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وثيقة الدورة التدريبية لالجتماع الحادي عشر لفريق عمل الحد من الفقر التابعة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة 

 التعاون اإلسالمي )كومسيك(

 

الدول األعضاء  من جدول األعمال بعنوان "جلسة مناقشة السياسات بشأن تحسين جودة التعليم في 4سيتم عقد جلسة تدريبية تحت البند 

ول في منظمة التعاون اإلسالمي"، حيث تم إعداد وثيقة االجتماع إلثراء املناقشات خالل الجلسة املذكورة أعاله من أجل التوصل إلى نصائح ح

 للنتائج الرئيسية لتقرير البحث املخصص 
ً
لهذا االجتماع تقريب السياسات بين الدول األعضاء في هذا املجال. كذلك تم إعداد الوثيقة وفقا

ابعة وإجابات الدول األعضاء على األسئلة املتعلقة بالسياسات وقد أرسلت بالفعل إلى مراكز تنسيق مجموعة العمل املعنية بالحد من الفقر الت

 للكومسيك من قبل مكتب تنسيق الكومسيك. وقد قدم فريق العمل التوصيات السياسية التالية:

 في في املدارس التي تخدم الفقراء واملحرومين، من خالل تحسين معدالت األجور، :  زيادة عدد املعلمي1التوصية 
ً

ن ونوعيتهم، خصوصا

 واملداخالت التربوية، وحوافز األداء، والتدريب، وإصالح املناهج الدراسية.

 األساس املنطقي:

 التعاون في العدد في كثير من الدول األعضاء في منظمة املعلمون هم أهم املؤثرات في النتائج التعليمية. ومع ذلك، فهم يعانون من النقص  

 للعمل. حيث أن مستويات الدخل ضرورية لجذب أفضل املرشحين إلى مهنة 
ً
 مفضال

ً
اإلسالمي. وينبغي تكثيف الجهود لجعل التدريس خيارا

 توجه طالب التعليم العالي في كثير من الدول ذات األداء العالي مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية؛ إلى مهنة 
ً
التدريس. التدريس. ويفسر هذا جزئيا

كما هو مشار إليه في الهدف  -املشهود في عدد كبير من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تدني معدالت أجور املعلمين. لذلك ينبغي و 

 في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. -الرابع من أهداف التنمية املستدامة 
ً
 أن تكون زيادة عدد املعلمين املؤهلين أولوية

 في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، من ناحية أخر 
ً
ى، تشير الدالئل إلى أن مستوى الكفاءات واملعرفة بين املعلمين ال يزال منخفضا

 وفقرا. حيث يفتقر املعلمون إلى القدرة على نقل معرفتهم إلى الطالب بفعالية كافي
ً
ة. وتتضمن ال سيما في املدارس التي تخدم أكثر الفئات تهميشا

س في لخيارات املتاحة لتحسين جودة املعلم، التعيين املرتكز على العقود أو تقديم حوافز األداء. إن املداخالت التربوية التي تواكب التدريا

 في تحسين أداء الطالب. وينبغي كذلك أن ترتكز إصالحات املناهج وتدريب املعلمين على فهم الطالب، وتش
ً
يع جاملستويات املختلفة فعالة أيضا

 من حوافز التحفيظ.
ً
 التحليل، بدال

 

 

: زيادة فعالية التعليم والتعلم من خالل تبني نماذج جديدة تعتمد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها على 2التوصية 

 نطاق واسع.

 األساس املنطقي: 

  بناء على قياس تحصيل الطالب في الرياضيات والعلوم والقراءة أظهرت منظمة 
ً
 تنازليا

ً
التعاون اإلسالمي كمجموعة في جميع التقييمات اتجاها

 ملساعدة املعلمين 
ً
 شائعا

ً
والطالب في جودة التعليم. يظل استخدام نماذج التعليم والتعلم القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خيارا

اإلسالمي اللتين أطلقتان مشاريع جديدة  التعاون بلدان األعضاء في منظمة للتغلب على مثل هذه العيوب. يعتبر األردن وماليزيا مثالين على ال

 لتحسين جودة التعليم من خالل االستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم.

