوفير الفرص الالزمة لعمل المرأة وتمكينها من تقلد العديد من الوظائف التي تـسند              -5
 .للعمالة األجنبية الوافدة

 .عزوف العمالة الوطنية عن العمل في بعض المهن وتفضيل العمل في القطاع الخاص -6

 . الجديدة المرتبطة باحتياجات سوق العملعدم مواكبة تطورات التدريب المهني مع الوظائف -7

 .ضعف تنافسية العمالة الوطنية من حيث المهارة والكفاءة بالمقارنة مع العمالة الوافدة -8

 الدفع بمسألة   في تساهم   التيالزالت الدول العربية تحجم عن التجاوب مع عدد من المتطلبات           
صها من إجراءات تتعلق بتحقيـق العقـد         عدم االهتمام بتنفيذ ما يخ     :توطين الوظائف وعلى األخص   

 للتشغيل وتحديدا ما يخص زيادة اإلنتاجية وخفض الفقر، إضافة إلى أنها الزالت لـم تعتمـد                 العربي
  . المعيارى للمهنالعربيبشكل كامل استخدام التصنيف 

 بعـض الـدول     فـي  شهدتها المنطقة العربية خاصة      التيوال يفوتنا أن نشير إلى التطورات       
 اسـتخدام العمالـة   فـي ة المصدرة للعمالة، حيث يالحظ تراجع دور ومساهمة القطاع الخاص   العربي

 المقابلة يالحظ االهتمام بتشغيل العمالة      فيو. من التأثر بتلك األوضاع   ) ربما(العربية المتنقلة، خشية    
  .الوطنية خاصة بعد التشديد على ذلك من قبل القيادات السياسية، وهو عنصر هام

  : حلولمقترحات
 . إقامة السوق العربية المشتركةفيالتسريع  -

بشأن تيـسير   ) 14/1981 – 4/1975 – 2/1967(تفعيل اتفاقيات العمل العربية الثالثة أرقام        -
 . العاملة العربيةاأليديتنقل 

 إصدار االتفاقية العربية بشأن منح تأشيرات في على اإلسراع    واالجتماعي االقتصاديحث المجلس    -
 .ال األعمال والمستثمرين العربالدخول لرج

 يضم وزراء الداخلية والعمل العرب لبحث الموضوع        وزاريأهمية دعم وتشجيع عقد أول اجتماع        -
 . تسعى إليه منظمة العمل العربيةالذي و، العاملة العربيةاأليديالمتعلق بتيسير تنقل 



 53 íée†ÃÖ]<ØÛÃÖ]<íÛ¿ßÚ<†è†Ïi 

 اعتبارهـا   فيالعربية تأخذ   إصدار اتفاقيات عربية جديدة ذات طبيعة معيارية تحت مظلة الجامعة            -
 الدول العربية وتعيـد     فيكافة الظروف والمتغيرات المستجدة على أوضاع وظروف سوق العمل          

 .تنظيم جميع المسائل ذات الصلة بانتقال اليد العاملة العربية وبما يضمن حقوقها األساسية

إعداد المدربين العرب وتطوير     سيناط بها    التي الالزم لمراكز التدريب العربية و     الماليتقديم الدعم    -
  . بهدف إعداد العمالة العربية القادرة على المنافسةوالمهني التقنيمناهج التدريب 

  :مقترحات للتصدي لمعوقات توطين الوظائف وتعريب الوظائف** 
تشجيع االستثمارات البينية العربية وإيجاد اآلليات المناسبة لتحرير حركة السلع والخدمات ورجال             -1

 .عمال والتبادل المنظم للقوى العاملة العربيةاأل

تفعيل خطط عمل وسياسات وطنية لتعزيز االستفادة من الخبرات الوطنية في مجال التـوطين ثـم العمالـة                   -2
 .العربية

دعوة الدول العربية للعمل باإلستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني الـصادرة عـن               -3
لتي تتضمن سياسات إعداد وتهيئة عمالة عربية قادرة على المنافسة فـي            منظمة العمل العربية وا   

أسواق العمل الوطنية والعربية مما يسهل عملية التوطين والتعريب للتوظيف فضالً عن تحـسين              
% 50جودة برامج التعليم عموماً والتعليم الفني التطبيقي لزيادة نسبة الملتحقين بهذا التعليم إلـى                

 .خالل فترة العقد

تشجيع القطاع الخاص على أن يقوم بالمهام المنوطة به كقاطرة للتنمية والتعاون مع الحكومات في                -4
المشاركة لوضع سياسات وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقنـي للتعـرف علـى التطـورات             

 .المتوقعة لسوق العمل وربط أشكال التعليم والتدريب بمتطلبات أسواق العمل

بية للقيام بحمالت إعالمية وميدانية لزيادة الوعي العمالة الوطنية بقيمـة العمـل             دعوة الدول العر   -5
 .وغرس ثقافة العمل ومحو األمية العلمية والمهنية في المناهج التربوية الوطنية

دعوة البلدان المستقبلة للعمالة إلى االستفادة من تجارب بعضها البعض مع إصـدار التـشريعات                -6
اية االجتماعية ومساواة العمالة العربية بالعمالة الوطنية في الحقوق والواجبات          المناسبة لتوفير الحم  

 .الناتجة عن العمل بمشاركة أطراف اإلنتاج الثالثة ورفع جاذبية الوظائف في القطاع الخاص

دعوة الحكومات العربية للعمل بالتصنيف العربي المعياري للمهن الصادر عـن منظمـة العمـل                -7
لمؤتمر العمـل العربـي كونـه أداه رئيـسية         ) 36( والذي اعتمد في الدورة      2008العربية لعام   

لتصنيف المهن وتوصيفها ومن ثم إيجاد لغة مشتركة واحدة لتوصيف المهني تعمل على تـسهيل               
 .التوظيف وتحقيق التكامل العربي في مجال تشغيل القوى العامة

مل عن بعد واستثمار أفضل لفـرص العمـل         زيادة االستفادة من األنماط الجديدة للتشغيل مثل الع       
  . أسواق العمل العربيةفي يوفرها اقتصاد المعرفة وإلمكانيات التشغيل التي
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  : المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل– 4

  :اإلجراءات التنفيذية
ة إلـى النـصف      يهدف إلى تخفيض البطال    الذي) 2020 – 2010( للتشغيل   العربياعتماد العقد    -

 .%10وزيادة اإلنتاجية إلى 

تشجيع االستثمارات البينية العربية وإيجاد اآلليات المناسبة لتحرير حركة السلع والخدمات ورجال             -
 .األعمال والتبادل المنظم للقوى العاملة العربية

 . الدول العربيةفيإقرار مشاريع البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة  -

 .مراكز تدريب عربية) 3(طوير ت -

  .اإلستراتيجية العربية للتنمية البشرية والتشغيل -
 .المشار إليه) 2010الرياض يناير (عقد المنتدى العربي للتدريب المهني والتعليم التقني  -

 سلط  الذي حول التشغيل والبطالة و    الدوريأعداد من التقرير    ) 3(كما أصدرت المنظمة حتى اآلن       -
 فـي  وخاصة آثار التطورات الجاريـة       العربي الوطن   فيى مختلف قضايا البطالة     فيه الضوء عل  

 .المنطقة على قضايا التشغيل والبطالة

 يتم تبنيها مـن قبـل       التي يحتوى على السياسات     الذي للتشغيل وهو    العربيتم إقرار صيغة العقد      -
 من بينها مؤتمر تشغيل     وقد عرض على عدة اجتماعات كبرى     . .الدول العربية لتنفيذ قرارات القمة    

 الرياض وعلـى أعمـال   في والتقني المهني األول للتدريب العربي الجزائر، والمؤتمر   فيالشباب  
 . عقدت بالبحرينالتي) 37( دورته العادية في العربيمؤتمر العمل 

مراكز عربية للتـدريب المهنـي تـضمنت        ) 3(قامت المنظمة بإعداد دراسة جدوى حول تطوير         -
لمعايير التي سيتم على أساسها اختيار وتحديد هذه المراكز تمهيداًً لتطويرها وتحويلهـا             القواعد وا 

 .إلى مراكز قومية للتدريب المهني ومراعاة توزيعها الجغرافي بين الدول العربية

تجمع المعنيين بشئون التـدريب المهنـي ومؤسـسات         ) جمعية للتدريب (تم تأسيس رابطة عربية      -
 وتعمل على إجراء التنسيق الالزم بينها وإيجاد نوع من التعـاون            والمهني تقنيالالتدريب والتعليم   

والتشاور بينها وبين األجهزة العربية األخرى المعنية بالتدريب والمنشآت اإلنتاجية وخاصة فـي             
 . المملكة العربية السعودية–عمليات التدريب واإلدارة والتمويل واستضافة مقرها 

 ودوره  2008استخدامات التصنيف العربي المعياري للمهن      " ة حول   عقد ورش العمل القومي   
 التعريـف   :، اسـتهدفت  29/2/20121 – 27خالل الفترة مـن     " في التخطيط والتدريب والتشغيل     

 والعالقة بينـه وبـين      ، وهيكليته 2008والتوعية بأهمية استخدام التصنيف العربي المعياري للمهن        
 التدريب على استخدام التصنيف العربي كأداة ولغة في بناء قواعد           ،التصنيف الدولي المعياري للمهن   

بيانات نظم معلومات الموارد البشرية وكمرجعية أساسية في التـشغيل وبنـاء المعـايير والبـرامج                
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 تقـديم حلـول     ، الوقوف على استخدامات الدول العربيـة للتـصنيف المهنـي          ،واالختبارات المهنية 
 تبادل التجارب   ، التي تواجه استخدام التصنيف العربي المعياري للمهن       ومقترحات لمعالجة المعوقات  

 التوصل إلى صـيغ     ،والخبرات بين المشاركين في مجال استخدام التصنيف العربي المعياري للمهن         
  .2008مثلى لتحديث التصنيف العربي المعياري للمهن 

  : تم استعراضهاالتيوكان من أبرز المحاور 

 في إطار التعـاون المـشترك بـين    2008ف العربي المعياري للمهن مراحل تطبيق التصني 
 دور التصنيف في بناء قواعد بيانـات        ،GIZمنظمة العمل العربية والوكالة األلمانية للتعاون الدولي        

 استخدام التصنيف فـي     ،نظم معلومات الموارد البشرية وفي بناء البرامج والمناهج التدريبية المهنية         
 دور منظمة العمل العربيـة فـي تحـديث          ،وفي مجال التوجيه واإلرشاد المهني    مسوح سوق العمل    

 التأكيد على الدول    ، عرض تجارب بعض الدول العربية     ،واستخدام التصنيف العربي المعياري للمهن    
 تنفيـذاً   2008العربية لتوفيق ومواءمة تصنيفاتها الوطنية مع التصنيف العربي المعيـاري للمهـن             

 ، الدستورية لمنظمة العمل العربية وتوصيات ورش العمل السابقة حول الموضـوع           لقرارات األجهزة 
العمل على استفادة الدول العربية من جداول الربط والمقارنة بين التصنيف العربي والدولي والـذي               

 وحـث الـدول علـى إضـافة         ،GIZأعدته منظمة العمل العربية والوكالة األلمانية للتعاون الدولي         
 ،المحلية ألسماء المهن وإحاطة المنظمة بهذه اإلجراءات بهدف استخدامها عنـد التحـديث            المرادفات  

تمهيداً إلصدار أول تحديث لوثيقة التصنيف العربي المعياري للمهن الطلب من أطراف اإلنتاج موافاة              
  العمـل  ،المنظمة بتحديد المهن الموجودة في سوق العمل المحلي وغير مضمنة في التصنيف الحالي            

على تشكيل إطار عربي موحد للمؤهالت يسهم في رفع الجودة ويسهل حركة األيدي العاملـة بـين                 
 إيجاد آلية يتم من خاللها االسـتفادة مـن برنـامج            ،الدول العربية وتفعيله لتصنيفهم حسب مستوياته     

ى استخدام  التأكيد عل ،الفحص المهني وقياس المهارات في استثمار الكوادر البشرية في الوطن العربي          
التصنيف العربي المعياري للمهن كمرجعية في بناء وتطوير قاعدة بيانات ونظم معلومات سوق العمل 
وبناء وتطوير برامج التعليم والتدريب في األقطار العربية، وللمساعدة على االعتراف المتبادل بـين              

ال العمالة العربيـة وحركتهـا      الدول العربية بمؤهالت العاملين ومستوياتهم بما يساهم في تسهيل انتق         
 متابعة الجهود العالمية بشأن الهجرة والتنقل وإدماج البشر في تيارات التبادل السلعي والخدمي              ،إقليماً

 .والمالي وجهود التنمية والنمو قطرياً وعربياً وإقليمياً

 2008ي للمهـن    استخدامات التصنيف العربي المعيار   " تم عقد ورشة العمل التدريبية حول       
بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مـصر          ) 2001آيار  /  مايو 5-3القاهرة،  (

  .العربية
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 :ناقشت الورشة المحاور التالية

 .مفهوم وهيكلة استخدامات التصنيف العربي المعياري للمهن -

 .الموائمة بين التصنيف العربي المعياري للمهن والتصنيف الوطني -

 .نيف في بناء قاعدة بيانات الموارد البشريةاستخدامات التص -

 .استخدامات التصنيف كمرجعية في تصميم المعايير واالختبارات المهنية -

   عامتقييميملخص 
 العربـي  الـوطن    فـي يهدف المشروع إلى رصد نوعية مخرجات أنظمة التعليم والتدريب          

يير مهنية وتحديد الكفايـات      وضع معا  ،للتعرف على مدى مالءمتها الحتياجات سوق العمل من عدمه        
 تكملة المعايير المهنية من خالل وضع التصنيف        ، تحديد االحتياجات التدريبية   ،والمهارات والمعارف 

 فـي مجـاالت     2008 متابعة تطبيق التصنيف العربي المعيـاري للمهـن          ،المهني المعياري للتعليم  
  .استخداماته المختلفة ومواصلة تحديثه

  -:المشروعالجهات المستفيدة من 

 األجهزة الرسمية من وزارات عمل ودواوين الخدمة المدنية وهيئات التعلـيم      ،أطراف اإلنتاج 
والتدريب واألجهزة المسئولة عن تنمية الموارد البشرية واالختبارات المهنيـة وإصـدار تـراخيص              

  .مزاولة العمل المهني

  -:مكونات المشروع  ومخرجاته

مهنـة ذات األولويـة   ) 50( إعداد المعايير المهنية لـ ،لعربيةإعداد اإلطار العام للمؤهالت ا   
 إعداد  ، وضع التصنيف العربي المعياري للتعليم     ، إعداد المادة التدريبية للمهن الخمسين     ،كمرحلة أولى 

 في مجاالت استخداماته المختلفة وتنظيم وعقـد        2008أدلة تطبيق التصنيف العربي المعياري للمهن       
 إعداد جداول ربط بين التصنيف العربـي        ،ت المعنية بالتطبيق في الدول العربية     ورش تدريبية للجها  

  .2008المعياري للتعليم والتصنيف العربي المعياري للمهن 

  صعوبات ومعوقات التنفيذ

 هذا  فيالمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، عمل كبير، وللتقدم            
ءمة أوال بين الجهات المسئولة والمؤسـسات التعليميـة والجامعيـة وبـين        األمر، يتعين تحقيق الموا   

وبين وزارات العمل وإدارات ومكاتب التـشغيل       ) والمهني والفني التقني(مؤسسات التدريب المختلفة    
  .وتحقيق قدر أكبر من التنسيق فيما بينها
مواءمة تصنيفاتها الوطنية    تشجيع الدول العربية على توفيق و      :ومن أبرز ما يتم العمل عليه اآلن      

  . للمهنالمعياري العربيمع التصنيف 
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  مقترحات حلول

التأكيد على الدول العربية لتوفيق ومواءمة تصنيفاتها الوطنية مع التصنيف العربـي المعيـاري               -
 . تنفيذاً لقرارات األجهزة الدستورية للمنظمة2008للمهن 

 :العمل على استخدام التصنيف كمرجعية في -

 .تطوير قاعدة البيانات لمعلومات سوق العمل في الدول العربيةبناء و •

بناء وتطوير المعايير واالختبارات وأسس التقييم والمؤهالت المهنية وخدمات تنظيم العمـل             •
 .المهني بشكل عام

 .بناء وتطوير برامج التعليم والتدريب في الدول العربية •

بية بمؤهالت العاملين بما يسهم في تـسهيل        المساعدة على االعتراف المتبادل بين الدول العر       •
 .انتقال وتحرك العمالة العربية إقليمياً ودولياً

إيجاد قدر من التنسيق والتناغم بين كافة األجهزة والمؤسسات المسئولة على التعليم والتدريب              •
 .العربي الوطن فيوالتشغيل 

 . الخصوصفيجارب دعوة الدول العربية لمزيد من التعاون وتبادل المعلومات والت •

  . بإنجاز ذلكالسعي فيوالمنظمة مستمرة  •
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  :  تشغيل الشباب- 5

  :اإلجراءات التنفيذية

 حول التشغيل بالدوحة بحثت فيـه العديـد مـن           العربي المنتدى   2008عقدت المنظمة عام    
لـيم  ، من بينها الفقر والبطالة وعدم المواءمة بـين مخرجـات التع  العربي تواجه الوطن    التيالقضايا  

والتدريب واحتياجات سوق العمل، وتدهور األوضاع المعيشية للـسكان وهجـرة رؤوس األمـوال              
والعقول العربية، وقد نتج عن المنتدى توصيات هامة تم تبنى بعضها من القمة العربيـة بالكويـت،                 

والموافقـة علـى تنفيـذ البرنـامج        ) 2020 – 2010( للتشغيل   العربيوعلى األخص اعتماد العقد     
  . الدول العربيةفيمتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة ال

 األول لتشغيل الشباب بالجزائر، تمـت فيـه         العربي المؤتمر   2009كما عقدت المنظمة عام     
مناقشة قضايا عدة تتعلق بالجوانب المختلفة ذات الصلة بتشغيل الشباب، ومن أهمها مسائل التأهيـل               

ق العمل، إضافة إلى تناوله موضوعات االستثمار وتطوير مراكز         والتدريب بما يتالءم واحتياجات سو    
وقد صدرت عنه العديد من التوصيات تتعلق بكيفية تنمية الشباب تعليميا وفكريـا             . التشغيل والتدريب 

ومهنيا وتقنيا وفنيا بما يضمن تمكينه من المنافسة وتحسين أدائه وإنتاجيته، وبما يوسـع الخيـارات                
  .المتاحة أمامه

 التي و 2008 دأبت المنظمة على إصدارها بدءاً من عام         التيا فضال عن التقارير الدورية      هذ
 وضعتها المنظمة   التي اإلستراتيجيةتخصص جزءاً كبيرا منها لقضايا تشغيل الشباب، هذا إضافة إلى           

ـ  التيمنذ فترة و   ائل  تتناول مسائل التدريب ومرتكزاته وآليات وسبل تنميته وتطويره بما يواكـب وس
التدريب الحديثة وبما يضمن تأهيل الشباب تأهيال عصريا يواكب الزمن ويمكنهم من اكتساب القدرات             

 .والمنافسة

) 2009تمـوز   /  يوليو 29 – 27تونس،  ( التشغيل   لمخططيتم عقد ورشة العمل اإلقليمية      
  .)االسكوا( آسيا لغربيبالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية 

  :ة أهم المحاور التاليةناقشت الورش

 .العالقة بين أجهزة التشغيل والمؤسسات اإلنتاجية -

 . مجال التشغيلفيمتطلبات تطوير األجهزة والمؤسسات العاملة  -

 .األزمة المالية واالقتصادية العالمية وآثارها على قضايا العمل والعمال -

 – سـوريا    –ر   مـص  : تم عرض ومناقشة أوراق عمل قطرية من الدول العربيـة التاليـة           
  : وصدر عن الورشة عدد من التوصيات والنتائج أهمها، الجزائر– تونس – المغرب –فلسطين 

إعداد وصياغة خطط وسياسات تشغيل تتواءم مع المتغيرات االقتصادية والتكنولوجية بما يتناسب             -
 .مع مخرجات التعليم والتدريب المهنى واحتياجات سوق العمل
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 عمل وكاالت التشغيل بحيث تضم أطراف اإلنتاج الثالثة وتكون قاعدة           دعم وتطوير مهام وأدوات    -
 .بتجميع فرص العمل والمواءمة بينها وبين مخرجات مراكز التدريب

 .دعم العالقة بين المؤسسات اإلنتاجية والمؤسسات التدريبية وبناء جسور من الثقة بينها -

 تحقق الغايات   التيثمار نحو المشاريع     القطاع الخاص وتوجيه عمليات االست     فيتشجيع االستثمار    -
 . مجال تنمية التشغيل وإيجاد فرص العملفي

 العربية لتنمية القوى العاملة والتـشغيل الـصادرة عـن           باإلستراتيجيةدعوة الدول العربية للعمل      -
 العاملة العربية الصادر عـن      األيدي وكذلك إعالن المبادئ بشأن تيسير تنقل        2003المنظمة عام   

  .2005ة عام المنظم
/  ديـسمبر  7 – 6اإلمارات،  / دبي( التشغيل   لمخططيتم عقد ورشة العمل اإلقليمية الثانية       

 ،)االسكوا( آسيا   لغربيبالتعاون والتنسيق مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية       ) 2009كانون األول   

  وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بدولة اإلمارات

  :هم المحاور التاليةناقشت الورشة أ

 .التقني والتعليم المهني دعم مؤسسات التدريب في المدنيدور قطاع التشغيل ومنظمات المجتمع  -

 تضييق الفجوة بين مخرجات التدريب والتعليم واحتياجات سوق         في المهنيدور التوجيه واإلرشاد     -
 .العمل

 .نظومة تنمية الموارد البشريةالتنسيق والعالقة بين أجهزة التشغيل والمؤسسات اإلنتاجية وم -

 وصدر عن الورشة ،وقد تم عرض ومناقشة عدد من التجارب القطرية لبعض الدول العربية          
  :عدد من التوصيات والنتائج أهمها

 الدول العربية لتتناسب مع المهام المتطورة لمكاتب التشغيل ولتتماشى          فيتعديل التشريعات والنظم     -
 والتصديق على االتفاقيات والتوصيات     والدولي العربيى المستوى   مع اتجاهات تنظيم التشغيل عل    

 .العربية ذات العالقة بالتشغيل وتفعيلها

 بين البلـدان العربيـة      المهني مجال التوجيه واإلرشاد     فيالعمل على تبادل المعلومات والخبرات       -
 .طار العربية كل األقفي المهنيوالدعوة إلى مواصلة الجهود لنشر ثقافة التوجيه واإلرشاد 

 لعمل مكاتب التشغيل تمثل     في النطاق الجغرا  فيدراسة إمكانية تشكيل مجالس استشارية محلية       
 ذلـك اللجـان النقابيـة وأصـحاب العمـل      فيفيها الجهات المعنية باالستقدام والتدريب والتعليم بما       

حكام التنـسيق وتقويـة      بهدف إ  االجتماعيوالمنظمات األهلية المناسبة لتطوير وتوسيع دائرة الحوار        
  . مجال االستخدامفيالروابط بين الجهات الفعالة ب
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 – 28القـاهرة،  ( للتشغيل العربي إنجاز العقد فيتم عقد الندوة القومية حول متطلبات التقدم        
  .)2011 الثانيتشرين /  نوفمبر29

 للتشغيل العربي إنجاز متطلبات العقد فيتهدف تلك الندوة إلى التعرف على مدى التقدم المحرز      
  . تحول دون تطبيق وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليهاالتيوتحديد الصعوبات والمعوقات 

 – 8( الـدول العربيـة      فـي تم عقد ندوة قومية حـول إعـداد وتقيـيم سياسـات التـشغيل               
10/10/2012.(  

   عامتقييميملخص 

 :الخلفيــات واألهداف

 بنـاء القـدرات لـدعم       ،إدارات تشغيل الشباب  يهدف المشروع إلى دعم وتطوير سياسات و      
 دعم بـرامج تـشغيل الـشباب        ، سوق العمل من الشباب    فيسياسات توفير الوظائف للداخلين الجدد      
  .وخاصة المرأة الشابة والمتعلمين عموما

  :الجهات المستفيدة من المشروع

 ، أطـراف اإلنتـاج    ، إدارات وأجهزة برامج تشغيل الشباب     ،الشباب الداخلين الجدد لسوق العمل    
  . األجهزة المعنية بأسواق العمل، تستهدف تشغيل الشبابالتيالمؤسسات 

  :مكونات المشروع ومخرجاته

، رفة بواقع تشغيل الشباب والبطالـة  تعميق المع،دعم تنفيذ برامج عملية رائدة لتشغيل الشباب   
 عمليات التـدريب  فيالمعرفة  واالستفادة من اقتصاد الذاتيدعم برامج تدريب الشباب بهدف التشغيل       

  .والتوظيف عن بعد
، مسائل التشغيل ذات الصلة بالشباب    عقدت المنظمة عدة دورات تدريبية وورش عمل تناولت         

  :نذكر منها
 خططها بما   فيقامت المنظمة بإجراء تحويرات مهمة على نوعية البرامج والمشاريع الواردة           

 حول دور أصحاب    العربي هذا اإلطار المنتدى     فيمنظمة  يتواءم وتنفيذ القرار المذكور حيث نظمت ال      
 األول لتـشغيل    العربـي المـؤتمر   ) ( 2008 أكتوبر ، الرباط – التنمية والتشغيل    فياألعمال الجديد   

 المنتـدى   – 2009 شـرم الـشيخ      ، للضمان االجتماعى  العربي المؤتمر   – 2009 الجزائر   ،الشباب
 فضال عن العديد من     ،2010 الرياض   ،اجات سوق العمل   حول التدريب التقنى والمهنى واحتي     العربي

 تحمل  في وتهدف هذه المؤتمرات إلى إشراك جميع األطراف المعنية          ،الندوات القومية وورش العمل   
 حفز صناديق الـضمان االجتمـاعى علـى         –المسئولية ومواجهة تحدى التشغيل والحد من البطالة        

 في تعزيز دور التعليم التقنى والتدريب المهنى        –باب   االستثمار وخلق فرص العمل للش     فيالمشاركة  
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 الحصول علـى فـرص      فيالتكيف مع واقع واحتياجات أسواق العمل، وتمكين الشباب من المنافسة           
  .العمل

 ضوء األوضـاع    في التشغيل   لمخططي ندوة قومية    26/9/2012 – 25 الفترة من    فيعقد  
التشغيل وتحسين أساليب إعدادها وتوجيه سياسـات        هدفت إلى تطوير سياسات      التيالعربية الراهنة و  

التشغيل نحو حماية الفئات األكثر عرضة للبطالة والتعرف كذلك على دور الـشركاء االجتمـاعيين               
  . سياسات التشغيلفيومكانة المرأة 

  صعوبات ومعوقات التنفيذ
راف والتقاليـد،   يعزف العديد من الشباب عن ارتياد بعض الوظائف والمهن نتيجة العادات واألع            -

  .مما يتطلب جهودا إضافية للتوعية وترغيب الشباب للتوجه للتدريب والتأهيل لتلك الوظائف
تتناسب مع المهام الجديدة لمكاتب التشغيل   الدول العربية الفيالزالت التشريعات والنظم واللوائح  -

 .وتعيق تطورها

 مـن كافـة     فييحظ بالـدعم الكـا    كما أن موضوع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لم          -
 .حكومات الدول العربية

، يـضاف إلـى ذلـك الـبطء الـشديد           فيالزالت عمليات التمويل الميسرة لم تتوسع بالقدر الكا        -
 دعم وتمويـل المـشاريع      فيواإلجراءات غير المشجعة لالستفادة من مبادرة أمير دولة الكويت          

  .الصغرى والمتوسطة
 محاولـة منهـا لتغييـر تلـك المفـاهيم        فيها وأنشطتها المختلفة،     أدبيات فيلذلك تركز المنظمة    

  .االجتماعية حول مفاهيم بعض الوظائف والمهن

  مقترحات حلول
 صدارة مضامين التنمية وإقرار سياسـات اقتـصادية واجتماعيـة           فيالعمل على وضع التشغيل      -

تنميـة مناطقيـة     وطنية للتشغيل وبرامج عمل للشباب وسياسـات قطاعيـة و          إستراتيجيةتتضمن  
 . مجال االستثمار وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطةفيمتجانسة خاصة 

 فـي دعوة الدول العربية لتضمين خطط التشغيل السنوية برامج ومشاريع متطلبات التقدم المحرز              -
 .والمهني التقني العربية للتدريب والتعليم باإلستراتيجية للتشغيل والعمل العربيإنجاز العقد 

 آليات الربط بين المستويات ذات الصلة بالتدريب        فيالبلدان العربية لتحقيق التنسيق والتكامل      حث   -
 .والمهني التقنيوالتعليم 

 .والمهني التقني العربية للتدريب والتعليم اإلستراتيجيةدعوة الدول العربية لسرعة اعتماد  -

 المهني جميع صور التدريب     فيه   تفعيل دور  فيتشجيع القطاع الخاص لتقديم مزايا مختلفة تساعد         -
 .لتوفير المزيد من فرص العمل
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 .2008 للمهن المعياري العربيدعوة الدول العربية العتماد وثيقة التصنيف  -

 بما يؤدى إلى الـربط والتنـسيق بـين          المهنيدعوة الدول العربية لتحديث نظم وبرامج التوجيه         -
 .مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

ت الصغيرة والمتوسطة من خالل منح القروض الميـسرة وتـوفير فـرص تـسويق               دعم المنشآ  -
 .المنتجات محليا وعربيا من خالل شبكة معلومات وطنية وعربية

 فيإعطاء أولوية للقطاعات االقتصادية المستوعبة للعمالة عند توزيع االستثمارات القومية خاصة             -
 . استيعاب العمالة لقدرتهما الكبيرة علىوالزراعي الصناعيالقطاعين 

 تعانى من معدالت بطالة مرتفعة بنـصيب أكبـر مـن            التيتوجيه االستثمارات القومية لألماكن      -
 .االستثمارات المنفذة

 في المحافظات النائية بدال من تركزها       فيوضع حوافز لالستثمارات المحلية واألجنبية لالستثمار        -
 .المحافظات الكبرى فقط

 أسلوب إنتاج كثيف العمل كمرحلة انتقالية تنتقل بعدها مرحليا          ،الئماختيار أسلوب اإلنتاج الم   
  .إلى استخدام أسلوب اإلنتاج كثيف رأس المال مع تغير الظروف

 إلى الدول العربية بما من شأنه إحداث المزيـد مـن            العربيالتشجيع على توجيه االستثمار     
  .المشاريع االقتصادية للنهوض بتشغيل الشباب

 بعد العنصر الوطنى مباشرة، والتخفيـف مـن حـدة           العربية التشغيل للشباب    اعتماد أولوي 
  .العربي داخل الوطن العربي تعيق وتحد من تنقل الشباب التياإلجراءات 
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  : مجال إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرةفي دعم القدرات – 6

  :اإلجراءات التنفيذية
يل وإعطائها ما تستحق من االهتمام وإدراكـا         إطار سعى المنظمة الحثيث إلبراز قضية التشغ       في )أ(

 لظاهرة البطالة يمثل الهاجس األكبر لجميع الدول العربية، فقد طرحت المنظمة التصديمنها بأن 
 هذا العقـد    في عقداً عربياً للتشغيل يتم التركيز       2020-2010على القادة العرب اعتماد الفترة      

 يتعين على   التيشغيل عدداً من المبادئ واألهداف       وقد تضمن عقد الت    ،على هذه القضية الحيوية   
 حيث أنها تمثل    2020جميع الدول العربية التخطيط لها والتعاون لتحقيقها خالل العقد وقبل عام            

تخفيض معدالت البطالة بمقدار    (التزاما تضامنيا على جميع حكومات الدول العربية ومن أهمها          
رفـع معـدل    + دخلهم عن خط الفقر إلى النصف       تخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل      + النصف  

 والمهنـي  الفنـي تحسين جودة برامج التعليم العـام والتعلـيم         % 10 اإلنتاجية بنسبة    فيالنمو  
وتفعيل اتفاقيات العمل العربية    %) 50 ورفع نسبة الملتحقين به إلى       المهنيوالتطبيقي والتدريب   
  .الدول العربية العاملة العربية بين األيديالخاصة بتيسير تنقل 

 هذه المرحلة وقـد     في ستقوم بتنفيذها    التيأولت المنظمة اهتماما خاصاً بمستوى ونوع األنشطة        ) ب(
 حـصل مـؤخراً   الذي مقدمتها االهتمام الملحوظ فيأجرت تعديالت على بعض األولويات تأتى      

ث أصبح هـذا     وأنشطتها وخططها وخاصة فيما يتعلق بمسالة التشغيل والبطالة حي         برامجهاعلى  
 ألهداف وأنشطة المنظمة ويستحوذ علـى النـصيب األكبـر مـن             الرئيسيالموضوع المحور   

 اآلونـة   فـي مخصصات الباب السابع من الموازنة العامة للمنظمة هذا إضافة إلى قيام المنظمة             
 ونعنى بها الوزارات المعنية   ) إضافة إلى أطراف اإلنتاج الثالثة    (األخيرة بإشراك أطراف جديدة     

 شـتى  فـي  البلدان العربيــــة ليدلو بـدلوهم     فيباالقتصاد والتخطيط واالستثمار والداخلية     
بمعالجة قـضايا التـشغيل     )  مجال تخصصه  فيكل  ( تهم العمل والعمال والمساهمة      التيالقضايا  
 له جهة واحدة لذلك فإنه البد من تكاتف جميع الجهود           بالتصدي ال يمكن أن تنفرد      الذيوالبطالة  

 إقـرار بـرامج     في الدول العربية وتعظيم دورها      فيعى المنظمة لدعم مكانة وزارات العمل       تس
 الموازنات العامـة للـدول      في وبما يساعد على إبالء قضايا التشغيل ما يستحق          وخطط التنمية 

العربية والمنظمة تكثف من جهودها اآلن لعقد اجتماع مشترك يضم وزراء الداخلية مـع وزراء               
يوضع ترتيبات لتـسهيل    لدول العربية وذلك بشأن إيجاد نوع من التنسيق فيما يتعلق            ا فيالعمل  

 المجال أمام القطاع الخاص ليكـون شـريكا         إفساح وهذا من شأنه     انتقال رجال األعمال العرب   
 وتحد من   انطالقة تعرقل   التي لظاهرة البطالة من خالل إزالة العوائق        التصدي فيكامال وفاعال   

  .أدائه
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 هذا الشأن، غير أنه وبعد التطورات العربية الراهنـة          فيطعت المنظمة خطوات متقدمة     وقد ق 
 األمور وتستقر األوضاع ويعود االهتمـام مجـددا   تنجليآثرت المنظمة التريث لبعض الوقت وحتى  

  .بالقضايا االقتصادية واالجتماعية

 فـي  لدعم القـدرات     عربيالأيضا المنظمة تشرف ومنذ فترة على تنفيذ البرنامج االستراتيجي          
 إطـاره   فيينفذ  ) الرياديالمعروف بالمشروع    (،مجال إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة     

 يتم خاللها تدريب مجموعات     ومرحليالعديد من الدورات القومية والقطرية وبشكل مستمر ومتواصل         
 ودعم لجنة الخبـراء والتطـوير        المدربين والرياديين وطباعة الحزم التدريبية     ومدربيمن المدربين   

  -:ويستفيد من هذه الدورات الفئات التالية
  . الدول العربيةفي الرياديين والهيئات التدريبية مدربي -
 .العربي الوطن فيمنظمات ومؤسسات دعم الرياديين  -

 .الشركاء االجتماعيين العرب -

ومن أهداف هذه الدورات    .  يةأصحاب العمل واألفراد والجهات العربية اإلقليمية والوطنية والدول        -
 -:تحقيق ما يلي

 .تعزيز التنمية االقتصادية ومحاربة الفقر والحد من البطالة عبر تشجيع وترسيخ ثقافة المبادرة -

 خلـق فـرص عمـل       في عبر تنمية قدراتها     الوطني االقتصاد   فيتعظيم دور المنشآت الصغيرة      -
 . التنمية االقتصاديةفيوالمساهمة 

 .ياديين عبر الدورات التدريبية وشبكة االنترنتدعم وتدريب الر -

 . وتدريب مخططي التشغيلالعربيدعم قدرات تخطيط التشغيل على المستوى  -

  . المدربينمدربيتدريب  -

  : بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،مبادرة سمو أمير دولة الكويت
) 2( عـن مبـادرة بقيمـة     إعالن سمو أمير دولة الكويت   ،كان من ضمن فعاليات قمة الكويت     

 وذلك لدعم وتمويل إنشاء المـشروعات الـصغيرة         ، تساهم فيها الدول العربية    ،أمريكا دوالر   ملياري
 مهمة إدارة الحساب الخاص     واالجتماعي االقتصادي لإلنماء   العربي وقد أسند للصندوق     ،والمتوسطة

  .ساب المذكور وقد وضع الصندوق الالئحة التنظيمية إلدارة الح،بهذه المبادرة

 الالئحة المذكورة وكان لها بعض المالحظات على نصوصها         وقد راجعت منظمة العمل العربية    
  -:توردها فيما يلي

 أفردت تعريفا لمشروعات القطاع الخاص بالقول بأنها تعنـي          التيمن المادة الثانية    ) 9( الفقرة   :أوال  
 ذلـك مـشروعات     فـي ع الخاص بما    المشروعات والمنشآت المتوسطة والصغيرة العائدة للقطا     
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القطاع المختلط وهذا توسع قد يكون على حساب المشاريع الصغيرة المستهدفة بالدرجة األولـى              
  . فضالً عن أن هذا التوسع قد يخرج عن أهداف المبادرة،والتي لها األولوية على غيرها

 تمويـل   فـي  اإلسهام   فيمثلة   تناولت أغراض الحساب الخاص المت     التيمن الالئحة   ) 4( المادة   :ثانياً
  -:ويفهم من هذا النص ما يلي. مشروعات القطاع الخاص على أسس تنموية واستثمارية

 إذ أن وهذا يعد مخيبا لآلمال   ) وليس كليا  (جزئيإن تمويل مشاريع القطاع الخاص سيكون بشكل         -
 .التمويل الكلى بالغ األهمية وخاصة للمشاريع الصغيرة ذات الرأسمال المتواضع

  : التعاون بين المنظمات ذات االهتمام المشترك:ثالثاً
، ة إلدارة حساب المبادرة المذكورة     صدر مالحظات المنظمة على الالئحة التنظيمي      فيتم التطرق   

