
تقرير اإلجتماع التنسيقي حول هدف التنمية المستدامة الرابع

التعليم بحلول عام 2030

10 - 12  أكتوبر 2016
دبي – اإلمارات العربية المتحدة

SDG 4

SDG 4

SDG 4

SDG 4





المقدمة •

أهداف االجتماع التنسيقي الثاني حول هدف التنمية المستدامة الرابع •

فــعاليات اليوم األول ) االثنين، 10 تشرين األول/ أكتوبر 2016( •

جلسة استثنائية حول التقرير العالمي لرصد التعليم 2016 •

الجلسة األولى تنفيذ اليونسكو لهدف التنمية المستدامة  •

        الرابع/ التعليم بحـلول عام 2030

ملخص المناقشات والتداخالت من الحضور/ الجلسة األولى، اليوم األول •

الجلسة الثـانية: عـروض دول مجلس التعـاون •

ملخص المناقشات والتداخالت من الحضور/ الجلسة الثانـية، اليوم األول •

الجلسة الثـالثـة تحـديثات حول المبادرات •

       التي أخذها الشركـاء للتعليم بحـلول العام 2030

ملخص المناقشات والتداخالت من الحضور/ الجلسة الثالثة، اليوم األول •

فــعاليات اليوم الثاني )الثـالثاء، 11 تشرين األول/ أكتوبر 2016( •

الجلسة الخـامسة أطــر المؤشرات العــالمية والقـطاعية لهدف التنمية •

        المستدامة الرابع/ التعليم بحلول 2030

الحضور/ الجلسة الخـامسة، اليوم الثـاني •

الجلسة السـادسة: حـلقة نقاش حول التنسيق والتعاون في تنفيذ هدف التنمية  •
المستدامة الرابع/ التعليم 2030 على المستوى العالمي واالقليمي 

       ودون االقليمي والوطني

الجلسة الختامية: التوصيات •

فــعاليات اليوم الثـالث )الثـالثاء، 11 تشرين األول/ أكتوبر 2016( •

ملحق 1 قـائمة باسماء الحضور والمشاركين •

ملحق 2 كلمة معالي وزير التربية والتعليم في دولة االمارات العربية المتحدة •

ملحق 3 كلمة سعادة مدير المركز االقليمي للتخطيط التربوي •

الفهرس
5

9

15

20

24

29

30

42

43

46

47

48

52

54

57

59

63

68

71



المقدمة



 5

تقرير اإلجتماع التنسيقي حول هدف التنمية المستدامة الرابع

التعليم بحلول عام 2030 المركـــــــــــــز اإلقليمـــــــــــــي للتخطيـــــــــــــط التربـــــــــــوي

1 – المذكرة المفاهيمية لإلجتماع والتي أعدت لتأطير أهداف الورشة والمخرجات المتوقعة منها وأجندة العمل

فــي أيلــول/ ســبتمبر مــن العــام 2015، تبنــى قــادة العالــم فــي اللقــاء الــذي جمعهــم بمقــر األمــم 

المتحــدة خطــة طموحــة للتنميــة المســتدامة علــى مــدى الـــخمس عشــرة ســنة المقبلــة حيــث تــم 

تحديــد عــام 2030 لتحقيــق أهــداف تلــك الخطــة الطموحــة والبالــغ عددهــا ســبعة عشــر هدفــً، 

المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  والخاصــة  الحكوميــة  بمؤسســاتها  الــدول  االهــداف  تلــك  وتضــع 

أمــام مجموعــة مــن المهمــات أهمهــا القضــاء علــى الفقــر والجــوع وحمايــة الصحــة وتوفيــر التعليــم 

الجيــد، كمــا وتشــمل األهــداف األخــرى إصــالح مرافــق الميــاه والمجــاري، وتوفيــر مصــادر الطاقــة اآلمنــة 

والحديثــة، والمســاعدة علــى النمــو االقتصــادي المســتدام، وتوفيــر فــرص العمــل الالئــق، وبنــاء 

ــدول، وضمــان  ــدول وبيــن ال ــة، وتخفيــض مســتوى عــدم المســاواة داخــل ال ــة المتين البنــى التحتي

المســاواة بيــن الجنســين، وتوفيــر أمــن البلــدات الســكنية، ووضــع نمــاذج فعالــة لإلنتاج واالســتهالك، 

واتخــاذ خطــوات عاجلــة لمواجهــة تغيــر المنــاخ، وحمايــة مــوارد البحــر واســتخدامها بكفــاءة، وإصــالح 

المنظومــات البيئيــة البريــة، والمســاعدة علــى قيــام مجتمعــات ســلمية ومنفتحــة، وتعزيــز وســائل 

تحقيــق التنميــة المســتدامة.

وتفــرض أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2030 والداعيــة إلــى »عــدم التخلــي عــن أحــد«، تحديــً 

عالميــً علــى الحكومــات والشــركاء بســبب تأكيدهــا علــى الدمــج واإلنصــاف واالســتدامة فــي جميــع 

مجــاالت وضــع السياســات والتخطيــط، ولــدى اإلشــارة بالتحديــد إلــى هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع 

والــذي ينــص علــى »ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى 

الحيــاة للجميــع« تبــرز مجموعــة مــن االســئلة حــول مــا الــذي يعنيــه هــذا األمــر لواضعــي السياســات 

التعليميــة والمخططيــن علــى المســتوى الوطنــي، البقــاء التعلــم الجّيــد والمحّســن فــي صلــب 

هــذا الحــوار؟ مــا هــي رســائل المناصــرة المحوريــة لطــرح جــدول أعمــال التعليــم بحلــول عــام 2030 

هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي؟ كيــف ســتنظم الحكومــات 

النشــاطات ذات الصلــة وتقّيــم التقــدم؟ مــن سيحاســب الحكومــات والشــركاء والمجتمــع المدنــي؟

مــّر عــام واحــد علــى اعتمــاد خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وقــد اتخــذت العديــد مــن الــدول 

حــول العالــم خطــوات عمليــة للبــدء فــي تنفيــذ أجنــدة التنميــة الجديــدة التــي اعتمدتهــا الجمعيــة 
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ــل عالمنــا: خطــة التنميــة  العامــة فــي األمــم المتحــدة فــي أيلول/ســبتمبر مــن العــام 2015؛ »تحوي

المســتدامة لعــام 2030«.

تدعــم منظمــة اليونســكو، وهــي المنظمــة الرئيســية فــي تطبيــق هــدف التنميــة المســتدامة 

الرابــع الــذي يرّكــز علــى التعليــم، تطويــر قــدرات وزارات التربيــة والتعليــم كنقطــة االنطــالق األساســية 

علــى   2030 العــام  بحلــول  التعليــم   – الرابــع  المســتدامة  التنميــة  لهــدف  الشــامل  للتطبيــق 

المســتوى العالمــي، ويأتــي هــذا األمــر اســتجابًة إلــى »األعمــال غيــر المنجــزة« ألجنــدة التعليــم للجميــع 

ــة العالميــة والوطنيــة  ــات التربوي ــج التحدي واألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة الخاصــة بالتعليــم، كمــا يعال

الجديــدة. تســتلهم أجنــدة التعليــم بحلــول عــام 2030 الجديــدة رؤيــة انســانية للتعليــم والتنميــة 

مرتكــزة إلــى حقــوق االنســان والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة والحمايــة والتنــوع الثقافــي فضــاًل علــى 

المســؤولية المشــتركة والمحاســبة، ويعززهــا مبــدأ أن التعليــم خدمــة للصالــح العــام وحــق انســاني 

أساســي يؤســس لضمــان تحقيــق الحقــوق االخــرى، فالتعليــم ضــروري لتحقيــق الســالم وااللتزامــات 

االنســانية والتنميــة المســتدامة.

بهــدف وضــع التعليــم بحلــول عــام 2030 موضــع التنفيــذ، تــم تبنــي إطــار العمــل باإلجمــاع خــالل 

االجتمــاع رفيــع المســتوى الــذي عقــد فــي باريــس، فرنســا فــي الرابــع مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن 

العــام 2015، خــالل المؤتمــر العــام الثامــن والثالثيــن لليونســكو. ويتطابــق بشــكل تــام مــع مخرجــات 

قمــة األمــم المتحــدة العتمــاد خطــة أهــداف التنميــة المســتدامة، وذلــك للحــرص علــى وضــع أجنــدة 

تربويــة واحــدة للفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن 2015 – 2030 يتطّلــب هــذا األمــر التزامــً مســتمرًا 

وقويــً ودعــم الحكومــات وغيرهــا مــن الشــركاء التربوييــن للحــرص علــى أن تكــون األجنــدة التربويــة 

للتحقيــق  قابلــة  أهدافهــا  تكــون  أن  علــى  التغييــر، فضــاًل  نحــو  المســتقبلية شــاملة وموجهــة 

والقيــاس.

الــدول األعضــاء وأصحــاب المصلحــة المشــاركين هــي  إلــى جميــع   الرســالة الرئيســية الموجهــة 

التاليــة: تنطلــق التنميــة المســتدامة مــن التعليــم. فــي الوقــت عينــه، أهــداف التنميــة المســتدامة 
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مترابطــة ومتشــابكة مــع بعضهــا البعــض. وعلــى المســتوى العالمــي،

فــي أيــار/ مايــو 2016، شــدد اجتمــاع اللجنــة التوجيهيــة لهــدف التنميــة المســتدامة الرابــع – التعليــم 

بحلــول عــام 2030 علــى أهميــة اللجنــة التوجيهيــة ودورهــا، والمعلومــات المتشــاركة حــول التقــدم 

فــي تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع علــى مســتوى العالــم، كمــا اتخــذ قــرارات حــول ترتيبات 

التنســيق والتعاون.

