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  ،باجلمهورية اللبنانيةاالتصاالت  وزير -رس حرب األكرم معايل السيد/ بط

  فلسطني،دولة ب العايل التعليم وزير –معايل السيد/ صربي صيد األكرم 

  رئيس جمموعة طالل أبو غزالة، -سعادة الدكتور/ طالل أبو غزالة 

 األمريكية باجلامعة األكادميية الشؤون وكيل –سعادة الدكتور/ حممد احلراجلي 
  ببريوت،

  مسؤول التعاون الدويل باالحتاد األوروبي، –يفاني بورنز سعادة األستاذ/ ست

  السيدات والسادة،
األمين  -  أحمد أبو الغيط/ سيداسمحوا لي في البداية أن أنقل إلى حضراتكم تحيات معالي ال

النجاح وأن تتمخض عنه رؤية بالمؤتمر  هذا وتمنياته بأن تتكلل أعمال العام لجامعة الدول العربية

  .التعليم والبحث العلمي لمجاهذه تعزيز وتطوير التعاون المشترك في على  تعملعربية 

 شكري أعبر عنأن و  ،وجميع المشاركين الخبراء واألكاديميينالسادة بأن أرحب كما يسعدني 

   .وكرم الضيافة حسن التنظيمعلى لمجموعة طالل أبو غزالة متناني إ و 

لة في مجال التعليم كجهود منظمة االشادة باسهامات مجموعة طالل أبو غزا وكذلك

(AROQA)  لتعزيز الجودة ورفع مستوى التعليم في الوطن العربي على المستوى األكاديمي للمدارس

والمعاهد والجامعات وبناء القدرات وعقد ورش العمل المتخصصة والمؤتمرات السنوية ونشر األبحاث 

التي تركز على  (ASREN)فة إلى جهود منظمة والدراسات في المجلة العربية لجودة التعليم، باإلضا

البنى التحتية االلكترونية واسعة النطاق لربط الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية على مستوى 

  الوطن العربية، وكذلك بناء القدرات وعقد ورش العمل المتخصصة والمؤتمرات السنوية في مجال التعليم.
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باستضافة  ستقوم األمانة العامة لجامعة الدول العربيةى أن أود اإلشارة إلوفي هذا اإلطار، 

الملتقى الدولي السابع ، و المؤتمر السنوي التاسع للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليمورعاية 

  .للربط التقني للبنى التحتية االلكترونية العربية للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم

  ة،أصحاب املعايل والسعاد
التعليم هو حجر األساس للشعوب التي تأمل إلى تحقيق الرخاء والتقدم، فالدولة التي تعمل 

على تطوير نظامها التعليمي هي الدولة اّلتي تتفوق في كافة المجاالت وعلى كافة األصعدة سواء 

م حتى أن يتعلللإلسالم يولى أهمية بالغة ااالجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية أو السياسية، كما أن 

  .لرخاء ونهضة الشعوبم والمعرفة ضرورة يأول ما أنزل من القرآن كان "اقرأ"، فالتعل

مة ناتجة عن التغيرات السريعة يتحديات عظتواجه العربي  ناعالماألنظمة التعليمية في ف

ته التعليمية والتقدم التقني، خاصًة وأن بقية العالم يسعى إلى تطوير أنظموالعولمة وثورة المعلومات 

  .بشكل مستمر للوصول ألفضل مخرجات وبأقل جهد وتكلفة

لذا يجب علينا التركيز على جودة التعليم في عالمنا العربي لتحسين وتطوير مخرجاته وتحقيق 

 من أجل الرقي بأنظمتنا، التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل  كافة المتطلبات واحتياجات المجتمع

  .التعليمية

لكل هذا، واقتناعًا بدور التعليم في إحداث التقدم بذلنا ومازلنا  من جامعة الدول العربية وٕادراكاً 

متواصلة إلصالح وتطوير وتحديث برامج التعليم على المستوى العربي. وكانت المقدمة  اً جهودنبذل 