 ومـن ثـم     .العربـي  الوطن   في للبطالة   التصدي مجال التشغيل و     فيإلى دور منظمة العمل العربية      
ا كأحد الشركاء الرئيسيين في هذا المجال ألنها تعتقد تكاتف جهود           فالمنظمة كانت تتوقع أن يشار إليه     

  . منتج وله إيجابيات كبيرة ومؤثرةجميع الجهات المختصة في تنفيذ هذه المبادرة سيكون

   عامتقييميملخص 

  :الخلفيات واألهداف
يهدف المشروع إلى دعم قدرات الجهات الحكومية والشركاء االجتمـاعيين لخلـق فـرص              

 مجال  في نقل الخبرات الدولية     في رواد األعمال ورفع كفاءاتهم      مدربي دعم قدرات    ،ل وتنميتها التشغي
 دعم إنـشاء وتأسـيس   ،المتدربين/ التدريب والتطوير مع زيادة قدرتهم على تقييم تحصيل المتعلمين       

مال علـى   المنشآت الصغيرة، إعداد مخزون من المواد التدريبية المتميزة لتشجيع وتوجيه رواد األع           
بعث وحسن إدارة المشروعات مع فتح منافذ تمكنهم من الوصول إلى هذه المواد التدريبية بيسر ودون 

  .مقابل وتمكينهم من تقييم تحصيلهم ذاتيا

  :مكونات المشروع
 نقل  محور دعم وتنمية المنشآت الصغيرة،      فيرصد وتطوير أفضل البرامج العربية واألجنبية       

لحكومية والشركاء االجتماعيين واالقتصاديين المعنيين بدعم قدرات الصناعات        الخبرات إلى األجهزة ا   
 الصناعات الصغيرة في لتدريب الرواد القوميالصغيرة ومتناهية الصغر، إعداد برامج على المستوى      

  .ومتناهية الصغير ورفع كفاءتهم

  :الجهات المستفيدة من المشروع
باب، إدارات وأجهزة وبرامج تشغيل الشباب، أصحاب       الداخلين الجدد لسوق العمل من فئات الش      

  .األعمال والمنشآت، األجهزة المعنية بأسواق العمل
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  :مخرجات المشروع
 نقل الخبـرات بـين األجهـزة        –مواد تعليمية وتدريبية خاصة بإدارة وإنشاء المشروعات الصغيرة         

بين والرواد على إقامة المـشروعات   مجال الصناعات الصغيرة، تدريب وتأهيل كوادر من المدر   فيالعاملة  
  . مجال إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرةفي دراسة وتبويب وترويج التجارب الناجحة ،وإدارتها

 التـي  السنوات األخيرة على عقد العديد من الندوات وورش العمـل و           فيوقد عكفت المنظمة    
المتوسطة، كما أعدت العديد من      مجال إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة و      فيهدفت إلى دعم القدرات     

 تصدره المنظمـة حـول التـشغيل        الذي الدوريالدراسات حول هذا الموضوع، إضافة إلى التقرير        
 يفـسح  الـذي ، )2012 – 2010 – 2008 أعوام( صدر منه حتى اآلن ثالثة أعداد     الذيوالبطالة،  

المتوسطة تتناول بالتحليـل     مجال إنشاء المشاريع الصغيرة و     فيمجاال واسعا لموضوع دعم القدرات      
 قروض – ائتمانيةتسهيالت ( تقديمها لها ينبغي التيأهمية هذه المشاريع ومصادر تمويلها والتسهيالت 

 تـصريف   في المساعدة   – يتعلق بالتأهيل والتدريب     فني دعم   – تسهيالت إجراءات تأسيسها     –ميسرة  
  ).منتجاتها، وغير ذلك من األمور
 لعـام   العربـي لمؤتمر العمـل    ) 38(ر المدير العام المقدم إلى الدورة       هذا إضافة إلى أن تقري    

" المشروعات الصغيرة والصغرى والمتوسطة قاطرة النمو الداعمـة للتـشغيل         "  كان بعنوان    2011
  .حيث تناول هذا التقرير وبشكل مفصل كل الجوانب واألسس والخلفيات المتعلقة بهذا الموضوع

  صعوبات ومعوقات التنفيذ
 مسار التنمية   في و العربي للوطن   اإلجمالي القومي الناتج   فيزالت مساهمة القطاع الخاص     ال

 إيجاد فرص الشغل    في التنمية أو    فيعموما من أقل المساهمات على مستوى العالم، كما الزال دوره           
و نمو  يمكن إيجاد تنمية حقيقية أ      بعض الدول العربية وال    فيضعيفا بل يكاد يكون محدودا أو منعدما        

  . فاعلعربي دون قطاع خاص عربي اقتصادي
  مقترحات حلول

 مجال إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة مـن كافـة          فييتطلب األمر بذل مزيد من االهتمام       
  :الدول وخاصة من حيث

 . تنظم أو تحكم وتنظم هذا النشاطالتيسن التشريعات  -

 .يرةتسهيل اإلجراءات المتعلقة بتأسيس وتكوين المشروعات الصغ -

تكوين أجسام قانونية مستقلة تعطى لها صالحيات محددة ونافذة فيما يتعلق باإلشراف والمتابعـة               -
وتدليل كافة الصعاب أمام تكوين وتشغيل المشروعات الصغيرة لتكون بمثابة مؤسسات حاضـنة             

 .وراعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

 . الالزمةاالئتمانيةتقديم الحوافز والتسهيالت  -

  . تسويق منتجاتهافيساعدة الم -
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  :اإلجــراءات المتخـذة 

وجه معالي األمين العام خطاب إلي وزراء  -
الشؤون االجتماعية في الدول األعضاء بتاريخ 

، مرفق به نص القرار ووثيقة 11/2/2009
عربي للحد من الفقر في الدول البرنامج ال"

، التخاذ اإلجراءات الالزمة وحث "العربية
الجهات المختصة والمعنية في الدول األعضاء 
على تنفيذ القرار، وموافاة األمانة العامة بتقارير 
دورية حول ما يتم إنجازه في هذا الخصوص، 
تمهيداً لتضمينها في التقرير الشامل الذي سيتم 

 .رفعه إلي القمة

أتخذ مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  -
الصادر عن الدورة العادية ) 599(القرار رقم 

، الذي تضمن دعوة الدول األعضاء إلى )29(
متابعة تنفيذ قرارات القمة االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية وإعداد تقارير متابعة دورية لما تم 

نة اتخاذه من إجراءات بهذا الصدد، وتلقت األما
الفنية تقارير متابعة من كل من األردن، تونس، 
البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، قطر، 
الكويت، العراق، لبنان، حول التقدم المحرز في 
سياسات خفض الفقر، وتم عرضها على مجلس 

 .وزراء الشؤون االجتماعية العرب

وضعت األمانة العامة خطة لتنفيذ قرار القمة  -
 599 ما تضمنه أيضاً القرار في ضوء القرار

لمجلس وزراء ) 29(الصادر عن الدورة 
الشؤون االجتماعية العرب، يتم متابعتها 
بالتنسيـق مـع المجلـس، وحكومات الدول 

  البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية

 –) 2(ع  . د 18ق  .ق من القرار    10/الفقرة أوالً 
  19/1/2011 – 3ج
  

  

  :بنود القرار

التأكيد على أهمية استمرار الدول األعضاء   - أ
الوطني في مجال في جهودها على المستوى 

تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في 
الدول العربية من خالل تحديث أو تطوير 
سياساتها االجتماعية واستراتيجياتها الوطنية 

 .للحد من الفقر

اإلحاطة علماً بجهود مجلس وزراء الشؤون   -  ب
االجتماعية العرب في تنفيذ البرنامج العربي 

بية بالتنسيق للحد من الفقر في الدول العر
مع الدول األعضاء، وإعداده للخطة التنفيذية 
للبرنامج، وتنظيم أنشطة وفعاليات حول 
سياسات خفض الفقر في عدد من الدول 
العربية، وكذلك جهوده في وضع البرامج 
الخاصة بسياسات خفض الفقر بالتنسيق مع 

 .وكاالت األمم المتحدة المتخصصة

سراع في تنفيذ  الطلب من الدول األعضاء اإل-ج
البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول 

  .العربية

 تكليف األمانة العامة بالتنسيق مع الدول -د
األعضـاء ومجلـس وزراء الشـؤون 
االجتماعية العرب بالعمل مع مؤسسات 
التمويل العربية واإلقليمية والدولية إليجاد 

  .اآلليات الالزمة لتمويل وتنفيذ البرنامج

الستفادة من خبرات منظمات ووكاالت األمم  ا-ه
  .المتحدة المتخصصة في تنفيذ البرنامج

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات

  .الدول العربية •

  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية •
 

  

الصادر عن قمة ) 10(هذا القرار متابعة للقرار رقم 

  2009الكويت 
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األعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الدولية واإلقليميـة ومؤسسات التمويل 
 .نامج الذي سيتم تنفيذه في هذا اإلطارالعربية ذات الصلة، وفقاً لما تضمنه البر

قامت األمانة العامة بناء على طلـب عـدد مـن الدول األعضاء بتقديم الدعم الفني لتفعيل  -
السياسات المتعلقة بخفض الفقر، ووضع األطر الفنية التي تتيح للدول األعضاء وضع برامجهـا 

  . ومشروعاتها الرامية إلى خفض معدالت الفقر
 لتقريـر وتوصيـات االجتماع األول لفريق الخبراء المعني بتنفيذ قرارات القمة وجهت تنفيـذاً -

 إلى وزارات التنمية والشؤون االجتماعية 5/2009 /7بتاريخ ) 546(األمانة العامة التعميم رقم 
في الدول األعضاء لطلب موافاة األمانة العامة باإلجـراءات التـي اتخذتها الوزارات في إطار 

فيذ قرار القمة المتعلق بالبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، وتلقت األمانة العامة تن
 جمهورية – مملكة البحرين – الجمهورية التونسية –تقارير من المملكة األردنية الهاشمية 

 –ولة قطر  د– المملكة العربية السعودية – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -السودان 
 الجمهورية اللبنانية، حول اإلجراءات التي اتخذتها في إطار – جمهورية العراق –دولة الكويت 

 .تنفيذ قرار القمة

قامت األمانة العامة بتنسيق جهودها مع منظومة األمم المتحدة ذات الصلة بقضايا التنمية بهدف  -
 الدول األعضاء األقل نمواً، خاصة ما حشد الموارد المالية الالزمة لتنفيذ برامج خفض الفقر في

 .يتعلق منها بسياسات التنمية، وخفض الفقر

عرضت األمانة العامة الخطة التنفيذية للبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية على  -
الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، لدراسة ما ورد فيها، 

أن تقوم الدول األعضاء بإعداد تقارير دورية حول متابعة تنفيذ القرار، ومدى وتضمن العرض 
التقدم المحرز في مجاالت خفض الفقر في الدول األعضاء، ورفعها إلى المجلس االقتصادي 

، وطلب من الدول األعضاء )599(واالجتماعي، وأقر المجلس الخطة بموجب القرار رقم 
حث قرار المجلس الدول األعضاء على إعداد تقارير متابعة لتنفيذ االسترشاد بما ورد فيها، كما 

 .قرارات القمة التنموية ذات العالقة باختصاص المجلس

 بشان متابعة تنفيذ قرارات 28/12/2009بتاريخ ) 4379/3(وجهت األمانة العامة المذكرة رقم  -
وتلقت األمانة العامة ردوداً من القمة، وطلبت موافاتها بتقارير حول التقدم المحرز في هذا الشأن، 

 .عدد من الدول األعضاء التي تضمنت جهودها في إطار الحد من الفقر

للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الذي أصدر القرار رقم ) 85(تم عرض الموضوع على الدورة  -
مة ، الذي تضمن اإلحاطة علماً بالتقرير الذي أعدته األمانة العا2/2010 /11بتاريخ ) 1810(

لمتابعة تنفيذ قرارات القمة، ودعا القرار الدول األعضاء والمجالس الوزارية العربية 
 .المتخصصة، إلى مواصلة جهودها لتنفيذ نتائج وقرارات القمة
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تم عرض الموضوع على الدورة العادية الثانية والعشرون لمجلس جامعة الدول العربية على  -
 الدعم تقديم إلى األعضاء الدول الذي تضمن دعوة) 528(مستوى القمة، وأصدر القرار رقم 

 .نمواً األقل العربية للدول الالزم والفني المادي

للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الذي أصدر القرار رقم ) 86(تم عرض الموضوع على الدورة  -
عامة اإلحاطة علماً بالتقرير المقدم من األمانة ال"، الذي نص على 9/2010 /30بتاريخ ) 1832(

لمتابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة ) القطاعين االقتصادي واالجتماعي(لجامعة الدول العربية 
، كما نص القرار )"2009كانون ثان / يناير : الكويت(العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية 

انة العامة إلى دعوة الدول العربية والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة واألم"على 
 ".تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية

تم عرض الموضوع على الدورة الثالثين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، التي عقدت  -
 :لىالذي نص ع) 632(، وأصدر القرار رقم 2010 ديسمبر 12في مقر األمانة العامة يوم 

دعوة الدول األعضاء إلى مواصلة جهودها لتنفيذ قرارات القمة االقتصادية والتنموية  �
واالجتماعية ذات الصلة بمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، وعلى نحو خاص منها 
البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، والبرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية 

 .لأللفية

دعوة الدول األعضاء إلى موافاة األمانة الفنية بتقارير حول اإلجراءات التي اتخذتها لتنفيذ  �
ذات الصلة بعمل ) 2009يناير / الكويت (قرارات القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية 

 .مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب

 القمة االقتصادية والتنموية دعوة الدول األعضاء إلى تبني مبادرات لتنفيذ قرارات �
 . مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرباعية، خاصة القرارات ذات الصلة بواالجتم

تكليف األمانة الفنية بمتابعة تنفيذ القرار، وإعداد تقرير شامل باإلجراءات المتخذة في هذا  �
لمجلس ) 31(ية الشأن في ضوء ما سيرد إليها من الدول األعضاء ورفعه إلى الدورة العاد

 .وزراء الشؤون االجتماعية العرب

بشأن التحضير للقمة ) 633(كما تضمن قرار مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب رقم  -
دعوة الدول األعضاء، العمل ": العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية الثانية، في فقرته األولى

 ".البرنامج العربي للحد من الفقرعلى إيجاد آليات التمويل الالزمة لتنفيذ 

تم عرض الموضوع على الدورة الحادية والثالثين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  -
الذي دعى الدول األعضاء خاصة الدول األقل نمواً منها إلى موافاة ) 661(الذي أصدر القرار 

شروعات االجتماعية التي أقرها األمانة الفنية بالمشروعات المطلوب دعمها وفقاً لشروط دعم الم
وعلى أن تكون المشروعات المطلوب دعمها في إطار تنفيذ ) 138(المجلس بموجب القرار رقم 
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البرنامج العربي للحد من الفقر، كما دعى القرار الدول األعضاء إلى مواصلة جهودها لمتابعة 
لعرب، كما أصدر المجلس تنفيذ قرارات القمة ذات الصلة بمجلس وزراء الشؤون االجتماعية ا

ي لدى الصندوق العربي للعمل طبالموافقة على االستفادة من الرصيد االحتيا) 657(قراره رقم 
االجتماعي من خالل دعم المشروعات االجتماعية والتنموية في الدول األعضاء بناء على طلبها 

 .مع إعطاء األولوية للدول العربية األقل نمواً

 إلى الدول األعضاء، 2011 ديسمبر 25بتاريخ ) 3557/3(ة التعميم رقم وجهت األمانة العام -
، ولم تتلقى األمانة العامة أي ردود من الدول )661(بشأن تنفيذ القرار المشار إليه أعاله رقم 

، إال من جمهورية مصر العربية )2012أيلول / سبتمبر (األعضاء حتى إعداد هذه الوثيقة 
م /198/1(، والمذكرة رقم 2012شباط /  فبراير 7 بتاريخ )119(بموجب مذكرتها رقم 

 من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين، واللذان 2012كانون ثان /  يناير 29 بتاريخ 2012/ف
 .يتضمنا طلب دعم مشروعات اجتماعية في ذات اإلطار

) 60 (وسيتم عرض الموضوعات الوارد من جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، على الدورة -
تشرين / للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب المقرر عقده في شهر أكتوبر 

 لدراستها تمهيداً لرفعها إلى الدورة الثانية والثالثين لمجلس وزراء الشؤون 2012األول 
 .الهالمشار إليه أع) 661(االجتماعية العرب التخاذ قرار بشأنها، وذلك تنفيذاً للقرار رقم 

بعد دراسة الموضوعات الوارد من جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين من قبل المكتب  -
التنفيذي للمجلس، تم عرض الموضوعات على الدورة الثانية والثالثين لمجلس وزراء الشؤون 

  : األولى والرابعة علىالذي نصت فقرتيه) 693(االجتماعية العرب، الذي أصدر القرار رقم 

على طلب وزارة التأمينات والشؤون االجتماعية في جمهورية مصر العربية، لدعم الموافقة  -1
فقط خمسون ( $ 50000مشروع وحدة لرعاية وتأهيل حاالت التوحد بمبلغ إجمالي قدره 

، خصماً من بند دعم المشروعات االجتماعية المدرج في موازنة )ألف دوالر أمريكي
  ".2013 الصندوق العربي للعمل االجتماعي لعام

الموافقة على مساهمة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب لدعم المشروعات  -4
 :االجتماعية التالية في دولة فلسطين

  .مشروع تأهيل ذوي اإلعاقة عن طريق تزويدهم بأجهزة مساندة -
  .في دولة فلسطين) الشبيبة والفتيات(مشروع دعم المراكز االجتماعية  -

خصماً من بند دعم ) مائة ألف دوالر أمريكي($ 100000وذلك بمبلغ إجمالي قدره 
المشروعات االجتماعية المدرج في موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي لعام 

2013. 
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من رصيد الوفورات ) مائة ألف دوالر أمريكي($ 100000الموافقة على تخصيص مبلغ  -5
جتماعي لدعم المشروعات في الصندوق العربي للعمل اال) االحتياطي النقدي(النقدية 

 . االجتماعية في دولة فلسطين

الصادر عن الدورة الثانية والثالثين لمجلس وزراء ) 689(كما أصدر المجلس القرار رقم  -
دعوة الدول "، الذي نصت فقرته الثانية من أوالً على )4/12/2012 (الشؤون االجتماعية العرب

األمانة الفنية بالمشروعات المطلوب دعمها وفقاً األعضاء خاصة األقل نمواً منها إلى موافاة 
، وعلى أن )138(لشروط دعم المشروعات االجتماعية التي أقرها المجلس بموجب القرار رقم 

تكون المشروعات المطلوب دعمها في إطار تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر والبرنامج 
/ يناير : الكويت(أقرتهما القمة التنموية األولى العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية اللذان 

 )".2011كانون ثان / يناير : شرم الشيخ(وأكدت عليهما القمة التنموية الثانية ) 2009كانون ثان 

    :التنفيذ ومعوقات صعوبات

تكمن الصعوبات بشكل أساسي في توفير التمويل الكافي للبرنامج، ولم يتسنى توفير تمويل يتيح تنفيذ                −
برنامج على المستوى اإلقليمي، إال أنه على المستوى الوطني، فإن عدداً من الدول األعضاء قامـت               ال

  .باتخاذ خطوات هامة في إطار التنفيذ على المستوى الوطني
ال يتم موافاة األمانة العامة بتقارير منتظمة حول ما قامت به الدول األعضاء من إجـراءات لتنفيـذ                   −

ق صعوبات في متابعة تنفيذ القرار، فضالً عن عدم إمكانيـة إعـداد تقـارير               القرار، األمر الذي يخل   
  .المتابعة حول التنفيذ لرفعها إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة

  .من بين الصعوبات الفنية عدم توفر البيانات المرتبطة بتحليل قياسات خفض الفقر −
القادرة على تصميم البرامج والمـشروعات      هناك حاجة ماسة لبناء القدرات وتوفير الخبرات الالزمة          −

 .ذات الصلة بسياسات خفض الفقر

  : واإلجراءات المتخذة بشأنهاالحلول مقترحات

تعديل آليات رصد تنفيذ البرنامج بما يتوافق مع قدرة الدول األعضاء على تنفيذ متطلبات البرنـامج،                 −
 على مجلس وزراء الشؤون االجتماعيـة       بما في ذلك إعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ، يتم عرضها         

 وفي إطار تنفيذ هـذا المقتـرح      ،  العرب، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، تمهيداً لرفعها إلى القمة       
/  ديسمبر 4ية والثالثين بتاريخ    وافق مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في اجتماع دورته الثان         

دورات للمسؤولين في الدول األعضاء خـالل       ة بتنظيم   ، على مقترح األمانة العام    2012كانون األول   
 .2013عام 

بناء القدرات وتوفير الخبرات الالزمة القادرة على تصميم البرامج والمـشروعات ذات الـصلة               -
بسياسات خفض الفقر، وذلك من خالل تنظيم دورات تدريبية للمسؤولين في الدول األعضاء في              
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وفي إطار تنفيـذ هـذا      ة،  م المتحدة المتخصصة ذات العالق    هذا المجال بالتنسيق مع وكاالت األم     
 وافق مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في اجتماع دورتـه الثانيـة والثالثـين            المقترح
دورات للمـسؤولين   ، على مقترح األمانة العامة بتنظيم       2012كانون األول   /  ديسمبر   4بتاريخ  

 .2013في الدول األعضاء خالل عام 

وفـي   للحد من الفقر في الدول العربيـة،         لية لتمويل برامج ومشروعات البرنامج العربي     إيجاد آ  -
 وافق مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في اجتماع دورته الثانية           إطار تنفيذ هذا المقترح   

 فادة مـن على مقترح األمانة العامـة لالسـت  ،  2012كانون األول   /  ديسمبر   4والثالثين بتاريخ   
 العربي للعمل االجتماعي لتمويل برامج ومشروعات البرنامج فـي الـدول العربيـة              الصندوق

 .وخاصة األقل نمواً منها

 أمير دولة –االستفادة من مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح  -
ة الكويت بشأن توفير الموارد المالية الالزمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغير

  .والمتوسطة في الوطن العربي

  :القرار تنفيذ حول العام التقييم

هناك تقدم نسبي على المستوى الوطني في مجال تنفيذ البرنامج وخاصة بالنسبة لدول الخليج  -
والدول النامية، وال تزال الدول األقل نمواً تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ البرامج، نظراً لقلة 

  .تها إلى الدعم الفني بما في ذلك الكوادر الفنية المتخصصةالموارد المالية، وحاج
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  :اإلجــراءات المتخـذة 

وجه معالي األمين العام خطاب إلي وزراء  -
الشؤون االجتماعيـة فـي الــدول األعضاء 

رفق به نص القـرار ، م11/2/2009بتاريخ 
البرنامج العربي لتنفيذ األهداف "ووثيقـة 

، التخاذ اإلجراءات الالزمة "التنموية لأللفية
وحث الجهات المختصة والمعنية في الدول 
األعضاء على تنفيذ القرار، وموافاة األمانة 
العامة بتقارير دورية حول ما يتم إنجـازه فـي 

 التقرير هذا الخصوص، تمهيداً لتضمينها في
 .الشامل الذي سيتم رفعه إلي القمة

تتابع األمانة العامة تنفيذ القرار بالتنسيق مع  -
الدول األعضاء وفقا لما ورد في البرنامج 
التنفيذي الذي أقره مجلس وزراء الشؤون 
االجتماعية العرب في الدورة الثامنة والعشرين، 
وتلقت األمانة العامة تقارير من عدد من الدول 

عضاء حول متابعتها لتنفيذ األهداف التنموية األ
 .لأللفية

وضعت األمانة العامة خطة لتنفيذ قرار القمة  -
بالتنسيق مع مجلس وزراء الشؤون االجتماعية 
العرب وحكومـات الدول األعضاء والمنظمات 
العربية المتخصصة والمنظمات الدولية 
واإلقليميـة ومؤسسات التمويل العربية ذات 

فقاً لما تضمنه البرنامج الذي سيتم الصلة، و
 .تنفيذه في هذا اإلطار

تم عرض الموضوع على الدورة العادية التاسعة  -
والعشرين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية، 

  البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية

 –) 2(ع  . د 18ق  .ق من القرار    11/الفقرة أوالً 
 19/1/2011 – 3ج

  

  

  :بنود القرار

ية استمرار جهود الدول التأكيد على أهم  - أ
األعضاء على المستوى الوطني في إطار 
تنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ األهداف 
التنموية لأللفية ودعوتها إلى مواصلة 
جهودها لتنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ 

 .األهداف التنموية لأللفية

اإلحاطة علماً بجهود مجلس وزراء الشؤون   -  ب
 البرنامج العربي االجتماعية العرب في تنفيذ

لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية، وفي وضع 
الخطة التنفيذية للبرنامج، وكذلك في إصدار 
التقارير العربية المتخصصة في هذا الشأن، 
وتنظيم فعاليات تدريبية وورش عمل 
متخصصة، وذلك بالتنسيق مع الدول 
األعضاء والمنظمات العربية المتخصصة 

 .دة ذات الصلةووكاالت األمم المتح

تكليف األمانة العامة، بالتنسيق مع الدول   - ج
األعضاء ومجلس وزراء الشؤون 
االجتماعية العرب، العمل مع مؤسسات 
التمويل العربية واإلقليمية والدولية إليجاد 

  .اآلليات الالزمة لتمويل وتنفيذ البرنامج
الطلب من الدول األعضاء العمل على   - د

وضع آليات  و اإلحصائيةهاقدراتتعزيز 
 التقدم المحرز نحو  ورصدقياسواضحة ل

التنموية بما في ذلك إعداد تحقيق األهداف 
تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وفقاً للمعايير 

 .الدولية

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات

  .الدول العربية •

  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية •
 

  

 الصادر عن قمة )11(هذا القرار متابعة للقرار رقم 

  2009الكويت 
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الذي تضمن أهمية متابعة تنفيذ البرنامج العربي لألهداف التنموية ) 604(واتخذت القرار رقم 
ابعة العمل إلصدار التقرير الثالث حول األهداف التنموية في لأللفية، وكلف األمانة العامة بمت

كما دعا القرار ، )األسكوا(بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا الدول العربية، 
الدول األعضاء إلى مواصلة تقديمها لتقارير المتابعة حول التقدم المحرز في تحقيق األهداف 

  .التنموية لأللفية
مت األمانة العامة بالتعاون مع منظمات ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة أعضاء مجموعة قا -

العمل المعنية بمتابعة تنفيذ األهداف التنموية لأللفية في المنطقة العربية، بإصدار التقرير العربي 
رير، الثالث لألهداف التنموية في الدول العربية، وتم عقد ثالث اجتماعات فنية إلصدار التق

األمانة العامة، األسكوا، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : وتشكلت لجنة تحرير التقرير من كل من
 .برنامج األمم المتحدة للسكان

تم عرض مشروع التقرير على اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الموضوعية األولى  -
 بمقر األمانة العامة لجامعة 6/2010 /10و9لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، يومي 

الدول العربية بالقاهرة، تمهيداً لرفعه إلى معالي وزراء التنمية والشؤون االجتماعية، ووجهت 
، إلى الدول األعضاء لطلب موافاتها 7/2010 /4 بتاريخ 2486/3األمانة العامة المذكرة رقم 

لتنفيذ األهداف التنموية، وتلقت األمانة بمالحظاتها حول مشروع التقرير في إطار الجهود الرامية 
العامة ردوداً من عدد من الدول األعضاء التي تضمنت مالحظاتهم حول التقرير، وكذلك تجارب 

 .ناجحة في هذا المجال

 في اجتماع 30/6/2010تم عرض التقرير على وزراء التنمية والشؤون االجتماعية العرب يوم  -
وزراء الشؤون االجتماعية العرب، وأصدر المجلس القرار الدورة الموضوعية األولى لمجلس 

تكليف األمانة الفنية بالتنسيق مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي "الذي تضمن ) 1(رقم 
، ومجموعة العمل المعنية بمتابعة تنفيذ األهداف التنموية لأللفية، برفع التقرير في )اإلسكوا(آسيا 

للجمعية العامة ) 65(اء وما يرد من الدول األعضاء إلى الدورة ضوء مالحظات معالي الوزر
لألمم المتحدة، ليمثل موقف اإلقليم العربي من تنفيذ األهداف التنموية لأللفية لدى الجمعية العامة 
ومؤتمرها العام رفيع المستوى حول األهداف التنموية لأللفية، وفي هذا اإلطار شاركت األمانة 

 إلى 20المؤتمر العام رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة في الفترة من الفنية في أعمال 
 في نيويورك، وقامت بتسليم التقرير في صورته النهائية إلى األمم المتحدة، وتم 22/9/2010

عرضه على المؤتمر العام والجمعية العامة لألمم المتحدة ضمن التقارير اإلقليمية حول تنفيذ 
 .تنموية لأللفيةاألهداف ال

قامت األمانة الفنية في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية بإعداد جدول لمتابعة تنفيذ  -
قرارات القمة، تم عرضه على اللجنة الوزارية المشكلة من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي 
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س االقتصادي للمجل) 85(لمتابعة تنفيذ قرارات القمة، وتم عرضه على الدورة العادية 
 :، والذي نصت فقرتيه الثانية والرابعة على)1810(واالجتماعي التي أصدرت القرار رقم 

االقتصادية  العربية القمة قرارات تنفيذ متابعة حول شامل تقرير بإعداد العامة األمانة تكليف" �
 القمة العربية تقرارا تنفيذ بمتابعة المعنية الوزارية اللجنة على للعرض واالجتماعية والتنموية

 ."القادم اجتماعها في واالجتماعية والتنموية االقتصادية

مواصلة  إلى المتخصصة، العربية والمنظمات الوزارية والمجالس األعضاء الدول دعوة" �
 ."واالجتماعية والتنموية االقتصادية العربية القمة نتائج وقرارات لتنفيذ جهودها

االجتماعي المشار إليه أعاله، قامت األمانة الفنية بتحديث جدول تنفيذاً لقرار المجلس االقتصادي و -
متابعة تنفيذ قرارات القمة في ضوء المستجدات وما ورد إليها من الدول األعضاء، وتم عرضه 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ومن ثم على ) 86(على اجتماع اللجنة االجتماعية للدورة 
، والذي أصدر 30/9/2010 إلى 26 الوزاري في الفترة من للمجلس على المستوى) 86(الدورة 

دعوة الدول األعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى "قراراً تضمن 
 ".مواصلة جهودها لتنفيذ ومتابعة قرارات القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية

س وزراء الشؤون االجتماعية العرب، التي عقدت تم عرض الموضوع على الدورة الثالثين لمجل -
 :الذي نص على) 632(، وأصدر القرار رقم 2010 ديسمبر 12في مقر األمانة العامة يوم 

دعوة الدول األعضاء إلى مواصلة جهودها لتنفيذ قرارات القمة االقتصادية والتنموية  �
، وعلى نحو خاص منها واالجتماعية ذات الصلة بمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب

البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، والبرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية 
 .لأللفية

دعوة الدول األعضاء إلى موافاة األمانة الفنية بتقارير حول اإلجراءات التي اتخذتها لتنفيذ  �
ذات الصلة بعمل ) 2009يناير / يت الكو(قرارات القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية 

 .مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب

دعوة الدول األعضاء إلى تبني مبادرات لتنفيذ قرارات القمة االقتصادية والتنموية  �
 . مل مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العربعواالجتماعية، خاصة القرارات ذات الصلة ب

يذ القرار، وإعداد تقرير شامل باإلجراءات المتخذة في هذا تكليف األمانة الفنية بمتابعة تنف �
لمجلس ) 31(الشأن في ضوء ما سيرد إليها من الدول األعضاء ورفعه إلى الدورة العادية 

 .وزراء الشؤون االجتماعية العرب

بشأن التحضير للقمة ) 633(كما تضمن قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم  -
دعوة الدول األعضاء، العمل ": تصادية والتنموية واالجتماعية الثانية، في فقرته األولىالعربية االق
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على إيجاد آليات التمويل الالزمة لتنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية، والسعي 
 ".إلى تبني مبادرات عربية على مستوى القادة تسهم في تنفيذ هاذين البرنامجين

 الموضوع على الدورة الحادية والثالثين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب تم عرض -
الذي تضمن دعوة ) 661(الموضوع وأصدر القرار رقم ) 2011كانون األول / ديسمبر: بيروت(

) األمانة الفنية للمجلس(الدول األعضاء وخاصة األقل نمواً منها إلى موافاة األمانة العامة 
لوب دعمها وفقاً للشروط التي أقرها المجلس على أن تقوم هذه المشروعات في بالمشروعات المط

إطار تنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية، كما دعى القرار الدول األعضاء إلى 
مواصلة جهودها لمتابعة تنفيذ قرارات القمة ذات الصلة بمجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

 .العرب

 إلى الدول األعضاء، 2011 ديسمبر 25بتاريخ ) 3557/3(األمانة العامة التعميم رقم وجهت  -
، ولم تتلقى األمانة العامة أي ردود من الدول )661(بشأن تنفيذ القرار المشار إليه أعاله رقم 

، إال من جمهورية مصر العربية )2012أيلول / سبتمبر (األعضاء حتى إعداد هذه الوثيقة 
م /198/1(، والمذكرة رقم 2012شباط /  فبراير 7بتاريخ ) 119(تها رقم بموجب مذكر

 من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين، واللذان 2012كانون ثان /  يناير 29 بتاريخ 2012/ف
 .يتضمنا طلب دعم مشروعات اجتماعية في ذات اإلطار

) 60(ن، على الدورة وسيتم عرض الموضوعات الوارد من جمهورية مصر العربية ودولة فلسطي -
تشرين / للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب المقرر عقده في شهر أكتوبر 

 لدراستها تمهيداً لرفعها إلى الدورة الثانية والثالثين لمجلس وزراء الشؤون 2012األول 
 .لمشار إليه أعالها) 661(االجتماعية العرب التخاذ قرار بشأنها، وذلك تنفيذاً للقرار رقم 

بعد دراسة الموضوعات الوارد من جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين من قبل المكتب  -
التنفيذي للمجلس، تم عرض الموضوعات على الدورة الثانية والثالثين لمجلس وزراء الشؤون 

) 5،4،1(الذي نصفت فقراته ) 693(لقرار رقم ، الذي أصدر ا)4/12/2012 (االجتماعية العرب
 :على

الموافقة على طلب وزارة التأمينات والشؤون االجتماعية في جمهورية مصر العربية، لدعم  -1
فقط خمسون ( $ 50000مشروع وحدة لرعاية وتأهيل حاالت التوحد بمبلغ إجمالي قدره 

، خصماً من بند دعم المشروعات االجتماعية المدرج في موازنة )ألف دوالر أمريكي
 ".2013مل االجتماعي لعام لعربي للعالصندوق ا

الموافقة على مساهمة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب لدعم المشروعات  -4
 :االجتماعية التالية في دولة فلسطين

  .مشروع تأهيل ذوي اإلعاقة عن طريق تزويدهم بأجهزة مساندة -
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  .في دولة فلسطين) الشبيبة والفتيات(مشروع دعم المراكز االجتماعية  -
خصماً من بند دعم ) مائة ألف دوالر أمريكي($ 100000بلغ إجمالي قدره وذلك بم

المشروعات االجتماعية المدرج في موازنة الصندوق العربي للعمل االجتماعي لعام 
2013. 

