
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 التوصيات الختامية للندوة اإلقليمية   
 
 
 
 
 

جودة التعليم من أجل مستقبلنا المشترك: مساهمة القطاع غير الحكومي في  

 جودة التعليم في العالم العربي 
   

 م 9/2020/ 29التاريخ: 
 بتوقيت السعودية  م  2:30  –ص   11التوقيت:  

 
 

 واملسموعمن خالل التواصل املرئي 
 

 
   

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:  احلمد هلل رب          
ة بعنوان:  انطالقاً من رؤية ورسالة املركز اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم يف تعزيز اجلودة والتميز يف التعليم، نظّم املركز ندوة إقليمي 

سبتمرب   29وم الثالاثء ي  أجل مستقبلنا املشرتك: مسامهة القطاع غري احلكومي يف جودة التعليم يف العامل العريب"  "جودة التعليم من 
 . جامعة دار احلكمة ابلتعاون مع   ه1442لعام صفر    12م املوافق  2020لعام 
عربية  من الدول ال اقد شارك يف تقدميها كوكبة خمتارة من اخلرباء واملسؤولني واملختصني احملليني والدوليني، ميثلون عددً         

واإلسالمية واملنظمات واليونسكو واملراكز اإلقليمية والدولية، وأدار جلساهتا خنبة من القياديني، وشارك يف حضور فعالياهتا من خالل  
وقناة املركز حضور نوعي من عدة دول عربية وأجنبية، مما أضفى على الورشة   ZOOM)وسائل برامج التواصل االجتماعي )

 ية والتفاعل، حيث طرحوا مئات األسئلة واالستفسارات. درجة عالية من احليو 
وَيُسّر املشاركني يف هذه الندوة أن يتقدموا جبزيل الشكر والتقدير جلهود حكومة اململكة العربية السعودية، مثمنني ملقام خادم          

ى به املركز اإلقليمي للجودة والتميز  احلرمني الشريفني ولسمو ويل عهده األمني حفظهما هللا عظيم الدعم املادي واملعنوي الذي حيظ
 يف التعليم، والشكر موصول ملعايل رئيس جملس إدارة املركز وزير التعليم ابململكة العربية السعودية الدكتور محد بن حممد آل الشيخ. 

عرضه ومناقشته يف الندوة من رؤى وأفكار جاءت أوراق العمل واملداخالت لتطوير جودة التعليم والتعلم يف ضوء  ويف ضوء ما مت 
( على التعليم حيث بينت أن التحدايت املشرتكة اليت تواجه العامل هي أكثر خطورة على  19-انعكاسات جائحة كوروان )كوفيد

السعي الدائم لتعزيز جودة التعليم بصفتها نفع وغاية مشرتكة بني اجلميع وللجميع  مستقبلنا املشرتك، وإن مواجهة الاليقني يتطلب 
 على املستوايت كافة القطرية واإلقليمية والعاملية.  

( على جودة التعليم يف كافة دول العامل مل يستثين نوع  19-إن االضطراب املفاجئ الذي تسببت به جائحة كوروان )كوفيد         
م سواء كان تعليم حكومي أو غري حكومي، بل كشف أن حتدايت جودة التعليم عامل مشرتك بني اجلميع، وبني  حمدد من التعلي

أيًضا أمهية احلاجة إلعادة التفكري يف أمهية اإلثراء النوعي يف مبادرات القطاع غري احلكومي وإجياد سبل جديدة مبتكرة لتحقيق  
 جودة مستدامة يف التعليم.     

، وحتقيق مستهدفات هدف  ينبغي على اجلميع اإلسهام يف إجياد سبل التكامل ملواجهة التحدايت املعقدة لعاملنالذلك،        
واهلدف الرابع من أهدافها الذي ينص على "ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص    ، 2030التنمية املستدامة  

 .  به  ةالتعلم مدى احلياة" والغاايت املرتبط 
كما تواجه جودة التعليم يف العامل أمجع ويف الدول العربية بشكل خاص، حتدايت غري مسبوقة ومعقدة ومتباينة منها ما يتعلق         

بتداعيات جائحة كوروان، ومنها ما يتعلق أبزمة احلروب والصراعات يف بعض الدول العربية. مع كل هذه التحدايت إال أن العديد  
الغري حكومي يف دعم جودة التعليم يف الدول العربية سواء من أفراد أو مؤسسات ومجعيات ال رحبية، تبعث   من مبادرات القطاع 

 . األمل يف استدامة العطاء والتعاون املشرتك لتحقيق جودة التعليم املنشودة
 ت خالل انعقاد الندوة اإلقليمية،   وبناًء على ما مت عرضه من دراسات وأحباث، وما مت طرحه من حوارات ونقاشات واستفسارا      

 ميكن بلورة التوصيات اخلتامية للندوة على النحو التايل: 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

: على مستوى األدوار التنموية للقطاع غري الرحبي لرفع مسامهته يف دعم التعليم وجودته:   أوًلا
 : األنظمة والتشريعات •

 التوأمة والتكامل بني اجلامعات احلكومية وغري احلكومية، يف جمايل البحث العلمي وخدمة اجملتمعة.  -
تطبيق نظم ومعايري الصحة والسالمة يف خمتلف املؤسسات التعليمية بدعم من القطاعات الشريكة والقطاع غري   -

 احلكومي.  
 التمويل:  •

أن تعمل مؤسسات القطاع غري الرحبي على زايدة خمصصاهتا املالية اخلاصة بنشاط املسؤولية اجملتمعية للمسامهة يف   -
 االستدامة املالية للتعليم وجودته، والتشجيع على دعم االبتكارات املميزة(. 