عرب الضرورية لهذا اإلصالح ذلك التقرير الذي حرصنا على عرضه على قمة الملوك والرؤساء ال

ومواكبة التعليم لمسارات . والذي قدم رؤية غير تقليدية تميزت بالشمول، 2007بالرياض في مارس 
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قدم رؤية مستقبلية للتطوير المستمر والمتجدد لمنظومة  التنمية ومتطلباتها في مختلف المجاالت كما

   المختلفة.التعليم العربي بمراحلها 

ي أقرت "خطة تطوير التعليم في العالم العربي"، الت دعتماإوكان من أهم تجليات هذا التطوير، 

  ، وجاري اآلن متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من هذه الخطة.)2008في قمة دمشق (مارس 

  ، والسعادة أصحاب املعايل
القضاء على  يالتحديات الكبرى التي تواجه الدول العربية هالبد من االشارة إلى أن من أهم 

بجدية واإللمام بمبادئ القراءة والكتابة فقط ولكن أللتحدي العمل على محو االمية ال امية وال يمثاأل

يتضمن التحدي العمل على محو االمية الوظيفية اتقان المهارات االساسية الالزمة للعيش في مجتمع 

يئة التي التعليم واصبح أحد اهداف تحقيق المجتمع المتعلم هو تحقيق المحو الكامل لالمية، والترويج للب

تعتمد التواصل المكتوب بكل أشكاله في المجتمع، وفي هذا االطار اعتمدت القمة العربية المبادرة التي 

 2014للقمة العربية التي انعقدت في الكويت عام  25اطلقتها جمهورية مصر العربية خالل الدورة 

الوطن العربي وذلك من خالل  مبادرة بإعالن العقد الحالي عقدًا للقضاء على االمية في جميع انحاء

اعتماد برنامج عمل يهدف للتخلص من هذه الظاهرة خالل السنوات العشر القادمة ، وتنفيذًا ألهداف 

) عقدت االمانة العامة لجامعة الدول العربية 2024-2015العقد العربي لمحو االمية وتعليم الكبار (

أللكسو) مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ا بالتعاون(إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي  

، 2016 في شهر مايو ثانياالجتماع الو  2015 في شهر ينايرللجنة التنسيق العليا  ولاالجتماع األ 

للعمل على وضع اهداف العقد العربي لمحو االمية  ثالثعداد والتحضير لعقد االجتماع الوجاري حاليًا اإل

  موضع التنفيذ .
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"ضمان التعليم الجيد   إن الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامةوتجدر اإلشارة إلى 

" يمثل أولوية اجندة التعليم العربية للجميع والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة

العربية شريكًا والعالمية، وتعمل في اطاره كافة الدول االعضاء باألمم المتحدة، وتعتبر جامعة الدول 

اساسيًا لليونسكو في تنفيذ هذا الهدف، حيث بدءا أولى خطواتهم في المؤتمر االقليمي للتربية للمنطقة 

بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، والذي عقد  2015يناير  29- 27العربية الذي انعقد خالل الفترة 

حول االجندة العربية للتعليم لما بعد  عتمد المؤتمر تصوراً إل العربية، حيث تحت رعاية جامعة الدو

عالن إ)، وجاء 2030 - 2015طقة العربية (، والتي ترسم االولويات والسياسات التعليمية للمن 2015

شرم الشيخ مؤكدًا على اهمية التنسيق والتعاون بين المنظمات العاملة في مجال التربية والتعليم وعلى 

ومكتب التربية العربي  ،نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوموجه الخصوص جامعة الدول العربية والم

والمنظمة االسالمية للتربية والثقافة والعلوم، في كل ما من شأنه تنفيذ برنامج عمل التعليم  ،لدول الخليج

 . 2015لما بعد 

أيضًا  (إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) كما شاركت االمانة العامة لجامعة الدول العربية