من رصيد الوفورات ) مائة ألف دوالر أمريكي($ 100000الموافقة على تخصيص مبلغ  -5
العربي للعمل االجتماعي لدعم المشروعات في الصندوق ) االحتياطي النقدي(النقدية 

 . االجتماعية في دولة فلسطين

الصادر عن الدورة الثانية والثالثين لمجلس وزراء ) 689(كما أصدر المجلس القرار رقم  -
دعوة الدول "، الذي نصت فقرته الثانية من أوالً على )4/12/2012 (الشؤون االجتماعية العرب

منها إلى موافاة األمانة الفنية بالمشروعات المطلوب دعمها وفقاً األعضاء خاصة األقل نمواً 
، وعلى أن )138(لشروط دعم المشروعات االجتماعية التي أقرها المجلس بموجب القرار رقم 

تكون المشروعات المطلوب دعمها في إطار تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر والبرنامج 
/ يناير : الكويت( لأللفية اللذان أقرتهما القمة التنموية األولى العربي لتنفيذ األهداف التنموية

  )".2011كانون ثان / يناير : شرم الشيخ(وأكدت عليهما القمة التنموية الثانية ) 2009كانون ثان 
 إلصدار تقرير جامعة UNDGوفي ذات اإلطار جاري التنسيق مع مجموعة األمم المتحدة للتنمية  -

م المتحدة الرابع حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية في الدول العربية، ومن الدول العربية واألم
 .2013المنتظر إصداره في نهاية عام 

مكافحة األمية بين النساء    " بإعداد مشروع خطة عمل حول       األمانة العامة قامت  : في مجال المرأة   -
  :وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات التالية" في المنطقة العربية

تعميم على اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة بموجـب مـذكرة رقـم         ت األمانة العامة بال   قام -
 لتسمية خبراء متخصصين بدولهم، في مجال محو األمية وتعليم          14/1/2010 بتاريخ   0279/51
  . لتشكيل فريق الخبراء المعني بإعداد خطة العمل،الكبار

 دنية الهاشمية جمهورية السودان،   المملكة األر  ( ربية دول الع  8 ترشيحات من    األمانة العامة تلقت   -
جمهورية لبنان، الجمهورية العربية السورية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، الجمهوري   

 .) دولة فلسطين-التونسية

 بمقر األمانة العامة لمناقشة اإلطـار  ،16/8/2010 اجتماع تشاوري بتاريخ    نظمت األمانة العامة   -
بمشاركة مجموعة من الخبراء    " مكافحة األمية بين النساء في المنطقة العربية      " لخطة العمل    العام

 مكتب التربية   –منظمة المرأة  العربية     (العرب وممثلي مختلف الجهات العربية والدولية المعنية          
كليف خلص هذا االجتماع إلى ت    و).  صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة     –العربي لدول الخليج    

خبير رئيسي وفريق من الخبراء العرب المتخصصين المرشحين من قبل الدول العربيـة للقيـام               
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 - وليس التربوي فقط– إضافة المنظور التنموي تم االتفاق علىبإعداد مشروع خطة العمل حيث      
مقاربـة  : مكافحة األمية بين النساء في المنطقـة العربيـة        "تسميتها  وعلى مشروع خطة العمل     

 ."يةتنمو

المالية على التعاون والمساهمة ) مكتب القاهرة(االتفاق مع منظمة المرأة العربية والبنك الدولي تم  -
 . عداد مشروع خطة العمل المذكورةتكليف فريق من الخبراء إلفي 

تم عرض اإلطار العام لمشروع الخطة على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية              -
) 331(، حيث أصدر القـرار رقـم        )3/10/2010) 56د ع    (331ق(العادية  العرب في دورته    

 :والذي نص على ما يلي

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد مشروع خطة ،دعوة األمانة الفنية بالتنسيق مع إدارة المرأة �
  "مقاربة تنموية: مكافحة األمية بين النساء في المنطقة العربية"عمل 

يم مشروع خطة العمل على الجهات المعنية بالدول العربية تمهيدا قيام إدارة المرأة بتعم �
 .لعرضها على الدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب

 عرض تقرير عن مدى التقدم المحرز في ،الطلب من األمانة الفنية بالتنسيق مع إدارة المرأة �
) 2010 -ديسمبر(جتماعية العرب لمجلس وزراء الشؤون اال) 30(هذا الشأن على الدورة 

 . تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية

حيث اصدر  ) 30( دورته   فيتم عرض المشروع على مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب           -
 : والذي نص على)13/12/2010-12، )30.د (620ق(القرار رقم 

تيجية حول مكافحة األمية بين  أخذ العلم باإلجراءات التي قامت بها إدارة المرأة إلعداد إسترا �
 ".مقاربة تنموية: النساء في المنطقة العربية

تكليف إدارة المرأة استكمال اإلجراءات الالزمة إلعداد إستراتيجية حول مكافحة األمية بين  �
 تمهيداّ لعرضها على المكتب التنفيذي لمجلس ، مقاربة تنموية:النساء في المنطقة العربية

 . تماعية العربوزراء الشؤون االج

 ).  13/12/2010-12،)30.د (620ق(

قامت األمانة العامة بتعميم مشروع خطة العمل على الجهات المعنية بالدول العربيـة بموجـب                -
 لمراجعة محتوى مشروع الخطـة وإبـداء الـرأي          )15/8/2011(بتاريخ  2123/3مذكرة رقم     

بير المتخصص الذي قام بمراجعة الخطـة،       والمالحظات مع القيام بموافاة األمانة العامة باسم الخ       
 .للمشاركة في ورشة العمل المقررة لمناقشة المسودة النهائية لخطة العمل

المملكة األردنية الهاشـمية، جمهوريـة      ( دول العربية هي     10تلقت األمانة الفنية ترشيحات من       -
، مملكة البحـرين،  ، جمهورية مصر العربية، جمهورية  العراق، جمهورية القمر المتحدة        يجيبوت
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 3، ومالحظات عـدد     ) الجمهورية اليمنية  ،المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، سلطنة عمان      
 .)المملكة األردنية الهاشمية، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية(دول عربية هي 

ة األمية بين النـساء     مكافح"قامت األمانة العامة بتنظيم ورشة عمل  لمناقشة الخطة اإلستراتيجية            -
 وذلك بالتعـاون مـع       بمقر األمانة العامة   16/2/2012يوم  "  مقاربة تنموية  :في المنطقة العربية  

منظمة المرأة العربية والبنك  الدولي، شارك في ورشة العمل فريق عمل إعداد الخطة، مجموعة               
ر وممثلي المنظمـات    من الخبراء العرب المتخصصين في مجال التمكين االقتصادي وتعليم الكبا         

، وتم إدراج   )منظمة المرأة العربية، منظمة العمل العربية، يونسكو بيروت، األلكسو        (ذات الصلة   
 .أهم ما خلصت إليه الورشة من أراء قيمة في محتوى الخطة اإلستراتيجية

تـي  للجنة المرأة العربيـة ال    ) 34(قامت األمانة  العامة بعرض الخطة اإلستراتيجية على الدورة           -
 بمقر األمانة العامة، واتخذت اللجنة عدة توصيات بـشأن          23/4/2012-22عقدت خالل يومي    

دعوة األمانة العامة للقيام باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحـو عـرض           : "الخطة اإلستراتيجية أهمها  
الخطة اإلستراتيجية على المجلس الوزاري المختص وذلك للنظر فـي إدراج الموضـوع علـى          

 المملكـة   – بالريـاض    2013 القمة التنموية االقتصادية القادمة المقرر عقدها في         جدول أعمال 
 ". العربية السعودية

للمكتـب التنفيـذي لمجلـس    ) 60(قامت األمانة العامة بعرض مشروع خطة العمل على الدورة        -
، حيـث أعـد     )14/10/2012،  60دع  (وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته العاديـة         

لمجلس وزراء الشؤون االجتماعيـة العـرب       ) 32(مشروع قرار سيعرض على الدورة      المكتب  
 :والذي ينص على ما يلي

" مقاربة تنموية: مكافحة األمية بين النساء في المنطقة العربية"الموافقة على خطة العمل  -
 .بالصيغة المرفقة

افحة األمية بين النساء في مك" لرفع خطة العمل ةتكليف األمانة الفنية باتخاذ اإلجراءات الالزم -
 –الدوحة (إلقرارها من القمة العربية في دورتها القادمة " تنمويةمقاربة : المنطقة العربية

 تستعين بها الدول األعضاء عند وضع خطط عمل كخطة استرشادية) 2013آذار / مارس
 . لمكافحة األمية بين النساء

  )14/10/2012، 60دع (

ض خطة العمل على مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته           قامت األمانة العامة بعر    −
، حيث اتخذ المجلس الوزاري قرار باعتماد خطة العمل وعرضها      )4/12/2012 ،32دع  (العادية  

إلقرارها كخطة استرشادية تستعين بها الـدول       ) 2013الدوحة، مارس   (على القمة العربية القادمة     
  .فيذية لمكافحة األمية بين النساءاألعضاء عند وضع خطط عمل تن
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    :التنفيذ ومعوقات صعوبات

ال يتم موافاة األمانة العامة بتقارير منتظمة حول ما قامت به الدول األعضاء من إجـراءات لتنفيـذ                   −
القرار، األمر الذي يخلق صعوبات في متابعة تنفيذ القرار، فضالً عن عدم إمكانيـة إعـداد تقـارير                  

 .يذ لرفعها إلى مجلس الجامعة على مستوى القمةالمتابعة حول التنف

عدم وجود التمويل الالزم لتمويل البرنامج في الدول العربية األقل نمواً، األمر الذي يحول دون تحقيق  −
 .األهداف المحددة في البرنامج، وبخاصة على المستوى اإلقليمي

لنموذج المعد من األمم المتحدة في هذا الشأن،        ال يتم إعداد تقارير تنفيذ األهداف التنموية لأللفية وفقاً ل          −
األمر الذي يؤدي إلى أن التقارير الوطنية ال يتم إعدادها وفقاً لمواصفات األمـم المتحـدة وبالتـالي                  

  .اختالف النسب واألرقام بين التقارير الوطنية والتقارير األممية

  : المتخذة بشأنهاواإلجراءات الحلول مقترحات
وفي إطار تنفيـذ    لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية،     تمويل البرنامج العربي    ساعدة على   للمإيجاد آلية    −

 وافق مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في اجتماع دورته الثانيـة والثالثـين   هذا المقترح 
لالستفادة من رصيد الوفورات    ، على مقترح األمانة العامة      2012كانون األول   /  ديسمبر   4بتاريخ  

نقدية في الصندوق العربي للعمل االجتماعي لتمويل برامج ومشروعات البرنـامج فـي الـدول               ال
على مجلس وزراء الشؤون االجتماعيـة      الموضوع  العربية وخاصة األقل نمواً منها، وتم عرض        

الذي نصت فقرتـه  ) 698(الذي اصدر القرار رقم ، 2012ديسمبر  4يوم ) 32(العرب في دورته    
عوة الدول األعضاء إلى مواصلة تقديم تقاريرها عن ما تم إحـرازه فـي تحقيـق                د"الثانية على   

األهداف التنموية لأللفية إلى مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، بهدف تقييم ما تم تحقيقـه               
 ".في هذا الشأن والعمل على متابعة تنفيذ اإلعالن العربي لألهداف التنموية لأللفية

 بالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصة العاملة في المنطقة العربيـة            تنظيم دورات تدريبية   −
للمسؤولين في الدول العربية عن إعداد تقارير األلفية بهدف تمكينهم من إعـداد التقـارير وفقـاً                 

 وافق مجلس وزراء الشؤون االجتماعية وفي إطار تنفيذ هذا المقترح، للمواصفات الدولية واألممية 
، على مقتـرح    2012كانون األول   /  ديسمبر   4اجتماع دورته الثانية والثالثين بتاريخ      العرب في   

 وسيتم العرض على 2013بتنظيم دورات للمسؤولين في الدول األعضاء خالل عام  .األمانة العامة
 . التخاذ القرار الالزم2012المجلس الوزاري في ديسمبر 

  :القرار تنفيذ حول العام التقييم

 نسبي على المستوى الوطني في مجال تنفيذ البرنامج وخاصة بالنسبة لدول الخليج والدول              هناك تقدم 

النامية، وال تزال الدول األقل نمواً تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ البرامج، نظراً لقلة الموارد المالية، 

ــصة         ــة المتخص ــوادر الفني ــك الك ــي ذل ــا ف ــي بم ــدعم الفن ــى ال ــا إل .وحاجته
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حددت آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي 
  :هي مهام المنظمة في أربعة محاور رئيسة

 .إنشاء مرصد عربي للتربية والتعليم .1

المصفوفات المساهمة في وضع الدراسات واألدلة و .2
التعليمية، وإجراء المسوحات الالزمة التي تستهدف 

 .في مجملها السعي إلى تنفيذ الخطة

تحليل التقارير الواردة إلى المرصد من الدول العربية  .3
حول تنفيذ الخطة، ووضع تقرير شامل عن سير 
عملية التنفيذ، يرفَع إلى معالي األمين العام لجامعة 

لى رفعه إلى مجلس الجامعة الدول العربية، الذي يتو
 .على مستوى القمة

وضع تقرير تقويمي للخطة بالتعاون مع األمانة العامة  .4
لجامعة الدول العربية بعد مرور السنوات الخمس 
األولى للتأكد من جدية التنفيذ ووضع المعالجات 

   .الالزمة للصعوبات والمشكالت التي واجهت التنفيذ

جهود المنظمة في تنفيذ حول تقرير محين وفي ما يلي 
  و)2009يناير / الكويت(القمتين الخطة وفقا لقرارات 

  )2011 يناير 19: شرم الشيخ(

  :أوال ـ المرصد عربي للتربية والتعليم
  :لمتخذة اإلجراءات ا-

إنشاء "نصت الخطة في باب آليات التنفيذ والمتابعة على 
 األساسية وحدد له الوظائف" مرصد عربي للتّربية والتعليم

  :التالية
 .رصد أوضاع التعليم العربي ومتابعتها -

 .حصر التجارب والبرامج الناجحة وتعميمها -

إصدار تقرير سنوي عن أوضاع التعليم في الوطن  -
 .العربي

  تطوير التعليم في الوطن العربي

) 2(ع  . د 18ق  .ق من القرار    12/الفقرة أوالً 
 19/1/2011 – 3 ج–

)  12ه�ا ا���ار ������ ���ار ر�� (  
� ��� ا����� � 2009ا���در 

  

  :بنود القرار

اإلحاطة علماً بالخطوات التنفيذية التي تم   -أ 
 إطالق خطة تطوير إنجازها خالل سنتي

 – 2009(التعليم في الوطن العربي 
2010(. 

اإلحاطة علماً بالمساعي التي تقوم بها   -ب 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 الدعم الفني للمتطلبات العاجلة للدول لتقديم
العراق وفلسطين (ذات األوضاع الخاصة 

من أجل تنفيذ ) والصومال وجيبوتي والقمر
ج والمشروعات ذات األولوية لهذه البرام
 .الدول

الطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة   -ج 
والعلوم استكمال جهودها في تطوير بنية 
المعلومات التربوية والتعليمية في الدول 

 .العربية

الطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة   -د 
والعلوم، بالتعاون والتنسيق مع الدول 

مال الدراسات والبحـوث األعضاء، استك
 .التشخيصية لواقع التعليم في الوطن العربي

الطلب من الدول األعضاء اعتماد آليات   -ه 
تنفيذ خطة تطوير التعليم التي أعدتها 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
للشروع في تنفيذها مع مراعاة المرونة وفق 

 .إمكانات الدول وسياساتها المعتمدة

  :التنفيذ عن المسؤولة تالجها
  الدول العربية •

  األمانة العامة لجامعة الدول العربية •

 والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم •
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إنشاء مراصد وطنية للتّربية والتعليم تتولى متابعة تنفيذ الخطّة، ووضع الدراسات والبحوث "كما نصت على 
  ".أدوات المتابعة والرصد والتقويمالمساندة و

وفي إطار تنفيذ الخطّة، جعلت األلكسو من إنشاء المرصد إحدى أولوياتها وعملت على تحقيقها، حيث نظمت 
 ورشة عمل دعت إليها خبراء وفنيين من مختلف البلدان العربية وكلفتهم 2/10/2009-29/9خالل الفترة 

ن أن ينهض بها وأدوات عمله واقتراح تمشيات عملية إلنجازه، بوضع تصور للمرصد والوظائف التي يمك
  .وذلك اعتمادا على دراسات جدوى وتقارير حول مراصد وقواعد بيانات مختلفة

 :وانطالقا من أعمال هذه الورشة وما تضمنته خطة تطوير التعليم تم وضع التصور التالي

  :مهام المرصد ووظائفه -1
  ،تابعتهارصد أوضاع التعليم العربي وم -
 حصر التجارب والبرامج الناجحة وتعميمها، -

 استشراف التحوالت في مجال التّربية والتعليم، -

 إصدار تقرير سنوي عن أوضاع التعليم في الوطن العربي، -

 المساهمة في وضع الدراسات واألدلّة والمرجعيات، -

 لسهر على تحيينها وإثرائها باستمرار،بناء قاعدة بيانات حول واقع التّربية والتعليم في البالد العربية وا -

 تحليل البيانات واستثمارها في البحوث والدراسات، -

 .وضع جهاز للمؤشرات التّربوية العربية -

 :الهيكلـة والتسيير -2

  :يعمل المرصد في شكل شبكة تتكون من العناصر اآلتية
 :لوم بتونس وتتضمن كائنة بمقر المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعوحدة مركزيـة -

قاعدة بيانات ترصد واقع التربية والتعليم وتوفر معلومات حول األنظمة التربوية تتسم بالمصداقية  •
والدقّة والوجاهة، وقابلة للمقارنة وصالحة للمساعدة على أخذ القرار وإنجاز البحوث والدراسات 

 .إلقليميومتابعة سير العملية التعليمية على المستويين الوطني وا

 مراصد وطنية للتربية إنشاء”مهمة  عهدت خطة تطوير التعليم إلى الدول العربية :الوحدات الوطنيـة -
من بين وظائفها توفير المعطيات حول واقع التربية والتعليم لخزنها في قاعدة البيانات " والتعليم

 .المركزية

ة والتعليم تشرف على قاعدة البيانات وتحليل لجنة علمية مكونة من مختصين وخبراء في مجال التربي -
 .المعطيات ومتابعة الدراسات والبحوث وتأمين التقرير السنوي للمرصد

  : إنجاز العمليات التالية2011 و2009كما تم في الفترة ما بين 
م  ت2009/ 10-2 إلى 9-29عقد االجتماع األول للجنة العلمية للمرصد العربي للتّربية خالل الفترة  -

  .خالله تحديد أهداف المرصد ومهامه والبنية التحتية الالزمة النطالقه
 .تعيين منسق للمرصد وتشكيل لجنة تشرف على تسييره -
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 .تعيين منسقي المراصد الوطنية وضبط برنامج عمل لتدريبهم -

 .اقتناء التجهيزات الالزمة لنشاط المرصد وتخصيص فضاء في مقر المنظمة الحتضانه -

 :ور لقاعدة البياناتوضع تص -

 إعداد االستبيانات الالزمة لجمع المعطيات، •

 تصميم القاعدة، •

 . الجداول التأليفية–الجداول حسب البلدان : إعداد المخرجات •

، تم 2010 نوفمبر 3-1تنظيم ورشة عمل لفائدة منسقي المراصد الوطنية بالدول العربية في الفترة  -
لمرصد وآليات عمله وطرق التواصل مع الوحدة المركزية وتحديد خاللها تقديم عرض حول مكونات ا

 .مهام المنسقين الوطنيين

 بتونس تمت خاللها مناقشة 2011سبتمبر  21-20تنظيم ورشة تدريبية للمنسقين الوطنيين خالل الفترة  -
ال البيانات جميع المراحل التي  مر بها المرصد واإلجراءات التي اتخذتها المنظمة على مستوى إدخ

كما . الواردة من الدول العربية تمهيدا لتحليلها وإعداد التقرير التربوي ما قبل األول أو التقرير الصفر
ناقش المنسقون الصعوبات التي تواجههم في جمع البيانات من القطاعات المختلفة واقترحوا النظر في 

نسق الوطني لتوفير البيانات المطلوبة بالتعاون إمكانية أن تشكل لجنة داخل كل بلد عربي تتعاون مع الم
  .مع اللجنة الوطنية للتّربية والثقافة والعلوم

  :ود المبذولة اإلنجازات التّاليةوقد نتج عن الجه

o ه المرصد وضع تطبيقةة وفق االستبيان الذي أعدول العربيإلدخال المعطيات التي وفّرتها الد. 

o ة البنك  تطوير أداة للمقارنة المرجعية ألداء المنظومة التربوية في الوطن العربيباالعتماد على برمجي
 (AWEI)الدولي

o لى احصائيات وبيانات تربوية تم تجميعها من مختلف مصادر المعلومات بناء قاعدة بيانات تحتوي ع
 .واإلقليميةالعالمية على غرار معهد اليونسكو لإلحصاء والبنك الدولي وغيرها من التقارير الدولية 

o قين الوطنيين والباحثينه إلى المنسوالجمهور العريض اإلعداد لفتح موقع إلكتروني خاص بالمرصد موج 
 .ب حاجتهكّل حس

لدعم المرصد وذلك بتمكينه من هبة قدرها  (World Bank)البنك العالمي إمضاء اتفاقية تعاون مع  -
املة في قدرات البشرية العل تصرف إلنجاز برنامج يهدف إلى تنمية ا دوالر أمريكي362.000

كما نصت االتفاقية على تحويل البرمجية التي طورها البنك . المرصد المركزي والمراصد الوطنية
 .العالمي لمتابعة تطور التعليم في البالد العربية إلى قاعدة بيانات المرصد مع تعريبها وتطويرها

)AWEI(Arab World  Education Performance Index 
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o  الشروع في إعداد دراسات مرجعية في عدد من القضايا المحورية في مجال التعليم من بينها دراسة
أنماط حوكمة األنظمة التربوية وأثرها على تسيير "وأخرى حول " ادماج التكنولوجيات الحديثة في التعليم"

 ".المؤسسات التعليمية وضمان جودة خدماتها

o ويتضمن العربي واقع التربية والتعليم في الوطنمرصد العربي للتربية حول إعداد التقرير األول لل 
لتحاق، اإلنصاف، اال( عرضا وتحليال ألهم مؤشرات أداء المنظومة التربوية بمختلف مراحلها وأبعادها 

 ).الجدوى، الجودة

  :اإلنجازنسبة  -
طة والعمليات وهو عمل مستمر، غير يمثّل إرساء المرصد العربي للتربية مشروعا طويل المدى متعدد األنش

هنالك عمليات أساسية . محدد في الزمن وقابل للتطوير بصفة مستمرة، وبالتالي يصعب تحديد نسبة إلنجازه
  .تشكل قاعدة لألنشطة القادمة، وقد أنجز جانب كبير منها، مثل قاعدة البيانات وجهاز المؤشرات

  :ول المقترحةالصعوبات التي اعترضت عمليات اإلنجاز والحل -
كما كان متوقعا، اعترضت الفريق المشرف على المرصد عدة صعوبات أثناء اإلنجاز، منها ما تم تذليله 

  :وتجاوزه ومنها ما بقي قائما ويتعين إيجاد حلول لتداركه، نخص بالذكر منه
o  بية فقط  دولة عر12البيانات التي وردت على المنظمة ال تغطي كافة الدول العربية، حيث استجابت

لالستمارة، هذا فضال عن بعض النقائص والفراغات في المعلومات  الواردة بالنسبة إلى الدول التي 
 ).  دول فحسب قدمت كافة البيانات المطلوبة3(استجابت 

o  ،لئن استجابت أغلب الدول العربية لتعيين منسق وطني للمرصد مختص في مجال اإلحصاء والتخطيط
 غير مختصين وهو ما يشكل عائقا في إنجاز مختلف العمليات المطلوبة من فإن بعضها عين موظفين

 .المنسق، كما ال يسمح بوضع برامج تدريب وتأهيل متناسقة لفائدتهم نظرا لتباين المالمح

o  تسجيل غيابات ممثلي بعض الدول العربية في الملتقيات التي تم تنظيمها حول المرصد الذي نريده شبكة
 . وتبادل التجارب والعمل المشتركتفاعلية للتشاور

  :ولتجاوز هذه الصعوبات، سيتم العمل على 
دعوة الدول العربية إلى استكمال تعيين المنسقين الوطنيين للمرصد العربي للتربية والحرص على أن  •

 تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ودعم جهودهم وتذليل الصعوبات التي تعترض عملهم

  تقديم تقاريرها السنوية في المواعيد المحددة،دعوة الدول العربية إلى •

 . دعم قدرات الفريق المركزي للمرصد والمنسقين الوطنيين في مجال جمع المعطيات ومعالجتها •

  :المراحـل القادمـة -
وسينكب الفريق المشرف على . ما تم إنجازه يمثّل قاعدة أولية إلرساء مختلف مكونات المرصد وتفعيلها

  :ستكمال العملّيات التاليةالمرصد على ا
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قاعدة البيانات لتشمل عالوة على المعطيات االحصائية التي يتم جمعها من الدول العربية،  تطوير -
للبنك " صابر"مؤشرات مشروع (وإقليمية معطيات ومؤشرات كمية ونوعية من مصادر مختلفة عالمية 

بالدراسات المرجعية والمسوحات التي يقوم كما سيتم تغذية قاعدة البيانات  ..).الدولي حول المعلمين 
 ...).كتكنولوجيات المعلومات واالتصال(بها المرصد في الوطن العربي

تطوير جهاز المؤشرات الكمية والنوعية لمتابعة أداء األنظمة التعليمية العربية والتوجهات المستقبلية  -
المؤشرات التربوية العربية : ولي مشروع التعاون مع البنك الدإطارللسياسات التربوية في 

(AWEI)قصد استثمارها في الدراسات والبحوث والتقارير التي سينجزها المرصد. 

للبرنامج تطوير موقع المرصد وتغذيته بالمحتويات الالزمة للمستفيدين وإدماجه مع البوابة التشاركية  -

 .العربي لتحسين جودة التعليم

ة المركزية للمرصد وبالمراصد الوطنية من خالل الورش التدريبية دعم وتطوير قدرات العاملين بالوحد -
 .بالتعاون مع معهد اليونسكو لإلحصاء في مجال اعداد المؤشرات وتطوير المسوحات

 .مواصلة إنجاز الدراسات التحليلية المبنية على معطيات موضوعية لرصد مختلف قضايا التعليم -

لالستفادة من خبرتها ) UIS ( هد اليونسكو لإلحصاء بمونتريالإرساء برنامج التعاون والشراكة مع مع -
في مجال جمع البيانات ومعالجتها وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال المؤشرات التربوية مالئمة لواقع 

 .ص البالد العربيةئوخصا

طيات لتبادل المع..) معهد اليونسكو لإلحصاء، البنك الدولي( تطوير الشراكة مع الهيئات الدولية  -
  .وتحيينها بصفة دورية

 ARAIEQالبرنامج العربي لتحسين جودة التعليم . ثانياً

في إطار تنفيذ خطّة تطوير التعليم في الوطن العربي التي أقرتها القمة العربية المنعقدة بدمشق في شهر 
ؤسسة قطر والبنك ، دعت المنظمة العربية للتّربية والثقافة والعلوم، باالشتراك مع م2008آذار / مارس

  .العالمي، إلى عقد ندوة رفيعة المستوى لبحث مسألة تحسين جودة التعليم في البالد العربية
 بمشاركة وفود عن 2010 سبتمبر 22 و21وانعقدت هذه الندوة بالدوحة عاصمة دولة قطر خالل يومي 

 عن ممثلي منظمات دولية ثماني عشرة دولة عربية وحضور اثني عشر وزيرا للتربية والتعليم، فضال
  .وإقليمية وثلّة من كبار الخبراء الدوليين المهتمين بتطوير التعليم وجودته

ضمنوه تأكيدهم  الذي" إعالن الدوحة من أجل تعليم جيد للجميع"وقد أصدر الحاضرون في اختتام أعمالهم 
ب العربية في مجتمع المعرفة، كما عبروا  التنمية الشاملة وانخراط الشعوعلى أهمية جودة التعليم في تحقيق

كما تضمن اإلعالن جملة من . عن التزامهم بتنزيل مسألة الجودة المحّل األرفع في مشاريع اإلصالح التربوي
  .التوصيات الكفيلة بتحسين أداء المنظومة التعليمية وجودة مخرجاتها

  :يذ في شكل برامج عملية، اتّفق السادة الوزراء علىوحرصا منهم على تفعيل هذه التوصيات وجعلها قابلة للتنف
تكليف المنظمة العربية للتّربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة قطر، بوضع خطّة "

  ".تنفيذية وآليات لمتابعة بنود هذا اإلعالن وعرضها على وزراء التربية والتعليم في اجتماعهم القادم
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للغرض لجنة ضمت خبراء من األلكسو والبنك الدولي ومؤسسة قطر توصلت إلى صياغة وقد تشكلت 
، عرضه المدير العام للمنظمة العربية للتّربية والثقافة والعلوم على السادة "برنامج عربي لتحسين جودة التعليم"

قرار (لوا بالمصادقة عليه  وتفض2010 ديسمبر 22و 21الوزراء بمناسبة انعقاد المؤتمر العام للمنظمة يومي 
إنجاز خطة تطوير التعليم في داعين إلى الشروع في تنفيذه باعتباره أداة فاعلة في ) 15ق/ 20دع / رقم م ع

  .الوطن العربي

   أه�اف ا������� - أ

لقد حدد للبرنامج هدف استراتيجي عام يتمثّل في تجويد عملية التعليم لالرتقاء بمخرجاته وبلوغ المعايير 
فتحسين جودة التعليم يشترط المرور من سياسة تربوية تركّز على المدخالت إلى سياسة . لدولية في المجالا

ولكي تتحقق هذه النقلة النوعية يتعين ترجمة الجهود بصفة مؤسساتية . تركّز على النتائج وجودة المخرجات
فلئن دعت . الحرص على بلوغ النتائج المرسومةنحو العوامل المدرسية المؤثّرة في نوعية الخدمات المقدمة و

الضرورة أن تكون المرحلة السابقة مرحلة ضمان الحق في التعليم للجميع فالمطروح على البالد العربية اليوم 
  .كسب رهان التعليم الجيد للجميع

نامج العربي لتحسين ويمثّل العمل العربي المشترك في مجال التربية والتعليم األساس االستراتيجي لهذا البر
جودة التعليم وذلك انطالقا من اإليمان بأن التعاون هو السبيل األنجع إلحراز نتائج هامة للجميع ولكّل بلد على 

فتعبئة الموارد المادية والبشرية وتظافر الجهود في إطار العمل المشترك من شأنه تنمية المؤسسات . حدة
  . وجدوى واقتصاد في الكلفة واختصار للوقتوتعزيز القدرات والخبرات بفاعلية

  .ويقوم البرنامج على تعبئة الطاقات والموارد ودعم المؤسسات في مستويين، إقليمي عربي ووطني قطري
فعلى المستوى اإلقليمي العربي يرمي البرنامج إلى بناء قاعدة معرفية متينة ودعم التعاون والعمل المشترك 

  .والمؤسسات المختصةبإرساء شبكة من الخبراء 
أما على المستوى الوطني فالبرنامج يعمل على دعم القدرات وإعداد اآلليات وتطوير المعايير والمرجعيات في 
مختلف مكونات المنظومة التربوية والمجاالت المؤثرة في عملية التعليم والتعلّم بهدف تحسين أداء المدرسة 

  .ت المجتمع وحاجيات سوق العملومخرجات التعليم ودعم ارتباطها بمتطلبا

��� ا�������-ب� ه

  :يمثل البرنامج وحدة متماسكة مكونة من خمسة برامج فرعية متكاملة ومتفاعلة، وهي 
I.        ةالبرنامج العربي للتّربية ما قبل المدرسيAPECD :        ة في المجالويهدف إلى التنسيق بين المقاربات العربي

 . القطاع على مستوى المربين والمضامين والطرق التعليميةووضع مرجعيات ومعايير للنهوض بهذا

II.         االتّصال في التعليم والـتعلّم  البرنامج العربي لتطوير مناهج التعليم وتوظيف تقنيات المعلومات وAPIQIT :
ويهدف إلى تجديد محتويات البرامج ودعم القدرات في مجال هندسة المناهج وتطوير المحتويات الرقميـة              

  . واالستفادة منها في عملية التعليم والتعلّموالبرمجيات

III.      سين معرفيا ومهنياالبرنامج العربي لالرتقاء بالمدرAPTP:         سـينويهدف إلى تحسين طرق إعـداد المدر
 . المادية والمعنويةوتأهيلهم واالرتقاء بهم مهنيا، وتطوير التشريعات قصد تحسين أوضاعهم
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IV.       مجال جودة التعليمالبرنامج العربي للبحث والتقويم فيAPEEPA:    ويهدف إلى تطوير البحث فـي مجـال
كما يهـدف إلـى     . الجودة ودعم التقويم المقارن لمكتسبات التالميذ وآلياته، وكذلك تقويم مردود المدرسة          

مساعدة الدول العربية على تنمية قدرات العاملين في مجال التقويم وتمكينهم مـن المهـارات المعرفيـة                 
  . لية الضرورية إلنجاز مختلف أنواع التقويم والمتابعةوالخبرة العم

V. البرنامج العربي للتّربية على المبادرة وريادة األعمالAPEEI :   ويهدف إلى تأهيل الناشئة وإعدادهم ألخـذ
 واالستقاللية حتى تنمو عندهم ملكات االبتكار والقدرة على بعث المـشاريع            المبادرة واالعتماد على النفس   

 . هاوتسيير

��دة ا������ -ج"�  

إلحكام عمليات التسيير والمتابعة، تسهر على قيادة البرنامج، تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة 
  :والعلوم، الهياكل التالية 

تتولى متابعة إنجاز البرامج وتحديد االعتمادات الضرورية لتنفيذها وتقديم تقارير متابعة : لجنة تنفيذية -
 العربية للتّربية وتتكون اللجنة، التي يترأسها المدير العام للمنظمة. رات وزراء التّربية والتعليملمؤتم

، من ممثلين عن وزراء التّربية والتعليم العرب والشركاء والمساهمين في تمويل البرامج والثقافة والعلوم
  .وممثلين عن الخبراء التربويين

في المشاريع المدرجة في البرامج واقتراح الدراسات والبحوث يتولى النظر : مجلس علمي استشاري -
وتقييمها، ويتكون من خبراء من البالد العربية ومن خارجها، مختصين في المجاالت التي تغطيها البرامج 

 .الخمسة

تنفيذ يشرف على الجوانب اإلدارية واإلجرائية وعمليات التصرف التي يتطلبها : كسو ل مدير للبرنامج باأل -
 .نامج وذلك بالتعاون مع مختلف الهياكل المشرفة على البرنامج والمساهمة فيهالبر

 �وزارات ا��ر�
�وا����م ا��ر�

ا��آ�و

APIQIT APTP APEEPA APECD APEEI

ARAIEQ 

 آ�ب إدارة 
ع!روا� 

ا� $�س 
ا'��!&ري 

ا��� )
�ا��(+ذا��$(� 

 

   ا�)'&%ــ#-د

تعتمد األلكسو، إلنجاز هذا البرنامج الهام وما يحتاجه من إمكانات بشرية ومادية، على الميزانية المخصصة 
  . ات إقليمية ودوليةلخطّة تطوير التعليم في الوطن العربي ومساهمات مؤسسات وهيئ
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 مليون دوالر كهبة 2.1وفي هذا الصدد دعم البنك العالمي، في إطار الشراكة بينه وبين األلكسو، بتوفير
وقد تم توقيع اتفاقية بين البنك والمنظمة حولت بموجبه القسط األول من المبلغ وقدره . لتمويل البرنامج

  .2012دوالرا لتمويل البرامج الخمسة خالل  600.000
 

�* ا�������-(+,-   

بعد إقرار مكونات البرنامج وهيكلته خالل ورشة العمل التي دعت إليها المنظمة العربية للتربية والثقافة 
 بتونس لدراسة الجوانب اإلجرائية والعمليات الكفيلة بإرساء البرامج 2011 مايو 19 و18والعلوم يومي 

ق البرنامج، عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الفرعية الخمسة والستكمال اجراءات انطال
  20-19بالتعاون مع البنك الدولي ملتقى البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم، وذلك بتونس يومي 

 :حيث تم ما يلي 2012يناير

  .تقديم شركاء البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم -
 ).اللجنة التنفيذية والمجلس العلمي ومدير البرنامج(مهامها تشكيل هياكل تسيير البرنامج وضبط  -

التعرف على خصائص مكونات البرامج الخمسة وغاياتها، وتحديد المشاريع بالنسبة إلى المرحلة القادمة  -
2012-2014. 