وشــاركت جميــع الــدول العربيــة األعضــاء بفاعليــة فــي هــذه العمليــة الشــاملة فــي كل مراحلها، فمع 

ــر التربيــة  ــي وزي ــة معال تبنــي أهــداف التنميــة المســتدامة وإطــار العمــل؛ نظمــت اليونســكو برعاي

والتعليــم فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، أول اجتمــاع عربــي إقليمــي حــول التعليــم بحلــول عــام 

2030 تحــت عنــوان »نحــو عمــل جماعــي لتحقيــق هــدف التعليــم بحلــول عــام 2030 فــي المنطقــة 

العربيــة« فــي كانــون األول/ديســمبر 2015 فــي القاهــرة، وخــالل هــذا االجتمــاع، أعــادت الــدول العربيــة 

األعضــاء التأكيــد علــى محوريــة التعليــم فــي التنميــة المســتدامة وناقشــت واتفقــت علــى خارطــة 

طريــق عربيــة للتعليــم بحلــول عــام 2030 لوضــع اآلليــات فــي المنطقــة موضــع التنفيــذ.

أمــا علــى المســتوى دون اإلقليمــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، نّظم مكتب اليونســكو في 

الدوحــة بالتعــاون مــع مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج )ABEGS( والمركــز اإلقليمــي للتخطيــط 

التربــوي )RCEP( عــدة نشــاطات إلطــالق التحضيــرات لتطبيــق التعليــم بحلــول عــام 2030 فــي 

المنطقــة، فقــد عقــدت حلقــة دراســية إقليميــة لتنميــة القــدرات حــول »تعزيــز القــدرة لتطويــر إطــار 

عمــل لرصــد وتقييــم التعليــم بحلــول عــام 2030 فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي«، برعايــة وزارة 

التربيــة والتعليــم فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبالتعــاون مــع المركــز اإلقليمــي للتخطيــط التربوي 

تحــت إشــراف اليونســكو فــي الشــارقة فــي أيلول/ســبتمبر 2015 لمراجعــة إطــار العمــل الخــاص 

باألهــداف واســتراتيجيات التنفيــذ لــدول الخليــج. وفــي الريــاض، جــرى عصــف ذهنــي بيــن المشــاركين 

ــق للحــد مــن التباينــات فــي مؤشــرات التعليــم المرتبطــة بالســكان مــع  ــر خارطــة طري حيــال تطوي

معهــد اليونســكو لإلحصــاء )UIS( وشــعبة الســكان فــي األمــم المتحــدة خــالل حلقــة دراســية حــول 
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»التعليــم بحلــول عــام 2030 فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي: تركيــز علــى المؤشــرات المرتبطــة 

بالســكان للتخطيــط التربــوي« التــي عقــدت فــي 7 و 9 ســبتمبر 2015 فــي الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم عقــد اجتمــاع للشــركاء دون اإلقليمييــن فــي حزيران/يونيــو 

2016 بغيــة حشــد اإلجمــاع نحــو التوصــل إلــى فهــم ومقاربــة مشــتركة بيــن الشــركاء حيــال تنســيق 

الدعــم للــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي لتطبيــق هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع 

– التعليــم بحلــول عــام 2030.

علــى المســتوى الوطنــي، وبهــدف تعزيــز القــدرة الوطنيــة لتطويــر إطــار عمــل وطنــي لرصــد وتقييــم 

التعليــم بحلــول عــام 2030، قــّدم مكتــب اليونســكو فــي الدوحــة مــع وزارة التعليــم والتعليــم 

العالــي فــي قطــر والمركــز اإلقليمــي للتخطيــط التربــوي )RCEP( الدعــم التقنــي لمراجعــة أهــداف 

التعليــم وتطبيقهــا علــى المســتوى الوطنــي فــي ينايــر 2016.
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2- انظر المرفق 1 لالطالع على قائمة المشاركين في اإلجتماع التنسيقي.
3- يمكن االطالع على تقرير العالمي لرصد التعليم من خالل الرابط

 http//:unesdoc.unesco.org/images0024/002457/245752/e.pdf

أهداف االجتماع التنسيقي الثاني
 حول هدف التنمية المستدامة الرابع

واســتكماالً للجهــود المبذولــة فــي منطقــة الخليــج العربــي لتحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة 

الرابــع وانســجاما مــع دور المركــز االقليمــي للتخطيــط التربــوي ومهامــه ورؤيتــه، فقــد اســتضاف 

المركــز االجتمــاع التنســيقي الثانــي حــول هــدف التنميــة المســتدامة الرابع/التعليــم بحلــول عــام 

 )ABEGS( 2030 بالتعــاون مــع مكتــب اليونســكو بالدوحــة ومكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج

وبحضــور ممثليــن عــن الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي و الشــركاء مــن المؤسســات 

االقليميــة والدوليــة مثــل المركــز االقليمــي لجــودة التعليــم ومكتــب األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي 

ــر 2016 فــي فنــدق  البحريــن و الســعودية و اليونيســيف خــالل الفتــرة 10-11 تشــرين األول/أكتوب

ــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وحيــث أن جــودة التعليــم هــي فــي قمــة األولويــات  البســتان روتان

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فقــد تمحــور االجتمــاع التنســيقي حــول آليــات تعزيــز القــدرات 

الوطنيــة فــي تطويــر منهجيــة العمــل الالزمــة لتحويــل األهــداف والمؤشــرات التربويــة إلــى أطــر عمــل 

للرصــد والتقييــم علــى المســتوى الوطنــي، وكان التركيــز منصبــا فــي االجتمــاع التنســيقي علــى 

كيفيــة حشــد اإلجمــاع لتنســيق االســتراتيجيات الوطنيــة لتحقيــق غايــات هــدف التنميــة المســتدامة 

ــذي تبنتــه دول مجلــس  ــول العــام 2030 وال ــه فــي إطــار عمــل التعليــم بحل ــع المنصــوص علي الراب

التعــاون الخليجــي، وبشــكل أكثــر تحديــدا يمكــن تلخيــص أهــداف االجتمــاع التنســيقي كالتالــي:

مشــاركة المعلومــات وآخــر المســتجدات والتطــورات المتعلقــة بهــدف التنميــة المســتدامة . 1

الرابــع وكيفيــة العمــل علــى تحقيقــه وذلــك علــى المســتوى العالمــي واإلقليمــي ودون اإلقليمي 

والوطنــي، ويشــمل ذلــك التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم بحلــول العــام 2030

GEM 2016(3(، والنشــاطات التــي أطلقــت بهــدف تنفيــذ هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع مــن قبــل 

الــدول المشــاركة ومكاتــب اليونســكو فــي بيــروت والدوحــة ومكتــب اليونســكو لالحصــاء ومعهــد 

اليونســكو الدولــي للتخطيــط التربــوي.

2
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وضــع آليــات للتنســيق والتعــاون وحشــد الجهــود لتطبيــق أجنــدة التعليــم بحلــول عــام 2030 . 2

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

2030 بحســب حاجــات . 3 تحديــد متطلبــات تنميــة القــدرات للتخطيــط للتعليــم بحلــول عــام 

الــدول األعضــاء وبمــا ينســجم مــع الخطــط التنمويــة للــدول فــي قطــاع التعليــم.

ولتحقيــق أهــداف اللقــاء، فقــد تــم اســتثمار اليوميــن المخصصيــن لــه فــي مناقشــة القضايا الرئيســة 

المتعلقــة بمواضيعــه بواقــع ثــالث جلســات يوميــَا كمــا يظهــر فــي إطــار جــدول األعمــال التالي:
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اليوم األول: االثنين، 10 أكتوبر 2016

9:30 – 10:00 صباحً تسجيل الحضور

9:30 – 10:00 صباحً الجلسة االفتتاحية

الرئيس: االمارات العربية المتحدة

كلمة االفتتاح والترحيب ●

صاحب المعالي حسين بن ابراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم في اإلمارات العربية المتحدة •

د. آنا باوليني، مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة •

د. عبد السالم الجوفي، ممثل مكتب التربية العربي لدول الخليج •

السيدة مهرة هالل المطيوعي، مديرة المركز االقليمي للتخطيط التربوي •

تعريف بالمشاركين ●

عرض جدول األعمال واعتماده ●

10:30 – 10:45 صباحً جلسة استثنائية حول مقتطفات من التقرير العالمي لرصد التعليم 2016

يقدمها السيد آرون بينافو/ مدير تقرير رصد التعليم في اليونسكو، باريس.

10:45 – 11:15 صباحً استراحة القهوة والشاي
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11:15– 12:00 صباحً الجلسة األولى:

 تنفيذ اليونسكو لهدف التنمية المستدامة الرابع/ التعليم بحلول 2030.

الرئيس: السيدة أمل الكوس، األمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة 

والعلوم، االمارات العربية المتحدة.

د. فريال خـان، مكتب اليونسكو في الدوحة. •

اآلنسة يايوي سيجي فيالتشيك، مكتب اليونسكو في بيروت. •

د. عبد السالم الجوفي، ممثل مكتب التربية العربي لدول الخليج •

12:00 – 12:15 ظهراَ استراحة الصالة

12:15 – 1:30 ظهرًا الجلسة الثانية: عروض دول مجلس التعاون الخليجي

تقــدم الــدول البيانــات األساســية والتحديثــات حــول النشــاطات التــي تــم القيــام بهــا لتنفيــذ التعليــم بحلــول عــام 

2030 علــى المســتوى الوطنــي )عــرض مدتــه 12 دقيقــة لــكل دولــة(

الرئيس: مكتب التربية العربي لدول الخليج

مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية •

دولة الكويت ، سلطنة عـمان •

دولة قطر، دولة االمارات العربية المتحدة •

1:30 – 2:15 بعد الظهر الجلسة الثالثة:

 تحديثات حول المبادرات التي أخذها الشركاء للتعليم بحلول 2030

الرئيس: د. فريال خـان، مكتب اليونسكو في الدوحة
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اليوم الثاني: الثالثاء، 11 أكتوبر 2016

9:00 – 10:30 صباحً-الجلسة الرابعة: إطالق التقرير العالمي لرصد التعليم 2016

وعرضه في دول مجلس التعاون الخليجي

الرئيس: السيدة مهرة هالل المطيوعي، مديرة

المركز االقليمي للتخطيط التربوي

السيد آرون بينافو/ مدير تقرير رصد التعليم في اليونسكو، باريس:

• )GEM( 2016 عرض التقرير العالمي لرصد التعليم

مقتطفات من التقرير العالمي لرصد التعليم 2016 “تقرير الفجوة بين الجنسين” •

التعليم من أجل الناس وكوكب األرض: بناء مستقبل مستدام للجميع •

مناقشة •

10:30 – 11:00 صباحً استراحة القهوة والشاي

11:00 – 12:00 صباحً الجلسة الخامسة:

تحديثات حول المؤشرات الشاملة والقطاعية لهدف التنمية المستدامة الرابع – التعليم بحلول العام 2030

الرئيس: السيد محمد بن سليم اليعقوبي، األمين العام،

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، سلطنة عمان.