لمناقشة نتائج المؤتمرات  2015مايو  22- 19في المنتدى العالمي للتعليم بكوريا خالل الفترة 

االقليمية التي عقدت تمهيدًا له (ومنها مؤتمر شرم الشيخ)، والذي صدر عنه الوثيقتين الرئيستين 

الهدف الرابع للتنمية طار العمل لتحقيق إ نشيون، و أعالن إما مة (وهللهدف الرابع للتنمية المستدا

)، "للجميع "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة المستدامة 

نشيون مؤكدًا على الشراكة العالمية وجمع كافة االطراف العالمية واالقليمية والوطنية أعالن إوجاء 

في إطار تنفيذ و  .2030لتعليم عمال األتعاون والتنسيق نحو تنفيذ جدول ليم من أجل االمعنية بالتع

 إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بورقة عمل في المؤتمر الوزاري حول تنفيذشاركت الهدف الرابع، 
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رعاية ب عقد والذي "االبعاد االجتماعية"تحت عنوان في الدول العربية  2030التنمية المستدامة أجندة 

أبريل  7- 6، وذلك خالل الفترة من السيسي رئيس جمهورية مصر العربيةالسيد الرئيس عبدالفتاح 

  .بالقاهرة 2016

مذكرة جامعة الدول العربية  وفي اطار التعاون مع الجانب الصيني في مجال التكنولوجيا وقعت

، بتاريخ ز صينية عربية لنقل التكنولوجياوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية بشأن إنشاء مراكتفاهم مع 

  . في مدينة ينغشوان بالصين 12/9/2015

) التي عقدت في سرت 22أصدرت القمة العربية في دورتها (أما في مجال البحث العلمي، فقد 

) بشأن: "الدفع بجهود البحث العلمي والتقني في الدول 537قرارها رقم ( 2010بليبيا في مارس/آذار 

، وُكلفت األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة المعنية العربية"

للبحث العلمي والتقني في الدول  عربية بالبحث العلمي باتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع استراتيجية

والتقني واالبتكار"، بمشاركة عداد "االستراتيجية العربية للبحث العلمي إالعربية، وتنفيذًا لهذا القرار تم 

المنظمات العربية المتخصصة وتم التشاور بشأنها مع الدول العربية والمنظمات والهيئات واالتحادات 

للمجلس  97، وتم عرضها على الدورة العربية واإلقليمية والدولية ذات العالقة بالبحث العلمي والتطوير

"بأن يتضمن الملف  18/2/2016بتاريخ  2078م االقتصادي واالجتماعي، والذي اصدر قراره رق

 )27االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (

موضوع االستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني واالبتكار" ، وبموجب هذا القرار سيتم عرضها على 

النهوض بمجال البحث العلمي والتقني في الوطن العربي لما له من  ، بهدفالقمة العربية القادمة إلقرارها

  دور أساسي وهام في تقدم وتطور المجتمعات.
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فقد أصبح اآلن امتالك المهارات التقنية وتطوير البحث العلمي من الدعائم األساسية للتنمية 

اجية والخدمية وكذلك على االقتصادية في كافة الدول، ويمتد تأثيرها إلى طبيعة أداء القطاعات االنت

الحياة االجتماعية، فالعجز المعرفي في مجال التكنولوجيا يعد أحد المعوقات الرئيسية لعملية التنمية 

والتطوير المجتمعي، وعليه، فعلى المؤسسات التربوية والتعليمية أن تعمل على تطوير مهارات الطالب 

جال التعليم بدون التطوير العلمي وال تحقيق التطوير التقنية والعلمية، فال يمكن تحقيق التطوير في م

  العلمي بدون تطوير النظام التعليمي.