 .مساعدة المراكز والمؤسسات الحاضنة على جدولة برامج عملها -

 للمنظمة العام المدير برئاسة األول اجتماعها للبـرنامج تنفيذيـةال اللجـنة عقدت الملتقى أعمال ختام وفي
 والمؤسسات الجزائري التربية وزير عن ممثلون االجتماع حضر وقد. والعلوم والثقافة للتربية العربية
 منتوأ والتعليم التربية مجال في وخبراء) اإلسالمي والبنك الدولي البنك (للبرنامج الداعمة والدولية اإلقليمية

 .وماليا إداريا البرنامج سير حسن على للسهر انتدبت التي المشروع مديرة الجلسة كتابة

  :التالية المسائل في للنظر التنفيذية للجنة األولى الجلسة وخصصت
 ووظائفها، التنفيذية اللجنة مهام •
 اجتماعاتها، ودورية أعمالها تنظيم •
 وبالمجلس التعليم جودة لتحسين العربي للبرنامج المكونة الفرعية البرامج نع بالمسؤولين اللجنة عالقة •

 العلمي،
 .2012 لسنة األنشطة برمجة •
 قبل ما التربية برنامج الحتضان(ARC)العربية الموارد ورشة اختيار على التنفيذية اللجنة صادقت كما

 األولية عايةالر تعزيز على خاصة وتعمل ببيروت مقرها حكومية غير إقليمية مؤسسة وهي المدرسية،
  . عدة عربية بلدان في المجال في وخبرات قدرات وبناء والشباب والمراهقين لألطفال اإليجابي والتطور
  :التالية المؤسسات قبل من احتضانها تم قد الخمسة الفرعية البرامج فإن وبالتالي

  المدرسية قبل ما للتّربية العربي البرنامج: العربية الموارد ورشة -
 ومهنيا معرفيا بالمعلمين لالرتقاء العربي البرنامج: األردن – المعلمين لتدريب رانيا الملكة أكاديمية -
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 تقنيات وتوظيف التدريس مناهج لتطوير العربي البرنامج: تونس– التّربية لتكنولوجيات الوطني المركز -
 التعلّم في واالتصال المعلومات

  الجودة مجال في والبحث للتقييم العربي رنامجالب:ببيروت لليونسكو اإلقليمي المكتب -
 .األعمال وريادة المبادرة كفايات لدعم العربي البرنامج : العرب إنجاز -

للشروع في تنفيذ البرامج الفرعية، أعدت المؤسسات الحاضنة الخمسة مخططات عمل، عرضت على أنظار 
ها الثانية المنعقدة بمقر المنظمة العربية للتربية المجلس العلمي للمراجعة ثم صادقت اللجنة التنفيذية في جلست

 على تمويل األنشطة ذات الطابع التأسيسي من بين األنشطة 2012 مارس 28والثقافة والعلوم بتونس يوم 
  .2012المعروضة عليها، وأقرت الميزانيات المخصصة لكل منها كدفعة أولى بالنسبة إلى سنة 

 وحرصاً على التنسيق مع مختلف المتدخلين في البرنامج، نظمت األلكسو وعمالً بتوصيات اللجنة التنفيذية
 حضرها مديرو البرامج الفرعية الخمسة 2012 مايو 22 و 21بالتنسيق مع البنك الدولي ورشة عمل يومي 
 :بمشاركة بعض الخبراء والشركاء، تم خاللها

ـ  جـودة  لتحسين العربي البرنامج وتفاعل ترابط على التأكيد -  المرصـد  مـع  الخمـس  بمكوناتـه  يمالتعل
 العربي، العالم في التعليم تطوير خطة تفعيل في يساهم كالهما أن حيث للتربية، العربي

 اللجنـة  قـرارات  ضـوء  فـي  وتحيينهـا  ومناقـشتها  2012 لـسنة  الخمسة للبرامج العمل خطط تقديم -
  التنفيذية،

ـ  وتكاملهـا  الخمـسة  البـرامج  تفاعل ضمان كيفية على االتفاق -  حـول  المـسبق  التـشاور  خـالل  نم
 ودعـوة  برنـامج،  مـن  أكثـر  تخـص  أن يمكـن  التـي  األنـشطة  من وغيرها والورشات الدراسات

 األنشطة، هذه في للمشاركة االقتضاء عند األخرى البرامج مديري
تقديم مشروع لبوابة الكترونية للبرنـامج العربـي وضـبط كيفيـة مـساهمة البـرامج الفرعيـة فيهـا             -

 نها،واالستفادة م
 بـين المؤسـسات الحاضـنة واأللكـسو، ودليـل اإلجـراءات             إبرامهـا اعتماد نص االتفاقيات المزمع      -

 المعد لضبط طرق التصرف والمتابعة والتقييم،
 .تحديد المراحل القادمة لتنفيذ البرنامج واالتفاق على جدولة زمنية للغرض -

 تم خالله 2012 أكتوبر 21 الملكة رانيا يوم األحد ثم عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الثالث في مقر أكاديمية
  :مناقشة ما يلي

  أهدافه وإنجازاته: البرنامج العربي لالرتقاء بالمعلمين معرفيا ومهنيا الذي تستضيفه األكاديمية -
تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تنفيذ البرنـامج العربـي لتحـسين جـودة التعلـيم                   -

  . والصعوبات التي اعترضت التنفيذ منذ االجتماع الثاني للجنة التنفيذية2012خالل سنة 
  .2013المخططات الفنية للبرامج الفرعية الخمسة واعتماد ميزانياتها لسنة  -
  .وسائل جلب الدعم المالي للبرنامج -
  .عضوية اللجنة التنفيذية -
  .مشروع البوابة االلكترونية للبرنامج -
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  .نشاط المجلس العلمي -
  .مراحل القادمة لتنفيذ المشروعال -

كما كان االجتماع فرصة ألعضاء اللجنة للتعرف على األكاديمية وأنشطتها وخاصة البرنامج الفرعي الذي 
 .تحتضنه وهو البرنامج العربي لالرتقاء بالمعلمين معرفيا ومهنيا

برمج في األشهر القليلة وفيما يلي حوصلة لما تم إنجازه على مستوى البرامج الفرعية الخمسة وما هو م
  :القادمة 

 األردن – المعلمين لتدريب رانيا الملكة أكاديمية: ومهنيا معرفيا بالمعلمين لالرتقاء العربي برنامجال .1
  المختصة والمؤسسات المعلمين سياسات حول إقليمية بيانات قاعدة إعداد في الشروع �
 وسياسات الموجودة المعلمين سياسات تطوير احتياجات لتحديد إقليمية دراسة إجراءب خبيرين تكليف �

 الوطنية اللجان كافة بمراسلة 09/2012 شهر في ةاألكاديمي قامت وقد. الخدمة وأثناء قبل تدريبهم
 إنجازها على لمساعدتها ودعوتها الدراسة بانطالق إلعالمها العربية البلدان في التربية ووزارات

 الدولي البنك خبير قبل من باألردنالخاصة بالمعلمين حول السياسات  معمقة حالة دراسة انطالق �
 ةاألكاديمي بمساهمة

 مراسلة تمت( 2013 مارس  22و 21 يومي المعلمين سياسات لتطوير اإلقليمية الندوة برمجة �
 ).الندوة هذه في للمشاركة مختصين لترشيح 16/12/2012 في التربية وزارات

 المركز:   التعلّم في واالتصال المعلومات تقنيات توظيفو التدريس مناهج لتطوير العربي البرنامج .2

 .تونس – التّربية لتكنولوجيات الوطني
 تدريجيا إرساؤها المزمع بالشبكة المعنية لألطراف أولية قائمة وتحديد للبرنامج قيادة لجنة بعث  �
 مرجعية، قوثائ إعداد الوضع، تقييم : التالية األنشطة إلنجاز خبراء اختيار عملية في الشروع �

 إدماج : التالية المجاالت في وذلك اإلقليمية، الندوة وتنظيم الشبكة أعضاء انتقاء على المساعدة
 المؤسسات تسيير وتطوير البرامج هندسة ،21 القرن كفاءات التربية، في المعلومات تكنولوجيات

  التربوية
 .2013 سنة أوائل في إقليمية ندوة عقد برمجة �

  بيروت العربية الموارد ورشة) : المبكرة الطفولة تنمية (المدرسية قبل ما لتّربيةل العربي البرنامج .3

 الوظائف إلطالق إقليمية عمل ورشة تنظيم على صادقت التي للبرنامج التنفيذية اللجنة بقرار عمالً
   :تم ،)واألدوات المعارف مجموعة التشبيك، (الثالث

 الحاضنة بالمؤسسة البرنامج مدير إشراف تحت الندوة، ذهله ولوجستيا فنيا لإلعداد خبيرين تكليف  �
 الورشة في به اإلسهام تم المبكرة الطفولة تنمية حول أولي بحث إلعداد خبير تكليف �
 من المجال في مختصا 40 بمشاركة 2012 نوفمبر 24-22 يامأ عمان في اإلقليمية الورشة انعقدت �

 .الدولي المستوى وعلى إقليميا ةالمختص والجمعيات المنظمات من و عربية دول 7
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 عملها خطة" العربية الموارد ورشة" قبل من اعتمادها سيتم وتوصيات مقترحات الورشة عن انبثقت وقد
 .2014و 2013 لسنتي

 . األردن – العرب إنجاز : األعمال وريادة المبادرة كفايات لدعم العربي البرنامج .4

 البرنامج بوابة على البيانات وضع سيتم (المجال في اتعليم تؤمن التي العربية المؤسسات حصر تم �
 ) التعليم جودة لتحسين العربي

 مختلف حول أولي بحث وإنجاز) مقابل بدون (فنية مساعدة على للحصول اتفاقيات إبرام تم �
 "والريادة المبادرة على التربية لتنمية عربية إستراتيجية "مشروع وإعداد العربي الوطن في المبادرات

 المنعقد الخاص والقطاع الوزارات ممثلي اجتماع خالل ومناقشتها اإلستراتيجية مشروع عرض تم �
 على تعرض توصية شكل في اإلستراتيجية تقديم الحضور واقترح،6/11/2012يوم الدوحة في

 ).الغرض لهذا اإلعداد بصدد وهي(تبنّيها إمكانية في والنظر لدراستها العربية الدول
 في التعمق لمزيد الدول من عدد في)طاوالت مستديرة (المركزة النقاشات عاتمجمو تنظيم برمجة �

 .القادمة القليلة األشهر خالل وطنية عمل برامج ووضع اإلستراتيجية

 .ببيروت اليونسكو مكتب: الجودة مجال في والبحث للتقييم العربي البرنامج .5

 لتنفيذ اإلعداد في 11/2012 شهر في امجالبرن هذا انطلق االتفاقية، إبرام في المسجل للتأخير نظرا
   :وهي عليها المصادق األنشطة

 التقويم نظم تشخيص أدوات على والمصادقة الوطنية التعلم أداء معايير لتقديم الخبراء اجتماع تنظيم �
 الوطنية

 )وموريتانيا ليبيا (الوطنية التقويم نظم لتحسين اثنين لبلدين الفنية المساعدة �
 بيروت في لليونسكو اإلقليمي المكتب قبل من بلدا 19 في الوطنية اللجان مراسلة إلطارا هذا في تم وقد

 للباحثين المرجعية بالخطوط ومدها الفرعي البرنامج هذا بانطالق إلعالمها 16/11/2012 بتاريخ
  .للغرض وطني باحث القتراح ودعوتها التقييم لنظم تشخيص إنجاز سيتولّون الذين الوطنيين

 ت التنفيذ والحلول المقترحة  صعوبا-

 صعوبات وبدون األولى جلستها في التنفيذية اللجنة أقرتها التي الجدولة وفق البرنامج لتنفيذ العمل يتواصل
 اإلجراءات استغرقت حيث ،2012 سنة إلى بالنسبة األنشطة تنفيذ انطالق في التأخير من شيء باستثناء تذكر

  .ةالسن من األولى األشهر التنظيمية
  .والدولية اإلقليمية والهيئات المؤسسات بين من البرنامج شركاء دائرة توسيع قصد المساعي تتواصل كما

ونظرا لكون أنشطة البرامج الخمسة كالندوات والدورات التدريبية والدراسات وغيرها تشمل مختلف الدول 
ة معالي وزراء التربية والتعليم في البلدان العربية، وتسهيال لتنفيذها، فقد تولى المدير العام لاللكسو مراسل

العربية لدعوتهم للتكرم بإعطاء اإلذن لمصالحهم المختصة لتيسير عمل المشرفين على البرامج الخمسة 
  . وتمكينهم عند الحاجة من الظروف المالئمة إلنجاز األعمال المنوطة بعهدتهم وبلوغ األهداف المرسومة لها



 92 íéÂ^Ûjq÷]<sñ^jßÖ]æ<l]…]†ÏÖ] 

 نفيذالت حول العام التقييم -
 على والمصادقة للبرنامج التسيير هياكل تركيز التعليم جودة لتحسين العربي البرنامج تنفيذ انطالق منذ تم

 مع للغرض اتفاقيات وإبرام فيها التصرف اجراءات وتحديد 2012 لسنة الفرعية البرامج عمل خطط
 انطلقت في تنفيذ أنشطتها بالتنسيق وتحويل الدفعة األولى من االعتمادات لها، وقد الخمس الحاضنة المؤسسات

 التنفيذ نسبة اعتبار يمكن المسجل، الطفيف التأخير من وبالرغم وبالتالي، .مع وحدة المشروع باأللكسو
  .مرضية
  . الحاضنة للمؤسسات والشركاء العربية الدول كافة ومساندة الجهود تظافر رهين البرنامج نجاح ويبقى

دراسات واألدلة والمصفوفات التعليمية، وإجراء المسوحات الالزمة التي تستهدف  ـ المساهمة في وضع الثالثاً

  :في مجملها السعي إلى تنفيذ الخطة

  2010-2009 المالية الدورة
 برامج تصميم على العربية الدول في الكبار تعليم برامج وضع عن المسئولة القيادات لتدريب برنامج وضع .1

 .لذلك الالزمة عاييروالم األدوات ووضع الكبار تعليم
 العربي للطفل نمائية معايير وضع .2
 المبكرة التربية مرحلة لمعلمات التدريبي البرنامج تطوير .3
 ورعايتهم الموهوبين لتربية العربية االستراتيجية وضع .4
 الموهوبين عن الكشف أساليب دليل تحديث .5
 في الموحدة العربية اإلشارة لغة لتوظيف الحاسوب باستخدام صفية برامج من ونماذج تدريبي برنامج وضع .6

 للصم التعليمية المناهج
 أعدتها التي الوثائق ضوء في العربية اللغة مجال في العام التعليم طالب مستوى لتطوير عملية آليات وضع .7

 المنظمة
 الثانوي التعليم لخريجي الالزمة بالكفايات قائمة إعداد .8
 الكفايات قائمة ضوء في الثانوية المرحلة لمدرسي تدريبي برنامج وضع .9

 التربوي البحث في العالمية والنماذج العربي الوطن في التربوي البحث واقع حول دراسات إعداد .10
 التربوي البحث منهجية لتطوير مرجعي دليل إعداد .11
 العالم من مختلفة مناطق في الجامعي التعليم برامج تطوير عن دراسات إعداد .12
  العربية الجامعات في التعليم برنامج تطوير اييرومع وآليات أسس عن مرجعية وثيقة وضع .13

  2012 -  2011الدورة المالية 
  .إنجليزية + فرنسية: األجنبية اللغات معلمي لمدربي التدريبي البرنامج تطوير .1
 المهارات اكتساب من تمكنهم التي المتابعة مرحلة في للدارسين الالزمة التعليمية بالكفايات قائمة وضع .2

 .التعلم مواصلة على وتحفزهم الذاتي لموالتع الحياتية
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 األولى صورتها في العمل ورشة قبل من والمراجعة المعدة الكفايات قائمة ضوء في تعليمية برامج إعداد .3
 بينها للتنسيق آليات واقتراح العربية، الدول في األكاديمي واالعتماد الجودة مؤسسات عن دراسات إعداد .4
  العربية الدول في واالعتماد الجودة اتمؤسس بين للتنسيق عمل دليل وضع .5
 التعليم مؤسسات عن الصادرة الدراسة والسجالت العلمية الشهادات لقراءة عربي إرشادي دليل إلعداد .6

  :الطلبة لحراك تيسيرا العربية العالي
  )الرباط ـ التعريب تنسيق مكتب مع بالتعاون( المدرسية والرياضة البدنية للتربية عربي معجم إعداد .7
 البدنية التربية لمعلمي المدرسية والرياضة البدنية التربية تدريس وطرق أساليب في مرجعي دليل وضع .8

  . العربي الوطن في المدرسية والرياضة
 والتعليم المبكرة الطفولة لمراحل الرائدة والعربية العالمية النماذج ضوء في العربي للتعليم معايير بناء .9

 تتضمن) العربي الوطن في األساسي التعليم بعد ما (الثانوي والتعليم  هنيوالم الفني والتعليم األساسي
 المباني المناهج، معايير المعلم، كفايات الخريج، مواصفات (للمرحلة المنظومة مكونات مختلف

  ).الخ... والتجهيزات
 .لتطويره عملي تصور ووضع, العربي الدول في اإللكتروني التعليم واقع عن دراسة إعداد .10
 .الخ...ومعاييره واستخداماته واحتياجاته وآلياته أسسه اإللكتروني التعليم عن مرجعي دليل عدادإ .11
 الدول في التربوية والبرمجيات الرقمية المحتويات إنتاج ومؤسسات مراكز عن مسحية دراسة إعداد .12

  .العربية
  .التعليمية توالبرمجيا الرقمية المحتويات إلنتاج عربي مركز إنشاء لمشروع دراسة إعداد .13
 الجهود تنسيق بهدف العربية الدول في المفتوح والتعليم بعد عن التعليم عن المسؤولة للقيادات ملتقى عقد .14

 الوطن في المفتوح والتعليم بعد عن التعليم لتطوير مستقبلي تصور ووضع والبرامج الخبرات وتبادل
  .العربي

 عناية إعطاء مع مساراته بمختلف) الثانوي (اسياألس بعد ما التعليم مكونات لجودة مرجعي دليل وضع .15
  . والمهني الفني التعليم لمسار خاصة

  العربي الوطن في والمهني الفني التعليم تطوير حول مستقبلية ووثيقة والدراسات بحوث إعداد .16
  الجودة متطلبات ضوء في والمدرسية التربوية اإلدارة لتطوير دليل وضع .17
  .العربية الدول في التربوي فاإلشرا واقع عن دراسة إعداد .18
  العربي الوطن في التربوي اإلشراف منظومة لتطوير دليل مشروع وضع .19
 .العربية اللغة في اللغوي واإلبداع الموهبة لدعم برنامج إعداد .20
 . عليها القائمين وتطوير العربية اللغة لتعليم وطنية مؤسسات إلحداث عربي مرجعي دليل وضع .21
 . المبكرة التربية مرحلة في العربي الطفل لغة لتنمية برنامج وضع .22
  .العربية اللغة مسابقة جوائز لمنح وآليات نظام وضع .23
  االنجليزي التوفل غرار على بغيرها للناطقين  العربية اللغة من التمكن اختبار تصميم .24
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 دتهاأع التي العربية اللغة لمصفوفة وفقا األساسي التعليم من األولى الثالثة للصفوف مناهج إعداد .25
 .المنظمة

عملت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من خالل إدارة العلوم والبحث العلمي على المبادرة في  كما
وقد . تنفيذ البرامج واألنشطة التي أقرتها خطة تطوير التعليم في الوطن العربي وأوكلت مهمة تنفيذها للمنظمة

 : على البرامج واألنشطة التالية2012-2011تركّز العمل خالل الدورة المالية 

  .وضع استراتيجيات قومية لتطوير عمليات البحث واالبتكار في الوطن العربي -1

كان للمنظمة دور بارز في صياغة االستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقنـي واالبتكـار التـي تـم                   -
 منظمات العمل العربـي المـشترك       إنجازها تحت مظلة األمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة        

اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، المنظمة العربية للتنمية الزارعية، المنظمة العربية للتنميـة             : التالية
الصناعية والتعدين، الهيئة العربية للطاقة الذرية، اتحاد الجامعات العربية والمركز العربـي لدراسـات              

ويتم التنسيق مع األمانة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة            ). أكساد (المناطق الجافة واألراضي القاحلة   
لعرض االستراتيجية على معالي السادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع استثنائي مـن               

  . أجل اعتمادها ومن ثم عرضها على القمة العربية القادمة
سياسات البحث العلمي في أربع دول عربيـة         لدعم   2014-2013تم إدراج نشاط ضمن الدورة المالية        -

 . موريتانيا– جيبوتي – جزر القمر –الصومال : هي

  . والتطوير واإلبداعلالبتكارتنظيم دورة تدريبية لدعم جهود الدول العربية في بناء أنظمتها الوطنية  -

  : وضع تصور لتشكيل الهيئة العليا للبحث العلمي العربي -2
تبنتها االستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني واالبتكار، تأسـيس المجلـس           من بين األولويات التي      -

األعلى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واالبتكار من رؤساء الجامعات ومراكـز البحـوث ومـن               
يجتمع دوريا بهدف تنفيذ سياسة تفعيل الـشراكات        ) غرف التجارة والصناعة والزراعة   (القطاع الخاص   

 هيئات الوطنية   اجتماعوقد تم عرض األمر في      . الكتل وتطبيق اآلليات الواردة في االستراتيجية     بين هذه   
 وقـد تـم إدراج  . 2012  2012/ 12/12-11للبحث العلمي في الدول العربية الذي عقد بتونس يومي      

  :، وهي2014-2013للتنفيذ خالل الدورة المالية عدد من األنشطة 
 .واالبتكارالعربي للبحث العلمي والتطوير التقني المساهمة في إنشاء المجلس  �

إطالق المنتدى العربي السنوي الذي سيجمع صناع القرار واألكاديميين والباحثين العرب، ورجال             �
 .األعمال وشركات الصناعة والخدمات من القطاعين العام والخاص في البلدان العربية

  .ي والبحث العلمي العربيةتأسيس شبكات تواصل بين مؤسسات التعليم العال  -3
 لما جاء في نص التكليف الوارد في وثيقة الخطة بشأن إنشاء قواعد معلومات لمؤسسات التعليم العالي                 تنفيذاً

والبحث العلمي على المستوى الوطني وربطها بشبكات إقليمية عربية وإنشاء مواقع لها، وتخصيص جـوائز              
  .سنوية للباحثين العرب
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بتنفيذ ، الل إدارة العلوم والبحث العلمي، بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرةتقوم المنظمة من خ -
مشروع بوابة إلكترونية للعلوم والتكنولوجيا للمنطقة العربية، بهدف توحيد وتوسيع نطاق وصولها إلى 
جميع الدول العربية، من خالل وحدات متكاملة على االنترنت لشراكات وشبكات للعلماء ومؤشرات 

  . علوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنميةال
أدرجت المنظمة نشاطا خاصا بإجراء مسابقات لدعم االبتكارات العلمية العربية للباحثين الشبان في  -

الطاقة والبيئة، المواد الجديدة، الهيدرولوجيا والموراد المائية، التقانات األحيائية : المجاالت التالية
    .جة اآللية للغة العربيةوالمعلوماتية والمعال

 حيث راسلت المنظمة الدول العربية، واستلمت ثمانية 2011وقد تم اختيار مجال الطاقة والبيئة لعام 
منح فيه قررت و، 2011خالل شهر أكتوبر  إجتماعهاعشر ترشيحا، وعقدت لجنة تحكيم الجائزة 

ارية للسيارات الكهربائية، والجائزة الجائزة األولى إلى الشاب أكرم مراد من تونس عن اختراعه لبط
تكنولوجيا جديدة إلنتاج : "الثانية للدكتور مدين صافي من سوريا عن بحثه في مجال البيئة بعنوان

وقد تم تسليم الجوائز ". أباتيتوالكالسيت والكوارتز من الفوسفات السوري ومخلفاته الهيدروكسيل
وتم اختيار ميدان المعالجة االلية للغة . 2011ر ديسمبر  شهفيللفائزين خالل انعقاد المجلس التنفيذي 

   .2012العربية لمسابقة اإلبداع واالبتكار التقني للباحثين الشبان لسنة 
  .وستنفذ المنظمة هذا النشاط بصورة دورية سنوية مع تحديد ميدان جديد للجائزة كل سنة

، وعقدت أول اجتمـاع لهـا       2011سنة  أطلقت المنظمة الشبكة العربية للتخفيف من خسائر الكوارث          -
  .2012 ديسمبر 20-18 بتونس، وعقدت اجتماعها الثاني بتونس خالل الفترة 2011خالل شهر يونيو 

 نشاطاً إلطالق الشبكة العربيـة لرصـد        2014-2013أدرجت المنظمة ضمن أنشطتها للدورة المالية        -
 .مكونات البيئة البحرية العربية

 يتـضمن إطـالق الـشبكة العربيـة         2014-2013تنفيذ خالل الدورة المالية     أدرجت اإلدارة نشاطاً لل    -
 .ألخالقيات العلوم والتقانة

 :تقوم المنظمة بدعم ورعاية الشبكات التالية -

 . الماب-الشبكة العربية لإلنسان والمحيط * 

  .الشبكة العربية ألخالقيات البيئة* 

ا البحث العلمي وعقد اتفاقيات تعاون مع شبكة العلماء االستعانة بالخبرات العربية في المهجر في قضاي  -4

  والتقانيين في الخارج
أدرجت المنظمة من خالل إدارة العلوم والبحث العلمي نشاطا خاصـا باسـتقطاب وتـشجيع العقـول                  -

المهاجرة واالستفادة منها في تنفيذ المشروعات، وحرصت اإلدارة على إشراك الخبراء العـرب فـي               
 بعض األنشطة، وقد شارك خبراء عرب يقيمون بكل من أمريكا وفرنسا وألمانيا وكندا              المهجر في تنفيذ  

 :في األنشطة التاليةوتشيكيا وبريطانيا 
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اجتماع الخبراء المصغر بشأن إعداد دليل لالستخدامات التقنية في مجاالت اإلدارة التعليمية الذي              �
  .عقد بالكويت

 . إليه أعالهفريق العمل المكلف بإعداد الدليل المشار �

اجتماع خبراء التدقيق، التشكيل والتحليل النحوي للغة العربية الذي عقد بدمشق خالل شهر أبريل               �
2011.  

  .اجتماع  المساهمة في بناء الشبكات الداللية للمفردات العربية بتونس �
  . اجتماع محركات البحث بتونس �
 .ة العربيةجميع فرق العمل المكلفة بتنفيذ أنشطة مشروع النهوض باللغ �

  . المجلة العربية العلمية للفتيان �
  .اجتماع اللجنة االستشارية إلدارة العلوم والبحث العلمي �

وشاركت المنظمة في المؤتمر األول للمغتربين العرب الذي نظمته إدارة المغتربين العـرب باألمانـة                -
 .2010العامة لجامعة الدول العربية خالل شـهر ديسمبر 

تماع التحضيري األول لمؤتمر العلماء المغتربين العرب الـذي نظمتـه األمانـة             ي االج كما شاركت ف   -
  وذلـك خـالل      SASTAالعامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع شبكة العلماء العرب في كاليفورنيا            

  . بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة2011شهر ديسمبر 
 الراعية والمشاركة في المؤتمر األول للعلماء العـرب المغتـربين           وكانت المنظمة من بين المنظمات     -

 .2012المزمع الذي عقد بالقاهرة عقده في شهر ديسمبر 

 موضوعات تناولت قد العالي التعليم ووزراء والتعليم التربية لوزراء الوزارية المؤتمرات أن إلى باإلضافة
 خطة في لها الموكلة المهام تنفيذ بصدد المنظمة أن على التأكيد يمكن ثم ومن الخطة، من أساسية ومحاور
 .العالقة ذات االدارات في ومشروعاتها برامجها خالل من التعليم تطوير

  

تحليل التقارير الواردة من الدول العربية حول تنفيذ الخطة، ووضع تقرير شامل عن سير عملية التنفيذ،                 . رابعاً

  .الدول العربية، الذي يتولى رفعه إلى مجلس الجامعة على مستوى القمةيرفَع إلى معالي األمين العام لجامعة 
 لجنة التنسيق العليا المكونة من المنظمة واألمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مدير عام المنظمة                تتابع

 هـذا   سير عملية تنفيذ الخطة من خالل اجتماعات تعقد بصفة دورية وقد تم عقد ستة اجتماعـات إلـى حـد                   
التاريخ، يتم خاللها مناقشة التقارير الشاملة عن سير عملية التنفيذ من قبل المنظمة والدول العربية ثـم ترفـع                   

  .الذي يتولى رفعها إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة إلى معالي األمين العام لجامعة الدول العربية
 

لعامة لجامعة الدول العربيـة بعـد مـرور الـسنوات           وضع تقرير تقويمي للخطة بالتعاون مع األمانة ا       . خامساً

 .  الخمس األولى للتأكد من جدية التنفيذ ووضع المعالجات الالزمة للصعوبات والمشكالت التي واجهت التنفيذ

)  2013الرياض ينـاير  (في إطار اإلعداد والتحضير للقمة التنموية االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة              
  )2008دمـشق (و)  2011شرم الشيخ (و)  2009الكويت  (م تقديم تقرير متابعة تنفيذ قرارات قمة        التي تستلز 
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تم وضع استبانة متابعة وتقويم من قبل األمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة               فيما يخص خطة تطوير التعليم    
الوطن العربـي فـي مقـر    اجتماع رفيع المستوى حول خطة تطوير التعليم في  بالتنسيق مع المنظمة، ثم عقد 

 لمتابعة تنفيذ الدول العربية للخطة في مرحلتهـا األولـى وذلـك             2012 أكتوبر   11و10األمانة العامة يومي    
المنظمـة، األمانـة    (استعدادا إلعداد تقرير شامل لكافة األدوار التي قامت بها األطراف المعنية بتنفيذ الخطة              

 العربية المتحدة،   اإلماراتدولة  : ( ثلون عن ثماني دول عربية هي     حضر االجتماع مم  ). العامة، الدول العربية  
الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق سـلطنة عمـان، دولـة        

عـة  باإلضافة إلى وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووفد األمانة العامـة لجام             )قطر، دولة الكويت  
 لتنفيذ خطة تطـوير التعلـيم       األطرافوقد ناقش االجتماع المهام الموكلة للدول العربية وبقية         . الدول العربية 

والصعوبات والمعوقات التي تواجهها في التنفيذ وأكد المجتمعون على ضرورة أن ترسل بقية الدول العربيـة                
  . االستبيانات الستكمال التقرير المرحلي لتنفيذ الخطة
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من قبل األمانة العامـة     جراءات المتخذة بشأن تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي           اإل

  )إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي(لجامعة الدول العربية 

  : المرحلة التحضيرية -1
، بشأن خطة تطوير التعليم في الوطن العربي إلى جميـع  443أرسلت األمانة العامة قرار قمة دمشق رقم     -

، لتعميمها علـى الجهـات المعنيـة بالـدول          22/4/2008 بتاريخ   2918/5مندوبيات وفق مذكرة رقم     ال
العربية، كما خاطبت األمانة العامة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بِشأن اقتراح عقـد اجتمـاع                

خطـة وترجمتهـا إلـى    مشترك لمتابعة تنفيذ قرار قمة دمشق وموافاة األمانة العامة بنسخ مطبوعة من ال     
  . االنجليزية والفرنسية

، بمقر  2008عقدت األمانة العامة اجتماعاً مشتركاً مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في يونيو               -
األمانة العامة لدراسة الموازنات المقترحة لمـشروعات البرنـامج الخـامس ضـمن بـرامج المنظمـة                

، وتوصل االجتماع إلى الموافقة على إجراء بعض        ) الوطن العربي  خطة تطوير التعليم في    (2009/2010
التعديالت المقترحة من قبل الخبراء األمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم علـى تلـك                

 . المشروعات

 14 -6ة  ناقشت لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي، في الفتر            -
) البرنامج التنفيـذي   (2010 – 2009 بمقر األمانة العامة، موازنة االلكسو للسنتين الماليتين         2008يوليو  

، ورفعت اللجنة توصياتها إلى     2008لتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي تطبيقاً لقرار قمة دمشق            
 . 2008المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورة أغسطس 

 فـي األمانـة العامـة       2008 نوفمبر   3 ، 2جتماع التحضيري األول لممثلي الدول العربية يومي        عقد اال  -
لتدارس اآلليات الواجب القيام بها بما يتعلق تشكيل فرق العمل الوطنية وآليات عملها والمباشـرة بإعـداد           

عالمية للتعريـف   البني التحتية للمراصد الوطنية، وكذلك دعوة بعض اإلعالميين العرب لوضع الخطة اإل           
 . بخطة تطوير التعليم في الوطن العربي

   تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ خطة تطوير التعليم   -2
 بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وأوصى        2009 أبريل   30،  29عقد اجتماعاً تنسيقياً يومي      -

التنسيق برئاسة معالي المدير العام للمنظمة، علـى أن تعقـد           االجتماع على إحداث لجنة دائمة للمتابعة و      
كما تم االتفاق على إعداد تقارير دورية لمتابعة ما تم انجازه في مجـال              .اجتماعاتها ثالث مرات في العام    

 . وان تقوم المنظمة بإعداد تقارير حول وضع التعليم في الدول العربية. تنفيذ خطة تطوير التعليم

 27،  26الثاني للجنة التنسيق العليا لخطة تطوير التعليم في الوطن العربي بالقاهرة يـومي              عقد االجتماع    -
 ما تم تنفيذه في خطة تطوير التعليم، أوصت اللجنة بأهمية االنفتاح علـى المجتمـع              ، لمتابعة 2009يوليو  

لتعلـيم، ضـرورة    المدني واالهتمام به، ضرورة إعطاء أولوية إلدماج التقنيات الحديثة وتوظيفها فـي ا            
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التعجيل بإرساء المرصد العربي للتربية واعتماد مؤشرات كمية ونوعية للمتابعة، أن تشرف اللجنة علـى               
 .  عمل اللجنة اإلعالمية المناط بها وضع الخطة اإلعالمية ووضع إطارا للجنة اإلعالمية

 ينـاير   22،  21ن العربي يـومي     عقد االجتماع الثالث للجنة التنسيق العليا لخطة تطوير التعليم في الوط           -
، لمتابعة ما تم تنفيذه في خطة تطوير التعليم وأكدت اللجنة على ضـرورة االسـتعانة بالمكاتـب                  2010

 في إعداد البحوث والدراسات والخطط التنفيذية والخطة اإلعالمية بإشراف          العالمية والهيئات المتخصصة  
رير المنظمة حول خطة تطوير التعليم في الوطن العربي،         وبعد اطالع اللجنة على تق    . لجنة التنسيق العليا  

تم االتفاق على عقد اجتماع للمنسقين الوطنيين بهدف التعريف بمهام الدول العربية لتنفيذ الخطـة، دعـوة          
الدول العربية التي لم تحدد منسقها الوطني لتنفيذ الخطة إلى اإلسراع في ذلك ودعوتهم إلـى االجتمـاع                  

ه، أن تعد المنظمة تقريراً دورياً عن المنجزات مع اإلعالن عن األنشطة المنفذة في إطار               المشار إليه أعال  
الخطة وذلك على موقع المنظمة على اإلنترنت مع تحديث المعلومات باستمرار، مخاطبة وزراء التربيـة               

ض في الدول ذات األوضاع الخاصة لتسمية ممثليها لحضور اجتماع في مقر المنظمـة يـتم فيـه عـر                  
ثم اطلعت اللجنة على تقرير إنجازات المرصد العربي للتربية، وبعد مناقشة           . احتياجاتها وأولويات تنفيذها  

ما جاء في التقرير تمت تسمية لجنة اإلشراف على المرصد، وتم االتفاق على مخاطبة الدول التي لم تسم                  
يين للمرصد العربي للتربية للتعريف     منسقها الوطني للمرصد للتفضل بتعيينه، عقد اجتماع للمنسقين الوطن        

واطلعت اللجنة على تقرير االنجازات التي تمت في إطـار     .به وتحديد آليات التعاون مع المراصد الوطنية      
الخطة اإلعالمية وبعد مناقشة ما جاء في التقرير تم االتفاق على    تكليف مكاتـب متخصـصة لوضـع        

 .ليات الالزمة لتنفيذهاالخطة التنفيذية للخطة اإلعالمية ووضع اآل

عقد االجتماع الرابع للجنة التنسيق العليا لخطة تطوير التعليم في الوطن العربي بمقـر األمانـة العامـة                   -
، لمتابعة ما تم تنفيذه في خطة تطـوير التعلـيم           2010 يونيو   14-13لجامعة الدول العربية خالل يومي      

لكسو والمؤسسات والهيئات اإلقليميـة والدوليـة لـدعم    حيث تم االتفاق على توسيع دائرة الشراكة بين األ     
خطة تطوير التعليم في الوطن العربي ومشروع النهوض باللغة العربية نحو مجتمع المعرفة مادياً وفنيـاً،          
دعوة اتحاد البرلمانيين العرب لتفعيل خطة تطوير التعليم في الوطن العربي انطالقا من دورهـم المـؤثر                 

اسي واالجتماعي، مشاركة المنظمة في اجتماع اللجنـة الدائمـة لإلعـالم العربـي              على المستويين السي  
  .واجتماع مجلس وزراء اإلعالم العرب

 أكتوبر  11،  10عقد االجتماع الخامس للجنة التنسيقية العليا لخطة تطوير التعليم في الوطن العربي يومي               -
تفاق على وضع موضوع التعلـيم كبنـد دائـم    ، لمتابعة ما تم تنفيذه في خطة تطوير التعليم وتم اال    2011

 واالجتماعي وإعداد تقرير حول خطة تطوير التعليم في الـوطن           ضمن جدول أعمال المجلس االقتصادي    
العربي كتقرير مستقل عن تقرير األمين العام مع إدراج موجز لمتابعة تنفيذ قرارات القمم ضمن تقريـر                 

ليم في الدول العربيـة وتقديمـه إلـى المجلـس االقتـصادي             األمين العام، إعداد تقرير حول وضع التع      
 إطار البند الدائم للتعليم المقترح سابقا، التعريف بخطة تطوير          ي، وف )89(واالجتماعي في الدورة القادمة     

 خالل التظاهرات والندوات ومن خالل وسائل اإلعالم المختلفة، إدراج بنـد   نالتعليم في الوطن العربي، م    
ال القمم العربية حول خطة تطوير التعليم، اتخاذ اإلجراءات الالزمـة لتقـويم المرحلـة               على جدول أعم  
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ووضع السبل الكفيلـة بتعزيـز      ) 2013-2009(األولى من تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي          
 عـام   تنفيذها من قبل الحكومات العربية، على أن تعرض على القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية في             

 .المرصد العربي للتربية، اطلعت اللجنة على انجازات 2013

 أكتـوبر   9،  8عقد االجتماع السادس للجنة التنسيقية العليا لخطة تطوير التعليم في الوطن العربي يـومي                -
، لمتابعة ما تم تنفيذه في خطة تطوير التعليم في الوطن العربي وتم مناقشة الصعوبات التي تواجه                 2011
التأخير في تعيين منسقي الخطة والمرصـد أو تغييـرهم بـشكل            : طة تطوير التعليم، والتي منها    تنفيذ خ 

مستمر، مما يؤدي إلى إعاقة سير العمل، واقتراح الحلول لمواجهة تلك الصعوبات، كما تم في االجتمـاع                 
لي والذي يمثل جزءاً    مناقشة البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم الذي تنفذه المنظمة بدعم من البنك الدو            

من خطة تطوير التعليم، باإلضافة إلى تشكيل المنظمة للجنة خبراء من االلكسو والبنك الدولي ومؤسـسة                
، كما تمت مناقشة كافة الجوانب التحـضيرية النعقـاد          "برنامج عربي لتحسين جودة التعليم    "قطر لصياغة   

الوطن العربي الـذي انعقـد يـومي         التعليم في     خطة تطوير  االجتماع األول رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ     
 . 2012 أكتوبر 10،11

 الخطة اإلعالمية لخطة تطوير التعليم    -3

تم عرض موضوع تشكيل لجنة خاصة لوضع خطة إعالمية للتعريف بخطة تطوير التعليم فـي الـوطن                  -
تمـاع تـشكيل تلـك       وأقر االج  10/2/2009العربي، على اجتماع اللجنة الدائمة لإلعالم العربي بتاريخ         

 . اللجنة

وبناء على توصية اللجنة الدائمة لإلعالم، رأت لجنة التنسيق أن يتم إعداد تصور المنظمة بـشان الخطـة     -
ية خالل  اإلعالمية لخطة تطوير التعليم لعرضها وتقديمها إلى اجتماع فريق العمل المعني بالخطة اإلعالم            

 .2009 مايو 26-25الفترة 

ق عمل من ممثلي وزارات اإلعالم لوضع خطة إعالمية داعمة لتطوير التعلـيم فـي               وانعقد اجتماع فري   -
الوطن العربي، وتوصل الفريق لمرئيات حول الخطة اإلعالمية المطلوبة بحيث تواكب الخطة اإلعالميـة              
المقترحة لتطوير التعليم التطوير المتسارع في مجال المعلوماتية سواء أكان هـذا التطـور أرضـي أو                  

ي أو معلوماتي لتحقيق أهداف الخطة وتسهيل مهمتها على المستوى القومي لكي تصل إلـى كافـة                 فضائ
أرجاء الوطن العربي، أن يسهم اإلعالم الجديد في تحديث وسائل اإلعالم من خالل التقنيات الحديثـة، أن                 

 -االلكـسو (ميـة   تتولى الجهات المختصة وفقاً لما هو وارد في خطة تطوير التعليم تمويل الخطة اإلعال             
، أن تساهم اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية فـي هـذا              )الخ.. وزارات التربية والتعليم    

الجهد اإلعالمي للترويج لخطة تطوير التعليم في الوطن العربي، أن يشارك ممثلين من الـوزارات التـي         
 االجتماعات القادمة لفريـق العمـل المعنـي         ساهمت في وضع خطة تطوير التعليم في العالم العربي في         

بوضع الخطة اإلعالمية، وأن يكون هناك تنسيق بين المجهود الوطني والقومي من أجل تحقيق األهـداف                
الدعوة لعقد اجتماع ثان لفريق العمل المعني       : التي ترنو إليها خطة تطوير التعليم وأوصت اللجنة بما يلي         

 التعليم في الوطن العربي بمشاركة خبراء في مجال العالم والتربيـة            بوضع حطة إعالمية داعمة لتطوير    
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والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ليتمكن هذا الفريق من انجاز المهمة الموكلة له من قبل اللجنـة                 
ل أو الجهات المعنية بـاإلعالم فـي الـدو        / الدائمة لإلعالم العربي، الطلب من وزارات اإلعالم العربية         

العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم موافاة األمانة الفنية لمجلس وزراء  اإلعـالم العـرب                
بمرئياتهم حول وضع الخطة اإلعالمية الداعمة لتطوير التعليم في الوطن العربي، إطالق احتفالية للبـدء               

ربي ، تحديد الجهات التي ستقوم بتمويـل       في إعداد الخطة اإلعالمية الداعمة لتطوير التعليم في الوطن الع         
 ).مرئي وسمعي ومقروء(تنفيذ الخطة اإلعالمية إذا تطلبت هذه الخطة إنتاج إعالمي متنوع 

بـشأن اعتمـاد    ) 17/6/2009-42/ع.د-332/ق(وصدر عن مجلس وزراء اإلعالم العرب القرار رقم          -
 التعليم في الوطن العربـي، وتكليـف       توصيات فريق الخبراء المعنى بوضع خطة إعالمية داعمة لتطوير        