مؤشرات هدف التنمية المستدامة الرابع 4 / التعليم بحلول 2030، السيد طالل الحوراني من معهد  •

اليونسكو لالحصاء – 11

مناقشة: 15 صباحً باحاً اسرتاحة القهوة والشاي •

12:00 – 12:15 ظهراَ استراحة الصالة
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12:15 – 1:45 ظهراَ الجلسة السادسة:

حلقــة نقــاش حــول التنســيق والتعــاون فــي تنفيــذ هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع – التعليــم بحلــول العــام 

ــى المســتوى العالمــي واإلقليمــي ودون اإلقليمــي والوطنــي 2030 عل

الرئيس: د. خالد رشيد، دولة الكويت

حلقة نقاش:

فريال خان: خارطة الطريق لتنفيذ التعليم بحلول عام 2030 في الوطن العربي: اآلثار بالنسبة لدول  •

الخليج العربي

طالل حوراني: نتائج رسم معهد اليونسكو لالحصاء لخارطة توفر البيانات والحاجات مع التركيز على دول  •

مجلس التعاون

يايوي زيجي: المناصرة والتواصل •

عثمان ديوف: تحديد احتياجات تطوير القدرات للتخطيط للتعليم بحلول العام 2030 •

1:45 – 2:00 ظهراَ الجلسة الختامية

الرئيس: د. آنا باوليني، مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة

المالحظات الختامية •

الخطوات التالية •
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) االثنين، 10 أكتوبر 2016(

فــعاليات اليوم األول

الجلسة االفتتاحية:

تحــت رعايــة معالــي االســتاذ حســين الحمــادي، وزيــر التربيــة والتعليــم األكــرم رئيــس مجلــس االدارة 

للمركـــز االقـــليمي للتخطيــط التربــوي، انطلقــت فعاليــات االجـــتماع التنســيقي حــول هــدف التنميــة 

المســتدامة الرابــع/ التعليــم بحلــول عــام 2030 والذي نظمه واســتضافه المركز االقليمي للتخطيط 

التربــوي بالتعــاون مــع مكتــب اليونســكو بالدوحــة ومكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج بالريــاض، 

وقــد انتــدب معالــي الوزيــر الحمــادي ســعادة األســتاذ مــروان الصوالــح وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم 

المســاعد لقطــاع الخدمــات المســاندة الفتتــاح أعمــال الورشــة، وفيمــا يلــي ملخــص الكلمــات التــي 

قدمهــا ممثلــو المؤسســات الراعيــة والمعنيــة: وزارة التربيــة والتعليــم، والمركــز االقليمي للتخطيط 

التربــوي ومكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج ومكتــب اليونســكو فــي الدوحــة.
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ألقــى ســعادة األســتاذ مــروان الصوالــح وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم كلمة الوزارة 4 والتي اســتهلها 

بالترحيــب بالحضــور والمشــاركين علــى أرض دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مؤكــدًا لهــم أن هدفنــا 

جميعــا واحــد، ورؤيتنــا علــى المســتوى الوطنــي ورؤيتكــم علــى المســتويين العالمــي واإلقليمــي 

واحــدة أيضــً فــي الســعي إلــى التنميــة المســتدامة حيــث التعليــم معبرهــا الوحيــد ممــا جعــل دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي تركــز علــى جــودة التعليــم.

وفــي معــرض حديثــه عــن التحــول فــي وزارة التربيــة والتعليــم فــي دولــة االمــارات قبــل فتــرة وجيــزة 

ــوزارة  ــة ال ــدأت بتنفيــذه تحقيقــً لرؤي ــه وزارة التربيــة و التعليــم وب أشــاره ســعادته أن مــا خططــت ل

والمنســجمة أصــاًل مــع رؤيــة الدولــة هــي محــل تقديــر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 

ــر ومتابعــة شــخصية مــن أصحــاب الســمو  ــة حفظــه اهلل، كمــا هــي محــل تقدي نهيــان رئيــس الدول

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، والشــيخ 

محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، وإخوانهــم أصحــاب 

الســمو أعضــاء المجلــس األعلــى حــكام اإلمــارات حفظهــم اهلل.

وأشــار ســعادة الصوالحــي أن المســتجدات فــي وزارة التربيــة والتعليــم تضمنــت تغيــرًا هيكليــً تــم 

بموجبــه دمجــً لجميــع مراحــل التعليــم مــا قبــل المدرســي والمدرســي فــي التعليــم العــام والتعليم 

العالــي فــي إطــار وزارة واحــدة تحقــق انســيابية مميــزة فــي السياســات والتخطيــط والعمليــات 

التشــغيلية والمتابعــة ، وقــد رافــق هــذه التغيــرات فــي الهيكلــة والسياســات عمــاًل مكثفــً فــي 

المناهــج واألنشــطة وإعــداد القيــادات وهيئــات التدريــس كمتطلبــات لتنفيــذ فّعــال ومتميــز بــدأ 

اعتبــارًا مــن بدايــة هــذا العــام الدراســي.

وقــد ختــم ســعادته الكلمــة بالتأكيــد علــى تطلــع وزارة التربيــة والتعليــم لنتائج االجتماع التنســيقي 

 كلمة وزارة التربية والتعليم

انظر الملحق 2 لإلطالع على كلمة معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم األكرم
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ومخرجاتــه وتوصياتــه وآليــات متابعــة العمــل قائــال »ومــن جانبنــا ســوف نتابــع عــن كثــب تنفيــذ مــا 

ــة األمــارات العربيــة المتحــدة فيمــا تتوصلــون إليــه ، وكيــف تصطــف مــع تجديداتنــا ومــا  يخــص دول

نتطلــع إليــه فــي تعليــم نوعــي متميــز. وكيــف نطبــق بتميــز أيضــا خارطــة الطريــق العربيــة لهــدف 

التنميــة المســتدامة الرابــع فــي دولتنــا وصــوال لألهــداف المنشــودة بمشــيئة اهلل«.

آنــا باولينــي مديــر مكتــب اليونســكو فــي الدوحــة الممثــل لمنظمــة اليونســكو فــي  كانــت د. 

الجلســة االفتتاحيــة لالجتمــاع التنســيقي حــول هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع/ التعليــم بحلــول 

عــام 2030، وقــد اســتهلت كلمتهــا بتقديــم الشــكر لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي دولــة االمــارات 

العربيــة المتحــدة علــى رعايــة أعمــال هــذا االجتمــاع، كمــا وأشــادت بــدور المركــز االقليمــي للتخطيــط 

التربــوي فــي رفــع القــدرات ونشــر المعرفــة المتعلقــة بالتخطيــط ورســم السياســات ومتابعتهــا 

وتقييمهــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

وقالــت باولينــي أن التنــوع فــي طبيعــة المؤسســات المشــاركة فــي االجتمــاع والتــي تضــم ممثلييــن 

عــن وزارات التربيــة والتعليــم فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومكتــب التربيــة العربــي لــدول 

الخليــج ومكاتــب اليونســكو فــي االقليــم ومراكــز الفئــة الثانيــة لليونســكو مــن شــأنه تســهيل 

عمليــات التواصــل وتبــادل الخبــرات وتنوعهــا لتحقيــق الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنمية المســتدامة 

والمتعلــق بالتعليــم فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مؤكــدة أنــه علــى الرغــم مــن وجــود 

هــدف مســتقل متعلــق بالتعليــم ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر اال أن التعليــم 

كمكــون أساســي فــي التنميــة البشــرية موجــود فــي معظــم أهــداف التنميــة المســتدامة التــي 

أقرتهــا األمــم المتحــدة فــي ســبتمبر 2015.

كمــا واســتعرضت الدكتــورة باولينــي الهــدف مــن االجتمــاع والمتمثــل فــي مشــاركة المعلومــات وآخر 

 كلمة مكتب اليونسكو في الدوحة
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المســتجدات والتطــورات المتعلقــة بهــدف التنميــة المســتدامة الرابــع وكيفيــة العمــل علــى تحقيقه 

ضمــن االطــر الزمنيــة المتفــق عليهــا إضافــة إلــى اســتعراض التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم بحلــول 

العــام 2030، وأنهــت الدكتــورة باولينــي كلمتهــا بالتأكيــد علــى التــزام اليونســكو بتقديــم الدعــم 

الفنــي والخبــرات الالزمــة لبنــاء قــدرات العامليــن فــي وزارات التربيــة والتعليــم والمؤسســات المعنيــة 

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتحقيــق الهــدف الرابــع مــن اهــداف التنميــة المســتدامة.

بــدأ د.عبــد الســالم الجوفــي، ممثــل مكتــب التربيــة العربــي لــدول التعــاون الخليجــي حديثــه بتقديــم 

الشــكر لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة على رعايــة أعمال هــذا االجتماع، 

كمــا وشــكر الســادة والســيدات ممثليــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومكاتــب اليونســكو فــي 

بيــروت والدوحــة ومعهــد اليونســكو لالحصــاء والمعهــد الدولــي للتخطيــط التربــوي

علــى حضورهــم والتزامهــم باالجنــدة الدوليــة للتنميــة المســتدامة واالجنــدات الوطنيــة للتعليــم 

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والتــي تضــع موضــوع تجويــد مخرجــات التعليــم علــى رأس 

أولوياتهــا.