يشيع مع األيام ولديه بعض السمات الواعدة، فإن ورغم أن استخدام نماذج التعليم والتعلم القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

. يعد تصميم محتوى منصات التعليم القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أحد أهم األبعاد لهذا النوع من 
ً
نجاحها ليس مضمونا

االتصاالت على نطاق صغير، وعدم التوسع فيها املبادرات. وعالوة على ذلك، ينبغي تجربة النماذج الجديدة القائمة على تكنولوجيا املعلومات و 

دموا إال بعد تقييم تأثيرها على مخرجات التعليم. كما يمكن ألعضاء منظمة التعاون اإلسالمي الذين قاموا باالستثمارات في هذا املجال أن يق

 لتجاربهم. وتشمل األمثلة توزيع أجهزة الكمبيوتر 
ً
اللوحية منخفضة التكلفة وإنشاء نظم مراقبة  بعض اإلرشادات لألعضاء اآلخرين استنادا

 وإعداد تقارير للمدرسة عبر اإلنترنت.
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 : تعزيز فرص التعليم األفضل في مرحلة الطفولة املبكرة من خالل االلتحاق بالتعليم قبل االبتدائي بأسعار معقولة.3التوصية 

 األساس املنطقي:

 في بعض الدول  إن الفقر وسوء الدخل وسوء الصحة مشاكل تحد من 
ً
فرص التعلم في الحياة املبكرة. فمستوى سوء التغذية مرتفع جدا

 وراء تغيب الطالب عن املدرسة. واالستثمار في صحة الطفل وتعزيز  التعاون األعضاء في منظمة 
ً
 رئيسيا

ً
اإلسالمي، ويعتبر املرض الجسدي سببا

ع شوطا طويال إلزالة عدم املساواة في فرص التعلم في املراحل الالحقة من التعليم الوصول إلى التعليم ما قبل االبتدائي الجيد يمكن أن يقط

على سبيل املثال: "ضمان إتاحة الفرص  2. 4املدرس ي. إن أهمية التنمية املبكرة معترف بها بالفعل، وتحتل مكانها في أهداف التنمية املستدامة 

جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا لجميع الفتيات والفتيان من أجل الحصول على نوعية 

 ".2030جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام 

ق في يؤكد التحليل الخاص ببلدان محددة لنتائج التعليم في األردن وماليزيا ونيجيريا على أهمية التعليم ما قبل االبتدائي لتحقيق نجاح الح 

 إلحدى التقديرات، فإن تمكين األطفال الذين يبلغون من العمر 
ً
رحلة سنوات من التعليم والتنمية في م 3الصفوف االبتدائية والثانوية. ووفقا

سنة. ومع ذلك، تختلف تغطية التعليم في مرحلة  0.7( سيزيد من متوسط التحصيل التعليمي الثانوي والعالي بمقدار ECEDالطفولة املبكرة )

. في فالطفولة املبكرة بين بلدان أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي، ومعدل املشاركة في التعليم ما قبل االبتدائي في كثير من هذه البلدان منخ
ً
ضا

، أو يخلق عدم مساواة في
ً
 كثير من الحاالت. واالعتماد على دعم القطاع الخاص يؤدي إلى تقييد وصول األطفال من األسر الفقيرة اقتصاديا

 الوصول إلى التعليم قبل االبتدائي الجيد.

 

 

 تعليم.: ضمان التعميم الشامل إلغالق الفجوة بين األغنياء والفقراء في مخرجات ال4التوصية  

 األساس املنطقي: 

اإلسالمي؛ ال تزال الفجوة بين النتائج  التعاون على الرغم من الحد من الفقر وزيادة معدالت التعليم في بعض الدول األعضاء في منظمة  

االقتصادية في التعليم في جميع أنحاء منطقة منظمة  -التعليمية للطالب من العائالت الغنية والفقيرة مستمرة. وتالحظ هذه الفجوة االجتماعية 

ة في املناطق الريفية حيث تكون نوعية هذه اإلسالمي. وتكبر الفجوة بالنسبة للطالب الذين يدرسون في املدارس الحكومية الرئيسي التعاون 

 املدارس سيئة بشكل عام.

م تشير نتائج دراسات الحالة في سياق الدول األربع في التقرير البحثي إلى أن مستوى دخل األسرة يرتبط بشدة بأداء الطالب. وضمان التعمي 

لحاجة إليها. وسيتطلب هذا تحديد األطفال الذين يعانون من عجز في الشامل يحتاج إلى تخصيص املزيد من املوارد ألولئك الذين هم في أمس ا

 لضمهم إلى الفصول الدراسية واملجتمع. هناك عدد قليل من األمثلة فقط مثل لجنة بنغالديش للنهوض 
ً
 فعالة

ً
االنخراط في التعليم، وآلية

ون الالجئين في األردن، ولوحظ أنها تحقق النجاح في توفير ( في جنوب آسيا، ومدارس املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤ BRACبالريف )

. يجب تحديد املزيد من األمثلة في جميع أنحاء منطقة منظمة 
ً
اإلسالمي  التعاون التعليم الجيد للطالب الذين ينتمون إلى األسر املحرومة اقتصاديا

 في التعليم املؤيد للفقراء، ومع   1تلعب املدارس الدينية حتى يمكن نشر نماذج التعليم الفعالة لصالح الفقراء على نطاق واسع. قد
ً
 هاما

ً
دورا

 اإلسالمي. التعاون ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى مجموعة من اإلصالحات واللوائح لتحسين آفاق املعاهد الدينية في جميع أنحاء منطقة منظمة 

  

                                                            
موذج محدد للتعليم حيث يكون فبينما تشير كلمة املدرسة في اللغة العربية إلى أي نوع من املؤسسات التعليمية )الدينية وغير الدينية(؛ تقتصر في بعض البلدان على ن 1

 التركيز على التعليم اإلسالمي أو القرآن.
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والدين وإشراكهما في رصد تعليم أطفالهم، وتكثيف التفاعل بين الوالدين : تحسين التعليم وتعزيز املساءلة من خالل مشاركة ال5التوصية  

 واملدرس لتحسين عملية تقديم التعليم.

 األساس املنطقي:

إن تقديم تعليم عالي الجودة هو مسؤولية مشتركة حيث يعمل أصحاب املصلحة املختلفون معا ويعتمد بعضهم على بعض. ويمثل غياب  

 لفقر عائدات اإلنفاق العام في التعليم في الدول األعضاء في منظمة 
ً
 رئيسيا

ً
 على مستوى منظومة التعليم وسببا

ً
اإلسالمي.  التعاون املساءلة تحديا

 في بلدان منظمة يمث
ً
 كبيرا

ً
 ملسح واحد يشمل دول منظمة التعاون اإلسالمي، فإن متوسط  التعاون ل التغيب عن املدرسة تحديا

ً
اإلسالمي. ووفقا

 في املئة في العام الدراس ي، بسبب العوامل التي تؤدي إلى ابتعاد املعلمين عن املدرسة. 20الهدر في وقت التعليم يقارب الـ 

 من أولياء الطالب تشير األدلة إ
ً
 قليال

ً
لى وجود ارتباط إيجابي بين أداء الطالب في بيزا ومشاركة الوالدين. والسلطات املدرسية ال تبلغ إال عددا

 الذين تتدنى مستويات إنجازهم. وهؤالء في الغالب هم األولياء الذين يمارسون الضغط على املعايير األكاديمية. ويكون الضغط في الغالب 
ً
 "غائبا

تقدم إلى حد كبير". لذلك يجب أن يتم مشاركة أولياء األمور بما يدرسه أطفالهم وكيف يتقدمون. وهذا األمر يمكن أولياء الطالب من متابعة ال

يد أولياء من خالل التشاور املنتظم مع املعلمين. وعالوة على ذلك، فإن زيادة وتيرة التفاعل بين اآلباء واملعلمين يمكن أن تمكن املدرسة من تزو 

ء من األمور بمعلوماٍت واضحٍة حول كيفية املساهمة الفعالة في تعليم أطفالهم. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للمدارس تقديم معلومات مفيدة لآلبا

 خالل مجموعة متنوعة من وسائل االتصال مثل الزيارات املنزلية، والنشرات اإلخبارية، وكتيبات الوالدين.

 

 

 نصائح السياسة:أدوات لتحقيق 

  مجموعة عمل الحد من الفقر التابعة للكومسيك:
ً
يمكن للفريق العامل أن يشرح مجاالت السياسة العامة املذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيال

 في االجتماعات الالحقة.

حول مقترحات املشاريع كل عام. في إطار تمويل مشروع الكومسيك، يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإصدار نداءات  تمويل مشروع الكومسيك:

إلى جانب تمويل مشروع الكومسيك، يمكن للدول األعضاء املشاركة في مجموعات العمل، وتقديم مشاريع تعاون متعددة األطراف يتم تمويلها 

االستفادة من مرفق من خالل املنح املقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك. لتحقيق توصيات السياسة املذكورة أعاله، يمكن للدول األعضاء 

ت تمويل مشروع الكومسيك. وقد تشمل هذه املشاريع تنظيم الحلقات الدراسية، وبرامج التدريب، والزيارات الدراسية، وتبادل الخبراء، وحلقا

 العمل، وإعداد الدراسات التحليلية، وتقييم االحتياجات، ومواد / وثائق التدريب، وما إلى ذلك.