األمانة العامة بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمتابعة تنفيذ توصياته والموافقة علـى               
إدماج التصور المقدم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الداعم لخطة تطوير التعليم في الـوطن                

 .طة اإلعالمية العربية المقترحةالعربي ليكون ضمن الخ

االجتماع الثاني لفريق العمل المعني بوضع خطة إعالمية داعمة لخطة تطوير التعليم فـي الـوطن                "عقد   -
.  بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية      2009) تشرين الثاني ( نوفمبر   24-22في الفترة من    " العربي

 جمهوريـة   – المملكة العربية الـسعودية      –مهورية التونسية   شارك في االجتماع خبراء إعالميين من الج      
 جمهوريـة مـصر     – الجمهورية اللبنانيـة     – دولة قطر    – سلطنة عمان    – جمهورية العراق    –السودان  
 المملكة المغربية باإلضافة إلى وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم واألمانـة الفنيـة                –العربية  

 .م العرب وإدارة التربية والتعليم والبحث العلمي باألمانة العامة للجامعة العربيةلمجلس وزراء اإلعال

توصل المشاركون إلى وضع مشروع الخطة اإلعالمية الداعمة لخطة تطوير التعليم في الوطن العربي 
لتربية بعد دراسة كافة المالحظات والمرئيات المقدمة من السادة أعضاء الفريق ووفد المنظمة العربية ل

وتنفيذا لمشروع الخطة اإلعالمية أقرت التوصيات التي تضمنت رفع مشروع الخطة .والثقافة والعلوم
اإلعالمية الداعمة لخطة تطوير التعليم في الوطن العربي إلى اجتماع اللجنة العربية الدائمة لإلعالم 

عليم في الوطن العربي على العربي لدراستها، عرض مشروع الخطة اإلعالمية الداعمة لخطة تطوير الت
) وزارات التربية والتعليم والجهات المعنية(اجتماع للجنة التنسيق العليا لدراستها، دعوة الدول العربية 

لموافاة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب بالخطوات التي تم إنجازها من مراحل تنفيذ خطة 
على وسائل اإلعالم، دعوة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم تطوير التعليم في الوطن العربي لتعميمها 

العرب وإدارة التربية والتعليم والبحث العلمي باألمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى 
ي التنسيق فيما بينهما لمتابعة تنفيذ الخطة اإلعالمية الداعمة لخطة تطوير التعليم في الوطن العرب

وتقويمها، وذلك بعد إقرارها، دعوة وزارات اإلعالم العربية أو الجهات المعنية باإلعالم في الدول 
العربية التي تغيبت على المستويين اإلعالمي والتربوي إلى ضرورة المشاركة في اجتماعات فرق العمل 

الوفود الممثلة لها في هذه التي تنظمها األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب والعمل على تثبيت 
االجتماعات بهدف إثراء العمل وزيادة فاعلية االجتماعات وحل المشكالت التنظيمية، تكليف األمانة الفنية 
لمجلس وزراء اإلعالم العرب بحضور اجتماعات لجنة التنسيق العليا التابعة للمنظمة العربية للتربية 
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وير التعليم في الوطن العربي وذلك لمتابعة خطوات تنفيذ خطة والثقافة والعلوم والمعنية بتنفيذ خطة تط
تطوير التعليم، دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم موافاة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم 
العرب بالخطوات واإلجراءات التي اتخذتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها في مشروع الخطة اإلعالمية 

 . عمة لخطة تطوير التعليم في الوطن العربيالدا

  :  قرارات القمم العربية للتأكيد على متابعة تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي -4
 ينـاير   20-19عرضت األمانة العامة على القمة االقتصادية التنموية واالجتماعية التي عقدت بالكويـت              -

-4 ج -)1(ع  . د 12ق  .ق(لوطن العربي، وتم إقـراره        ، مشروع قرار بشأن تطوير التعليم في ا       2009
 .طة تطوير التعليم والبحث العلمي، وتم فيه التأكيد على دعم وتنفيذ خ)20/1/2009

الـدورة   (2011شـرم الـشيخ   : وفي إطار التقرير المقدم للقمة العربية االقتصادية التنموية واالجتماعية     -
لتعليم في الوطن العربي ، وبناء عليه ، أرسل معالي األمين           بشأن تطوير ا  ) 18(، صدر قرار رقم     )الثانية

 لتفعيل القـرار، وطلـب      22/3/2011العام خطابا لمعالي وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي بتاريخ          
منهم موافاة األمانة العامة بتقرير حول اآلليات المتبعة في الدول العربية لتنفيذ خطـة تطـوير التعلـيم،                  

ومن ثـم   ) . 88( في التقرير الشامل الذي سيقدم للمجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته ال           لتضمينها
 للدول العربية لـسرعة موافاتهـا      3/6/2011أرسلت ادارة التربية والتعليم والبحث العلمي تذكيرا بتاريخ         

 األمانة العامة تقارير    واستلمت. بتقرير حول اآلليات المتبعة في الدول العربية لتنفيذ خطة تطوير التعليم            
اإلمارات ، تونس ، السعودية ، سوريا ، سلطنة عمان ،           : ( دول فقط   ) 7(متابعة خطة تطوير التعليم من      

وأفادت مملكة البحرين بأنه تم إرسال تقريرها مباشرة إلى المنظمة العربية للتربيـة             ). الكويت ، المغرب    
للمجلس ) 88(ر كافة الدول، فلم يقدم التقرير المتكامل للدورة         ونظرا لعدم استكمال تقاري   . والثقافة والعلوم 

 .االقتصادي واالجتماعي

   التقارير الدورية  -5
بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة ) ادارة التربية والتعليم والبحث العلمي (  تعد األمانة العامة -1

  . مم العربيةوالعلوم تقارير دورية حول متابعة تنفيذ قرارات الق
تقارير دورية حول نشاط األمانة العامة في ) ادارة التربية والتعليم والبحث العلمي (  تعد األمانة العامة -2

مجال التعليم، والذي يتضمن األنشطة التي يتم تنفيذها ذات العالقة بخطة تطوير التعليم ،والجهود المبذولة 
 العربي وتقدم هذه التقارير للمجلس االقتصادي واالجتماعي لمتابعة تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن

  . بين دورات انعقاد المجلس، ومجلس جامعة الدول العربية

  :  األنشطة والفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في إطار خطة تطوير التعليم في الوطن العربي -6
و ومكتب التربية العربـي لـدول الخلـيج         عقدت األمانة العامة بالتعاون مع اليونيسيف وبدعم من االلكس         -

وضـع معـايير استرشـادية      : اللقاء األول عن المعلم العربي    "واليونسكو وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي      
 بمقر األمانـة    28/10/2008،  27 واجتماع لجنة للخبراء يومي      26/10/2008 -25وذلك يومي   " لألداء
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 أداء المعلم العربي لتسترشد به الدول العربيـة فـي وضـع             العامة، وتم وضع إطارا استرشادياً لمعايير     
  .سياسات داعمة لالرتقاء بجودة المعلم العربي

وضع سياسات وبرامج لتفعيل اإلطار االسترشـادي       : لقاء الخبراء الثاني عن المعلم    "نظمت األمانة العامة     -
، في القاهرة بالتعـاون مـع       2009حزيران  / يونيو 24 إلى   22في الفترة من    " لمعايير أداء المعلم العربي   

هدف استكمال العمل حول االرتقـاء       اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ب        فمكتب اليونيسي 
بالمعلم العربي ورفع كفاءته المهنية من خالل وضع استراتيجيات وسياسات وبـرامج لتفعيـل اإلطـار                

 .لمعايير أداء المعلم العربي االسترشادي

وضع معايير لمركز التميز    : اللقاء الثالث عن المعلم العربي    "نة العامة بالتعاون مع اليونيسيف      نظمت األما  -
 بمقر األمانـة العامـة لجامعـة الـدول          2010 نوفمبر   29 و 28يومي  " للمعلمين ودراسة سبل تطويرها   

 اإلقليمي فـي    فونيسيالعربية، وذلك استمراراً للتعاون بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الي           
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وعدد من الشركاء اإلقليميين لتعزيز جودة التعليم في المنطقة، وذلك               

: اإلطار االسترشـادي لمعـايير أداء المعلـم العربـي         " بعد انجاز المرحلتين األولى والثانية اللتين أنتجا        
 ،"سياسات وبرامج

ن مع مكتب اليونيسيف اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا ومعهد الشرق           نظمت األمانة العامة بالتعاو    -
 ورشة عمل حول مشروع االرتقاء      الجامعة األمريكية  ب كلية التربية للدراسات العليا   ي ب العالاألوسط للتعليم   

ول العربيـة   سبل االستفادة من مراكز التميز للمعلمين القائمة في الد        : بالمعلم العربي ورفع كفاءته المهنية    
: التعرف على مشروع االرتقاء بالمعلم العربي من خالل المدخل المؤسسي         كمراكز إقليمية عربية، بهدف     

 .مراكز التميز

 بالمنوفية، لمناقشة آليات    2012 أبريل   8نظمت األمانة العامة زيارة لمركز سرس الليان لتعليم الكبار يوم            -
طالع على أنشطته وبرامجه، والتعرف على خدماته ومجـاالت         التعاون بين األمانة العامة والمركز، واال     

التدريب الذي يقدمها، ومنها؛ إعداد وتدريب القيادات المتخصصة في مجاالت محو األمية وتعليم الكبـار،               
  ICDLإنتاج المواد التعليمية الالزمة لبرامج محو األمية، دورات تدريبية للحاسب اآللي واختبارات الــ  

للموفدين في بعثات خارجية، وتأهيل المعلمين غير المتخصصين فـي اللغـة االنجليزيـة،              وإعداد لغوى   
وتمت الموافقة على دعم المركز كمركز إقليمي لتعليم الكبار يعمل على خدمة الدول العربية وخفض نسبة                

مله اتساقاً مع ما    األمية بها، وتقديم الرعاية والدعم لألنشطة والبرامج التي يقوم بها المركز، والذي يأتي ع             
  ". محو األمية وتعليم الكبار"نصت عليه خطة تطوير التعليم في الوطن العربي في الفصل الخاص بـ 

االجتماع األول رفيع المستوى للدول العربية حول اإلجراءات المتخذة لتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن                 -7

  ،2012 أكتوبر 11-10العربي يومي 
أعضاء اللجنة المعنية بالمتابعة واإلعداد للقمة التنموية االقتصادية واالجتماعية في بناء على مالحظات 

، دعت إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي لعقد االجتماع األول رفيع المستوى للدول )2013(دورتها الثالثة 
، 2012 أكتوبر 11-10ومي العربية حول اإلجراءات المتخذة لتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي ي
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حيث قامت بإعداد استبانة تتضمن المعلومات المطلوبة من الدول العربية وفق قرارات القمم الصادرة بشأن 
خطة تطوير التعليم ووفق ما جاء في الخطة من حيث التزامات الدول العربية، مع طلب توضيح معوقات 

دولة اإلمارات ( دول عربية ) 8(وشارك في أعمال االجتماع التنفيذ والحلول المقترحة من قبل الدول العربية، 
 – جمهورية العراق – جمهورية السودان - المملكة العربية السعودية– الجمهورية التونسية –العربية المتحدة 
 ووفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومباإلضافة إلى وفد )  دولة الكويت– دولة قطر –سلطنة عمان 

  مانة العامة لجامعة الدول العربية، األ
التأكيد على ما جاء في قرارات القمم العربية من : وتم التوصل إلى بعض التوصيات والمقترحات كما يلي

حيث إعداد تقرير شامل حول تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي، بحيث يتضمن التقرير المعلومات 
ستبانات التي تم إرسالها لهم وتم موافاة األمانة العامة بها، والتأكيد على الواردة من الدول العربية وفق اال

، 2012 نوفمبر 4الدول التي لم تواف األمانة العامة باالستبانة الخاصة بها بسرعة إرسالها في موعد أقصاه 
باإلضافة إلى تقرير ليتسنى لألمانة العامة إعداد تقرير شامل متضمن كافة التقارير الواردة من الدول العربية 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول اإلجراءات المتخذة من قبلهم في إطار تنفيذ خطة تطوير التعليم، 
واإلجراءات المتخذة من قبل األمانة العامة في هذا الشأن، ليعرض على المجلس االقتصادي واالجتماعي 

، عقد اجتماع )2013يناير : الرياض(واالجتماعية في دورتها الثالثة االقتصادية : توطئة لرفعه للقمة التنموية
بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واألمانة العامة لجامعة الدول العربية مع وفود الدول العربية على 

تواصل بين كافة أن تضم منسقي الخطة، بصفة دورية سنوية وذلك قبل انعقاد القمة العربية الدورية، لتحقيق ال
الجهات، مع التأكيد على مشاركة كافة الدول العربية في هذا االجتماع، التأكيد على أن تكون مخاطبة الدول 
العربية كافة، من األمانة العامة عن طريق مندوبيات الدول العربية األعضاء، ومن المنظمة العربية للتربية 

المرصد مع التنسيق بشأن إرسال ما / لمنسقين الوطنيين للخطةوالثقافة والعلوم عن طريق اللجان الوطنية وا
يتعلق بقضايا الخطة إلى المنظمة لتقوم بتزويد اللجان بنسخ منها لتسريع العمل، وضع االستبانات التي 

نة أرسلتها الدول العربية على الموقع االلكتروني للمنظمة ولألمانة العامة لجامعة الدول العربية، علماً بأن األما
األردن، اإلمارات، تونس، الجزائر، السودان، السعودية، : (العامة استلمت استبانات الدول العربية اآلتية

، حث الدول التي لم تحدد أسماء المنسقين للبدء في ذلك بسرعة موافاة المنظمة بتلك األسماء )العراق، الكويت
 عملهم، ة تثبيت السادة المنسقين واستمراريفي اقرب وقت ممكن مع الطلب من الجهات المعنية والحرص على

في ضوء معايير اختيار المنسقين التي أعدتها المنظمة، التأكيد على المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
واألمانة العامة والمنسقين الوطنيين لتكثيف الجهد اإلعالمي للتعريف بخطة تطوير التعليم في الوطن العربي، 

على المؤشرات واإلحصائيات ) االلكسو(ي تقارير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم االعتماد ف
والمعلومات الواردة من الدول العربية عن طريق اللجان الوطنية دون سواها لضمان صحة هذه المعلومات، 

ير التعليم من ضرورة التقويم المستمر للخطة من جهات داخلية وخارجية وذلك وفق ما جاء في خطة تطو
حيث آليات المتابعة على مستوى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الفقرة الرابعة والتي تنص على 

وضع تقرير تقويمي للخطة بالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية بعد مرور السنوات الخمس "
، التأكيد "الالزمة للصعوبات والمشكالت التي واجهت التنفيذاألولى للتأكد من جدية التنفيذ ووضع المعالجات 
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على الدول العربية التي لم تُشكل لجاناً وطنية لتنفيذ خطة تطوير التعليم بسرعة تشكيل تلك اللجان وتعيين 
منسقين وطنيين لها وتزويدهم بالمهام المطلوبة منهم، الطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
وضع نموذج موحد للتقارير القطاعية والتقارير الشاملة التي تقدم من الدول حول متابعة تنفيذ خطة تطوير 
التعليم، تتقدم الدول بدراسات جدوى للبرامج المطلوب دعمها من الحساب العربي لتطوير التربية والتعليم، 

 والدعم المطلوب لها، حث الدول العربية مبينة احتياجات المشروع البشرية والمادية والمالية، ومساهماتها،
على إشراك القطاع الخاص في دعم خطة تطوير التعليم في الوطن العربي وتنفيذها، حث الدول العربية على 
إرسال بياناتها وتقاريرها الوطنية حول ما تم تنفيذه من الخطة إلى المرصد العربي لتتمكن المنظمة من إعداد 

  .تقريرها

  :  واجهت التنفيذالصعوبات التي
تعرضت اللجنة التنسيقية العليا لبعض الصعوبات التي حالت دون اجتماع اللجنة في بعض األحيان وذلـك       -

، )مقر المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم          (إثر األحداث التي مرت بها الجمهورية التونسية        
 ).لعربيةة العامة لجامعة الدول امقر األمان(وجمهورية مصر العربية 

عدم استكمال تقارير الدول العربية حول تنفيذ خطة تطوير التعليم مع أنه تم إرسـال الـدعوات للـدول                    -
 وتـم   27/08/2012 وتم إرسال تذكير بتاريخ      01/07/2012بانات المطلوب ملئها بتاريخ     تالعربية واالس 

 ،27/09/2012إرسال تذكير آخر بتاريخ 

في االجتماع األول رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ خطة تطوير التعليم فـي            المشاركة الضعيفة للدول العربية      -
 . دول عربية فقط) 8(الوطن العربي حيث شارك في أعمال االجتماع 

غلبة األزمات السياسية التي تعرضت لها العديد من الدول العربية، على االهتمام بالتعليم، وأدى ذلك إلـى       -
في بعض األحيان إلى تسرب الطالب من المدارس، أو إيقـاف العمليـة             عدم توفر المناخ المالئم للتعلم و     

 .  في عدد من الدولالتعليمية لفترات، مما كان له أثر سلبي على المضي قدماً في تنفيذ خطة تطوير التعليم

  : مقترحات الحلول
ماء فـي اقـرب     حث الدول التي لم تحدد أسماء المنسقين للبدء في ذلك بسرعة موافاة المنظمة بتلك األس               •

 عملهم، فـي  ةوقت ممكن مع الطلب من الجهات المعنية والحرص على تثبيت السادة المنسقين واستمراري       
ضوء معايير اختيار المنسقين التي أعدتها المنظمة والتأكيد على الدول العربية التي لم تُشكل لجاناً وطنية                

ن منسقين وطنيـين لهـا وتزويـدهم بالمهـام          لتنفيذ خطة تطوير التعليم بسرعة تشكيل تلك اللجان وتعيي        
 . المطلوبة منهم

التأكيد على المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واألمانة العامة والمنسقين الوطنيين لتكثيـف الجهـد                •
 . اإلعالمي للتعريف بخطة تطوير التعليم في الوطن العربي

 .طة تطوير التعليم في الوطن العربي وتنفيذهاحث الدول العربية على إشراك القطاع الخاص في دعم خ •

حث الدول العربية على إرسال بياناتها وتقاريرها الوطنية حول ما تم تنفيذه من الخطـة إلـى المرصـد                    •
  .العربي لتتمكن المنظمة من إعداد تقريرها
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مـن الـدول العربيـة      اإلجراءات المتخذة بشأن تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي           

  :ألعضاءا
بشأن اإلجراءات ) إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي(في إطار متابعة األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

المتخذة من قبل الدول العربية لتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي، قامت بتصميم استبانة تضمنت ما 
 آليات المتابعة وآليات الدعم وبرامجه وبدائل التمويل على ورد في خطة تطوير التعليم في الوطن العربي من

  .الوقوف على ما حققته الدول في هذا الشأنللدول العربية هدفت إلى ) القطري(المستوى الوطني 
 دولة اإلمارات -المملكة األردنية الهاشمية (دولة من الدول العربية األعضاء ) 11(وفي ضوء استجابات من 

 المملكة العربية – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة - الجمهورية التونسية – العربية المتحدة
 المملكة –  دولة الكويت - دولة فلسطين – سلطنة عمان – جمهورية العراق – جمهورية السودان -السعودية
ل اإلجراءات المتخذة دعت األمانة العامة لعقد االجتماع األول رفيع المستوى للدول العربية حو، )المغربية

  .2012 أكتوبر 11-10لتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي يومي 
  : لتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربيوفيما يلي تحليل لما ورد من الدول من إجراءات

  :توى الدول على مسأربع آليات لمتابعة تنفيذ الخطةجاء في خطة تطوير التعليم في الوطن العربي   :أوالً

تقوم كل دولة بتشكيل لجنة من المتخصصين والقيادات التربوية وأصحاب الرأي والمهتمين  -1

من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لدراسة الخطة ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذها 

ومتابعتها بحسب مجاالت التعليم ومستوياته، وتحديد أدوار المؤسسات والهيئات الوطنية 

 .لدولية المشاركةوا

إنشاء مراصد وطنية للتربية والتعليم تتولى متابعة تنفيذ الخطة، ووضع الدراسات والبحوث  -2

 .المساندة وأدوات المتابعة والرصد والتقويم

وضع آلية محددة وفاعلة لتمويل عمليات التطوير، والعمل على زيادة المخصصات المالية  -3

 .للتعليم في الميزانية العامة للدولة

تقديم تقرير سنوي مفصل عن سير تنفيذ الخطة إلى المرصد العربي للتربية والتعليم في  -4

 .موعد أقصاه األول من شهر سبتمبر من كل عام

  :وفي هذا الشأن قامت الدول العربية بتنفيذ ذلك على النحو التالي

  :المملكة األردنية الهاشمية
راسة الخطة ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذها قامت المملكة األردنية الهاشمية بتشكيل لجنة لد -1

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مديري اإلدارات بوزارة التربية . 2009ومتابعتها في عام 
إدارة التعليم العام، إدارة االمتحانات واالختبارات، إدارة المناهج والكتب المدرسية، إدارة : والتعليم

جودة التعليم، : وحددت للجنة مهام تتمثل في العمل على. مهنيالموارد البشرية، إدارة التعليم ال
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والتعاون العربي لالستجابة الحتياجات التعليم، والحق في التعليم، وحكامة النظم التربوية واإلدارة 
  .الرشيدة، والتربية والتنمية المستدامة

 للجميع بهدف تنسيق الجهود وقامت اللجنة بدراسة الخطة، وتم تبنى آلية عمل الهيئة الوطنية للتعليم
الوطنية في مجال إصالح العملية التربوية في األردن، ودمج أهداف تطوير التعليم الوطنية، ضمن 

  .الخطة الوطنية للتعليم بعد أن تم عمل المواءمة بين ما ورد في خطة التعليم للجميع والخطة الوطنية
: دولية المشاركة، وتتمثل هذه األدوار في ما يليكما تم تحديد أدوار المؤسسات والهيئات الوطنية وال

التنسيق بين الجامعات في فتح التخصصات الجديدة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وإجراء 
دراسات على الخريجين، والتوسع في فتح المراكز التقنية والفنية، وتطوير مسار التعليم الثانوي 

 .المهني

رصد مستوى التقدم للنظام : والتعليم في األردن، وتضمنت مهامهتم إنشاء مرصد وطني للتربية  -2
التعليمي األردني، ومتابعة وتنفيذ وإصدار التقارير الخاصة بذلك، وتوفير البيانات الدقيقة والمحدثة 
عن نتائج تحقيق أهداف الخطة، ورصد وإجراء الدراسات التقييمة لمدى التقدم في تحقيق األهداف، 

 الفنية ونتائج الدراسات لتوجيه السياسات، وتقديم مقترحات لتطوير التعليم من خالل وتوفير التقارير
وتم في هذا الشأن وضع دراسات وبحوث مساندة، منها الدراسة التفاعلية . لجان العمل المشكلة

لترشيد المدارس، دراسة المالحظة الصفية، دراسة مسح القرائية، ودراسة معدالت االلتحاق برياض 
فال، ودراسة تقييم مشروع تطوير المدرسة والمديرية، ودراسة تقييم الخطة التطويرية لمشروع األط

دارسات : وتم وضع عدد من األدوات للمتابعة والرصد والتقويم وهي. تطوير المدرسة والمديرية
 .تقييمية خارجية وداخلية وتقارير شهرية

رصد المخصصات المالية : تمثل هذه اآللية فيوفيما يخص اآللية الخاصة لتمويل عمليات التطوير، ت -3
في موازنة الدولة، والبحث عن مصادر تمويلية للمدارس المنتجة ومن عوائد المشاريع التي تقيمها 

وقامت . الوزارة والمدارس، والتعاون مع المانحين الخارجيين والقطاع الخاص، والقروض البنكية
تقريباً كنسبة زيادة سنوية، ونسبة المخصصات % 7بنسبة األردن بزيادة المخصصات المالية للتعليم 

 %.10المالية للتعليم في موازنة الدولة حوالي 

قدمت األردن ثالثة تقارير سنوية مفصلة عن سير تنفيذ الخطة إلى المرصد العربي للتربية والتعليم  -4
  .الذي تتولى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مسؤوليته

  :مارات العربية المتحدةدولة اإل
قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة بتشكيل لجنة لدراسة الخطة ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذها  -1

إدارة البحوث، إدارة التميز (وتتكون اللجنة من عدة إدارات مركزية . 2010ومتابعتها في عام 
). األنشطة، إدارة اإلرشاد الطالبيالمؤسسي، إدارة التقويم واالمتحانات، إدارة المناهج، إدارة 

وضع خطط تطوير التعليم، وضع خطة المراقبة والتقييم، التنسيق : وحددت للجنة مهام تتمثل في
 .الداخلي والخارجي
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وقامت اللجنة بدراسة الخطة، ووضعت اآلليات الالزمة لتنفيذها ومتابعتها بحسب مجاالت التعليم 
لس سياسات التعليم، خطة شاملة للمتابعة والتقييم، تقارير شهرية تشكيل مج: ومستوياته، واآلليات هي

  .عن سير العمل
: كما تم تحديد أدوار المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية المشاركة، وتتمثل هذه األدوار في ما يلي

  .تنسيق السياسات، تنفيذ البرامج، متابعة وتقييم داخلي وخارجي
، وتضمنت 2012التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام تم إنشاء مرصد وطني للتربية و -2

وتم . مراجعة السياسات، اعتماد برامج التطوير، اعتماد مخصصات البرامج، المتابعة والتقييم: مهامه
في هذا الشأن وضع دراسات وبحوث مساندة، منها نظام الرصد اإللكتروني لتنفيذ الخطة 

حددة، تقارير ودراسات، أوراق عمل، ندوات متخصصة كمراجعة، االستراتيجية وفق مؤشرات م
دراسات ميدانية، نظام المعلومات التربوية، زيارات ميدانية للمدارس، لقاءات مجتمعية، نشرات 

 .دورية

وفيما يخص اآللية الخاصة لتمويل عمليات التطوير، تتمثل هذه اآللية في تخصيص ميزانية لكل  -3
وتشكل موازنة قطاع التعليم حوالي . ر التعليم ضمن الخطة االستراتيجيةالمبادرات الخاصة بتطوي

 .من موازنة الدولة% 20

قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة تقريرين سنويين عن سير تنفيذ الخطة إلى المرصد العربي  -4
 .للتربية والتعليم الذي تتولى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مسؤوليته

  :جمهورية التونسيةال
قامت الجمهورية التونسية بتشكيل لجنة لدراسة الخطة ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذها ومتابعتها في  -1

وتتكون اللجنة من ممثلين من مختلف اإلدارات والوزارات والهياكل المشمولة والمعنية . 2010عام 
على تنفيذ ما ورد بالخطة وإدراجه العمل : وحددت للجنة مهام تتمثل في. بالخطة العربية للتربية

 .ضمن المخططات الوطنية، ومتابعة تنفيذها على جميع مستوياتها

وقامت اللجنة بدراسة الخطة، ووضعت اآلليات الالزمة لتنفيذها ومتابعتها بحسب مجاالت التعليم 
حالة وضع برنامج إعالمي حول الخطة للتعريف بها ونشرها وإيجاد : ومستوياته، واآلليات هي

إجماع واسع حولها، ووجود جميع الهياكل والوزارات المهنية صلب اللجنة من خالل مشاركة 
  .أشخاص فاعلين في مجاالت التخطيط والبرمجة

: كما تم تحديد أدوار المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية المشاركة، وتتمثل هذه األدوار في ما يلي
، والمساهمة في )المؤسسات الوطنية(بالنظر في إطار الخطة المساهمة في تنفيذ الجزء الراجع لها 

  .تنفيذ ما ورد في الخطة في مجال االختصاص، وتمويل بعض نشاطات الخطة
المتابعة الكمية : ، وتضمنت مهامه2012تم إنشاء مرصد وطني للتربية والتعليم في تونس في عام  -2

نية فيما يتعلق بالقطاع، إنجاز دراسات تحليلية والنوعية لتطور القطاع، القيام بمقارنات مجالية وزما
وتم في هذا الشأن وضع دراسات وبحوث مساندة، منها . كمية ونوعية لقطاع التربية والتعليم
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دراسات حول األداء والمردود الداخلي والجدوى والفاعلية، دراسات حول الكلفة وتمويل القطاع، 
ما تم وضع أدوات للمتابعة والرصد والتقويم ك. دراسات حول الوضع التربوي استشراف تطوره

 .استبيانات تهم جميع مكونات المنظومة، دراسات تحليلية للعرض، تقارير متابعة وتقييم: تتضمن

وفيما يخص اآللية الخاصة لتمويل عمليات التطوير، تتمثل هذه اآللية في صياغة عناصر الخطة في  -3
، ونسبة %5.45وتشكل نسبة الزيادة المالية للتعليم . ينشكل مشاريع ممولة من قبل المانحين والممول

قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني (المخصصات المالية للتعليم من ميزانية الدولة 
 %.14.1، التربية فقط %35) والتربية قبل المدرسة وتعليم الكبار

د العربي للتربية والتعليم الذي تتولى قدمت تونس تقريرين سنويين عن سير تنفيذ الخطة إلى المرص -4
 – 2008للفترة  ( 2011المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مسؤوليته، التقرير األول في عام 

 ).2012 – 2010للفترة  (2012، وفي عام )2010

  :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ة بتشكيل لجنة لدراسة الخطة ووضع اآلليات الالزمة قامت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي -1

مفتشين (وتتكون اللجنة من إطارات وزارة التربية الوطنية . 2008لتنفيذها ومتابعتها في عام 
).  وتخصصين وقيادات تربوية وأصحاب الرأي والمهنيين والشركاء االجتماعيينأساتذةمركزيين، 

 :وحددت للجنة مهام تتمثل في

كلي بين برامج اإلصالح التربوي لضمان تالؤمها مع تحسين التعلمات، وذلك التجانس ال −
 .بتعيين لجنة خبراء توكل لها مهمة تقييم هذه البرامج وتكييفها

إعداد جيل جديد من الكتب المدرسية المستجيبة لمتطلبات البرامج الدراسية الجديدة والسهر  −
 .على التطابق بين هذه األخيرة وبرامج اإلصالح

التحسين المستمر لنوعية التأطير بمواصلة بذل الجهود في إنجاح عملية التكوين األولي  −
 .بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين مجموع المعلمين واألساتذة

تفعيل جهاز محاربة التسرب المدرسي بتكثيف عمليات الدعم والمعالجة التربوية لفائدة  −
أن ينجم عن هذا توطيد لجهاز الدعم في مختلف أطوار التعليم وتطبيق التالميذ، وينتظر 

 .نظام محكم لالستدراك وتحديث أساليب المعالجة واإلشراف التربوي

 .تعميم استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الخاصة بالتربية والتكوين والتسيير −

المنظومة التربوية بتحليل تأسيس جهاز لمتابعة وتقييم مكتسبات التالميذ وضبط سيرورة  −
 .نجاعاتها ومردوديتها

وقامت اللجنة بدراسة الخطة، ووضعت اآلليات الالزمة لتنفيذها ومتابعتها بحسب مجاالت التعليم 
  :ومستوياته، واآلليات التي تم وضعها هي

استدعى تنفيذ اإلصالح إنشاء العديد من المؤسسات التي يتمثل دورها األساسي في تيسير  -
ق خطة التطوير واإلصالح بعمليات خاصة في ميادين معينة أو متابعته ومواكبته طيلة تطبي
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تأتي هذه المؤسسات لتضيف مجهودها لتعزيز . العملية التي يستغرقها التنفيذ بل وحتى بهدها
 .عمل الهيئات والمؤسسات الوطنية األخرى الواقعة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية

اعلة لتمويل عمليات التطوير، والعمل على زيادة المخصصات المالية وضع آلية محددة وف -
 .للتعليم في الميزانية العامة للدولة

وضع إطار قانوني يتضمن مجموعة من النصوص التنظيمية منها على وجه الخصوص  -
 .القانون التوجيهي للتربية الوطنية والقانون األساسي لعمال التربية

 . عن سير تنفيذ خطة تطوير وإصالح المنظومة التربويةتقديم تقارير دورية مفصلة -

  :كما تم تحديد أدوار المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية المشاركة، وتتمثل هذه األدوار في ما يلي
يمثل جهازاً وطنياً للتشاور والدراسة والتقييم في ميدان : المجلس الوطني للتربية والتكوين -

ين عن مختلف قطاعات المنظومة الوطنية للتعليم والشركاء التربية والتكوين، يضم ممثل
 .االجتماعيين وقطاعات النشاط الوطني المعنية

يمثل هيئة وطنية للتشاور والتنظيم حددت لها مهام : المرصد الوطني للتربية والتكوين -
 .الدراسة والمتابعة والتحليل االستشرافي للنظام التربوي

 .للساني من أجل تعليم األمازيغيةالمركز الوطني البيداغوجي وا -

هيئة : المركز الوطني إلدماج االبتكارات البيدغواجية وتنمية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -
وطنية للدراسات والبحث واالستشارة وإعداد ونشر التجديدات التربوية والتكنولوجيات 

 .الجديدة في اإلعالم واالتصال في ميدان التربية

يقوم بإنجاز الدراسات التشخيصية بدف تحيين : تكوين مستخدمي التربيةالمعهد الوطني ل -
وتكييف برامج التكوين المتخصص مع متطلبات اإلصالح، تنظيم الملتقيات واأليام الدراسية 
من أجل التشجيع على كسب خبرات جديدة وتوسيع مجال التبادل التربوي البيدغواجي 

 – األلكسو –اليونسكو (تابعين للمنظمات الدولية وتعميم االستفادة من خبرة المختصين ال
إعداد الدعائم المتعددة الوسائط لتسهيل عملية إدخال تكنولوجيات اإلعالم ) االتحاد األوربي

 .واالتصال الحديثة في برامج التكوين وكذا تكوين مستخدمي التربية في ميدان اإلعالم االلي

 .الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد -

 .المعهد الوطني للبحث في التربية -

 .المركز الوطني للتوثيق التربوي -

 .الديوان الوطني لمحو األمية وتعليم الكبار -

الواليات المتحدة : ويشمل التعاون الثنائي الذي تم مع البلدان التالية: إسهام التعاون الدولي -
ستمر ألساتذة اللغة التكوين الم (FSPومشروع . األمريكية، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا

اليونسكو من خالل برنامج دعم إصالح : ، والتعاون المتعدد األقطاب، ويشمل)الفرنسية
الذي يشكل سنداً قوياً MEDAII ، ومشروع (PARE2) و (PARE1)المنظومة التربوية 

للتكوين األولي والمتواصل إلطارات القطاع وللتقييم والتوجيه وتحسين التسيير االستراتيجي 
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لمؤسسات التربوية بإعداد مشاريع الخدمة ومشاريع المؤسسة، والتعاون مع منظمة ل
  (PNUD)   اليونسيف، وبرنامج األمم المتحدة للتنمية

 : وتضمنت مهامه2003تم إنشاء مرصد وطني للتربية والتعليم في الجزائر في عام  -2

وى تحصيل المتعلمين وضع ترتيبات تمكن من تقويم منتظم لنوعية التربية والتكوين ومست -
 .ومتابعة تطور أداءات التأطير والمتعلمين

أو تحليل لمكونات المنظومات التربوية تهدف إلى رفع فعالية برامج / إنجاز كل دراسة و  -
 .وعمليات التعديل وتسمح بالتجنيد العقالني للموارد والوسائل الضرورية

 .ربية والتكوينإنتاج مؤشرات ومعايير سير ومردود ونجاعة منظومة الت -

نشر دوري لتقارير الدراسات حول المنظومة التربوية والتكوين في مختلف تركيباتها وحول  -
 .أداءاتها بالمقارنة بالمعايير الدولية

 .إنشاء بنوك المعطيات -

يمكن للمرصد أن ينظم أو يؤطر بعنوان المهام الموكلة كل دراسة أو تظاهرة عملية أو  -
 .ندوات أو ورش عمل

  :ي هذا الشأن وضع دراسات وبحوث مساندة، منهاوتم ف
 .تقييم المخطط المرجعي العام للبرامج الدراسية -

 .إنشاء بنك معطيات إحصائي يسمح بتحديد مؤشرات عن مردودية المنظومة التربوية -

 .دراسة نسب األطفال المتمدرسين -

 .دراسة عن أسباب التسرب المدرسي -

 سن – المدرسون – التالميذ –المنشآت القاعدية : إعداد بك معطيات خاص بكل والية يشمل -
 تكرار السنة الدراسية بالنسبة – مؤشرات التمدرس – مؤشرات النوعية – التكافؤ –التالميذ 
 .للمتعلمين

 .دراسة حول تعليم اللغة العربية -

 )الفرنسية، اإلنجليزية، األسبانية، واأللمانية(دراسات حول تعليم اللغات األجنبية  -

 . حول سير العمل البيدغواجي في المؤسسة التربويةدراسة -

 .دراسة حول الدقة العلمية وصحة المضامين في كتب التاريخ المدرسية -

كما تم وضع أدوات للمتابعة والرصد والتقويم في إطار تطوير المنظومة التربوية تتضمن إنشاء 
 .فالمفتشية العامة للبيدغواجيا، وإنشاء مديرية التقويم واالستشرا

وفيما يخص اآللية الخاصة لتمويل عمليات التطوير، أوضحت الجهة المعنية بالجزائر بأن التعاون  -3
الدولي، فضالً عن إسهامه المالي في تمويل بعض جوانب خطة اإلصالح، يمثل انفتاحاً على تجارب 

تربوية شتى المنظومات التربوية عبر العالم، ويسمح أيضاً بإعطاء مصداقية أكبر للمنظومة ال
الوطنية، بل ويساعد على تجنب األخطاء وربح الوقت بفضل تطوير كفاءة المؤطرين التربويين عبر 

وتشكل نسبة الزيادة ونسبة المخصصات المالية . التبادل المجدي والثري الذي أفرزه هذا التعاون ذاته
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 إلى 2009نة من س% 61.24، و 2009 إلى 2008من سنة % 12.61في الميزانية العامة للدولة 
 .2012 إلى 2011من سنة % 14.77، و 2011

  :المملكة العربية السعودية
قامت المملكة العربية السعودية بتشكيل لجنة لدراسة الخطة ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذها  -1

وتتكون اللجنة من ممثلين عن القطاعات ,  هـ4/4/1432 م الموافق 10/3/2012ومتابعتها بتاريخ 
المتنوعة في المملكة العربية السعودية من أهل االختصاص، وحددت لها مهام عمل وقامت التعليمية 