ــج أداء الطلبــة فــي الدراســات الدوليــة مثــل االتجاهــات العالميــة  ثــم تطــرق الدكتــور الجوفــي لنتائ

تشــارك  واللتــان   )PISA( الطلبــة  لتقييــم  الدوليــة  الدراســة  والعلــوم )TIMSS( و  في الرياضيــات 

فيهمــا العديــد مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي تكشــف عــن تحديــات حقيقيــة فــي 

جــودة التعليــم وممارســات التعلــم والتــي تنعكــس علــى مخرجــات األنظمــة التعليميــة، حيــث أكــد 

ســعادة الجوفــي أنــه علــى جميــع الشــركاء والمعنينــن بالقطــاع التربــوي فــي منطقتنــا العمــل 

معــً وبتميــز وكفــاءة لتحقيــق الفائــدة البناءنــا واعدادهــم للمســتقبل بالمســتوى الــذي يتوافــق 

مــع الدعــم السياســي والطمــوح مــن قبــل القــادة وحجــم االنفــاق علــى التعليــم فــي دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي.

كلمة المكتب التربية العربي لدول الخليج
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أشــار  فقــد  واحصاءاتــه،  ومؤشــراته  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن  الرابــع  للهــدف  وبالنســبة 

الدكتــور الجوفــي إلــى أنــه علينــا كــدول مجلــس التعــاون الخليجــي أن نكــون واقعييــن فــي توقعاتنــا 

وحاجاتنــا وطموحاتنــا فيمــا يتعلــق بمؤشــرات الهــدف الرابــع حتــى نســاعد المؤسســات الدوليــة 

ــت  ــك نتالفــى األخطــاء التــي حدث ــا وبذل ــم الخبــرات الفنيــة المناســبة لوضعن وخبراءهــا علــى تقدي

ــر تتبــع االنجــاز المتعلــق بمبــادرة التعليــم للجميــع. ــا أثنــاء اعــداد تقاري فــي منطقتن

وفــي النهايــة أكــد ســعادة الجوفــي أن علينــا جميعــا اســتثمار وجــود ممثليــن عــن دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي فــي المحافــل الدوليــة المختصــة بالتعليــم ومعهــد اليونســكو لإلحصــاء فــي 

عمليــات بنــاء القــدرات فــي وزارات التربيــة والتعليــم ، وذكــر أن المكتــب وجــد لخدمــة دول مجلــس 

التعــاون فــي القطــاع التربــوي وسيســعى دومــا لتحقيــق أهدافــه وتلبيــة حاجــات الــدول ويدعــم 

ذلــك اختيــار المكتــب عضــًوا بلجنــة التســيير للهــدف الرابــع مــن برنامــج األمــم المتحــدة للتنميــة 

المســتدامة 2030 والمســؤولة عــن تقاريــر الرصــد العالمــي للتعليــم ومؤشــرات قيــاس التقــدم 

المحــرز، ووضــع السياســات المتعلقــة بالرصــد والمتابعــة واقتــراح برامــج وأنشــطة لبرنامــج التنميــة 

المســتدامة المتعلقــة بمجــال التعليــم علــى المســتوى الدولــي.

 5 التربــوي كلمتهــا  للتخطيــط  االقيليمــي  المركــز  المطيوعــي مديــر  األســتاذة مهــرة  اســتهلت 

الدوليــة  والمؤسســات  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مــن  والحضــور  بالمشــاركين  بالترحيــب 

واالقليميــة متمنيــة لهــم إقامــة طيبــة فــي بلدهــم االمــارات، كمــا وشــكرت ســعادة المطيوعــي 

معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم علــى رعايتــه الكريمــة ألعمــال االجتمــاع التنســيقي حــول هــدف 

التنميــة المســتدامة الرابــع وتوجيهــه الجهــود لمتابعــة تنفيــذ مــا يخــص دولــة األمــارات العربيــة 

المتحــدة مــن توصيــات ومخرجــات ضمــن تطلــع الــوزارة والدولــة لتعليــم نوعــي متميــز.

 كلمة المركز االقليمي للتخطيط التربوي

5 – انظر ملحق 3 لالطالع على كلمة سعادة مهرة المطيوعي مدير المركز االقليمي للتخطيط التربوي
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وأوضحــت ســعادتها أن المركــز االقليمــي للتخطيــط التربــوي عمــل جاهــدا منــذ تأسيســه علــى 

بنــاء جســور التعــاون وقنــوات التواصــل مــع شــركائه بالمنطقــة تحقيقــً لرؤيتــه وأهدافــه فــي خدمــة 

القطــاع التربــوي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وتمشــيً مــع مــا نصــت عليــه االســتراتيجية 

الشــاملة لمراكــز اليونســكو مــن الفئــة الثانيــة والراميــة إلــى مســاهمة ومشــاركة هــذه المراكــز فــي 

تنفيــذ الخطــط االســتراتيجية لمنظمــة اليونســكو بمــا فيهــا االهــداف الســتة للتعليــم للجميــع ثــم 

التعليــم مــا بعــد 2015 ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة والــذي ينــادي بضمــان توفيــر تعليــم 

شــامل ومنصــف وتوفيــر فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع.

واختتمــت ســعادة المطيوعــي كلمتهــا بالتأكيــد أن المركــز ملتــزم بــدوره وواجبــه فــي تقديم الدعم 

والمســاندة الفنيــة لــدول الخليــج واليمــن ضمــن مبــادرة التعليــم 2030 حيــث أدرج المركــز تلــك 

المبــادرة كبرنامــج متكامــل فــي توجــه االســتراتيجي الجديــد 2017-2021 بحيــث يعمــل مــن خــالل 

هــذا التوجــه بالتعــاون مــع الشــركاء االســتراتيجيين علــى المســتوى الخليجــي والعربــي واالقليمــي 

والعالمــي فــي تحقيــق الغايــات والمؤشــرات الخاصــة بالهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 

بحلــول 2030، ثــم اســتعرضت المطيوعــي أجنــدة العمــل ولــم يبــد أي مــن المشــاركين مالحظــات 

حولهــا وبذلــك تــم اقرارهــا.

وبعــد انتهــاء ممثلــي الجهــات الراعيــة والمســتضيفة مــن توجيــه كلماتهــم والترحيــب بالضيــوف؛ 

وصفاتهــم  ومؤسســاتهم  بأنفســهم  التعريــف  المشــاركين  والســيدات  الســادة  مــن  طلــب 

االفتتاحيــة. الجلســة  اختتمــت  الوظيفيــة وبذلــك 

جلسة استثنائية حول التقرير العالمي لرصد التعليم 2016

التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم هــو تقريــر ســنوي مســتقل تحريريــً تصــدره اليونســكو بهــدف 

رصــد التقــدم فــي الغايــات فــي مجــال التعليــم ضمــن اإلطــار الجديــد ألهــداف التنميــة المســتدامة، 

ويأتــي التقريــر فــي العــام 2016 نقطــة البدايــة فــي رصــد مؤشــرات التعليــم عنــد التحــول مــن مبــادرة 

االمــم المتحــدة للتعليــم للجميــع حيــث كان يصــدر ســابقا باســم التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم 
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للجميــع إلــى الخطــة الطموحــة فــي مجــال التنميــة المســتدامة.

قــدم الدكتــور آرون بينافــو مديــر تقريــر رصــد التعليــم عرضــا حــول التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم 

2016، حيــث بــدأ عرضــه باســتعراض أهــداف التنميــة المســتدامة مركــزا علــى أهميــة التعليــم 

كهــدف مســتقل وهــدف متقاطــع مــع جميــع االهــداف األخــرى ومؤكــدا علــى أهميــة التعليــم النوعــي 

وتتبــع  قيــاس  مؤشــرات  مــن  األربعــة  للمســتويات  وتطــرق  واســتدامتها،  التنميــة  تحقيــق  فــي 

األهــداف: العالميــة والقطاعيــة واألقليميــة والوطنيــة حيــث شــجع دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

علــى التركيــز علــى األهــداف االقليميــة والوطنيــة وتبــادل الخبــرات فــي مجــاالت القيــاس والسياســات 

ــع/  ــر فــي تحقيــق الهــدف الراب ــات التــي تتفاعــل لتؤث نظــرا لتشــابه الســياقات والظــروف والمعطي

التعليــم 2030.

وفــي معــرض اســتعراضه لمحتويــات تقريــر رصــد التعليــم 2016؛ أوضــح أرون أن فصــول التقريــر 

قــد نظمــت فــي ســت مجموعــات أساســية تنــدرج تحتهــا جميــع األهــداف وهــي: الكوكــب، والســالم، 

تفصيــال  أدنــاه  الشــكل  ويظهــر  والشــراكات،   ،)4 الهــدف  )يتضمــن  والنــاس  والمــكان،  والرخــاء، 

لألهــداف التــي تنــدرج تحــت المجموعــات الســتة.

وعــن التحديــات التــي كشــف عنهــا تقريــر رصــد التعليــم 2016، فقــد تمثلــت فــي األطفــال والشــباب 

الذيــن هــم خــارج المدرســة وأنظمــة التعليــم، والقــدرة علــى تحقيــق االلتــزام الدولــي بالنســبة 
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للتعليــم كمــا ونوعــا بحلــول عــام 2030 وتمويــل التعليــم واالنفــاق عليــه، وقــد أورد التقريــر مجموعــة 

مــن التوصيــات المتعلقــة بكيفيــة رصــد الهــدف 4/ التعليــم 2030 كمــا يلــي:

ينبغــي علــى وزراء التربيــة والتعليــم اســتخدام نتائــج مســوحات األســرة والمســاكن لضبــط  •

وتتبــع عــدم االنصــاف فــي األنظمــة التعليميــة.

بنــاء اطــار مرجعــي للتقييــم علــى المســتوى الوطنــي لرصــد مجموعــة مــن نتاجــات التعلــم بمــا  •

فيهــا األطفــال والشــباب الذيــن يتســربون مــن المــدارس فــي عمــر مبكـــر.

التركيــز علــى جــودة التعليــم يتعــدى كونــه تركيــزا علــى مخرجــات التعليــم ليشــمل مراجعــة  •

المناهــج والكتــب المدرســية.

تتبع ورصد مدى أوسع من فرص التعلم مدى الحياة بما في ذلك تعليم البالغين والكبار. •

تبــادل الخـــبرات وأفضــل الممارســات المتعلقــة بسياســات التعليــم واألنظمــة التعليمية وخاصة  •

علــى المســتوى االقليمي.