 : املوارد البشرية  •
 ي للمسامهة يف دعم التعليم وجتويده.  بناء القدرات البشرية والقيادية لضمان استقطاب القطاع غري احلكوم -

 
 اثنياا: ممكنات القطاع الغري الرحبي لرفع مسامهته يف دعم التعليم وجودته 

 : األنظمة والتشريعات •
أساليب التمويل والدعم الذايت ابلشراكة مع القطاع غري  تضمني السياسات التعليمية ما يشري بوضوح إىل تنوع  -

 . احلكومي
  ه.تعزيز جودة نظم القبول مبؤسسات التعليم غري احلكومي، لضمان جودة مدخالت -

تعزيز نظم الشراكة بني املؤسسات التعليمية احلكومية والغري حكومية، ونقل التجارب وتيسري تنقل الطالب،   -
 املقارنة املرجعية وإجراء الدراسات املشرتكة.  وتبادل بياانت ومعلومات 

مراجعة األنظمة واللوائح، وختليصها مما يعيق، أو يثبط من مسامهة القطاع غري احلكومي يف جودة التعليم يف العامل    -
 العريب. 

فري اخلدمات  تعزيز نظم إدارة اجلودة يف جودة رعاية وتعليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، لتحقيق الشمولية، وتو  -
 التعليمية والتأهيلية والطبية يف مكان واحد. 

وضع آلية حوكمة وسياسات ولوائح ملسامهة القطاع غري احلكومي يف التعليم ومراقبة جودته وتعزيز مبدأ الرقابة   -
 واملساءلة.  

 إثراء الفرص التعلمية املقدمة للطلبة ومتركزها على التجارب احلياتية واليومية للطلبة.  -
ز آليات العمل التطوعي خلدمة اجملتمع والبحث العلمي لدى الطلبة ومجيع منسويب املؤسسات التعليمية الغري  تعزي -

 حكومية، وتعزيز مفهوم العمل غري الرحبي لدى اجملتمع وتنمية إحساسه ابلعمل التطوعي والعطاء الالحمدود.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 جتويده، على كافة املستوايت احمللية، اإلقليمية، والدولية. بناء وتعزيز الشراكات االسرتاتيجية الفاعل، يف دعم التعليم و  -
الوقاية واالستعداد الدائم لألزمات من خالل اجلاهزية الدائمة، التخطيط الوقائي، تطبيق معايري اجلاهزية، إعداد    -

 األدلة اإلرشادية، توثيق الدروس املستفادة والتحديث املستمر.  
إنشاء كياانت إدارية ابهلياكل التنظيمية للبحث العلمي يف مؤسسات التعليم غري احلكومي، على غرار مؤسسات   -

 التعليم احلكومي.   

 تعزيز املبادرات الرايدية اإلقليمية وتوثيقها ودراسة إمكانية نشرها من خالل موسوعة عربية شاملة.   -

 : املوارد البشرية  •
 العمل على االستقرار الوظيفي للكوادر البشرية من أعضاء اهليئة التعليمية يف مؤسسات التعليم غري احلكومي.   -
 .   تعزيز االهتمام أبنشطة التطوير املهين ألعضاء اهليئة التعليمية يف مؤسسات التعليم غري احلكومي  -

خلارجية مع اجملتمع واملؤسسات التعليمية، ربط  بناء القدرات يف االتصال املؤسسي والبناء الداخلي والعالقات ا -
، أبنشطة خدمة اجملتمع والبحث العلمي.   أعداد الطالب املقبولني سنوايا

تقدمي خدمات جمتمعية مع إقامة شراكة مع اجملتمع احمللي إلدراج أنشطة اخلدمات االجتماعية يف املناهج الدراسية،   -
 . باب إىل املدن كما هي التجربة الياابنية سعًيا إليقاف انتقال السكان احملليني الش

 :  التمويل •
 زايدة املخصصات املالية ألنشطة البحث العلمي والربامج اجملتمعية يف مؤسسات التعليم غري احلكومي.   -
 الشراكة مع املؤسسات اخلريية إلجياد مصادر دعم غري تقليدية للتعليم غري احلكومي.  -

 
وختاًما: أنمل من القطاع الغري حكومي بشكل خاص ومن األنظمة التعليمية يف الدول العربية بشكل عام، يف سياق           

تنفيذها لتلك السياسات والتوصيات، أن تستمر يف سعيها رغم كل التحدايت إىل العمل من أجل مستقبلنا املشرتك وتعزيز  
لتحدايت اليت فرضها واقع جائحة كوروان وغريها من التحدايت، يتطلب جهوداً  مبادراهتا يف جودة التعليم، وأن تدرك أن جتاوز ا

 مكثفة ومتواصلة وتعاوانً على الصعيد احمللي واإلقليمي والدويل.   
     

 واحلمد هلل الذي تتم بنعمته تتم الصاحلات.

 
 