اللجنة بدارسة الخطة، وتم وضع اآلليات الالزمة لتنفيذها ومتابعتها والتي تتمثل في العمل على 
تشكيل لجنة إشرافية عليا ولها مهامها وآلياتها، وتكوين أربعة فرق عمل متخصصة، بناء خطط 

لكل فريق وفق المهام المسندة إليه، كما تحديد أدوار المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية عمل 
  . المشاركة

 كما تم إنشاء مرصد وطني للتربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وتضمنت مهامه بناء قاعدة -2
لمؤشرات التربوية وتطويرها، بيانات حول وقاع التربية والتعليم من قبل الجهات المعنية، وتحديد ا

وإنجاز بحوث ودراسات حول القضايا التربوية، وتم في هذا الشأن وضع دراسات وبحوث مساندة 
حيث يتم االنتهاء حالياً من أربعة بحوث علمية وهي تقديم جودة العمليات التعليمية في مدارس التعليم 

ليم في المملكة العربية السعودية، إدارة العمليات العالي بالمملكة العربية السعودية، واقع الحق في التع
التربوية وحوكمتها في المدارس السعودية، التربية والتنمية المستدامة في التعليم العالي بالمملكة 

رصد واستعراض : وقد تم وضع عدد من األدوات للمتابعة والرصد والتقويم وهي. العربية السعودية
لفة في المملكة، تحديد مدى االنجاز وتحقيق األهداف في كل خطة من خطط القطاعات التعليمية المخت

الخطط العامة للقطاعات التعليمية ومقارنة ذلك بأهداف وغايات خطة تطوير التعليم في الوطن 
العربي، تنظيم االجتماعات وورش العمل الدورية الكفيلة بضمان استمرار المتابعة والتقويم، تطوير 

 لمشروع المؤشرات التربوية وتطوير آليات عمل المرصد الوطني للمعلومات ةاآلليات االلكتروني
 .التربوية

اعتماد ميزانيات سنوية : وفيما يخص اآللية الخاصة لتمويل عمليات التطوير، تتمثل هذه اآللية في -3
لمشروعات تطوير التعليم ضمن الميزانية العامة للدولة بحيث تخصص للتطوير تحديداً، وقامت 

لكة العربية السعودية بزيادة المخصصات المالية للتعليم حيث تزيد المخصصات المالية للتعليم في المم
 %.26الميزانية العامة عن 

م، 2010قامت المملكة العربية السعودية برفع مجموعة من البيانات المطلوبة للمرصد العربي عام  -4
ني للرصد المعلوماتي وإنشاء قاعدة بيانات وبعد االتفاق مع الوحدة المركزية على إنشاء موقع الكترو

م، وفي انتظار 2011محدثة ويتم تعبئة التقارير والبيانات إلكترونياً أنطلق الموقع بشكل تجريبي عام 
 .إطالق الموقع بشكل رسمي ليتم رفع كافة التقارير إلكترونياً
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  :جمهورية السودان
ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذها ومتابعتها في قامت جمهورية السودان بتشكيل لجنة لدراسة الخطة  -1

وتتكون اللجنة من المتخصصين .  من ضمن لجان اإلعداد للمؤتمر القومي الثالث للتعليم2009عام 
مديري إدارات التعليم األساسي ( في مجال التربية من التعليم العام وكليات التربية بالتعليم العالي 

مراجعة خطة تطوير : وحددت للجنة مهام تتمثل في). م البناتالثانوي، قبل مدرسي، الرحل وتعلي
التعليم في الوطن العربي، وضع اآلليات الالزمة للتنفيذ، تقديم تقرير للمنظمة العربية للتربية والثقافة 

 .والعلوم

وقامت اللجنة بدراسة الخطة، ووضعت اآلليات الالزمة لتنفيذها ومتابعتها بحسب مجاالت التعليم 
بناء قاعدة المعلومات وتشخيص النظام التعليمي وصوالً لضمان التعليم : ياته، واآلليات هيومستو

 من خالل )م2013 – 2007(للجميع، تنفيذ الخطة في ظالل البرامج في الخطة الخمس والعشرينية
يم غير تدريب المعلم وتأهيله، تعزيز صورة التعليم، تقوية التعليم التقني والثقافي، االهتمام بالتعل

  النظامي
: كما تم تحديد أدوار المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية المشاركة، وتتمثل هذه األدوار في ما يلي

مشاركة منظمات المجتمع المدني في التعليم تخطيطاً وتمويالً وتنفيذاً، مشاركة المنظمات الدولية في 
مة المؤسسات والهيئات الوطنية في دعم بناء القدرات والعون الفني وتمويل الخطة التربوية، مساه

  .التعليم غير النظامي والتعليم الحرفي والتقني
مراقبة ومتابعة تطور تنفيذ : وتضمنت مهامه. تم إنشاء مرصد وطني للتربية والتعليم في السودان -2

وتم في هذا الشأن وضع . الخطة، وجود مؤسسات على مستوى الوالية والمحلية وقومياً لهذا االمر
دراسات وبحوث مساندة، منها قياس التحصيل للصف الرابع أساس، قياس الصف السادس والسابع 

تقوية : كما تم وضع أدوات للمتابعة والرصد والتقويم تتضمن. أساس، قياس مؤشر تكلفة التلميذ
القدرات البشرية من خالل المؤشرات التربوية التي تعكس تطور التعليم من معدالت التحاق وحضور 
وكفاءة وكفاية تعليمية ومؤشرات الخدمات التعليمية المقدمة، وقيام الدراسات النوعية ذات الصلة 

 .بالرصد والمتابعة والتقويم

 وفيما يخص اآللية الخاصة لتمويل عمليات التطوير، تتمثل هذه اآللية في زيادة نسبة الصرف على  -3
 توصيات المؤتمر القومي الثالث للتعليم  حسب%)82(التعليم من الناتج القومي وميزانية الدولة 

)0وتشكل نسبة الزيادة المالية للتعليم .  والمجازة من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية)م0122012ا
 .، من الميزانية العامة للدولة4%

 تقرير واحد عن سير تنفيذ الخطة إلى المرصد العربي للتربية 2010 قدمت السودان في عام  -4
 ي تتولى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مسؤوليتهوالتعليم الذ
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  :جمهورية العراق
قامت جمهورية العراق بتشكيل لجنة لدراسة الخطة ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذها ومتابعتها في  -1

 مستشار وخبير وقائد تربوي، وحددت اللجنة مهام تتمثل في 28وتتكون اللجنة من , 2009عام 
  .2012/2020إعداد اإلستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق للمدة : العمل على

وقامت اللجنة بدارسة الخطة، وتم وضع اآلليات الالزمة لتنفيذها ومتابعتها والتي تتمثل في العمل 
 وكذلك على تشخيص واقع حال التربية والتعليم العالي في العراق، وتحديد أهم التحديات واألولويات،

  .وضع الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية والتوجهات اإلستراتيجية والمشاريع
: كما تحديد أدوار المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية المشاركة، وتتمثل هذه األدوار في ما يلي

إقليم دور وزارة التربية في المركز وإقليم كوردستان، ودور وزارة التعليم العالي في المركز و
 .كوردستان، ودور وزارتي المالية والتخطيط

كما تم إنشاء مرصد وطني للتربية والتعليم في جمهورية العراق، وتضمنت مهامه متابعة اإلجراءات  -2
المتخذة من قبل الدول العربية وبالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وتم في هذا 

ندة، منها اإلدارة االستراتيجية، والتخطيط االستراتيجي في قطاع الشأن وضع دراسات وبحوث مسا
التربية والتعليم العالي، وتم وضع عدد من األدوات للمتابعة والرصد والتقويم منها تحديد فصل 

 .خاص باإلستراتيجية للمتابعة والتقويم وتحديد سكرتارية تنفيذية لمتابعة التنفيذ

 عمليات التطوير، تتمثل هذه اآللية في وضع آليات للتنسيق مع وفيما يخص اآللية الخاصة لتمويل -3
وزارتي المالية والتخطيط بصدد تمويل المشاريع الواردة في اإلستراتيجية لوزارتي التربية والتعليم 

لتحديد التمويل الخاص بالمشاريع لكل سنة من السنوات، كما قامت ) المركز واإلقليم(العالي 
 ة المخصصات المالية للتعليم جمهورية العراق بزياد

وفيما يخص تقديم تقرير سنوي مفصل عن سير تنفيذ الخطة إلى المرصد العربي للتربية والتعليم  -4
أفادت الجهة المعنية بجمهورية العراق بأنه لم يتم تقديم تلك التقارير وذلك بسبب ضعف التنسيق 

 .والتواصل

  :سلطنة عمان

، وتم 9200راسة الخطة ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذها في عام قامت سلطنة عمان بتشكيل لجنة لد -1
تعيين أمين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم كرئيس لها، وتتكون اللجنة من الخبراء 
واألكاديميين والمسئولين بمجاالت الخطة، وحددت للجنة مهام تتمثل في دراسة الخطة العربية، 

البرامج ومتابعة التنفيذ والتقييم  ودراسة مقارنة بوضع السلطنة مع متطلبات اقتراح األنشطة و
  . الخطة

وقامت اللجنة بدراسة الخطة، وتم وضع آلية عمل، مثل تحديد الفترة الزمنية المقترحة للتنفيذ، إعطاء 
  . مسؤولية متابعة التنفيذ للجهة المعنية بصورة مباشرو لضمان التنفيذ بصورة صحيحة
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تم تحديد أدوار المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية المشاركة، وتتمثل هذه األدوار في أن كما 
تتولى كل مؤسسة توفير الموازنات الالزمة لتنفيذ البرامج المقترحة من خالل موازناتها السنوية ومن 

المختصة الخطط الخمسية القطاعية، وأن تقوم كل مؤسسة باإلشراف على تنفيذ البرامج المقترحة 
  . بها

، وتم تعيين مدير دائرة 2010تم إنشاء مرصد وطني للتربية والتعليم في سلطنة عمان في عام  -2
اإلحصاء والمؤشرات التربوية بوزارة التربية والتعليم كمسؤول عن المرصد، وتضمنت مهامه 

 العربي بالبيانات االهتمام بتوفير اإلحصائيات التربوية، التنسيق مع الجهات المعنية لتزويد المرصد
اإلحصائية ومقارنة المؤشرات الوطنية بالمؤشرات العربية والعالمية، وتم في هذا الشأن وضع 
دراسات وبحوث منها رصد واقع التعليم في سلطنة عمان، مقارنة بمتطلبات خطة تطوير التعليم في 

وهي متابعة رصد / الوطن العربي، كما تم وضع عدد من األدوات للمتابعة والرصد والتقويم
الموازنات الالزمة لتنفيذ األنشطة سنوياً وإسناد متابعة تنفيذ كل مشروع لكل مديرية معنية لضمان 

  . سير تنفيذه، وإعادة تقييم ما تتم تنفيذه من خالل الخطة بصفة دورية
لمقترحة إدراج األنشطة ا: وفيما يخص اآللية الخاصة بتمويل عمليات التطوير، تتمثل هذه اآللية في -3

، مراجعة وجود الموازنات الالزمة سنوياً من )2015-2011(ضمن الخطة الخمسية الثامنة 
مخصصات المؤسسات المعنية، كما قامت سلطنة عمان بزيادة المخصصات المالية للتعليم ، حيث 

مريكي، مليار دوالر أ) 3.4(مليار ريال عماني، حوالي ) 1.3(بلغ إجمالي اإلنفاق لقطاع التعليم نحو 
  . 2012من إجمالي اإلنفاق لعام % 13بنسبة 

، وتقريراً ثانياً حول رصد واقع التعليم في سلطنة 2010قدمت سلطنة عمان تقرير أولي خالل عام  -4
عمان مقارنة بمتطلبات خطة تطوير التعليم في الوطن العربي، وتقريراً ثالثاً حول الخطة الوطنية 

  . وطن العربيلمواكبة خطة تطوير التعليم في ال

  :دولة فلسطين
 أي 0200قامت دولة فلسطين بتشكيل لجنة لدراسة الخطة ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذها في عام  -1

منذ إطالق الخطة الخمسية األولى، وتتكون اللجنة من معالي الوزير والوكيل والوكالء المساعدون 
تتمثل في رسم السياسات، إقرار الخطط ومدير عام التخطيط ومدير عام المالية، وحددت للجنة مهام 

  السنوية ومتابعة االنجازات والنتائج، 
وقامت اللجنة بدراسة الخطة، وتم وضع آلية عمل، مثل اعتماد دائرة لمتابعة وتقييم الخطة 

  . االستراتيجية والسنوية، ووضع آليات إلعداد الخطط السنوية ومتابعة تنفيذها
والهيئات الوطنية والدولية المشاركة، وتتمثل هذه األدوار في كما تم تحديد أدوار المؤسسات 

  .  المشاركة في المراجعة السنوية ومراجعة الخطة السنوية وإبداء المالحظات قبل اعتمادها
تم إنشاء مرصد وطني للتربية والتعليم في فلسطين، وتضمنت مهامه جمع وتحليل وإصدار  -2

، وتم في هذا الشأن وضع دراسات وبحوث .  تنفيذ الخطة اإلحصائية ومتابعةتالمؤشرات والبيانا
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منها دراسات تربوية ذات عالقة بالمؤشرات ومصادر التحقق، كما تم وضع عدد من األدوات 
أدوات مالحظة صفية واستبانات (وهي أدوات نوعية مبنية على دراسات / للمتابعة والرصد والتقويم

  . ن قاعدة البيانات التربويةباإلضافة إلى أدوات كمية م..) واختبارات
سلة التمويل المشترك من : وفيما يخص اآللية الخاصة بتمويل عمليات التطوير، تتمثل هذه اآللية في -3

خالل وزارة المالية، واالتفاقيات الثنائية مع الممولين باالعتماد على خطة الوزارة، وتصل 
  %. 19المخصصات المالية للتعليم في فلسطين إلى 

  :كويتدولة ال
قامت دولة الكويت بتشكيل لجنة لدراسة الخطة ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذها ومتابعتها بموجب  -1

وتم تسمية المنسق الوطني العام وهو األمين العام للجنة الوطنية .  2009في عام ) 249(القرار رقم 
 وكالء 5وعدد ) رئيسا ( وتتكون اللجنة من وكيل وزارة التربية. الكويتية للتربية والعلوم والثقافة

مستشار بمكتب وكيل وزارة ( مساعدين بوزارة التربية، المنسق الوطني العام، مقرر للفريق 
وضع خطة سنوية، التنسيق مع المنظمة العربية : وحددت لها مهام تتمثل في العمل علي ). التربية

ل الفرعية، التنسيق مع الجهات للتربية والثقافة والعلوم، مناقشة المشروعات المقدمة من فرق العم
المعنية بوزارة التربية عن مدى تنفيذ مشروعات تطوير التعليم، مناقشة تقارير انجازات السنوية 

 . لفريق العمل وإنشاء المراصد الوطنية

فرق فرعية ) 5(قامت اللجنة بدراسة الخطة ووضعت اآلليات الالزمة لتنفيذها ومتابعتها بتشكيل عدد 
 فريق حول النظم –فريق حول الحق في التعليم (، وهي 248/2009ار الوزاري رقم بموجب القر

 فريق حول التعاون – فريق حول التنمية المستدامة – فريق حول جودة التعليم –التربوية 
ولم يتم تحديد أدوار المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية المشاركة، نظرا القتصار العمل )العربي

  . تربيةعلي وزارة ال
 بتاريخ 51823/5تم إنشاء مرصد وطني للتربية والتعليم في الكويت بموجب قرار رقم  -2

إعداد دراسات الجدوى للبرنامج المطلوب تنفيذها، وتوفير البيانات : ، وتضمنت مهامه28/7/2010
ير والمعلومات التي تحتاج إليها فرق العمل، وتحليل التقارير الواردة من الفرق الفرعية، وتوف

ولم يتم في هذا الشأن وضع دراسات وبحوث مساندة . البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها المنظمة
نظراً لالعتماد على مشروعات الخطة اإلنمائية لتطوير التعليم والتي تم تحديدها بناء علي 

: لتقويم تتضمنوتم وضع أدوات للمتابعة والرصد وا. االحتياجات الفعلية للتطوير والدراسات المسبقة
تعبئة نماذج حصر المعلومات حول عناصر العلمية التعليمية بدولة الكويت وتزويد المنظمة العربية 
بها، عقد اجتماعات دورية مع فرق العمل، االطالع علي تقارير فرق العمل، التنسيق مع إدارة 

 .التخطيط في حصر وتجميع البيانات اإلحصائية ووضع المؤشرات التربوية

ما يخص اآللية الخاصة لتمويل عمليات التطوير تتمثل هذه اآللية في إعداد ميزانيات سنوية لتنفيذ في -3
وقامت الكويت بزيادة . المشروعات، ومناقشة الميزانيات المطلوبة مع وزارة المالية إلقرارها
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نوية  زيادة س2007/2008، لعام %21 زيادة سنوية 2006/2007المخصصات المالية للتعليم لعام 
، ولعام %4.5 زيادة سنوية 2009/2010، لعام %22.4 زيادة سنوية 2008/2009، لعام 8.7%

   2005، ونسبة المخصصات المالية للتعليم في موازنة الدولة لعام %4.4 زيادة سنوية 2010/2011
، لعام %9.21 نسبة 2007/2008، لعام %6.44 نسبة 2006/2007، لعام %8.61 نسبة 2006/

  %. 6.4 نسبة 2010/2011، لعام %10.9 نسبة 2009/2010، لعام %5.29 نسبة 2008/2009
التقرير األول حول مسيرة العمل في دولة الكويت لتنفيذ خطة : ( قامت دولة الكويت بتقديم تقريرين -4

، والتقرير الثاني حول الموضوع ذاته بتاريخ 2009تطوير التعليم في الوطن العربي بتاريخ أكتوبر 
2010.( 

  :المملكة المغربية
قامت المملكة المغربية بتشكيل لجنة لدراسة الخطة ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذها ومتابعاتها، في  -1

، وتتكون اللجنة من السيد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، المدير والمعالج 2009عام 
التنسيق، التتبع، المواكبة : ام اللجنةالمركزي، ومديرو األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومن مه

قامت اللجنة بدراسة الخطة ووضعت اآلليات الالزمة لتنفيذها ومتابعتها بحسب مجاالت . والتقييم
المنسقون للمشاريع علي الصعيد المركزي ورؤساء المشاريع علي الصعيد : التعليم ومستوياته وهي

 الوطنية والدولية المشاركة، وتتمثل هذه األدوار كما تم تحديد أدوار المؤسسات والهيئات. الجهوي
  .الدعم المادي والتقني لتنفيذ الخطة والتتبع والتقييم: في ما يلي

، والمنسق الوطني هو 2009تم أنشاء مرصد وطني للتربية والتعليم في المملكة المغربية في عام  -2
التتبع، التنسيق، الدعم : ني مدير اإلستراتيجية واإلحصاء والتخطيط وتضمنت مهام المرصد الوط

مقارنة النوع، تطوير : وتم في هذا الشأن وضع دراسات وبحوث مساندة منها . التقني والدراسات
 بحوث حول تطوير –التعليم التقني والتوجيه حول التعليم العلمي، دراسة حول تنظيم التعليم األولي 

:  أدوات للمتابعة والرصد والتقويم وهيوتم وضع.  بيداغوجيا التدريس–آليات التدريس بالمغرب 
 .  نظام معلوماتي لتتبع المشاريع، المؤشرات، االتصال والتواصل حول المشاريع

 تمويل –وفيما يخص اآللية الخاصة لتمويل عمليات التطوير، تتمثل هذه اآللية في التمويل الحكومي  -3
من الميزانية العامة % 25 التعليم وتشكل موازنة قطاع. المانحين الدوليين علي شكل قروض وهبات

 .2009للدولة مع بداية المشروع عام 

لم تقدم المملكة المغربية تقرير سنوي مفصل عن سير تنفيذ الخطة إلى المرصد العربي للتربية وذلك  -4
 البنك –اليونسكو (نظراً لتقديم البرنامج االستعجالي إلى كافة المؤسسات بالمغرب والمانحين الدوليين 

 – منظمة االلكسو – البنك اإلفريقي للتنمية – البنك اإلسالمي للتنمية – االتحاد األوروبي -دوليال
 ).منظمة االيسيسكو
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  : على مستوى الدولثالث آليات للدعم وبرامجهجاء في خطة تطوير التعليم في الوطن العربي   :ثانياً

في كل مرحلة من مراحل التعليم، تحدد الدول كل على حدة البرامج التفصيلية لتطوير التعليم  -1

  .اآلليات الالزمة والبرامج والميزانيات المقترحة

تتقدم الدول بدراسات جدوى للبرامج المطلوب دعمها من الحساب العربي لتطوير التربية  -2

  والتعليم، مبينة احتياجات المشروع

المدني في توضع الدول آلية لمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات العمل ومنظمات المجتمع  -3

  .وضع الخطط والبرامج وتنفيذها وتمويلها
  :وفي هذا الشأن قامت الدول العربية بتنفيذ ذلك على النحو التالي

  :المملكة األردنية الهاشمية
حددت المملكة األردنية الهاشمية برامج تطوير التعليم حسب المراحل التعليمية، وهي على النحو  -1

 :التالي

توعية والتوجيه، رفع االستعداد للتعليم، التغذية المدرسية، التوسع في ال: برنامج رياض األطفال −
 .إنشاء رياض األطفال الحكومية

تقوية الطلبة، تدريب المعلمين الجدد، تطوير المديرية والمدرسة، إنشاء : برنامج التعليم األساسي −
 .أبنية مدرسية، إنشاء مراكز مصادر تعلم، التغذية المدرسية

دمج النوع االجتماعي، تطوير امتحانات الثانوية ): األكاديمي والمهني(م الثانوي برنامج التعلي −
 .العامة، ربط المدارس إلكترونياً

وتم تحديد اآلليات الالزمة والبرامج والميزانيات المقترحة والمتمثلة في إطار إنفاق متوسط المدى، 
  .وموازنة موجهة بالنتائج

 األردن على الخطة الوطنية للتعليم، وهناك مخطط لعمل اقتصرت دراسات الجدوى للبرامج في -2
 .دراسات جدوى لدعمها من الحساب العربي للتطوير

وفيما يخص اآللية لمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات العمل ومنظمات المجتمع المدني في وضع  -3
عليم، والشراكة الخطط والبرامج وتنفيذها وتمويلها، تم ذلك من خالل إشراكهم في مجالس التربية والت

الفعالة مع القطاع الخاص في تأسيس المدارس وتسهيل عملها، وتطوير آليات العمل مع القطاع 
الخاص من حيث تطوير التشريعات التربوية بما يضمن إدخال تعديالت تعزز من دور القطاع 

التعليمية مثل الخاص في إنشاء ودعم البرامج المختلفة، وتقديم التسهيالت المناسب لفتح المؤسسات 
 .الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية

  :دولة اإلمارات العربية المتحدة
: حددت دولة اإلمارات العربية المتحدة برامج تطوير التعليم حسب المراحل التعليمية، وشملت -1

ا في المناهج واالمتحانات، التنمية المهنية للمعلمين، الرقابة واالعتماد المدرسي، دمج التكنولوجي
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وتم تحديد اآلليات الالزمة والبرامج والميزانيات المقترحة والمتمثلة . التعليم، تطوير البيئات المدرسية
  .في ميزانيات خاصة لكل مبادرة وبرنامج بعد اعتماد هذه البرامج

وفيما يخص التقدم بدراسات جدوى للبرامج المطلوب دعمها من الحساب العربي لتطوير التربية  -2
 .، لم تتقدم دولة اإلمارات العربية المتحدة لذلكوالتعليم

وفيما يخص اآللية لمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات العمل ومنظمات المجتمع المدني في وضع  -3
الخطط والبرامج وتنفيذها وتمويلها، تم ذلك من خالل تبني الوزارة شراكة فاعلة مع بعض مؤسسات 

ليم ومنها شركات االتصاالت وشركات إنتاج النفط القطاع الخاص التي تدعم برامج تطوير التع
 .والمؤسسات المحلية في اإلمارات المختلفة

  :الجمهورية التونسية
تطوير جودة : حددت الجمهورية التونسية برامج تطوير التعليم حسب المراحل التعليمية، وشملت -1

ليتها، وتطوير نسب التغطية وأداء التعليم المدرسي والتعليم العالي على كافة المستويات وضمان فاع
بالتربية ما قبل المدرسية وتطوير محتوياتها، ودفع التغطية ببرامج التدخل االجتماعي لمقاومة األمية 
ودعم التعليم مدى الحياة، وتطوير مكونات وبرامج التكوين المهني ودعم عالقته بقطاعات التربية 

تم تحديد اآلليات الالزمة والبرامج والميزانيات و). ودعم التشغيلية(والتعليم العالي وسوق العمل 
المقترحة والمتمثلة في تركيز اللجان الوطنية للتفكير في إصالح منظومات التربة والتعليم العالي 
والتكوين المهني، وتطوير المناهج والبرامج والمقررات الرسمية لجميع مكونات المنظومة، وتم 

 .م لقطاعات االستثمار في الرأس المال البشريمن الناتج الداخلي الخا% 7.5تخصيص 

وفيما يخص التقدم بدراسات جدوى للبرامج المطلوب دعمها من الحساب العربي لتطوير التربية  -2
والتعليم، أفادت الجهة المعنية بتونس بأنه لم يتم التنسيق بين جميع المكونات في هذا اإلطار ولم يرد 

 .اعيةفي شأنه توجهات واضحة من الجهة الر

وفيما يخص اآللية لمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات العمل ومنظمات المجتمع المدني في وضع  -3
الخطط والبرامج وتنفيذها وتمويلها، فقد تم دعم آليات مساهمة القطاع الخاص في معاضدة جهود 

ل المدرسية التربية قب(تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في القطاعات المعنية : الدولة في المجال
من خالل تطوير الجانب القانوني والتشريعي )  التكوين المهني– التعليم العالي – التعليم المدرسي –

وإسناد القطاع الخاص بامتيازات في المجال لدفعه على ) مجلة التشجيع على االستثمار(في الغرض 
  .مزيد من االستثمار

  :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البرامج التفصيلية لتطوير التعليم في كل مرحلة من حددت -1

برامج تكوينية في األطوار الثالثة، الوتيرة المدرسية في التعليم االبتدائي، : مراحل التعليم، وشملت
/ عل التعليمي تخفيف البرامج الدراسية وتطويرها، إدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الف

التعلمي، المدارس ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي، منحة التمدرس التي أقرها رئيس 
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الجمهورية، المكتبات المدرسية، مجانية الكتاب المدرسي، األدوات المدرسية، المطاعم المدرسية، 
البرامج والميزانيات وتم تحديد اآلليات الالزمة و. المنح الدراسية، الصحة المدرسية، النقل المدرسي

 .المقترحة، والميزانيات اإلضافية مدمجة في الزيادة اإلجمالية لميزانية التعليم

وفيما يخص التقدم بدراسات جدوى للبرامج المطلوب دعمها من الحساب العربي لتطوير التربية  -2
 .والتعليم، لم تتقدم الجهة المعنية بالجزائر إفادة في هذا الشأن

  :ة السعوديةالمملكة العربي
حددت المملكة العربية السعودية برامج تطوير التعليم حسب المراحل التعليمية حيث يوجد مشروع  -1

ولدى إدارة المشروع " مشروع الملك عبد اهللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم"مستقل لتطوير التعليم 
  .خطة إستراتيجية وبرامج وميزانيات متعددة لتطوير التعليم

اآلليات الالزمة والبرامج والميزانيات المقترحة والمتمثلة في إصدار الخطة المتضمنة وتم تحديد 
  .لآلليات والبرامج والميزانيات لتطوير التعليم من خالل مشروع الملك عبد اهللا لتطوير التعليم

وتقدمت المملكة العربية السعودية بدراسات جدوى للبرامج المطلوب دعمها من الحساب العربي  -2
 . وير التربية والتعليملتط

وفيما يخص اآللية لمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات العمل ومنظمات المجتمع المدني في وضع  -3
الخطط والبرامج وتنفيذها وتمويلها، فتضمنت الخطط التطويرية للتعليم في المملكة العربية السعودية 

اركة في تحسين األداء، أما مشاركة المجتمع المدني ومؤسساته ومنظماته في وضع الخطط والمش
التمويل فلم يتم ذلك بشكل مباشر حيث تم تخصيص كافة ميزانيات التطوير والتحسين من قبل 

 .الميزانية العامة للدولة

  :جمهورية السودان
زيادة نسبة : حددت جمهورية السودان برامج تطوير التعليم حسب المراحل التعليمية، وشملت -1

، تطوير التعليم التقني، تطوير التعليم غير )درسي ، اساس وثانويقبل م(االلتحاق في مراحل 
وتم تحديد اآلليات الالزمة والبرامج . النظامي الموازي، النشاط الطالبي والمناشط غير الصفية 

والميزانيات المقترحة والمتمثلة في قيام صندوق دعم التعليم، زيادة نسبة تخصيص التعليم في 
 .يق موارد المنظمات المحلية والدولية، المساهمة الفاعلة من المجالس التربويةالموازنة العامة، تنس

تقدمت السودان بدراسات جدوى للبرامج المطلوب دعمها من الحساب العربي لتطوير التربية  -2
 .والتعليم، ومشروعات التنمية قائمة فعالً

المجتمع المدني في وضع وضعت السودان آلية لمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات العمل ومنظمات  -3
الخطط والبرامج وتنفيذها وتمويلها، وتتمثل اآللية في هذا الشأن في المنتدى التربوي للتعليم للجميع 

 .على المستوى القومي والوالئي والمحليات والمناطق، والمجالس التربوية
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  :جمهورية العراق
  :عليمية، وهي على النحو التاليحددت جمهورية العراق برامج تطوير التعليم حسب المراحل الت -1

 .برنامج تطوير التعليم العام  .أ 

 .برنامج تطوير التعليم المهني والتقني  .ب 

وتم تحديد اآلليات الالزمة والبرامج والميزانيات المقترحة والمتمثلة في تحديد فصل خاص   .ج 
  .باإلستراتيجية يتناول موضوع التمويل

لوب دعمها من الحساب العربي لتطوير التربية وفيما يخص التقدم بدراسات جدوى للبرامج المط -2
 . والتعليم، لم تتقدم جمهورية العراق لذلك بسبب ضعف التنسيق والتواصل

وفيما يخص اآللية لمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات العمل ومنظمات المجتمع المدني في وضع  -3
جتمع المدني ممثلة بنقابة الخطط والبرامج وتنفيذها وتمويلها، تم ذلك من خالل إشراك منظمات الم

المعلمين ورابطة التدريسيين الجامعين في اللجان المشكلة للجان الخبراء واالستشاريين واللجان 
  .الفنية

  :سلطنة عمان
بحيث اشتملت الخطة :  حددت سلطنة عمان برامج تطوير التعليم حسب المراحل التعليمية كما يلي -1

  : لي برنامج موزعة على النحو التا87على 
  ) برامج5(التعليم فبل المدرسي  -
 ) برامج10(التعليم األساسي  -

 ) برنامج5( التعليم ما بعد األساسي  -

 ) برنامج11(محو األمية وتعليم الكبار  -

 ) برنامج21(التعليم التقني والتدريب المهني  -

  ).  برنامج35(التعليم العالي والبحث العلمي  -
) 2015-2011(ويات الخطة التنموية الخمسية الثامنة كما تم إدراج البرامج المقرحة ضمن أول

  . لضمان توفير الدعم الالزم لتنفيذها
وفيما يخص التقدم بدراسات جدوى للبرامج المطلوب دعمها من الحساب العربي لتطوير التربية  -2

 فلم تتقدم سلطنة عمان لعدم وضوح هذا األمر لهم وعدم تلقيهم أي رسالة تشير إلى وجود والتعليم
 . حساب عربي لتنفيذ الخطة وتقديم المقترحات

وفيما يخص اآللية لمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات العمل ومنظمات المجتمع المدني في وضع  -3
وهناك تعاون في تنفيذ مشاريع % 100الخطط والبرامج وتنفيذها وتمويلها، فالتمويل الحكومي بنسبة 

 . مع القطاع الخاص

  



 122 íéÂ^Ûjq÷]<sñ^jßÖ]æ<l]…]†ÏÖ] 

  :دولة الكويت
 الكويت إطار عام لخطة تطوير التعليم ضمن الخطة اإلنمائية للسنوات وضعت دولة -1

 : وشمل) 2010،2011-2013،2014(

تطوير المناهج الدراسية، تعزيز القيم االيجابية المستمدة من الشريعة اإلسالمية وتأصيلها  -
ة التسامح وبخاصة قيم ومفاهيم المواطنة المرتبطة بالديمقراطية والحرية وسيادة القانون وثقاف

 .والقبول باألخرى وحقوق اإلنسان

 .تنويع التعليم الثانوي بما يشتمل المدرسة الرياضية والتعليم التقني ومدارس المتفوقين -

 . تطوير المنظومة التعليمية من خالل التكامل بين المراحل التعليمية المختلفة -

س والتقويم وما يضمن له  تحويل المركز الوطني لتطوير التعليم بما يجعله مركزاً للقيا -
 .االستقاللية عن أجهزة وزارة التربية

 . تطوير دور المجلس األعلى للتعليم كمجلس مستقل -

 تطوير األنشطة وفعاليات اإلدارة المدرسية وأساليب التدريس والتقويم وغيرها لتنمية اتجاهات  -
 .الطلبة نحو التخصصات العلمية

للعملية وتطوير طرق التدريس في ظل نظام مرن للتجريب  االرتقاء بعناصر الكفاءة الداخلية  -
 .بكافة أنواع التعليم

 إعادة النظر في الفترة الزمنية للعملية التعليمية بالمراحل المختلفة بدولة الكويت بما يتوافق  -
 .بالمعايير الدولية

 . وضع الضوابط والمعايير التي ترتقي بأداء المعلم -

 .قيق التميز في العملية التعليمية االرتقاء بضوابط ومعايير تح -

 الوطنية الستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التربوية بالتعليم العام ة تطبيق اإلستراتيجي -
وجميع أنواع التعليم األخرى واستكمال وتطوير مشروعات الحكومة االلكترونية في األعمال 

 .اإلدارية

 المهنية للقياديين والعاملين بالتعليم العام وجميع أنواع  تطوير اإلدارات التربوية وتحقيق التنمية -
 .التعليم األخرى

 . تطبيق معايير الجودة اإلدارية بوزارة التربية -

 . تنفيذ مشروعات تطوير التجهيزات المدرسية بالتعليم العام وجميع أنواع التعليم األخرى -

 . وضع آلية لتقييم مدارس التعليم الخاص -

 . ية المشاريع اإلنشائ -

 .اإلدارة المتكاملة لمنظومة البيئة التعليمية -

 . مشروع إدارة ومتابعة المشروعات التنموية -

 . استحداث مركز التنمية واالستشارات االجتماعية والنفسية -

 ).  المعاقين–الموهوبين (  تطوير العملية التعليمية لذوى االحتياجات الخاصة  -
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  .لميزانيات المقترحة والمتمثلة في التمويل الذاتي من ميزانية الدولةوتم تحديد اآلليات الالزمة والبرامج وا
وبشأن التقدم بدراسات جدوى للبرامج المطلوب دعمها من الحساب العربي لتطوير التعليم، لم تتقدم  -2

 . دولة الكويت وذلك نظراً العتمادها علي التمويل الذاتي من ميزانية الدولة

ع الخاص ومؤسسات العمل ومنظمات المجتمع المدني في وضع وفيما يخص آلية لمشاركة القطا -3
الخطط والبرامج وتنفيذها وتمويلها، لم تقوم دولة الكويت بوضع آلية نظراً لتمويلها الذاتي من 

 . ميزانية الدولة

  :المملكة المغربية
ميم وتطوير تعحددت المملكة المغربية برامج تطوير التعليم حسب المراحل التعليمية، والمتمثلة في  -1

سنة، حفز روح المبادرة 15، التحقيق الفعلي اللتزاميه التعليم إلي سن 2015التعليم األولي في أفق 
وتم تحديد اآلليات الالزمة والبرامج والميزانيات . والتميز في المرحلة الثانوية التأهيلية والجامعية

ة للتربية والتكوين للمناقشة والمصادقة المقترحة والمتمثلة في آليات التعاقد مع األكاديميات الجهوي
 .  علي المخطط السنوي للجهة والميزانية المخصصة لها عن طريق الندوات الجهوية

وبشأن التقدم بدراسات جدوى للبرامج المطلوب دعمها من الحساب العربي لتطوير التربية والتعليم،  -2
بداية من حيث التركيز على المشاريع لم تقم المملكة المغربية بدراسة جدوى نظراً لما تم في ال

الكبرى التي تتبناها الدولة والمانحين الدوليين، وفي المرحلة الثانية سيتم إعداد مشاريع تنمية الموارد 
 .البشرية لتطوير التربية

وفيما يخص اآللية المشاركة القطاع الخاص ومؤسسات العمل ومنظمات المجتمع المدني في وضع  -3
تنفيذها وتمويلها، وتم في ذلك إبرام اتفاقية شراكة مع بعض القطاعات الخاصة الخطط والبرامج و

 . والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمقاوالت

  : على مستوى الدولثالث آليات لبدائل التمويلجاء في خطة تطوير التعليم في الوطن العربي   :ثالثاً

التمويل وتحديد المجاالت التي يسهم وضع آلية عملية لمساهمة القطاع الخاص في عملية  -1

  .بها

  .إنشاء صناديق أو حسابات قطرية لتمويل التعليم وتحديد مصادرها، وآليات عملها -2

  .البحث عن مصادر لتمويل الخطة من مؤسسات التمويل العربية والدولية -3

  :وفي هذا الشأن قامت الدول العربية بتنفيذ ذلك على النحو التالي

  :الهاشميةالمملكة األردنية 

إنشاء : يساهم القطاع الخاص في عملية تمويل تطوير التعليم في األردن في عدد من المجاالت هي -1
، التطوير ....)مبادرة مدرستي، صيانة المباني، (وتأسيس المدارس الخاصة، تطوير البيئة التعليمية 

 مع المدرسة، إنشاء مجالس المهني ألداء المعلمين، تطوير آليات اعتماد معايير المشاركة المجتمعية
 .التطوير التربوية من مختلف القطاعات من مؤسسات المجتمع ومن األفراد
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تم إنشاء صندوق لتمويل التعليم وهو صندوق ضريبة المعارف، ومن خالله يتم تحصيل ضرائب  -2
توضع في حساب هذا الصندوق لدعم البرامج والمشاريع التربوية % 2المباني والمنشآت بنسبة 