 تحسين رصد وتتبع االنفاق على التعليم من خالل منهجية حسابات التعليم الوطنية. •

ــة العــرض، أوضــح د. أرون مجموعــة مــن التوصيــات لتحويــل التعليــم جــزءا مــن التنميــة  وفــي نهاي

المســتدامة كمــا يلــي:

التعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة. •

ضرورة أن يتعاون وزراء التربية والتعليم ووزراء العمل لتقليل التفاوت في الدخل. •

حاجة أنطمة التعليم إلى زيادة متنبئ بها في االنفاق. •

تحسين أوجه االنصاف خاصة لشريحة االناث والمهمشين. •

أو  • منهــا  للقائمــة  ســواء  للبيئة)خضــراء(  صديقــة  صناعــات  تدعــم  التــي  المهــارات  تعليــم 
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لمســتحدثة. ا

التركيــز علــى التعلــم مــدى الحيــاة خاصــة للشــباب والبالغيــن لتوســيع معارفهــم وتحســين  •

مهاراتهــم.

التــي تتنــاول وتعالــج  • التدريــب  الرســمية وبرامــج  الرســمية وغيــر  التعليــم  تصميــم أنظمــة 

المشــاكل القائمــة فــي عالــم اليــوم.

تقليص أوجه الالمساوة في التعليم خاصة لإلناث والمجموعات المهمشة. •
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الجلسة األولى

تنفيذ اليونسكو لهدف التنمية المستدامة

الرابع/ التعليم بحـلول عام 2030

أدار الجلســة ســعادة د. عبــد الرحمــن البـــَراك وكيــل وزارة التعليــم للتخطيــط والمعلومــات ورئيــس 

ــدث  اللجنــة الوطنيــة للتنميــة المســتدامة للتعليــم 2030 فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتحـــ

ــان/ مكتــب اليونســكو فــي الدوحــة، واآلنســة يايــوي ســيجي/ مكتــب  ــل مــن: د. فريــال خـ فيهــا كـــ

اليونســكو فــي بيــروت، ثــم د. عبــد الســالم الجوفــي/ مكتــب التربيــة العربــي لدول مجلــس التعاون.

تكــون عــرض د. خـــان مــن ثالثــة أجــزاء؛ حيــث اســتعرضت فــي الجــزء االول التحديثــات المتعلقــة 

التعــاون الخليجــي وأبرزهــا: الرابــع فــي دول مجلــس  التنميــة المســتهدفة  بتنفيــذ هــدف 

د. فريال خـان

مكتب اليونسكو الدوحة
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االجتمــاع شــبه اإلقليمــي األول لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي/ أيلــول 2015، والــذي عقــد  •

فــي مقــر المركــز االقليمــي للتخطيــط التربــوي فــي الشــارقة بهــدف تعزيــز القــدرة علــى تطويــر 

الرصــد اإلقليمــي وإطــار التقييــم للتعليــم 2030 فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

التعليــم 2030 فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي واليمــن/ أيلــول 2015، والــذي عقــد في مقر  •

مكتــب التربيــة العربــي فــي الريــاض بعنــوان مؤشــرات الســكان المتعلقة بالتخطيــط التربوي.

المؤتمــر الــوزاري الرفيــع المســتوى/ تشــرين ثانــي 2015، والــذي عقــد فــي المقــر الرئيســي  •

لليونســكو فــي باريــس ضمــن أعمــال المؤتمــر العــام 38 لليونســكو للموافقــة علــى إطــار عمــل 

للتعليــم 2030.

االجتمــاع اإلقليمــي العربــي األول/ كانــون أول 2015، والــذي عقــد فــي القاهــرة تحــت عنــوان »نحــو  •

العمــل الجماعــي لتحقيــق هــدف التعليــم 2030 فــي المنطقــة العربيــة«، وحضــره ممثلــون عــن 

المؤسســات الحكوميــة والدوليــة والمانحيــن والمجتمــع المدنــي واالتحــادات المهنيــة والخبــراء 

فــي التعليــم، حيــث اتفــق الحضــور علــى أجنــدة الطريــق ومكوناتهــا للعمــل علــى مســتوى 

الــدول األعضــاء والشــركاء فــي اجنــدة 2030.

االجتمــاع الوطنــي األول للتعليــم 2030/ كانــون ثانــي 2016، والــذي عقــد فــي الدوحة، لمناقشــة  •

مبــادرة التعليــم 2030 علــى مســتوى وطنــي بالتعــاون مــع المركــز االقليمــي للتخطيــط التربوي.

اجتمــاع شــركاء التعليــم 2030 للــدول العربيــة علــى المســتوى اإلقليمــي/ آذار 2016، والــذي  •

عقــد فــي بيــروت.

ــران 2016، وعقــد فــي  • ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي/ حزي اجتمــاع شــركاء التعليــم 2030 ل

الدوحــة.

اجتماع للدول العربية على المستوى اإلقليمي/تموز 2016، وعقد في عَمان. •
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االجتمــاع التنســيقي حــول هــدف التنميــة المســتدامة 4 مبــادرة التعليــم 2030 تشــرين أول  •

2016، والــذي يعقــد فــي دبــي بعنــوان »نحــو عمــل جماعــي لتحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة 

4: التخطيــط االســتراتيجي للحــرص علــى عــدم تخلــف أحــد عــن هــذا الهــدف فــي دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي«، حيــث ســيعقد علــى هامشــه اجتمــاع الشــركاء الثانــي لــدول مجلــس 

التعــاون الخليجــي.

ثــم أوضحــت للحضــور ان نتائــج التحليــل والدراســات كشــفت عــن وجــود فجــوات في التعلم بالنســبة 

لألطفــال مــن خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة ممــا يعكــس أهميــة االهتمــام باالنصــاف 

والمســاواة فــي التعليــم وضــرورة انعــكاس ذلــك علــى سياســات وبرامــج التعليــم.

وفــي الجــزء الثانــي مــن عرضهــا، تحدثــت د. خــان عــن آليــات الدعــم والتنســيق بيــن الشــركاء فــي 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي حيــث تــم تطويــر اطــار مرجعــي ســيعتمد مــن قبــل الشــركاء 

ينظــم مهــام ووأدوار مجموعــة العمــل التــي ســتتابع الدعــم الفنــي لتحليــل السياســات التعليميــة 

والتخطيــط والتنفيــذ، وتقييــم الهــدف 4 لالســتجابة لألولويــات الوطنيــة واالحتياجــات فــي دول 

ــج. الخلي

وتركــز الجــزء الثالــث مــن العــرض حــول مضاميــن التنفيــذ خاصــة فــي محــاور االنصــاف والدمــج وجــودة 

التعليــم ومالءمتــه لســوق العمــل ومفاهيــم المواطنــة العالميــة باســتخدام اســتراتجيات محكمــة 

لتقييــم التعلــم وضبــط الجــودة، مــع ضــرورة االهتمــام بقيــادة الــدول للجهــود والعمــل خاصــة فــي 

مجــال الحوكمــة والتمويــل وعقــد الشــراكات مــع اســتعداد اليونســكو لتقديــم الدعــم الفنــي الــذي 

تطلبــه وتحتاجــه الــدول.

التنميــة  أهــداف  مــن  الرابــع  الهــدف  تنفيــذ  فــي  التطــورات  للحضــور عرضــا حــول  يايــوي  قدمــت 

العربــي وذلــك فــي  الطريــق  التــي تمخــض عنهــا اجتمــاع خارطــة  للتوصيــات  المســتدامة وفقــا 

اآلنسة يايوي سيجي

 مكتب اليونسكو في بيروت
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مســتويين: مســتوى الــدول األعضــاء ومســتوى الشــركاء وذلــك فــي مجــاالت الملكيــة والقيــادة 

الوطنيتيــن، والمناصــرة والتواصــل، والتنســيق والشــراكة، وتنفيــذ األهــداف مــن خــالل رســم خرائــط 

السياســات والبرامــج الالزمــة وتحديــد الخيــارات االســتراتيجية، تنميــة القــدرات، والقيــاس والرصــد، 

والتمويــل.

وعــن مبــادرات اليونســكو فــي االقليــم العربــي لدعــم تحقيــق الهــدف الرابــع، ذكــرت ســيجي أنــه 

ــة مــن مجموعــة مــن المنظمــات الملتزمــة  ــة العربيــة والمكون ــم انشــاء مجموعــة الدعــم اإلقليمي ت

ومؤسســات  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات  اإلقليميــة،  والمنظمــات  المتحــدة،  األمــم  ومنظمــات 

خاصــة ناشــطة وتمتلــك جميعهــا رؤيــة واحــدة هــي ضمــان جــودة التعليــم الشــامل والمنصــف 

وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع فــي المنطقــة العربيــة مــن خــالل تــآزر وتماســك اعمــال 

المنظمــات األعضــاء علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي، ثــم تحدثــت عــن اطــالق المنصــة العربيــة 

لتحقيــق الهــدف 4 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وهــي منصــة للتواصــل، والتشــبيك، والتعلــم 

مــن الــدروس المســتفادة، وتبــادل الخبــرات وتســتهدف الــدول األعضــاء والشــركاء بالدرجــة األولــى 

وســتصبح متاحــة باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة بحلــول شــهر كانــون األول 2017.

)ديموغرافــي،  للدولــة  إحصائــي  بيــان  عــن  عبــارة  وهــي  الوطنيــة  الملفــات  عــن  أيضــا  وتحدثــت 

اجتماعــي اقتصــادي وتربــوي( يركــز علــى الوضــع الحالــي والتحليــالت واالتجاهــات المتعلقــة بغايــات/

مســتهدفات الهــدف الرابــع ووســائل التنفيــذ، وتســتهدف الملفــات الوطنيــة الــدول األعضــاء علــى 

وجــه الخصــوص الســتخدامها كمرجــع لدمــج الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي 

الخطــط الوطنيــة حيــث ســيكون اإلصــدار األول متاحــً باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة بحلــول شــهر 

ديســمبر بعــد عمليــة مراجعتــه.