  اصحاب املعايل والسعادة 

  ،السيدات والسادة
إن االهتمام بتطوير المنظومة التعليمية ال يمكن ان يتحقق بدون االهتمام بالمعلم، فالمعلم له 

لبة واكتشاف وصقل مواهبهم، كما أن له رسالة وطنية أيضًا رسالة تربوية هدفها تهذيب عقول أبنائنا الط

تهدف إلى تعزيز التجانس بين أفراد المجتمع وتحمي أبنائنا من كل مظاهر التطرف والطائفية وغيرها من 

المظاهر السلبية، فالمعلم هو البنية األساسية ليس في المنظومة التعليمية فحسب بل في تطور وأمن 

برمته وينبغي على المؤسسات التربوية والتعليمية أن توفر المناخ الجيد للمعلم حتى واستقرار المجتمع 

يستطيع العمل على تطوير مهارات الطالب التقنية والعلمية والعمل على تخريج طالب قادرين على الوفاء 

في انجاح  بمتطلبات المجتمع وسوق العمل، وأن يكون للمعلم العربي دورًا في مكافحة اإلرهاب واإلسهام

  المشروع النهضوي العربي بما يحقق الوحدة العربية المنشودة.

بالدور األساسي والفاعل للمعلم في تحقيق هذا التطوير، تم  لجامعة الدول العربيةوٕادراكًا 

) والذي يهدف 2009اعتماد "اإلطار االسترشادي: لمعايير أداء المعلم العربي: سياسات وبرامج" (عام 

اسات والبرامج التي من شأنها تطوير أداء المعلم العربي، وذلك للتأكيد على الدور إلى وضع السي
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المركزي للمعلم العربي المنوط به تربية األجيال وكونه الرائد الذي يمنح عقول التالميذ الفرص الحقيقية 

  واطنة والهوية.التشكل وتطوير مهاراتهم على التفكير العلمي والنقدي والمبادرة واكتساب أهم ركائز الم

ويجب علينا كذلك التأكيد على ضرورة التمسك باللغة العربية، فهي الرابطة األقوى في تعزيز 

التواصل بين ابناء األمة العربية والتي تمثل أساس هويتنا وحضارتنا العربية األصيلة، خاصة في هذه 

تنا العربية ألشرس الحمالت من الظروف والمتغيرات اإلقليمية والدولية الصعبة التي تتعرض فيها هوي

بعض الدوائر المعادية التي تحاول إذابة الهوية العربية في ثقافات أخرى وهو األمر الذي يستدعي 

تكاتف كافة الجهود للتصدي لمثل هذه المحاوالت المعادية التي تسعى إلى تقليص تعليم اللغة العربية 

  وذلك بهدف طمس هويتنا وحضارتنا األصيلة. في مقابل تعزيز انتشار اللغات األجنبية األخرى

لذا يتحتم علينا العمل سويًا من أجل النهوض بالتعليم في وطننا العربي، وذلك من خالل 
  التالي:

العمل على تغيير وتطوير المناهج وٕاصالح العملية التربوية والتعليمية، وتنقيتها من كل  •
و عرقيًا،  وتوحيد هذه مناهج دعمًا للعمل عوامل هدم القيم والتفرقة طائفيًا أو مذهبيًا أ

 .العربي المشترك
 التأكيد على توافق مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل. •
 دعم وتطوير مهارات المعلم وتوفير المناخ المناسب له للعمل. •
 دعم العلماء والبحث العلمي في الوطن العربي. •
  .التمسك باللغة العربية واالعتزاز بها •

  أصحاب املعايل والسعادة،
على و  استضافة أعمال هذا المؤتمر على األمريكية ببيروتجامعة لوفي الختام، أتوجه بالشكر ل

على استعداد لوضع امكاناتها  حسن التنظيم وكرم الضيافة وأود أن أؤكد لكم أن جامعة الدول العربية
وأسأل اهللا العلي القدير أن يوفقنا جميعًا ، هذا المؤتمروخبراتها للمساهمة في تنفيذ نتائج وتوصيات 

  ويسدد على طريق الحق خطانا لما فيه خير ومستقبل أمتنا العربية.

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،أشكركم على حسن استماعكم