 .لتعليميةا

وتم البحث عن مصادر لتمويل الخطة من مؤسسات التمويل العربية والدولية، والمؤسسات التي  -3
، المساعدات (CIDA, UNESCO, UNISEF, EU, USAID)القروض والمنح الدولية : ساهمت هي

  . والمنح المحلية والعربية، والمبادرات الملكية السامية، ومبادرة مدرستي

  :عربية المتحدةدولة اإلمارات ال
يساهم القطاع الخاص في عملية تمويل تطوير التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة في عدد من  -1

مبادرة محمد بن راشد للتعليم الذكي، أبنية وتجهيزات مدرسية، دعم برامج مدرسية، : المجاالت هي
  .برامج تدريب المعلمين، األنشطة الطالبية

  :الجمهورية التونسية

التربية : ساهم القطاع الخاص في عملية تمويل تطوير التعليم في تونس في عدد من المجاالت هيي -1
 .قبل المدرسية، التعليم المدرسي، التعليم العالي، التكوين المهني

وفيما يخص إنشاء صندوق أو حساب قطري لتمويل التعليم في تونس، فقد أفادت الجهة المعنية بأنه  -2
 .ق أو الحساب القطري، إذ يمول القطاع بشكل كلي مباشرة من ميزانية الدولةلم يتم إنشاء الصندو

وقامت تونس بالبحث عن مصادر لتمويل الخطة من مؤسسات التمويل العربية والدولية، وتعتبر  -3
الخطة تمشّ عام محدد لتوجهات القطاع التربوي في البالد، لذلك يعتبر الممولون والمانحون 

التكويني في تونس ممولة الجزء من -التعليمي-المتدخلة في القطاع التربويوالمؤسسات الراعية 
البنك الدولي، البنك اإلفريقي : والمؤسسات التي ساهمت هي. نشاطات الخطة بشكل مباشر أو ثنائي

  .للتنمية، االتحاد األوربي، التعاون الثنائي، منظمة اليونسيف ومنظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة

  :ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهوري
وبالنسبة آللية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات العمل ومنظمات المجتمع المدني في وضع الخطط  -1

مشاركة جمعيات أولياء األمور، مشاركة وزارة الشبيبة : والبرامج وتنفيذها وتمويلها محدودة ما عدا
شاركة وزارة الثقافة في تموين المكتبات المدرسية، والرياضة في تطوير التربية البدنية والرياضية، م

 . ومشاركة وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية في المدرسة

  :المملكة العربية السعودية
 . لم يتم وضع آلية مشاركة للقطاع الخاص في عملية التمويل -1

امل من الميزانية العامة لم يتم إنشاء صندوق أو حساب قطري لتمويل التعليم حيث تمويل التعليم بالك -2
 .للدولة
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لم يتم البحث عن مصادر لتمويل الخطة من مؤسسات تمويل عربية ودولية، لعدم وجود حاجة لذلك  -3
 . حيث تتوفر ميزانية للتعليم في المملكة العربية السعودية

  

  :جمهورية السودان
عم التعليم قيد التنفيذ وضعت السودان آلية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التمويل، وصندوق د -1

 .ومجاز كأحد أهم توصيات المؤتمر القومي للتعليم

 .تم إنشاء صندوق لتمويل التعليم في السودان، وهو بحاجة إلى تفعيل -2

وقامت السودان بالبحث عن مصادر لتمويل الخطة من مؤسسات التمويل العربية والدولية،  -3
ية، البنك اإلفريقي، البنك الدولي، االتحاد البنك اإلسالمي للتنم: والمؤسسات التي ساهمت هي

  .)GPE(، الشراكة العالمية من قبل التعليم )اليونسيف، اليونسكو(األوربي، منظمات األمم المتحدة 

  :جمهورية العراق
 . لم يتم وضع آلية مشاركة للقطاع الخاص في عملية التمويل -1

مويل التعليم بالكامل من الميزانية العامة لم يتم إنشاء صندوق أو حساب قطري لتمويل التعليم حيث ت -2
 .للدولة

لم يتم البحث عن مصادر لتمويل الخطة من مؤسسات تمويل عربية ودولية، لعدم وجود حاجة لذلك  -3
 . حيث تتوفر ميزانية للتعليم في المملكة العربية السعودية

  :سلطنة عمان
  . ليات مع القطاع الخاصالتمويل حكومي وهناك تعاون في تنفيذ بعض األنشطة والفعا -1
 . لم يتم إنشاء صناديق أو حسابات قطرية لتمويل التعليم، الن تمويل التعليم حكومي -2

لم يتم البحث عن مصادر لتمويل الخطة من مؤسسات تمويل عربية ودولية، حيث ال يوجد تمويل  -3
  . خارجي

  :دولة الكويت
مويل وتحديد المجاالت التي يسهم بها، فيما يخص وضع آلية لمساهمة القطاع الخاص في عملية الت -1

  .لم تقوم دولة الكويت بوضع آلية نظراً لتمويلها الذاتي من ميزانية الدولة
لم يتم إنشاء صندوق أو حساب قطري لتمويل التعليم في دولة الكويت العتمادها علي تمويلها الذاتي  -2

 .من ميزانية الدولة

ؤسسات التمويل العربية والدولية، العتمادها علي لم يتم البحث عن مصادر لتمويل الخطة من م -3
 . تمويلها الذاتي من ميزانية الدولة
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  :المملكة المغربية
يساهم القطاع الخاص في عملية تمويل تطوير التعليم في مملكة المغرب في عدد من المجاالت،  -1

سيع الشبكة بناء المؤسسات للتعليم الخصوصي، توظيف المدرسين والمدرسات، تسير وتو:  وتضم
احتضان ، تمويل المشاريع للشباب الحاصلين على الشهادات العليا، تشجيع التميز، )نيت(العنكبوتية 

 المؤسسات التعليمية من طرف المقاوالت 

 .لم يتم إنشاء صندوق أو حساب قطري لتمويل التعليم في المملكة المغربية -2

 العربية والدولية والمؤسسات التي وتم البحث عن مصادر لتمويل الخطة من مؤسسات التمويل -3
 BEI البنك األوروبي لالستثمار – البنك اإلفريقي – االتحاد األوروبي –البنك الدولي : ( ساهمت هي

 ).   الصندوق السعودية للتنمية– الوكالة الفرنسية للتنمية –
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  :خذةاإلجراءات المت

شهدت عملية تحسين مستوى الرعاية الصحية  −
تقدماً ملحوظاً في معظم الدول العربية، من 
خالل تطوير وتحديث وحدات الرعاية 

 وتطبيق نظام طب األسرة بالريف ةالصحي
والحضر والمناطق العشوائية والمحرومة، 
والتركيز على تنمية قدرات الفرق الصحية 

ديم أفضل الخدمات فنياً وتنظيمياً وإدارياً، لتق
وقد . الصحية المقدمة لألم والطفل والمسنين

انتهت األمانة العامة بالتعاون والتنسيق مع 
الدول األعضاء من اإلستراتيجية العربية 
للرعاية الصحية األولية والتي تشكل األساس 
الفاعل لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين 
بصورة شاملة ومتكاملة، واقر مجلس وزراء 
الصحة العرب اإلستراتيجية في دورته 

 و 9التي عقدت في بيروت يومي ) 35(الـ
، ويجري حالياً اإلعداد 2011 مارس 10

لخطة العمل الخاصة بتنفيذ اإلستراتيجية في 
 األمانة العامة نظمتالدول األقل نمواً، و

 المعني المصغر العمل فريقين لاجتماع
 اتيجيةإلستر التنفيذية الخطة تنفيذ بمتابعة
 بالدول األولية الصحية الرعاية تطوير

، 24/4/2012-23األول يومي  العربية،
 في 18/5/2012-14والثاني خالل الفترة 

 ،مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية
البحرين، تونس، السعودية، قطر، (بمشاركة 

تم وضع الخطة  حيث) مصر، ليبيا، السودان

  تحسين مستوى الرعاية الصحية
 –) 2(ع . د18ق  .ق مـن القـرار      13/الفقرة أوالً 

 19/1/2011 – 3ج

  

  

  :بنود القرار
اإلحاطة علماً بالخطة اإلستراتيجية العربية   - أ

لتطوير الرعاية الصحية األولية وطب األسرة 
 )2016-2011(في الدول العربية 

قيع األمانة العامة لجامعة اإلحاطة علماً بتو  -  ب
الدول العربية مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة 

) المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط(العالمية 
، المتضمنة تقديم الدعم 13/12/2009بتاريخ 

التقني الالزم لتحسين مستوى الرعاية الصحية 
وإعداد برامج وتنظيم أنشطة مشتركة، واالستفادة 

 .هذا اإلطارمن الخبرات الدولية في 

التأكيد على أهمية مواصلة الدول األعضاء   - ج
ومجلس وزراء الصحة العرب جهودهم لتحسين 
مستوى الرعاية الصحية من خالل تطوير 
وتحديث وحدات الرعاية الصحية وتطبيق نظام 
طب األسرة خاصة في الريف والمناطق 

 وتحسين الخدمات العشوائية والمحرومة،
واألطفال والمسنين، الصحية المقدمة لألمهات 

والتركيز على تنمية القدرات الفنية للفرق 
 .الصحية

الطلب من مجلس وزراء الصحة العرب وضع   - د
خطة للتعامل مع حاالت الطوارئ الصحية في 
األراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، 
بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية ذات 

 .الصلة

سراع في تحقيق  الطلب من الدول األعضاء اإل-هـ
االكتفاء في تخصيص صحة األسرة ووضع 
الحوافز المشجعة ألطباء األسرة، وزيادة عدد 

 .المراكز التدريبية في هذا المجال

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  األمانة العامة لجامعة الدول العربية •

  مجلس وزراء الصحة العرب •

 الدول العربية •

  

الصادر عن قمة ) 13(م هذا القرار متابعة للقرار رق
  2009الكويت 
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 لالسترشاد بها عن تطبيق األعضاء الدول إلى وإرسالها يجيةالتنفيذية لتطبيق اإلسترات
 .اإلستراتيجية

  :ملخص تقييمي

شهدت عملية تحسين مستوى الرعاية الصحية تقدماً ملحوظاً في معظم الدول العربية، من خالل 
تطوير وتحديث وحدات الرعاية الصحية وتطبيق نظام طب األسرة بالريف والحضر والمناطق 

المحرومة، والتركيز على تنمية قدرات الفرق الصحية فنياً وتنظيمياً وإدارياً، لتقديم أفضل العشوائية و
 على الخدمات العالجية فقط، باإلضافة إلى رالخدمات الصحية بحيث تكون رعاية متكاملة ال تقتص

نفيذية تحسن الخدمات الصحية المقدمة لألم والطفل والمسنين، والعمل جاري حالياً لوضع الخطة الت
لإلستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية األولية، مع التأكيد على أهمية زيادة عدد المؤهلين من 
طب األسرة، وإشراك الجامعات والمؤسسات ذات العالقة، لسد الفجوة الحالية، والعمل على إيجاد 

 ألطباء األسرة، حلول سريعة لتحقيق االكتفاء في تخصص صحة األسرة، ووضع الحوافز المغرية
نظراً للندرة والحاجة الكبيرة لهذا التخصص، وزيادة عدد المراكز التدريبية بصفة عاجلة، لتنفيذ 
البرامج قصيرة المدى لسد العجز الكبير في تخصص طب األسرة، وزيادة عدد المدربين في تخصص 

  .طب األسرة
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  :متخذةاإلجراءات ال

 التعاون بين الجامعة العربية إطارفي  −
 تم االتفاق ،ومنظمات المجتمع المدني العربي
التي ) رائد(بين الشبكة العربية للبيئة والتنمية 
 االقتصاديتتمتع بصفة مراقب في المجلس 

وإدارة المجتمع المدني وبالتنسيق ، واالجتماعي
لى ، عوالتعاون مع إدارة البيئة باألمانة العامة

دور منظمات "  تحت عنوانإقليميعقد اجتماع 
المجتمع المدني في مواجهة مشكلة التغيرات 

-31/10، في الفترة من )المناخية
 منظمة 18، شارك في هذا اللقاء 1/11/2009

 اإلقليمية عدد من المنظمات إلى إضافةعربية 
 إلى اإلقليميهدف االجتماع  ،األخرى

نظمات التحضير غير الحكومي من قبل م
المجتمع المدني للمؤتمر الدولي الذي أنعقد في 

 حول تغير ،2009كوبنهاجن في شهر ديسمبر 
ناقش موضوع اتفاقية جديدة حول ، والمناخ

تغير المناخ لكي تحل مكان اتفاقية كيوتو بعد 
وصدر عن االجتماع ، 2012انتهاء سنة 

 يدعو ذي، ال)2009 القاهرة، نوفمبر إعالن(
  -:إلى

تنفيذية عملية اكبر  ذل جهودضرورة ب •
لمواجهة قضية التغيرات المناخية واالستعداد 
لمواجهة التحدي الكبير من المفروض علينا 
مواجهته وطنياً وإقليمياً، حيث يهدد وجودنا 

 .وحياتنا وبيئتنا الوطنية والعربية

  تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية

 –) 2(ع  . د 18ق  .قن القـرار     م 15/الفقرة أوالً 

 19/1/2011 – 3ج

  

  

  :بنود القرار

دعوة الدول العربية إلى دعم وتوسيع   - أ
مجاالت عمل منظمات ومؤسسات المجتمع 
المدني العربي كشركاء في عملية التنمية 
وتفعيل أدوارها وتيسير مشاركتهـا في 

  .فعاليات منظومة العمل العربي المشترك
مجتمع المدني دعوة منظمات ومؤسسات ال  -  ب

العربي إلى تنسيق جهودها والمساهمة 
بفاعلية في الجهود التنموية في الدول 

 .العربية

 

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات

 الدول العربية •

  األمانة العامة لجامعة الدول العربية •
 

 

  

 

الصادر عن قمة ) 15(هذا القرار متابعة للقرار رقم 

  2009الكويت 
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رات ـيا للمشاركة في مواجهة التغـضرورة التزام منظمات المجتمع المدني بتفعيل دوره •
تحديد أدوار  وف على المستويين المحلي والوطني،ـج التكيـالل برامـن خـالمناخية م

 .لةوى أدائها من قبل السلطات المسئوـمحددة لها ومحاسبتها عل

 :الطلب من الحكومات

عدم قبول أية إجراءات لفرض أية التزامات على الدول العربية لخفض انبعاثاتها من غازات   - أ
  .ري الحرااالحتباس

 تخفض من انبعاثاتها أن مناسبة وقوية على الصعيد الوطني من شأنها إجراءاتاتخاذ   - ب
للغازات المسببة لالحتباس الحراري من خالل استخداماتها لمصادر الطاقة الجديدة 

راء وبناء البنية ـا الخضـال التكنولوجيـرة في مجـوالمتجددة، وتوجيه االستثمارات المباش
 .التحتية الخضراء

 لضمان فعالية التنفيذ للمشروعات التي اإلقليمي تنسيق جهود التكيف على المستوى أهمية  - ج
 .تقلل من تأثر التغير المناخي

 في تصميم وإشراكهادعم أدوار وأنشطة منظمات المجتمع المدني وتوفير التمويل الالزم لها   - د
 .وتنفيذ وتقييم برامج التكيف لمواجهة تغير المناخ

 المدني المجتمع منظمات دور تفعيل حول األول يالتنسيق االجتماع لعامةا األمانة نظمت −
 األمانة بمقر 12/2009/ 21-20 ييوم المشترك العربي العمل تعزيز في المهنية واالتحادات

 الحاصلة المهنية واالتحادات المدني المجتمع منظمات من لعديدا االجتماع في وشارك العامة،
  :التالية التوصيات االجتماع عن وصدر، واالجتماعي االقتصادي المجلس في مراقب صفة على

دعوة الحكومات العربية للنظر في مشاركة منظمات المجتمع المدني بعملية تطوير وإصالح             •
 االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتشاور معها عند اتخـاذ القـرارات فـي هـذه               األنظمة

 . المنظمة لهااآللياتووضع  المجاالت

وة الحكومات العربية العمل على تسهيل مشاركة المجتمع المـدني وتفعيـل دوره  فـي                دع •
، ومكافحة الفـساد، وتعزيـز الـشفافية،        اإلنسانالترويج لقيم الديمقراطية، والعدالة، وحقوق      

 . ة، والمشاركة في الرقابة على االنتخابات كلما أمكن ذلكءلوالمسا

 . تمع المدنيالعمل على دعم استقاللية منظمات المج •

دعوة القطاع الخاص للقيام بمسئوليته االجتماعية تجاه دعم منظمات المجتمع المدني من خالل  •
 .  الترتيبات التي تضعها الجامعةإطارالتنسيق مع جامعة الدول العربية وفي 

 ميثاق عمل عربي لتنظـيم العالقـة بـين          إعداد إمكانيةدعوة جامعة الدول العربية لدراسة       •
 . المجتمع المدني والحكومات العربيةمنظمات 
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ات المجتمـع  ـم شبك ـلدع) إدارة المجتمع المدني باألمانة العامة    (دعوة جامعة الدول العربية      •
 . اـف بهـة والتعريـي المتخصصـالمدن

ي في  ـمطالبة منظمات المجتمع المدني بالتحرك العاجل في حماية التراث الحضاري والثقاف           •
 .يخية حفاظاً على الهوية الدينية والتاريخيةالقدس والمناطق التار

في إطار اتفاق التعاون المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي دعت  −
، 24/12/2009-23األمانة العامة إلى عقد اجتماع تشاوري مشترك بقرها في القاهرة يومي 

لعرب والمسلمين، وشارك في حول ظاهرة العداء لإلسالم وكيفية ووسائل تصحيح صورة ا
االجتماع إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، البنك اإلسالمي للتنمية، 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، وخلص 

عل في تصحيح صورة العرب االجتماع إلى عدد من التوصيات الهامة التي تسهم بشكل فا
  .والمسلمين

إدارة المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا واألمانة العامة -قامت األمانة العامة −
لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية وذلك لإلعداد لعقد الدورة الثالثة لمؤتمر الصداقة 

 .26/10/2010-23ترة العربية الصينية الذي استضافة ليبيا خالل الف

 إدارة مرصد المجتمع المدني واالتحادات المهنية، بالتعاون مع الجمعية -قامت األمانة العامة  −
دور منظمات المجتمع المدني في "العربية لخدمة المناطق المضارة من األلغام بعقد ندوة حول 

 –األمانة العامة ، في مقر 5/2010 /5-4وذلك يومي " خدمة المناطق المتضررة من األلغام
  .القاهرة، وصدر عن هذا االجتماع عدد من التوصيات الهامة في هذا المجال

إدارة مرصد المجتمع المدني واالتحادات المهنية، وبالتعاون مع المنظمة –قامت األمانة العامة  −
تفاقية حول إعداد التقارير الموازية لرصد ا) شبه إقليمية(العربية لإلعاقة بـعقد دورة تدريبية 
، وذلك في مقر األمانة العامة في القاهرة، 5/2010 /9 و8حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يومي 

وصدر عن الدورة التدريبية عدد من التوصيات الهامة المتعلقة بتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ 
 .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

لصداقة العربية الصينية بعقد االجتماع الثاني قامت األمانة العامة بالتعاون مع رابطة جمعيات ا −
، وصدر عنه بيان ختامي 10/5/2010للمجلس التنفيذي لرابطة الصداقة العربية الصينية في 

تضمن، اإلشادة بدور جامعة الدول العربية الداعم لتطوير الشراكة العربية الصينية واالنتقال بها 
وب العربية في إحداث النقلة االقتصادية واالجتماعية نحو غاياتها المنشودة، وتأكيداً لدور الشع

ودعم مشاريع التنمية، كما تضمن البيان أن تقوم األمانة العامة لرابطة جمعيات الصداقة العربية 
بزيارات ميدانية لبعض ) إدارة مرصد المجتمع المدني(الصينية وممثل جامعة الدول العربية 

 .الدول العربية
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ة بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بعقد ندوة تم خاللها قامت األمانة العام −
، 28/7/2010، يوم "تراثي أصل عروبتي"إطالق المشروع القومي للشباب العربي تحت شعار 

 .بمقر األمانة العامة

عقدت األمانة العامة عدة لقاءات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب  −
المجلس االقتصادي واالجتماعي وذلك لحثها على تفعيل دورها في إثراء العمل العربي المشترك ب

كما تم مناقشتها في إيجاد السبل المناسبة لتحقيق ذلك وفقاً لألنظمة واللوائح المعمول بها باألمانة 
 .العامة

حادات المهنية وممثلي قامت األمانة العامة بعقد اجتماع مشترك بين إدارة المجتمع المدني واالت −
منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب في المجلس االقتصادي واالجتماعي في يوم 

وقد صدر ). 87(، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في الدورة 10/1/2012
  :عن هذا االجتماع عدة توصيات أهمها

يمية وفقا للمالحظات واالقتراحات الواردة من ممثلي       تكليف خبير بإعادة صياغة الدارسة التقي      •
المنظمات خالل االجتماع، وان يتم عرض الدراسة التكميلية على الدورة القادمـة للمجلـس              

 .االقتصادي واالجتماعي

أن تقوم إدارة مرصد المجتمع المدني باإلسراع في إنشاء قاعدة بيانات تضم مختلف مؤسسات      •
ت غير الحكومية واالتحادات المهنية في الدول العربية، واالستعانة         المجتمع المدني والمنظما  

بالدعم الفني التي يمكن أن تقدمه المنظمات الحاصلة علـى صـفة مراقـب فـي المجلـس                 
 .االقتصادي واالجتماعي

شاركت األمانة العامة في االجتماع الثالث عشر للجنة مؤسسات المجتمع المدني العربية المنبثقة  −
  والذي تم فيه عرض الدراسة التي أعدها 5/2/2012 االقتصادي االجتماعي في عن المجلس

وقد صدر . الخبير استكماال للدراسة التي أعدتها إدارة مرصد المجتمع المدني واالتحادات المهنية
 :عن هذا االجتماع عدة توصيات أهمها

، والطلب منهـا موافـاة      تعميم الدراسة على الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني المعنية         •
 .األمانة العامة بمالحظاتها على الدراسة

تحديث االستبيان الخاص بمؤسسات المجتمع المدني للعمل العربي المشترك بـشأن مقـرات              •
، وكذلك اتفاقيات   )مقر دائم لتلك المنظمة أو استئجار باسم المنظمة       (منظمات المجتمع المدني    

 ).هات الرسمية بدولة المقرموثقة من الج(المقر مع دولة المقر 

 في ضوء   2012أيار  /عقد اجتماع استثنائي للجنة مؤسسات المجتمع المدني خالل شهر مايو          •
استكمال البيانات المطلوبة تمهيدا لعرضها على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورتـه            

 .القادمة
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 مع منظمات المجتمع  سيتم اتخاذ مزيد من اإلجراءات بالتنسيقالمذكورة الدراسة ضوء في −
المدني لتفعيل دورها ومعالجة المعوقات التي تعترض هذا الدور حيث أن الدراسة قد أوضحت 
سبل تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وكيفية تمكين هذا الدور من اإلسهام بدور فاعل في 

ر أكدت عليها العمل العربي المشترك وخاصة وان التجربة أثبتت أن هناك عقبات تعيق هذا الدو
الدراسة أيضا وهي أن بعض المنظمات ال تشارك في الفعاليات التي تدعي إليها من قبل األمانة 

  .العامة، كما أن مستوى تمثيل بعضها ليس في المستوى المطلوب
 بين المثمر للتعاون جديدة آفاق تفتح أن شأنها من والتي نوعها من األولى هي الدراسة هذه وتعد −

 مد استمرار على حريصة الجامعة ان السيما العربية الدول وجامعة المدني تمعالمج منظمات
 .المشترك العربي العمل مسيرة إلثراء المدني المجتمع منظمات مع التعاون جسور

قامت األمانة العامة بعدة اجتماعات وأنشطة بالتعاون مع منظمـات المجتمـع            : في مجال المرأة   -
راكة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات من أجل النهوض         المدني وذلك لترسيخ مفهوم الش    

 :بأوضاع المرأة في كافة المجاالت من خالل تنظيم العديد من الندوات واالجتماعات المشتركة

المـرأة العربيـة   "االجتماع اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني لعرض ومناقشة مـسودة تقريـر      -
30+CEDAW "     ل من األمانة العامة، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي        الذي تتعاون في إصداره ك

 بالقاهرة، حيث يهدف التقريـر  2009 ديسمبر 16-15للمرأة ومؤسسة كرامة وذلك خالل يومي     
إلى مراجعة ما تم تنفيذه من قبل الدول المنضمة إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد                 

تحديات والتحفظات التي تعوق التنفيذ الكامـل والـرؤى         وأهم ال ،1979المرأة منذ اعتمادها عام     
  ."خطاب التغيير" المستقبلية في العقد الجديد 

 بتنظيم مشترك بين األمانـة      ،"قصص نجاح المرأة العربية في كرسي القضاء      "ندوة تحت عنوان     -
عامـة،    بمقر األمانة ال    12/4/2010-11 رابطة المرأة العربية، والمعهد السويدي يومي        ،العامة

حيث ألقت الدكتورة سيما بحوث األمين العام المساعد لقطاع الشؤون االجتماعية كلمـة األمانـة               
العامة في الجلسة االفتتاحية، وذلك لدعم حق المرأة في تولى القضاء أسـوة بالرجـل، عـرض                 
م تجارب وخبرات الدول في هذا المجال، الدعوة إلى تنقية النصوص التميزية في هذا الشأن ورد              

 .الفجوة بين النص والتطبيق الواقعي في تولى المرأة القضاء

، تحـت   "قانون األسرة ومدى تنفيذها في الدول العربيـة       : قوانين األحوال الشخصية  "ندوة حول    -
 وبتنظيم مشترك بين األمانة العامة واالتحاد النسائي العربي العـام           ،رعاية جامعة الدول العربية   
 بمقر األمانة العامة،  وقامـت األمانـة         31/5/2010-30ية، يومي والمعهد السويدي باإلسكندر  

والتوصـيات الـصادرة عـن      " موسوعة وضع المرأة في التشريعات العربية     "العامة باستعراض   
 . المجموعة القانونية العربية التي تعمل في إطار  منظمة المرأة العربية
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نحـو  " ظل الربيع العربي تحت شـعار        نظمت األمانة العامة المنتدى العربي لمناصرة المرأة في        -
 تحت رعاية معالي األمـين العـام        ،"مشاركة فعالة للمرأة العربية في مسار التحول الديمقراطي       

-23 خـالل يـومي      ،وبتنظيم من االتحاد النسائي العربي العام بالتعاون مـع األمانـة العامـة            
للمـرأة العربيـة فـي ظـل         بمقر األمانة العامة، وناقش المنتدى الوضع الراهن         24/4/2012

المتغيرات السياسية، ودور الحكومات الجديدة في تعزيز ومناصـرة حقـوق المـرأة العربيـة،               
  .باإلضافة إلى الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات من أجل تعزيز حقوق المرأة

  :ملخص تقييمي عام

عامة اهتماما بالغا بتعزيـز وترسـيخ   في مجال تمكين المرأة واالرتقاء بأوضاعها أولت األمانة ال    -
التي تـضم   " وضع المرأة في التشريعات العربية    "حقوق اإلنسان للمرأة من خالل إعداد موسوعة        

 القـانون المـدني     ،الوضع القانوني للمرأة في مختلف الدساتير، قـوانين األحـوال الشخـصية           
قامت بتصميم وإطالق موقـع     والعقوبات، الضمان االجتماعي والعمل والمشاركة السياسية، كما        

 التـي   -إلكتروني لهذه الموسوعة، كما أولت عنايتها لموضوع خفض معدالت األمية بين النساء             
مكافحة األمية بين النساء    " فقامت بإعداد خطة عمل      -من األمية في المنطقة العربية    % 67تشكل  

 الشؤون االجتماعية العرب    واعتمادها من قبل مجلس وزراء    " مقاربة تنموية : في المنطقة العربية  
إلقرارها كخطـة   ) 2013آذار  /  مارس –الدوحة  (لتعرض على القمة العربية في دورتها القادمة        

   .استرشادية تستعين بها الدول األعضاء عند وضع خطط عمل لمكافحة األمية بين النساء
) ة األمم المتحدة للمرأة   المفوضية األوروبية وهيئ  ( كما تسعى األمانة العامة بالتنسيق مع الشركاء         -

تعزيزا للمساواة بـين    " تمكين المرأة العربية من المشاركة السياسية     "إلعداد برنامج متكامل حول     
الجنسين في المجال السياسي وتمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار خاصة في ظل               

شراكة من اجل تمكين المرأة في       إال أن األمر يحتاج إلى مزيد من التعاون وال         ،المتغيرات الراهنة 
وبخاصة فيما يتعلق بإيجاد آليات     . كافة المجاالت والتغلب على العقبات والتحديات التي تواجهها       

التمويل الالزمة بما يمكن من وضع الخطط المناسبة التي تتوافق مـع التطـورات والمعطيـات                
  .العالمية والعربية

  : نفيذالصعوبات ومعوقات الت

 التي تسمح بـسرعة     ةلموارد البشرية المتخصصة والكفاءة المطلوبة والخبرة الالزم      عدم توافر ا   -
  .انجاز المهام المطلوبة

عدم توافر المخصصات المالية الكافية التي تمكن اإلدارة من القيام باألنشطة والبرامج على نحو               -
ر كثيـر مـن     مستقل مما يضطرها للبحث عن شركاء جادين للتعاون معها، ويتنج عن هذا  إهدا             

  .الوقت حتى يتم االتفاق والتنفيذ
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بيروقراطية العمل باألمانة العامة وطلب الحصول على موافقة جهات عديدة قبل البدء في إعـداد             -
 .أو تنفيذ أنشطة اإلدارة

  :    مقترحات الحلول

ألساسـية  أهمية قيام قطاع الموارد المالية والبشرية باألمانة العامة بالعمل على توفير المقومات ا             -
وذلك من خالل إعادة  توزيع الموارد البشرية باألمانة العامة ممـا يحقـق              " اإلدارة المختصة "لـ

 .التكافؤ بين اإلدارات المختصة كما وكيفا

أهمية إنشاء لجنة تنسيقية بين قطاعات األمانة العامة والمنظمات العربية المتخصـصة تجتمـع               -
 والبرامج وتوزيع األدوار والمهام والتعاون والمتابعـة         في األنشطة  قبصفة دورية للقيام بالتنسي   

 .والتقييم

مزيد من الصالحيات لألمين العام المساعد ومديري اإلدارات بهدف التقليل من اإلجراءات التـي            -
 .تهدر الوقت والجهد

 .ضرورة توفير التمويل الالزم للمشروعات حتى ال يتم االعتماد على شراكة جهات أخرى -

  :قات التنفيذصعوبات ومعو

تواجه األمانة العامة صعوبات في تنفيذ القرار حيث أن بعض المنظمات ال تشارك في الفعاليات التي 
  .تدعي إليها من قبل األمانة العامة، كما أن مستوى تمثيل بعضها ليس بالمستوى المطلوب

  :مقترحات الحلول

دها بما يتفق مع التوجهات الواردة التأكيد على منظمات ومؤسسات المجتمع المدني إلى تنسيق جهو
 .في هذا الشأن) 2011(في قرار قمة شرم الشيخ 

  :التقييم العام حول تنفيذ القرار

قامت األمانة العامة بما يلزم لتنفيذ القرار من خالل إشراك منظمات المجتمع المدني في المساهمة في 
  .التنمية الشاملةتفعيل منظومة العمل العربي لدعم الجهود المبذولة لتحقيق 
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  :اإلجــراءات المتخـذة 

  : في مجال التعليم

 وقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -
 (World Bank) الدولياتفاقية تعاون مع البنك 

وذلك والتعليم،   العربي للتربيةلدعم المرصد
 دوالر 362.000بتمكينه من هبة قدرها 

أمريكي تصرف إلنجاز برنامج يهدف إلى تنمية 
القدرات البشرية العاملة في المرصد المركزي 

كما نصت االتفاقية على . والمراصد الوطنية
تحويل البرمجية التي طورها البنك العالمي 

دة لمتابعة تطور التعليم في البالد العربية إلى قاع
 .بيانات المرصد مع تعريبها وتطويرها

)AWEI(Arab World  Education 

Performance Index 

في إطار الشراكة بين البنك الدولي والمنظمة  -
العربية للتربية والثقافة والعلوم، قدم البنك 

 مليون 2.1الدولي للمنظمة دعماً مالياً قدره 
دوالر كهبة لتمويل البرنامج العربي لتحسين 

في إطار تنفيذ دة التعليم التي تنفذه المنظمة جو
  وقد تم .خطّة تطوير التعليم في الوطن العربي

التوقيع على اتفاقية بين البنك والمنظمة حولت 
 600,00بموجبه القسط األول من المبلغ وقدره 

دوالر أمريكي لتمويل البرامج الخمسة خالل 
بعد إقرار مكونات البرنامج و. 2012عام 
ته خالل ورشة العمل التي دعت إليها وهيكل

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يومي 
 بتونس لدراسة الجوانب 2011 مايو 19 و18

  قرار رقم

) 19/1/2011 – 3 ج–) 2(ع . د21ق .ق(
  شرم الشيخ

  بشأن
  :مبادرة البنك الدولي في العالم العربي

  :بنود القرار
تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية  -1

 .والبنك الدولي

 . البنك الدولي للعالم العربيةالترحيب بمبادر -2

تكليف المؤسسات المالية والتنموية العربية  -3
ون والمنظمات العربية ذات العالقة بتكثيف التعا

 .مع البنك الدولي بشأن هذه المبادرة

الطلب من األمين العام للجامعة العربية تقديم  -4
  .تقارير متابعة حول مسار المبادرة

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات

  .الدول العربية •

  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية •
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التربية ما قبل المدرسية، تطوير  (اإلجرائية والعمليات الكفيلة بإرساء البرامج الفرعية الخمسة
، االرتقاء بالمدرسين معرفياً ومهنياً، البحث مناهج التعليم وتوظيف تقنيات المعلومات واالتصال

 إجراءات والستكمال ).والتقويم في مجال جودة التعليم، التربية على المبادرة وريادة األعمال
عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع البنك الدولي ملتقى  انطالق البرنامج،

 والتي تم فيها 2012  يناير20-19عليم، وذلك بتونس يومي البرنامج العربي لتحسين جودة الت
 ).اللجنة التنفيذية والمجلس العلمي ومدير البرنامج(تشكيل هياكل تسيير البرنامج وضبط مهامها 

 حضرها 2012 مايو 22 و 21كما نظمت األلكسو بالتنسيق مع البنك الدولي ورشة عمل يومي 
ثم عقدت اللجنة التنفيذية .  كة بعض الخبراء والشركاءمديرو البرامج الفرعية الخمسة بمشار

  .  لمناقشة البرنامج2012 أكتوبر 21اجتماعها الثالث في مقر أكاديمية الملكة رانيا يوم األحد 
 الخاص باإلجراءات المتخذة بشأن تنفيذ خطة رلمزيد من التفاصيل حول البرنامج، انظر التقري( -

 .)تطوير التعليم في الوطن العربي

قامت األمانة العامة بالتعاون مع البنك الدولي بعدة إجراءات لتنفيذ هذا القرار في مجال التعاون  -
 :لتعزيز سياسات تمكين الشباب العربي وتفعيل مشاركته، تتضمن

مكتب الشرق األوسط /  والبنك الدولياالجتماعيالقطاع /  تشاوري بين األمانة العامةاجتماععقد  -
داد خطة عمل مشتركة تستهدف تعزيز سياسات تمكين الشباب في البالد وشمال إفريقيا إلع

، والعناصر األساسية لخطة ي على برنامج عمل بهدف بلورة اإلطار المفاهيماالتفاقالعربية، وتم 
  .العمل المشتركة

 دوليين من طرف البنك الدولي وعرب من طرف ،Task Force تشكيل فريق عمل من الخبراء -
ة لجامعة الدول العربية، اجتمع الفريق عدة مرات تم خاللها إعداد وثيقة أولية لخطة األمانة العام

  .العمل تتضمن أساساً عناصر لإلطار المفاهيمي ومقترحات وأولويات البرنامج
وبدعم من صندوق األمم  World Bank  بالتعاون مع البنك الدوليتشاوريه ورشة عمل تنظيم -

خالل شهر سبتمبر " نحو حقبة جديدة لتمكين الشباب العربي"ن بعنوا  UNFPA المتحدة للسكان
، بهدف التشاور بشكل موسع مع جميع الفاعلين في مجال تمكين الشباب العربي حول 2011

وحضر .  مع متطلبات المرحلةلتتواءمأولويات المرحلة المقبلة وكيفية تطوير سياسات الشباب 
اب في الدول العربية وممثلي المنظمات العربية  مشارك، من القادة الشب100اللقاء حوالي 

 األساسيةوتم خالل الورشة مناقشة وتطوير العناصر . والدولية وعدد من المسؤولين والخبراء
لمشروع التعاون بين الجامعة العربية والبنك الدولي في مجال تمكين الشباب في ضوء 

، "ة جديدة لتمكين الشباب العربينحو حقب" بيان ختامي االجتماعالمستحدثات، كما صدر عن 
ودعوة إلنشاء آلية إلحكام التنسيق بين المنظمات العربية والدولية، تتمثل في اجتماع دوري 
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سنوي يجمع كافة المنظمات بغرض تعزيز التعاون بين الجامعة العربية وهذه المنظمات في مجال 
  .تمكين الشباب

/ بالتشاور مع األمانة العامة Task Force  الخبراءمراجعة وثيقة التعاون من قبل فريق العمل من -
مكتب الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتم إخراج الوثيقة /  ومع البنك الدولياالجتماعيالقطاع 

  .في شكلها النهائي
 والبنك االجتماعيالقطاع /  من قبل األمانة العامة2014 – 2012 خطة العمل للفترة من اعتماد -

يهدف دعم أنشطة األمانة ) 1: ( األوسط وشمال إفريقيا، وتضمنت برنامجاًمكتب الشرق/ الدولي
) 2( في مجال سياسات وبرامج تمكين الشباب،االجتماعيالعامة المعنية ببناء قدرات القطاع 

فعاليات تستهدف ) 3(وآخر لتمويل عدد من مشروعات تستهدف تفعيل دور الشباب ومؤسساتهم، 
) 4(بية الفاعلة على المستوى العربي وللمؤسسات ذات العالقة، إنشاء شبكة للمنظمات الشبا

ويتم تمويل هذه . المساهمة في تمويل مشروعات البحوث والدراسات بالمرصد العربي للشباب
   .األنشطة من قبل البنك الدولي