وفــي مجــال تنميــة القــدرات، قدمــت للمشــاركين نبــذة عــن برنامــج اليونســكو العالمــي لتنميــة 

القــدرات للهــدف الرابــع مــع التركيــز علــى التخطيــط واإلدارة فــي نظــم التعليــم فــي المنطقــة 

ــدول األعضــاء وشــبكة مراكــز  ــق وكالهمــا يســتهدف ال ــادرة االســتجابة لخارطــة الطري ــة ومب العربي
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اإلدارة والتخطيــط التربــوي )لمركــز اإلقليمــي للتخطيــط التربــوي فــي الشــارقة، المركــز الوطنــي 

لتنميــة المــوارد البشــرية فــي عّمــان، والمركــز الوطنــي للتخطيــط والتوجيــه فــي الربــاط( ولتعزيــز 

ــة مــن العنــف والتطــرف  تنميــة القــدرات فــي تكلفــة وتمويــل التعليــم، والرصــد والتقييــم، والوقاي

علــى المســتوى الوطنــي إضافــة إلــى تبــادل الخبــرات والتجــارب فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.

وتأتــي مبــادرة تكلفــة وتمويــل التعليــم والتــي طورهــا مكتــب اليونســكو فــي بيــروت ومعهــد 

اليونســكو للتخطيــط التربــوي لالســتجابة لالحتياجــات الناشــئة لتعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي هــذا 

المجــال كجــزء مــن خارطــة الطريــق، ويســتهدف الــدول األعضــاء حيــث ســتكون الصيغــة النهائيــة 

جاهــزة فــي شــهر  ينايــر 2017.

واختتمــت ســيجي عرضهــا باســتعراض العمــل الجهــود الوطنيــة علــى مســتوى الــدول لتحقيــق 

ــع مــن اهــداف التنميــة المســتدامة. الهــدف الراب

بــاب المناقشــة وطــرح األســئلة بمداخلــة د. عبــد الســالم  واختتمــت الجلســة االولــى قبــل فـــتح 

الجوفــي ممثــل مكتــب التربيــة العربــي والتــي تحــدث فيهــا عــن اجتمــاع اللجنــة التوجيهيــة العليــا 

والتــي تضــم فــي عضويتهــا عــن المنطقــة العربيــة المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان 

والمملكــة المغربيــة، ولخــص للحضــور النقــاط الخمــس الرئيســية التــي تــم التركيــز عليهــا كمــا يلــي:

األطــر المرجعيــة الدوليــة للتعليــم؛ مثــل التعليــم للجميــع والتــي لــم تســتطع دولــة عربيــة  •

واحــدة تحقيــق أهدافهــا.

الموشــرات الكميــة والنوعيــة؛ واشــكالية قيــاس النوعيــة منهــا مثــل جــودة التعليــم حيــث ركــز  •

علــى ضــرورة ان تقــود الــدول الجهــود لاليفــاء بالمتطلبــات والتوقعــات وتحــدد احتياجاتهــا مــن 

الدعــم الفنــي المطلــوب مــن المنظمــات الدوليــة لرصــد وقيــاس ومتابعــة المؤشــرات المتفــق 

 د. عبد السالم الجوفي

مكتب التربية العربي
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عليهــا وطنيــا واقليميــا بطريقــة علميــة وحقيقيــة.

التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم؛ حيــث أكــد د. الجوفــي علــى االحتــرام للجهــود المبذولــة العداد  •

التقريــر علــى مســتوى دولــي ولكــن البــد مــن االهتمــام بالمســتوى الوطنــي وشــبه االقليمــي 

ــات ومعلومــات تســاعد فــي وضــع  ــر وتقديمــه لبيان واالقليمــي مــع التركيــز علــى جــودة التقري

السياســات التعليميــة واتخــاذ القــرارات وبنــاء البرامــج.

التمويــل؛ وذكــر أن هنــاك دول تعانــي مــن أزمــات تمويليــة فــي التعليــم ولديها فجـــوات حقيقية  •

تحتــاج إلى ردم.

التنســيق؛ أوضــح د. الجوفــي أن هنــاك أربعــة مســتويات مــن التنســيق بخصــوص التعليــم  •

واهــداف التنميــة المســتدامة، المســتوى العالمــي واالقليمــي وشــبه االقليمــي حيــث مــا زالــت 

ــن المســتويين ضعيفــا وهنــاك تكــرار  جهــود التنســيق بيــن المؤسســات الدوليــة علــى هذي

أحيانــا فــي المبــادرات والعمــل، ثــم التنســيق الوطنــي والــذي ينبغــي ان يــزداد مســتواه لتحقيق 

الهــدف الرابــع واالهــداف الوطنيــة األخــرى خاصــة فــي ضــوء تعــدد المؤسســات والهيئــات التــي 

تعمــل فــي قطــاع التعليــم فــي الدولــة الواحــدة.

 ملخص المناقشات والتداخالت من الحضور/ الجلسة األولى، اليوم األول

قطــــر: ينبغــي أن يكــون هنــاك آليــات واضحــة الســتمرارية تنفيــذ السياســات التعليميــة والمســاءلة 

للمعنييــن، مــع ضمــان أن تبنــى تلــك السياســات علــى المعلومــات المناســبة والتــي يتــم جمعهــا وال 

تســتخدم دائمــا فــي صنــع القــرار التربــوي ورســم السياســة.

 السعـــودية: يعمــل المجتمعــون اليــوم علــى هــدف واحــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وعددهــا 

17 هدفــً؛ لــذا البــد مــن الشــراكة وتبــادل الخبــرات بيــن المجموعــات العاملــة علــى األهــداف المختلفــة 

وهــذا الــدور يمكــن أن تقــوم بــه اليونســكو.
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ــاء  ــدول الفنيــة وتوصياتهــا فيمــا يتعلــق ببن اليونســكو: نهتــم كممثليــن لليونســكو بحاجــات ال

القــدرات الوطنيــة لدعــم السياســات التربويــة، لــذا نســتمع لكــم اليــوم النكــم االقــدر علــى تحديــد 

احتياجاتكــم.

مكتــب التربيــة العربــي: اســتعداد المركــز لوضــع الموازنــات والمــوارد لخدمــة الــدول األعضــاء ودعمهــا 

وتلبيــة احتياجاتهــا بالتعــاون مــع اليونســكو والمؤسســات االقليميــة فــي الخليــج، وأشــار د. الجوفــي 

أننــا فــي الخليــج ال نريــد أن تبقــى تجربتنــا محصــورة فقــط فــي جمــع البيانــات وارســالها وإنمــا علينــا 

أن نبــادر العــداد التقاريــر الوطنيــة واالقليميــة حيــث أن رســالة مكتــب التربيــة العربــي هــي ابــراز 

التجربــة والخبــرة الخليجيــة للعالــم.

ــي: ينبغــي أن يكــون هنــاك عمــل علــى المســتوى الوطنــي تشــارك  ــدة االنمائ برنامــج األمــم المتحـ

فيــه المؤسســات الدوليــة لمحاولــة الربــط بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة المختلفــة، كمــا وأن 

لمؤسســات المجتمــع المدنــي دور كبيــر فــي مبــادرة التعليــم 2030 وعلينــا جميعــً دعــم ذلك الزخم.

الجلسة الثـانية:

عـروض دول مجلس التعـاون

ــضور حــول  ــديم تحديثــات للحـ ــلس التعــاون بتقـ ــلسة ليقــوم ممثلــو دول مجـ ــصصت هــذه الجـ خـ

النشــاطات التــي أطلقــت فــي دولهــم بهــدف تنفيــذ هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع/ تعليــم 

والخطــط  التعليميــة  لألنظمــة  ومتكاملــة  شــاملة  العــروض  كـــانت  وقـــد   ،2030 العــام  بحلــول 

تلــك الخطــط. الرابــع ضمــن  التنميــة المســتدامة  االســتراتيجية الوطنيــة وهــدف 
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التنميــة  البحريــن وبدأتــه بالحديــث عــن متابعــة أهــداف  قدمــت د. شــيخة مفيــز عــرض مملكــة 

2030 وربطهــا ببرنامــج عمــل الحكومــة، ووضحــت للحضــور كيفيــة موائمــة غايــات  المســتدامة 

المملكــة  اولويــات  ضمــن  المســتدامة  التنميــة  غايــات  مــع  الوطنــي  المســتوى  علــى  التعليــم 

يلــي: كمــا  االســتراتيجية 

•  ( إعطــاء البحرينييــن الفرصــة للنجــاح مــن خــالل االرتقــاء بمســتواهم التعليمــي والمهنــي 

.)4.1،  4.3،  4.4 الغايــات: 

حكومة فعالة ذات كفاءة من أجل خدمة المواطنين )الغاية:4.ج( •

ــات:  • ــادة األعمــال واالبتــكار ويعتمــد علــى القطــاع الخــاص )الغاي اقتصــاد معرفــي قائــم علــى ري

4.7 و 4.4(.

امتياز في النظام الرقابي والبنية التحتية )الغاية: 4.أ(. •

تمويل المستقبل مع ضمان االستدامة المالية )الغاية 4.7(. •

مملكـة البحـرين

 د. شيخــة عبد اهلل مفــيز
 مدير ادارة التخـطيط والمشاريع التربوية، وزارة التربية والتعليم
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ثــم قدمــت نبــذة عــن االجــراءات التــي تــم اتخاذهــا فــي وزارة التربيــة والتعليــم بمملكــة البحريــن 

لتحقيــق غايــات المنتــدى العالمــي للتربيــة، والمتمثــل فــي موائمــة غايــات الهــدف الرابــع مــع الخطــة 

االســتراتيجية الحاليــة للــوزارة وبرنامــج عمــل الحكومــة حيــث تــم تشــكيل فريــق وطنــي لتنفيــذ 

أهــداف التنميــة المســتدامة بمشــاركة األطــراف المعنيــة بالــوزارات والمؤسســات العامــة وأطــراف 

أخــرى مثــل مكتــب االمــم المتحــدة االنمائــي فــي البحريــن، وعقــد ورشــة عمــل لتعريــف القيــادات 

وادارات الــوزارة بأهــداف المنتــدى العالمــي، وعقــد اجتماعــات مــع المعنييــن لجمــع أراءهــم حــول 

الغايــات وســبل تنفيذهــا، ودراســة ســبل توفيــر البيانــات لحســاب المؤشــرات، وتضميــن األهــداف 

المقترحــة فــي الخطــة القادمــة 2019 – 2022.

وعــن آليــات متابعــة التقــدم فــي تنفيــذ االهــداف علــى مســتوى موظفــي الــوزارة والحكومــة فــي 

األداء  بطاقــة  منهجيــة  اســتخدام  يتــم  أنــه  شــيخة  د.  أوضحــت  المختلفــة،  االداريــة  المســتويات 

المتــوازن بحيــث يكــون الموظــف علــى وعــي بمــا هــو مطلــوب منــه مــن اجــراءات ومهــام تتعلــق 

بالخطــة الوطنيــة ومــن ضمنهــا اهــداف التنميــة المســتدامة ممــا يســاعده علــى اجــراء التقييــم 

الذاتــي بشــكل دوري إضافــة إلــى ضمــان حوكمــة جيــدة فــي التنفيــذ.

وبعــد اســتعراض مواءمــة الغايــات مــع األهــداف االســتراتيجية لــوزارة التربيــة والتعليــم بمملكــة 

البحريــن؛ أوضحــت د. شــيخة كيــف تــم إحــراز تقــدم كبيــر نحــو تحقيــق هــذه الغايــات مــن خــالل 

ــل  ــال تعدي ــة ومنهــا علــى ســبيل المث ــكل غاي ــادرات المناســبة ل ــد مــن البرامــج والمب تبنــي العدي

الوضــع الحالــي للمعلميــن لجعــل مهنــة التدريــس أكثــر جذبــا للطلبــة ذوي المســتويات المتميــزة 

والتمكيــن الرقمــي فــي التعليــم، ومبــادرات تحســين أداء المــدارس واالمتحانــات الوطنيــة والدوليــة، 

وتطبيــق نظــام االعتمــاد األكاديمــي علــى مؤسســات التعليــم العالــي، والتشــجيع علــى االســتثمار 

فــي التعليــم التقنــي والتعليــم العالــي والتشــبيك مــع القطــاع الخــاص، وتصميــم مناهــج دراســية 

تقــوم علــى دعــم التنميــة المســتدامة، وتغزيــز المواطنــة وحقــوق االنســان فــي المــدارس الحكوميــة 

والخاصــة.
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بدأ د. االلمعي حديثه عن الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم

 التعليــم إدراكً منهــا ألهميتــه الكبــرى فــي إعــداد الكفــاءات الوطنيــة التــي يكــون لهــا دور فّعال في 

قيــام النهضــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، وإيمانــً منهــا بــأن التقــدم العلمــي 

والثقافــي والتكنولوجــي للــدول يرتبــط ارتباطــً وثيقــً بمــا يتوافــر لديهــا مــن كفــاءات علميــة مؤهلــة 

لديهــا المقــدرة علــى مواكبــة التطــورات المتالحقــة التــي تحــدث فــي مختلــف المجــاالت، وأوضــح أنــه 

تحقيقــً لذلــك فقــد اتخــذت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية عــدد مــن الخطــوات نحــو تطويــر 

منظومــة التعليــم بجميــع مراحلــه )العــام والتقنــي والعالــي( مثــل إعــادة هيكلــة الــوزارات المشــرفة 

المملكـة العـربية السعودية

د. عـلي األلمعي
 األمين العام و المنسق الوطني للتعليم 2030

 مدير عام في قسم التخطيط والسياسات، وزارة التربية والتعليم
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علــى التعليــم العــام والعالــي ودمجهــا فــي وزارة واحــدة بمســمى )وزارة التعليــم(، توحيــد الجهــات 

التــي تشــرف علــى تقويــم مخرجــات التعليــم العــام والعالــي والتقنــي فــي جهــة واحــدة مســتقلة 

تحــت مســمى )هيئــة تقويــم التعليــم(، العنايــة بالتطويــر المهنــي للمعلمين والمعلمات وتأســيس 

مركــز وطنــي للتطويــر المهنــي للكــوادر التعليميــة بــوزارة التعليــم.

ثــم أوضــح د. األلمعــي أن المملكــة العربيــة الســعودية أطلقــت فــي نيســان 2016 رؤيــة المملكــة 

العربيــة الســعودية » مشــروع 2030 «، والتــي تضمنــت خططــً وبرامــج تنمويــة تشــمل قطاعــات 

اقتصاديــة واجتماعيــة واســعة، حيــث تهــدف هــذه الرؤيــة إلــى جعــل المملكــة إنموذجــً ناجحــً ورائــدًا 

فــي العالــم علــى كافــة األصعــدة، وكان مــن أبــرز مــا اشــتملت عليــه رؤيــة المملكــة 2030 العنايــة 

بالتعليــم بجميــع مراحلــه، وجــاء ذلــك متوافقــً مــع الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 

2030 والغايــات المحققــة لذلــك.

وعــن جهــود المملكــة نحــو التعليــم 2030، أوضــح د. األلمعــي أن وزارة التعليــم قــد شــاركت بوفــد 

ــا  ــة كوري مــن قيــادات التعليــم فــي المنتــدى العالمــي للتربيــة لعــام 2015 فــي إنشــيون بجمهوري

الجنوبيــة، كمــا وتظهــر المملكــة التزامهــا بإطــار العمــل نحــو التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل 
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للجميــع، كمــا وقامــت الحكومــة بمجموعــة مــن الخطــوات لاليفــاء بتوصيــات اجتمــاع خارطــة الطريــق 

العربــي ومنهــا:

توفيــر آليــة شــراكة وتنســيق فــي مجــال التعليــم عبــر تشــكيل فريــق وطنــي يضــم كافــة  •

القطاعــات.

مراجعــة آليــات الرصــد الخاصــة بالتعليــم مــن خــالل تنفيــذ مبــادرة مؤشــرات قيــاس األداء لنظــام  •

التعليم.

حصر المبادرات والبرامج المحققة لتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. •

وعــن دمــج الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة فــي خطــط الــوزارة؛ فقــد بيــن د. االلمعــي للمشــاركين 

أن الــوزارة قامــت بدمــج الهــدف 4 وغاياتــه ومؤشــرات متابعــة تحقيقــه ضمــن خطــط وبرامــج وفعاليات 

قطاعــات التعليــم فــي برنامــج التحــول الوطنــي 2030، حيــث تضمــن البرنامــج 34 مبــادرة تعنــى 

بجميــع مجــاالت التعليــم بمــا يحقــق تحســين جــودة المخرجــات التعليميــة.

وفي نهاية عرضه، قدم د. األلمعي مقترحات لتفعيل الشركات نحو تحقيق التعليم 2030:

تحديد آليات رصد مشتركة للدول األعضاء حول التقدم المحرز في تحقيق الهدف الرابع.. 1

ــم للتعليــم . 2 ــر القــدرات للعامليــن فــي مجــال التخطيــط والتنفيــذ والتقوي التعــاون فــي تطوي

.  2030

ــدول األعضــاء والشــركاء بمــا يســهم فــي تحقيــق . 3 ــات بيــن ال تبــادل التجــارب والخبــرات والبيان

الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة.

وضــع آليــة لتفعيــل دور الشــركاء فــي تقديــم الدعــم للــدول األعضــاء المتمثــل فــي الخبــراء . 4

والمعلومــات فــي مجــال التعليــم 2030.

2030 ومناقشــة التحديــات . 5 مراجعــات دوريــة للتقــدم المحــرز فــي تحقيــق الهــدف التعليــم 

وآليــات التعامــل معهــا .
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أوضــح د. خـــالد رشــيد أن دولــة الكويــت بــدات بتطبيــق البرنامــج المتكامــل لتطويــر التعليــم والــذي 

يركــز علــى المســتوى الوطنــي لتحســين التعليــم ويتضمــن اطـــرًا مرجعيــة وسياســات وبرامــج 

تتصــل بالتعليــم، حيــث قــال » رؤيتنــا يمكــن اختصارهــا بجملــة ان نكــون مســتعدين للتنميــة 

المســتدامة«.

التعليــم  تدعــم سياســات  التــي  المؤسســات  مــع  بالشــراكة  الــوزارة  اعتــزاز  عــن  د. خالــد  وأعــرب 

وعمليــات الرصــد والتقييــم، حيــث أن خطــط التعليــم فــي دول الخليــج بينهــا درجــة عاليــة مــن 

والتشــابه. التوافــق 

ــدأت  ــام 2012 ب ــي عرضــه بتوضيــح جهــود الســلطنة فــي التعليــم؛ ففــي ع ــدر الحارث ــدأ الســيد ب ب

مرحلــة جديــدة مــن التنميــة والبنــاء ِعماُدهــا أهــداف وطنيــة تســعى الــى تحقيقهــا فــي إطــار خطــة 

التنميــة المســتدامة 2040، وبغيــة معالجــة التحديــات التــي يواجههــا قطــاع التعليــم، مــع التركيــز 

علــى االســتثمار فــي جيــل الشــباب، وتوفيــر تعليــم مــالزم للتطــور االقتصــادي، وتعزيــز جــودة نظــام 

التعليــم وكفــاءة األداء والشــفافية.

وقد تم اتخاذ مجموعة من الخطوات لمتابعة تنفيذ الهدف الرابع حول التعليم كما يلي:

ــق الوطنــي لمتابعــة تنفيــذ االطــار العالمــي للتعليــم 2030  • صــدور قــرار وزاري بتشــكيل الفري

مــن مختلــف الجهــات وعــدد أعضــاءه 17 عضــو معظمهــم مــن وزارة التربيــة والتعليــم، إضافــة 

دولة الكـويت

سلطنة عمــان

د. خــالد رشيد

السيد بــدر الحــارثي

الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط، وزارة التربية والتعليم

مدير دائــرة قـطاع التربية في اللجنة الوطنية للتربية
والثقافة والعلوم، وزارة التربية والتعليم



تقرير اإلجتماع التنسيقي حول هدف التنمية المستدامة الرابع

التعليم بحلول عام 2030

 37

إلــى وزارة التعليــم العالــي ووزارة القــوى العاملــة ووزارة التنميــة االجتماعيــة والمركــز الوطنــي 

لإلحصــاء والمعلومــات ومجلــس التعليــم والمجلــس األعلــى للتخطيــط.