 والبنك االجتماعيالقطاع / األمانة العامةبين  حول برنامج العمل المشترك اتفاقية تم توقيع -
، سيتم على أثرها تحويل 2012 مايو 27مكتب الشرق األوسط وشمال إفريقيا يوم / لدوليا

مساهمة البنك الدولي على حساب األمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويشرع في تنفيذ األنشطة 
 .المقرة بالخطة

بنك الدولي شاركت األمانة العامة في االجتماع المشترك بين نقاط اتصال الفيما يخص المرأة  -
 بمقر األمانة العامة، بهدف النظر في المقترحات حول مجاالت 19/6/2011واألمانة العامة يوم 

 ،"مبادرة البنك الدولي في العالم العربي"التعاون بين البنك الدولي والجامعة العربية في إطار 
مكافحة األمية بين "ة حيث اقترحت اإلدارة استكمال الشراكة في تنفيذ وتمويل خطة العمل التنفيذي

 ."مقاربة تنموية:النساء في المنطقة العربية

 UNWomenفي إطار التعاون مع البنك الدولي ومنظمات األمم المتحدة المتخصصة الـ -
وذلك من " تقديم المساعدات اإلنسانية للمرأة الالجئة والمشردة داخليا"اقترحت اإلدارة مشروع 

 :  خالل

 . والمشردات داخلياًت وإدماج وتوطين للنساء والفتيات الالجئاإعداد برامج إعادة تأهيل .1

إعداد دراسة حول اآلثار المادية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية على النساء والفتيات في  .2
والتعريف باحتياجاتهن ) خاصة الالجئات منهن والمشردات داخلياً(ظل النزاعات المسلحة 

 .الخاصة خالل هذه المرحلة
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بهدف رفع مستوى ( مخيمات اللجوء في حمالت التوعية للنساء في ظل النزاعات وإطالق .3
الوعي لديهن بحقوقهن القانونية بشكل عام وحقوقهن بعدم اإلعادة القسرية أو حرمانهن من 

 ).العودة لبلدهن أو مكان إقامتهن

من المشاركة وضع برامج تدريب مهني وتقنى لالجئات والمشردات داخلياُ لتأهيلهن وتمكينهن  .4
 .)تمكين اقتصادي(في برامج اإلنعاش االقتصادي المبكر 

  ملخص تقييمي عام

  تم تنفيذ القرار في الوقت المناسب في مجاالت سياسات تمكين الشباب

  صعوبات ومعوقات التنفيذ

مج نقص الكادر الفني المتخصص باألمانة العامة لجامعة الدول العربية، مما قد يؤثر على تنفيذ البرنا
  .وفقاً للجدول الزمني المحدد

  مقترحـات حلـول

القطاع اإلجتماعي /  على خبرات متعاقدة إلى حد تعزيز المالك الوظيفي لألمانة العامةاالعتماد
  .بمتخصصين في مجاالت تمكين الشباب
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  :ءات المتخـذةاإلجــرا 

الصادر عن القمة ) 22(تنفيذاً للقرار رقم  -
/ يناير(تنموية الثانية شرم الشيخ العربية ال

تعزيز جهود "بشأن ) 2011كانون ثاني 
، الذي نصت "تنفيذ األهداف التنموية لأللفية

الدعوة إلى عقد مؤتمر "فقرته السابعة على 
عربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية 

، ترفع نتائجه إلى القمة )2012(نهاية في 
، وبناء على أن "2013التنموية القادمة عام 

نتائج هذا المؤتمر سوف تعرض على القمة 
، وأن موضوع 2013التنموية القادمة 

األهداف التنموية لأللفية يتم متابعته من 
خالل عدد من المجالس الوزارية 

 –وزراء الشؤون االجتماعية (المتخصصة 
 وزراء – وزراء البيئة –اء الصحة وزر

، ) وزراء اإلسكان والتعمير–العرب للمياه 
باإلضافة إلى عدد من المنظمات العربية 
المتخصصة، ووكاالت األمم المتحدة 
المتخصصة العاملة في المنطقة العربية، 
وفي ضوء أن نتائج هذا المؤتمر سوف يتم 
رفعها أيضاً إلى االجتماع العام رفيع 

وى للجمعية العامة لألمم المتحدة المست
الخاصة بتنفيذ األهداف التنموية لأللفية عام 

، ونظراً إلى أن اإلعداد والتحضير 2013
لهذا المؤتمر يتطلب عقد عدد من 
االجتماعات واللقاءات تكون مخرجاتها 

  قرار رقم
شرم ) 19/1/2011 – 3 ج–) 2(ع . د22ق .ق(

  الشيخ
  بشأن

  تعزيز جهود تنفيذ األهداف التنموية لأللفية

  :بنود القرار
 :اإلحاطة علماً بـ -1

اإلنجازات التي حققتها الدول العربية لبلوغ   - أ
 .2015األهداف التنموية لأللفية بحلول عام 

ؤون االجتماعية العرب جهود مجلس وزراء الش  - ب
بالتنسيق مع الدول األعضاء ووكاالت األمم 
المتحدة المتخصصة إلعداد تقارير عربية 
متخصصة ترصد االنجازات والتحديات في تنفيذ 

 .األهداف التنموية لأللفية

جهود مجلس وزراء الشؤون الصحة العرب،   - ج
بالتنسيق مع الدول األعضاء، لتنفيذ الهدف الرابع 

معدل وفيات األطفال والهدف الخامس حول خفض 
حول تحسين صحة األمهات والهدف السادس حول 
مكافحة األمراض السارية من األهداف التنموية 
لأللفية، واالنجازات التي تحققت في الدول 

 .العربية

جهود مجلس الوزراء العرب المسئولين عن   - د
شؤون البيئة بالتنسيق مع الدول األعضاء لتنفيذ 

ألولى والثانية من الهدف السابع لألهداف الغايات ا
التنموية لأللفية، من خالل تنفيذ مبادرة التنمية 
المستدامة في المنطقة العربية ومخططها التنفيذي، 
وكذلك جهوده في مجال إحداث مرفق البيئة 

 .العربي، وفي مجال تغير المناخ

جهود المجلس الوزاري العربي للمياه، بالتنسيق   - ه
عضاء، في إطار تنفيذ الغاية الثالثة مع الدول األ

من الهدف السابع لألهداف التنموية لأللفية، 
الستكمال إعداد النموذج الموحد للمؤشرات 
والمعايير الخاصة بإمداد المياه والصرف الصحي 
بالتعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية 

 .والدولية

جهود مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب،   - و
سيق مع الدول األعضاء، في إطار تنفيذ بالتن

الغاية الرابعة من الهدف السابع لألهداف التنموية 
لأللفية، خاصة فيما يتعلق بتطوير العشوائيات 
والقضاء عليها من خالل العمل على توفير السكن 

 .االجتماعي المنخفض التكاليف، وبناء مدن جديدة
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أوراق خلفية لهذا المؤتمر الهام باإلضافة إلى 
 بهذا التنسيق بين كافة الجهات ذات العالقة

المؤتمر، أصدر مجلس وزراء الشؤون 
االجتماعية العرب في دورته الحادية 

 10بتاريخ ) 660(والثالثين القرار رقم 
، الذي نص 2011كانون األول / ديسمبر 

 :على

دعوة القطاع االجتماعي إلى تـشكيل       -1
لجنة تحضيرية للمؤتمر العربي حول     
تنفيذ األهداف التنموية لأللفية بالتنسيق     

 القطاعات واإلدارات ذات العالقة     مع
في األمانة العامـة لجامعـة الـدول        

 .العربية

الطلــب مــن المجلــس االقتــصادي  -2
واالجتماعي تشكيل لجنـة بعـضوية      
رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء     
الشؤون االجتماعية العرب ورؤسـاء     
المكاتب التنفيذية للمجالس الوزاريـة     
ــاء   ــصة ورؤس ــة المتخص العربي

ات العربية المتخصـصة ذات     المنظم
العالقة بتنفيذ األهداف التنموية لأللفية     

 .لإلعداد والتحضير للمؤتمر

عرض الموضوع على القمة العربيـة       -3
المقـرر  ) 23(في دورتهـا العاديـة      

 2012انعقـاده فــي شـهر مــارس   
بجمهورية العراق، وفقاً لإلجـراءات     

  .المتبعة في هذا الشأن

مواصلة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  -2
جهوده بالتنسيق مع الدول األعضاء والمجالس 

واألممية المتخصصة الوزارية والمنظمات العربية 
األهداف التنموية لأللفية، خاصة لتنفيذ ومتابعة تحقيق 

فيما يتعلق بتنفيذ الهدف األول للقضاء على الفقر المدقع 
 .والجوع

 :الطلب من الدول األعضاء -3

تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق تنفيذ األهداف   - أ
 والعمل وفق 2015التنموية لأللفية بحلول عام 

لخطط الوطنية التنموية لتحقيق هذه األولويات وا
 .األهداف واستدامتها

األهداف اإلسراع في معالجة التفاوتات في تنفيذ   - ب

 .التنموية لأللفية داخل الدولة الواحدة

 وإنشاء قواعد بيانات  اإلحصائيةهاقدراتتعزيز   - ح
 التقدم المحرز  ورصدقياسل وفقاً للمعايير الدولية

الوطنية  التفاوتاتالتنموية ونحو تحقيق األهداف 
 .واإلقليمية

دعم مبادرة مجلس وزراء الصحة العرب لتحسين  -4
صحة األمهات في الدول العربية، في إطار تنفيذ 
الغاية األولى والثانية من الهدف الخامس من 
األهداف التنموية لأللفية لخفض معدل وفيات 
األمهات وإتاحة خدمات الصحة اإلنجابية، والطلب 

ضاء المشاركة الواسعة والمتخصصة من الدول األع
في المؤتمر العربي حول صحة األمهات الذي 

 بالتنسيق مع المنظمات 2011سيعقد خالل عام 
 . اإلقليمية والدولية ذات الصلة

دعوة الجهات المانحة ومؤسسات التمويل العربية  -5
والدولية واألمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة إلى 

ت الالزمة لتحقيق تنفيذ إيجاد اآلليات والتمويال
وتقدم الدعم للدول العربية األهداف التنموية لأللفية، 

األقل نمواً لمساعدتها نحو بلوغ األهداف التنموية لأللفية  
 . 2015بحلول عام 

دعوة المجتمع المدني العربي والقطاع الخاص إلى  -6
المساهمة في دعم وتمويل وتنفيذ البرامج 

 من شأنها أن تساهم في والمشروعات التنموية التي
 .تحقيق األهداف التنموية لأللفية

الدعوة إلى عقد مؤتمر عربي حول تنفيذ األهداف  -7
 ترفع نتائجه إلى 2012التنموية لأللفية في نهاية 
 .2013القمة التنموية القادمة عام 

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات

  .الدول العربية •

  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية •
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للمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي الـذي    ) 89(العادية تم عرض الموضوع على الدورة       -
بشأن الملف االقتصادي واالجتماعية لمجلس الجامعـة علـى         ) 1908(أصدر القرار رقم    

، الذي نصت فقرته الخامسة     )2012 بغداد   –جمهورية العراق   ) (23الدورة  (مستوى القمة   
واالجتماعي للعـرض   الخاصة بالموضوعات التي سيتضمنها الملف االقتصادي       "من أوالً   

اإلعداد والتحضير للمؤتمر العربي حول تنفيـذ األهـداف التنمويـة لأللفيـة            "على القمة،   
تشكيل لجنة بعضوية رئيس المكتـب      "، كما نصت الفقرة السادسة من القرار على         )2012(

التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب ورؤساء المكاتب التنفيذيـة للمجـالس            
ية العربية المتخصصة ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة ذات العالقة بتنفيـذ           الوزار

األهداف التنموية لأللفية لإلعداد والتحضير للمؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف التنمويـة            
  ).2012(لأللفية 

لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة        ) 23(تم عرض الموضوع على الدورة       -
دعم " بجمهورية العراق، الذي نصت فقرته األولى على         2012 مارس   29ي  التي عقدت ف  

جهود جامعة الدول العربية لإلعداد والتحضير الجيد للمؤتمر العربي حول تنفيذ األهـداف             
 لتمثل نتائجه تقييم موقف الدول العربيـة لتنفيـذ   2012التنموية لأللفية المقرر انعقاده عام   

ورصد التطور التشريعي في العالم العربـي لتحقيـق األهـداف    األهداف التنموية لأللفية،   
التنموية لأللفية، ودور المجتمع المدني العربي في تحقيق أهداف األلفية، وتصوراً للتحرك            

عرض نتائج المؤتمر   "، كما نصت فقرته الثانية على       " وما بعده  2015المطلوب حتى عام    
/ ينـاير : الرياض(ي دورتها الثالثة    جتماعية ف االقتصادية واال : على القمة العربية التنموية   

، وعلى المؤتمر العام رفيع المستوى للجمعية العامة لألمـم المتحـدة            )2013كانون الثاني   
 ".2013أيلول / سبتمبر 

تنفيذاً للقرار المشار إليه أعاله قامت األمانة العامة بإعداد اإلطار العـام للمـؤتمر الـذي                 -
الصادر عـن القمـة     ) 22(اده يأتي في إطار تنفيذ القرار رقم        تضمن اإلشارة إلى أن انعق    

كانون الثـاني   /  يناير   19: شرم الشيخ (العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية الثانية      
، وعلى قرار القمة العربية فـي       "تعزيز جهود تنفيذ األهداف التنموية لأللفية     "بشأن  ) 2011

 .المشار إليهما أعاله) 29/3/2012 –) 23(ع. د564ق .ق(بغداد رقم 

 :وفي هذا اإلطار تم تحديد أهداف المؤتمر على النحو التالي -

اإلطالع على الحالة الراهنة للتقدم المحرز في تحقيق كل هدف من األهداف التنمويـة،        •
 .فيما عدا الهدف الثامن، وذلك لكل دولة من الدول العربية
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 الحالة الراهنة للتقدم المحرز في تحقيق كل         اإلطالع على أهم العوامل التي أثّرت على       •
 .أعاله) أ(هدف من األهداف التنموية كما في 

 اإلطالع على تقديرات تكلفة تحقيق كل هدف من األهداف التنموية في الفترة الزمنيـة        •
 .، وذلك لكل دولة من الدول العربية2015المتبقية حتى حلول عام 

ة المطلوبة لتحقيق األهداف التنموية لكل دولـة         اإلطالع على مصادر التمويل اإلضافي     •
 .من الدول العربية

اإلطالع على جهود المجالس الوزارية، والمنظمات العربية المتخصصة، ذات الـصلة            •
 .بتحقيق األهداف التنموية

 .2013االتفاق على صياغة توصية بنتائج المؤتمر ترفع إلى القمة التنموية القادمة عام  •

 .ريعي في العالم العربي لتحقيق األهداف التنموية لأللفيةرصد التطور التش •

  .دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف األلفية •
كما تضمن اإلطار العام المتطلبات المنهجية الفنية لتقييم اإلنجاز التنموي وكذلك متطلبـات         -

صة في منهجية لتقدير تحقيق األهداف التنموية لأللفية في ضوء ما صدر من أدبيات متخص
تحـت  ) 2001(هذا الشأن وفي مقدمتها تقرير لجنة زيديللو الذي صدر عن األمم المتحدة             

 ".تقرير اللجنة عالية المستوى حول تمويل التنمية"عنوان 

وفيما يتعلق بإعداد أوراق الخلفية للمؤتمر، اقترح اإلطار العام تكليف خبراء متخصـصين            -
ـ        داف األلفيـة باسـتخدام أحـداث المعلومـات         لكتابة أوراق علمية مركزة حول تنفيذ أه

والمنهجيات، والطلب من المجالس الوزارية، والمنظمات العربية المتخصصة ذات الـصلة   
بتحقيق األهداف التنموية بإعداد تقارير حول جهودها فيما يتعلق بأهداف المؤتمر، وفي هذا      

كفاء بأعداد أوراق العمـل     اإلطار قامت األمانة العامة بتكليف فريق من الخبراء العرب األ         
المشار إليها، كما تم التنسيق مع األمانات األفنية للمجالس الوزارية المتخصـصة إلعـداد              

 2012تشرين ثـاني    / أوراق العمل المطلوبة ليتم االنتهاء من إعدادها خالل شهر نوفمبر           
 .2012كان األول / تمهيداً إلعدادها للعرض على المؤتمر في شهر ديسمبر 

فيذاً للفقرة السابعة من القرار المشار إليه الخاص بتنظيم مـؤتمر عربـي حـول تنفيـذ                 تن -
األهداف التنموية لأللفية، قامت األمانة العامة بالتنسيق مع المجالس الوزارية المتخصصة           

كانون األول  /  ديسمبر 3-2والمنظمات العربية واألممية ذات العالقة بتنظيم المؤتمر يومي         
هرة، وصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات الهامة التـي تـضمنت دعـم          في القا  2012

صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة االحتالل وسياسات التفتيت التي تقـوم بهـا سـلطات              
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االحتالل اإلسرائيلي، ودعم النشاطات والمشروعات التنموية للمجتمع الفلسطيني في مجمل          
لحصار على قطاع غزة، من أجل تمكينها       األراضي المحتلة، واتخاذ خطوات عملية لرفع ا      

فـي الـضفة    ) ج(من تحقيق األهداف التنموية لأللفية، مع إعطاء أولوية للقدس والمناطق           
الغربية، وصياغة، باإلضافة إلى صياغة مؤشرات مؤسسية تلقى قبوالً عامـاً، والتوسـع             

ك القـضايا الخاصـة   باالهتمام بكافة المؤشرات ذات العالقة باألهداف التنموية وبما في ذل      
ببطالة الشباب وخلق فرص العمل الالئق كهدفين محوريين من األهداف التنموية التي سيتم             
االتفاق عليها، وتنظيم ورشة عمل فنية لبلورة رؤية عربية حـول التوجهـات المـستقبلية           

ية ما بعد لتمكين الدول العربية من المشاركة الفعالة في المحافل الدولية المعنية بقضايا التنم           
 .2015عام 

تم عرض الموضوع على الدورة الثانية والثالثين لمجلـس وزراء الـشؤون االجتماعيـة               -
 : الذي نصت فقرته الثانية على) 689(العرب، وأصدر القرار رقم 

 .الموافقة على توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية �

وتوصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية تكليف األمانة الفنية برفع تقرير  �
كانون /  يناير22-21: الرياض(لأللفية المرفقة، إلى القمة العربية التنموية في دورتها الثالثة 

 وما 2015، إلقرارها لتمثل الرؤية العربي للتحرك العربي المطلوب حتى عام )2013الثاني 
 .في هذا الشأنبعد، وذلك وفقاً لإلجراءات المتبعة 

بالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصة العاملة ) القطاع االجتماعي(تقوم األمانة العامة  -
 لأللفيةفي المنطقة العربية باإلعداد والتحضير للتقرير العربي الرابع حول تنفيذ األهداف التنموية 

القطاع (انة العامة ، وفي هذا اإلطار شاركت األم2013والمقرر إصداره في نهاية عام 
تموز /  يوليو 19، في اجتماع الخبراء المعني بتنفيذ األهداف التنموية لأللفية يوم )االجتماعي

 في بيروت، بمشاركة خبراء يمثلون اإلسكوا والمكاتب اإلقليمية لصندوق األمم المتحدة 2011
حدة للمرأة واإلتحاد الدولي للسكان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونسيف وهيئة األمم المت

لالتصاالت واليونسيكو ومنظمة العمل الدولية، حيث تم االتفاق على أن يتضمن التقرير المشار 
إليه أعاله ملخص تقييمي وتحليلي لألوضاع الراهنة في المنطقة، وتقييم لما تم تنفيذه لألهداف 

رح لسياسات التي يجب اتخاذها ما بعد تصور أو مقت) ما تم انجازه وما لم ينجز(التنموية لأللفية 
، وأكدت األمانة العامة في االجتماع على ضرورة التواصل مع الدول األعضاء في ما 2015عام 

يخص البيانات واإلحصاءات األممية التي سيتم إدراجها في التقرير، وتم االتفاق أن تقوم منظمات 
عامة لدى لديهم من بيانات وإحصاءات على أن األمم المتحدة أعضاء فريق العمل موافاة األمانة ال
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تقوم األمانة العامة بإرسالها إلى الدول األعضاء للموافقة عليها أو تعديلها حتى يتسنى إدراجها في 
 .التقرير

كما أصدر مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في اجتماع دورته الحادية والثالثين  -
الذي تضمن دعوة الدول األعضاء وخاصة األقل ) 661(القرار رقم ) 2011ديسمبر : بيروت(

بالمشروعات المطلوب دعمها وفقاً ) األمانة الفنية للمجلس(نمواً منها إلى موافاة األمانة العامة 
للشروط التي أقرها المجلس على أن تقوم هذه المشروعات في إطار تنفيذ البرنامج العربي للحد 

األهداف التنموية لأللفية، كما دعى القرار الدول األعضاء إلى من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ 
مواصلة جهودها لمتابعة تنفيذ قرارات القمة ذات الصلة بمجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

 .العرب

 إلى الدول األعضاء، 2011 ديسمبر 25بتاريخ ) 3557/3(وجهت األمانة العامة التعميم رقم  -
، ولم تتلقى األمانة العامة أي ردود من الدول )661(يه أعاله رقم بشأن تنفيذ القرار المشار إل

، إال من جمهورية مصر العربية )2012أيلول / سبتمبر (األعضاء حتى إعداد هذه الوثيقة 
م /198/1(، والمذكرة رقم 2012شباط /  فبراير 7بتاريخ ) 119(بموجب مذكرتها رقم 

 من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين، واللذان 2012كانون ثان /  يناير 29 بتاريخ 2012/ف
 .يتضمنا طلب دعم مشروعات اجتماعية في ذات اإلطار

) 60(وسيتم عرض الموضوعات الوارد من جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، على الدورة  -
 تشرين/ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب المقرر عقده في شهر أكتوبر 

 لدراستها تمهيداً لرفعها إلى الدورة الثانية والثالثين لمجلس وزراء الشؤون 2012األول 
 .المشار إليه أعاله) 661(االجتماعية العرب التخاذ قرار بشأنها، وذلك تنفيذاً للقرار رقم 

بعد دراسة الموضوعات الوارد من جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين من قبل المكتب  -
للمجلس، تم عرض الموضوعات على الدورة الثانية والثالثين لمجلس وزراء الشؤون التنفيذي 

 : الذي نصفت فقرتيه على) 693(االجتماعية العرب، الذي أصدر القرار رقم 

الموافقة على طلب وزارة التأمينات والشؤون االجتماعية في جمهورية مصر العربية، لدعم  -1
فقط خمسون ( $ 50000وحد بمبلغ إجمالي قدره مشروع وحدة لرعاية وتأهيل حاالت الت

، خصماً من بند دعم المشروعات االجتماعية المدرج في موازنة )ألف دوالر أمريكي
  ".2013الصندوق العربي للعمل االجتماعي لعام 

الموافقة على مساهمة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب لدعم المشروعات  -4
 :فلسطيناالجتماعية التالية في دولة 

  .مشروع تأهيل ذوي اإلعاقة عن طريق تزويدهم بأجهزة مساندة -
  .في دولة فلسطين) الشبيبة والفتيات(مشروع دعم المراكز االجتماعية  -
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خصماً من بند دعم ) مائة ألف دوالر أمريكي($ 100000وذلك بمبلغ إجمالي قدره 
ل االجتماعي لعام المشروعات االجتماعية المدرج في موازنة الصندوق العربي للعم

2013. 

من رصيد الوفورات ) مائة ألف دوالر أمريكي($ 100000الموافقة على تخصيص مبلغ  -5
في الصندوق العربي للعمل االجتماعي لدعم المشروعات ) االحتياطي النقدي(النقدية 

 . االجتماعية في دولة فلسطين

ة والثالثين لمجلس وزراء الصادر عن الدورة الثاني) 689(كما أصدر المجلس القرار رقم  -
دعوة الدول األعضاء خاصة "الشؤون االجتماعية العرب، الذي نصت فقرته الثانية من أوالً على 

األقل نمواً منها إلى موافاة األمانة الفنية بالمشروعات المطلوب دعمها وفقاً لشروط دعم 
 وعلى أن تكون ،)138(المشروعات االجتماعية التي أقرها المجلس بموجب القرار رقم 

المشروعات المطلوب دعمها في إطار تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر والبرنامج العربي 
كانون ثان / يناير : الكويت(لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية اللذان أقرتهما القمة التنموية األولى 

  )".2011 كانون ثان /يناير : شرم الشيخ(وأكدت عليهما القمة التنموية الثانية ) 2009
 إلصدار تقرير جامعة UNDGوفي ذات اإلطار جاري التنسيق مع مجموعة األمم المتحدة للتنمية  -

الدول العربية واألمم المتحدة الرابع حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية في الدول العربية، ومن 
 .2013المنتظر إصداره في نهاية عام 

المشاركة السياسية للمرأة "نة العامة بإعداد مشروع التمكين السياسي  قامت األما: في مجال المرأة -
  :ويشمل هذا المشروع ثالث مكونات مايلي" العربية خالل التطور الديمقراطي

 ".االنتخابات في الدول العربية من منظور النوع االجتماعي"إعداد دراسة حول  �

تكون مخرجاتها بمثابة " المشاركة السياسيةتمكين المرأة العربية من : "تنظيم ندوة إقليمية حول �
  .  مكونات إرشادية تضاف  إلى المشروع

تنظيم برنامج تدريبي إقليمي حول بناء قدرات المرأة العربية في مجال الوصول إلى مواقع  �
صنع القرار والمشاركة السياسية، وذلك بهدف خلق قيادات نسائية لتمكينهم من خوض 

 ). المحليةالبرلمانية،(االنتخابات 

وفي إطار اإلعداد لهذا المشروع قامت األمانة العامة باتخاذ اإلجراءات التالية مع بعض الجهات               -
 : ذات الصلة على المستويين العربي والدولي وهيالحكوميةالحكومية وغير 

) CAWTAR(االجتماع مع منسق برامج بمركز المرأة العربية للتدريب والبحـوث بتـونس              �
) UNFPA(الجتماعي والشراكة مكتب األمم المتحدة للسكان بالدول العربية ومتخصص النوع ا

 بمقر األمانة العامة، لمناقشة إمكانية التعاون المشترك بين كل من كوتر و             26/7/2011يوم  
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)UNFPA (              واألمانة العامة لتمكين للمرأة العربية في بعض البلدان التي قامت بهـا ثـورات
 . الديمقراطيةبمرحلة انتقالية نحووتمر 

نعيمة جبريل عضو هيئة الدعم والمشورى للمجلس الوطني االنتقالي         / االجتماع مع المستشارة   �
بلجنة المرحلة االنتقالية ومنسق هيئة دعم مشاركة المرأة فـي صـنع القـرار بليبيـا يـوم                  

 بمقر األمانة العامة، حيث تقدمت بخطاب تطلب فيه من األمانة العامة وضـع            11/10/2011
رنامج تدريبي لنشر التوعية وتمكين المرأة الليبية من خوض االنتخابات والوصول إلى مواقع ب

 .صنع القرار في المرحلة المقبلة، وذلك مع تقديم الدعم الفني والمالي لهذا البرنامج

 تتضمن طلـب    15/11/2011 بتاريخ   2409مخاطبة مكتب معالي األمين العام بمذكرة رقم         �
ولـم تتلقـى   (م الدعم الفني والمالي للبرنامج التدريبي الذي تقدمت به الهيئة   الموافقة على تقدي  

 ).اإلدارة ردا 

مدير برامج بالمؤسسة الدوليـة للديمقراطيـة       : عقد ثالث اجتماعات تشاورية بمقر األمانة العامة       -
والمـسؤول عـن العالقـات      ) IDEA(، والثاني مع مدير برامج بمؤسـسة        )IDEA(واالنتخابات  

والثالث مع مدير بـرامج بمؤسـسة       , )IDEA(رجية ودعم الحكم بمكتب األمين العام لمؤسسة      الخا
)IDEA (و منسق برامج في الـUN Women . 

) IDEA(تناولت هذه االجتماعات بحث سبل التعاون المشترك بين كل من األمانة العامة ومؤسسة               -
المستوى اإلقليمي حـول   في وضع مشروع برنامج على UN Womenاألمم المتحدة للمرأة  و

 على أن يستهدف الجهـات الوطنيـة ومنظمـات          2016-2013التمكين  السياسي خالل الفترة      
المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، حيث تم االتفاق على صياغة ورقة تعريفية مشتركة حول              

 . الهدف، المكونات والميزانية التقديرية،المشروع المذكور يتضمن المرجعيات

ناءا عليه، وجهت اإلدارة خطابات بشأن التعاون المشترك مع األمانة العامة في تنفيذ مـشروع      وب -
 :التمكين السياسي إلى كل

، 9/10/2011 بتـاريخ  2104 هيئة األمم المتحدة للمرأة مكتب القاهرة بموجب مذكرة رقـم    �
 التعاون في  بالموافقة المبدئية علىUN Womenمايا مرسى منسق برامج الـ/ وقد أفادت د

 .إعداد وتنفيذ هذا المشروع

 بتـاريخ   129بموجـب مـذكرة رقـم       ) IDEA(المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابـات       �
 .بهذا التعاون) IDEA(، وقد رحب األستاذ أيمن يعقوب المدير اإلقليمي 19/1/2012

قراطية والمساندة  نظمت األمانة العامة اجتماع تحضيري مع خبير الجندر بالمعهد الدولي للديم           �
 . بشأن التشاور في مكونات المشروع28/6/2012يوم ) IDEA(االنتخابية 
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 للقيام بعـرض    23/2/2012 بتاريخ   421مركز الجامعة العربية بتونس بموجب مذكرة رقم         �
) CAWTAR(الموضوع على مجلس أمناء مركز المرأة العربية للتدريب والبحـوث بتـونس             

 .في تونس العاصمة، ولم تتلقى اإلدارة الرد إلى اآلن 27/2/2012المنعقد بتاريخ 

الهدف، المرجعيات اإلقليميـة    ( قامت اإلدارة بإعداد مسودة الورقة التعريفية الخاصة بالمشروع          -
بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابـات       ...) والدولية، المحاور، التكلفة التقديرية   

)IDEA (  اإلنجليزية ليتم على االجتماع الثالث لكبار مسؤولي األمانـة العامـة           باللغتين العربية و
 األوروبي وتـضمن مـشروع   -وذلك في إطار التعاون العربي) SOM3(والمفوضية األوروبية  

 :البرنامج ثالث مكونات هي

 "االنتخابات في الدول العربية من منظور النوع االجتماعي"دراسة تقييمية حول  �

التحديات وفرص المـشاركة الـسياسية      : اإلصالح والتحول الديمقراطي  "ورشة عمل إقليمية     �
 "للمرأة

برنامج تدريبي لتأهيل وبناء قدرات المرأة لتمكينها من المشاركة السياسية والوصـول إلـى               �
 .مواقع صنع القرار

معة شاركت األمانة العامة االجتماع التحضيري لالجتماع  الثالث لكبار مسئولي األمانة العامة لجا          -
 بمقر األمانة العامـة وعرضـت مقتـرح         2/2/2012الدول العربية والمفوضية األوروبية يوم      

 . المشروع وذلك في التعاون المشترك وقد وافق ممثلو المفوضية على المقترح المقدم من اإلدارة

عـة  شاركت األمانة العامة في االجتماع الثالث لكبار المسؤولين بين المفوضية األوروبية والجام            -
، مثل األمانة العامة مديري إدارات كـل مـن  أوروبـا، المـرأة               1/6/2012فيالعربية بمالطا   

تمكين المرأة العربية من المشاركة "حيث قدمت اإلدارة عرضاً حول مشروع  –والمجتمع المدني 
للتعاون المشترك بـين الجامعـة العربيـة واالتحـاد          " السياسية خالل مسار التحول الديمقراطي    

روبي ولقد أوضح ممثل المفوضية أنهم بصدد االنتهاء من وضـع مـشروع مماثـل مـع                 األو
 . وطلبت اإلدارة االطالع على المسودة وتبادل الوثائقUNWomenالـ

ناقش االجتماع المشترك بين كبار المسؤولين في األمانة العامة واالتحاد األوروبي برنامج العمل              -
ع التمكين السياسي للمرأة العربية المقدم مـن األمانـة          المشترك بين الجانبين ووافق على مشرو     

 .  ببروكسل16/10/2012-15العامة والذي انعقد يومي 

 أكتوبر  23شاركت األمانة العامة في االجتماع التشاورى للسادة المندوبين الدائمين الذي عقد يوم              -
-15 لبروكـسل يـومي      بمقر األمانة العامة، تم خالله مناقشة تقرير وفد األمانة العامـة           2012

 وكذلك مسودة إعالن القاهرة المزمع صدوره عن االجتماع الـوزاري العربـي             16/10/2012
 .  بمقر األمانة العامة2012/ 13/11األوروبي الثاني بتاريخ 
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أفادت المفوضية األوروبية بأنه تم توقيع اتفاق بين االتحاد األوروبي وهيئة األمم المتحدة للمرأة               -
من خالل تنفيذ برنامج في المنطقة العربيـة        " التمكين السياسي واالقتصادي للمرأة   "بشأن برنامج   

 ومن الجدير بالذكر ،تكون في هيئة األمم المتحدة للمرأة هي نقطة االتصال مع الشركاء اإلقليميين     
بأن مقترح مشروع التمكين السياسي للمرأة العربية المقدم من قبل األمانة العامة سـوف يـدخل                

 .المشار إليه بعاليه" التمكين السياسي واالقتصادي للمرأة "برنامج ضمن 

تم الموافقة على تنفيذ المشروع التمكين السياسي للمراة العربية بالتعاون المشترك بين الجامعـة               -
العربية واالتحاد األوروبي من قبل المفوضية  األوروبية خالل االجتماع الوزاري الـذي عقـد               

 .13/11/2012 يباألمانة العامة ف

 تقوم إدارة أوروبا على التنسيق 2013 يناير 22من المقرر عقد اجتماع مشترك بين الجانبين يوم  -
له بشأن برنامج العمل المشترك وطلبت الغدارة دعوة الشركاء المعنيين بمشروع المرأة للمشاركة             

يـة للديمقراطيـة    هيئة األمم المتحدة للمرأة، منظمـة المـرأة العربيـة والمؤسـسة الدول            : وهي
 .واالنتخابات

   :التنفيذ ومعوقات صعوبات

 التنموية لأللفيـة حيـث مـن    األهدافلم يتم البدء في تنفيذ توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ      -
، ومن )22/1/2013 – 21(المنتظر أن يتم إقرارها من القمة التنموية في دورتها الثالثة الرياض  

  . ثم سيتم البدء في تنفيذها

  :القرار تنفيذ حول العام تقييملا

قام مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بجهود مقدرة في إطار تنفيـذ األهـداف التنمويـة                 -
لأللفية بالتنسيق مع الدول األعضاء والمنظمات العربية ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة، كما            

 األعضاء بناء على طلبهـا مـن        بادر بدعم عدد من المشروعات االجتماعية والتنموية في الدول        
 .خالل الصندوق العربي للعمل االجتماعي التابع للمجلس
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  :اإلجــراءات المتخـذة 

  : في مجال التعليم

 العربية للتربية والثقافة والعلوم     المنظمة تخصص -1
 فـي  أمريكي دوالر 25,000  وقدره  مبلغ سنويا

 والعلمية والتربوية الثقافية المشاريع لدعم موازنتها
 الوطنيـة  اللجنة مع بالتنسيق والقدس فلسطين في

  . والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية
 الـسابعة  الدورة قرارات تنفيذ المنظمة تتابع كما -2

 الدوحـة  (العـرب  الثقافة وزراء لمؤتمر عشرة
 إلـى  العربيـة  الـدول  دعوة :منها التي) 2010

 البنيـة  لمـشروعات  المالي الدعم تقديم مواصلة
 المعروضة القدس في الثقافية والمؤسسات التحتية

 دائمـة  عاصـمة  القدس اعتبارا مع ،فلسطين من
 ثقافيـة  عاصـمة  كل مع وتوأمتها العربية للثقافة
  .بها فييحت عربية

 إلـى  الـدول  وتبرعـات  اسهامات تحويل تم كما -3
 البنيـة  مشروعات لدعم الفلسطينية الوطنية اللجنة
 :كالتالي القدس في التحتية

 الجمهورية :من تبرع  أمريكيدوالر 300,000
 التشكيلية للفنون المعمل مؤسسة لفائدة السورية العربية

  .القدس في
  العربية المملكة: من تبرع  أمريكيدوالر 60,000 

  .القدس في السنابل مسرح لفائدة السعودية
 العربية المملكة :من تبرع  أمريكيدوالر 20,000 

  .القدس في االيتام دار لفائدة السعودية

  قرار رقم

) 19/1/2011 – 3 ج–) 2(ع . د23ق .ق(
  شرم الشيخ

  بشأن
  :المشاريع العربية لدعم صمود القدس

  :بنود القرار
تكليف األمانة العامة، بالتنسيق مع السلطة الوطنية 

الفلسطينية والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات 

التمويل العربية، بدراسة المشاريع التي قدمتها دولة 

فلسطين لدعم صمود القدس في مواجهة اإلجراءات 

، وذلك لتمويلها من خالل اإلسرائيلية لتهويدها

  .صندوقي القدس واألقصى وفقاً ألنظمتهما

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات

  .الدول العربية •

  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية •
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 حامالت لجمعية الطبي المستوصف ترميم لفائدة عمان سلطنة: من تبرع  أمريكيدوالر 25,373

  . العربي النسائي االتحاد مدرسة وتأهيل االرثودوكسية الطيب

  .للقدس المتنقل المعرض من األولى المرحلة إلنجاز يورو 56,000

 21,800 مبلغ تحويل 2011 عام في تم العربية للثقافة دائمة عاصمة بالقدس االحتفال إطار وفي -4
 .الفلسطينية الوطنية للجنة والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة من  أمريكيدوالر

 دوالر 137 000 مبلـغ  لتحويـل  الفلـسطينية  الوطنية اللجنة مع وبالتنسيق المنظمة تدرس كما -5
 بعد تحديدا القدس وفي فلسطين في الثقافي التراث لدعم األعضاء الدول من وتبرعات مساهمات

  .الدعم بهذا المعنية واألنشطة المشروعات تحديد
 القيـادات  لتأهيل تدريبية دورات وتخصيص فنية معونات بتقديم ستقوم المنظمة أن إلى باإلضافة

 جهـود  خـالل  من الشرقية القدس في التراث على والمحافظة المهني التعليم ويروتط القدس في التربوية

  .واليونسكو العالمي التراث لجنة لدى المنظمة

 

  