تزويــد الفريــق الوطنــي بكافــة الوثائــق المتعلقــة بجــدول أعمــال التعليــم 2030 قبــل البــدء  •

باالجتماعــات.

اعــداد خطــة عمــل للفريــق الوطنــي للعــام 2016 ومناقشــتها واعتمادهــا مــن قبــل األعضــاء،  •

يعقــد خاللهــا 5 اجتماعــات إعتياديــة علــى األقــل، يتــم فيهــا عــرض اإلطــار العالمــي للتعليــم 

ومؤشــراته واألهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة، وتوصيــات االســتراتيجية الوطنية للتعليم 

2040 ومقارباتهــا مــع أهــداف التعليــم 2030. كمــا وســيتم إعــداد إطــار عــام لمتابعــة التقــدم 

وتقاريــر دوريــة ومناقشــتها، وعقــد ورشــة عمــل تهــدف إلــى تحليــل الواقــع فــي الســلطنة فــي 

ضــوء المؤشــرات العامــة لإلطــار العالمــي للتعليــم.

ثــم قــدم االســتاذ الحارثــي مقترحــات لتطويــر العمــل علــى المســتوى الخليجــي فــي مجــال التنميــة 

المســتدامة تضمــن اعــداد تقريــر شــبه اقليمــي كل ســنتين عــن مــدى تحقــق األهــداف وتنفيــذ 

ــم عقــد لقــاء أو ورشــة عمــل  ــدول، ث ــي بالتعــاون مــع ال ــى اعــداده مكتــب التربيــة العرب االطــار، يتول

ســنوية للمعنييــن بالمؤشــرات ومتابعتهــا لــدول المنطقــة، يشــارك فــي تنفيذهــا كال مــن مكتــب 

الدوحــة ومكتــب التربيــة العربــي والمركــز االقليمــي للتخطيــط التربــوي بالشــارقة، بالتعــاون مــع 

معهــد اليونســكو لالحصــاء.

وعــن خطــة عمــل مقترحــة لليونســكو لبنــاء القــدرات فــي دول مجلــس التعــاون لتحقيــق أهــداف 

ــي النقــاط التاليــة: ــدر الحارث التنميــة المســتدامة، أورد األســتاذ ب

وجود فجوات في المنهجية وعدم اكتمالها لحد اآلن، كما وأن هناك حاجة للتدريب •

عليها، وبخاصة بعض الغايات بعد أن يتم إقرارها عالميً. •

التدريــب علــى منهجيــة قيــاس بعــض المؤشــرات والغايــات بمــا فــي ذلــك تصميــم االســتمارات  •

وإعــداد المســوح.
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توفير دليل استرشادي لتفسير المؤشرات، والتدريب عليه. •

ورشة عمل للفريق الوطني وبعض المختصين حول المؤشرات المقترحة لمتابعة •

االطار بشكل عام، واقتراح اطار عام للمتابعة باالتفاق مع اليونسكو. •

وفــي نهايــة عرضــه، قــدم نموذجــً عمانيــا حــول التربيــة فــي التنميــة المســتدامة وهــو مبــادرة 

المدرســة الشــاملة، والتــي ترتكــز بشــكل أساســي علــى مفاهيــم التنميــة المســتدامة مــن خــالل 

قضايــا البيئــة واالهتمــام بالتعليــم، مــن الروضــة وحتــى الصــف الثانــي عشــر، والتــي مــن خاللهــا 

يمكــن غــرس اتجاهــات ايجابيــة نحــو البيئــة.
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بــدأ األســتاذ تركــي آل محمــود عرضــه بتوضيــح رؤيــة قطــر 2030 والتــي تهــدف لدولــة متقدمــة قــادرة 

علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة وتأميــن اســتمرار العيــش الكريــم لشــعبها جـــيال بعــد جيــل، 

ومنهــا عــرض رؤيــة قطــاع التعليــم والتدريــب لدولــة قطــر والمتمثلــة فــي وضــع وتنفيــذ إســتراتيجية 

ذات جــودة عاليــة تلبــي االحتياجــات الوطنيــة وتســهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة بيــن أفــراد 

المجتمــع القطــري.

ــات الهــدف الرابــع  ثــم أوضــح األســتاذ تركــي للحضــور كيــف تمــت عمليــة مواءمــة كل غايــة مــن غاي

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة مــع األهــداف االســتراتيجية للــوزارة فــي قطــر والمبــادرات التــي تــم 

تبنيهــا والبرامــج التــي تــم تصميمهــا لتحقيــق تلــك األهــداف.

وأنهــى عرضــه بتوضيــح اآلليــات المتبعــة للتنســيق والتعــاون لتنفيــذ خطــط التعليــم بحلــول عــام 

2030 وذلــك كمــا يلــي:

تقــوم وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء حاليــا بوضــع اللمســات األخيــرة علــى اســتراتيجية  •

.2022-2017 الوطنيــة  التنميــة 

تــم تشــكيل لجــان عمــل مشــتركة مــن قطاعــات الدولــة لتحقيــق أهــداف التنميــة الوطنيــة فــي  •

مجــال التعليــم والتدريــب.

بالتــوازي مــع اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة؛ العمــل جــار علــى وضــع اســتراتيجية قطــاع التعليــم  •

والتدريب 2022-2017.

قامــت وزارة التعليــم والتعليــم العالــي بإطــالق اســتراتيجية الــوزارة لألعــوام 2017-2022، ويتــم  •

حاليــا وضــع األولويــات واالســتراتيجيات التشــغيلية للعــام 2017.

قامــت وزارة التعليــم والتعليــم العالــي بإنشــاء قســم خــاص يعنــى بــإدارة التواصــل والتنســيق  •

مــع الشــركاء والمعنييــن بقطــاع التعليــم والتدريــب 2022-2017.

دولة قــطر

األستاذ تركـي بن زيد آل محمود
 مدير إدارة التخطيط والجودة، وزارة التعليم والتعليم العالي
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قدمــت ســعادة مهــرة المطيوعــي عــرض دولــة االمارات العربيــة المتحدة والذي تم اعداده بالتنســيق 

مــع فريــق وزارة التربيــة والتعليــم بنــاء علــى تكليــف معالــي حســين الحمــادي وزيــر التعليــم، وقــد 

بــدأت عرضهــا بالحديــث عــن المكانــة التــي أولتهــا دولــة االمــارات للتعليــم وخاصــة فــي رؤيــة االمــارات 

2021 واألجنــدة الوطنيــة والتــي رغــم انهــا أطلقــت قبــل أهــداف التنميــة المســتدامة إال أنها تنســجم 

معهــا بشــكل كبيــر.

ثــم تحدثــت المطيوعــي عــن أبــرز التغييــرات فــي قطــاع التعليــم فــي االمــارات مــن حيــث الحوكمــة 

واالدارة واألولويــات؛ ومــن ضمنهــا دمــج وزراتــي التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي تحــت وزيــر 

ــة لدعمــه ومســاعدته فــي المهمــة المتمثلــة باإلشــراف االســتراتيجي علــى  ــري دول واحــد ومعــه وزي

قطــاع التعليــم مــن الحضانــات وحتــى الدارســات العليــا، وانشــاء مؤسســة اإلمــارات للمــدارس إلدارة 

ــم انشــاء مجلــس أعلــى للتعليــم والمــوارد البشــرية للتخطيــط واإلشــراف  ــة، ث المــدارس الحكومي

ــن راشــد آل مكتــوم. ويرأســه ســمو الشــيخ محمــد ب

وقالــت أن موجهــات التطويــر فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة تتمثــل فــي: رؤيــــة االمــــارات 2021 

واالجنــــدة الوطنـيــــة ومنظـومـــة التميـــز الحكـــومي ومبـــادرة الحـكومـــة الذكـيـــة واالستـراتيجيـــة 

الوطنيـــة لالبتـكــــار، مع أخذ مجموعة من االعتبارات الهامة في عملية التطوير وهي خدمــــة السبـــع 

نجــــوم واالبتـــكار الحكـومـــي واستشـــراف المستقبـــل والتـركيـــز على النتائـــج والكفـــاءة المـاليــــة.

ثــم عرضــت للحضــور كيفيــة الربــط بيــن الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 

واالهــداف الوطنيــة فــي اإلمــارات والمبــادرات التــي تــم تبنيهــا لتحقيــق تلــك األهــداف ثــم مؤشــرات 

االداء الرئيســية والمســتهدفات الخاصــة بهــا لــوزارة التربيــة والتعليــم، و أشــارت إلــى أنــه قــد تــم 

تنفيــذ مجموعــة مــن النشــاطات علــى المســتوى الوطنــي منهــا عــرض هــدف التنميــة المســتدامة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة

سعادة مهرة هـالل المطيوعي
مدير المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي



تقرير اإلجتماع التنسيقي حول هدف التنمية المستدامة الرابع

التعليم بحلول عام 2030

 41

الرابــع التعليــم 2030 علــى مجلــس الشــؤون التنفيذيــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم والــذي يضــم 

ألهــداف  التربويــة  المؤشــرات  مراجعــة  ثــم  الــوزارء،  المســاعدين ووكالء  والــوكالء  الــوزارء  معالــي 

التعليــم 2030 وتحديــد الفجــوات علــى المســتوى المحلــي.

وعن حاجات بناء القدرات في االمارات بحسب ما عرضته المطيوعي فتتمثل في:

برامــج تدريبيــة متخصصــة لتطويــر وتنميــة القــدرات البشــرية فــي مجــاالت المؤشــرات التربويــة  •

وبنــاء الخطــط التربويــة الوطنيــة وتحليــل البيانــات والمؤشــرات.

توفير الفرص لالطالع على المستجدات العالمية وعمل المقارنات المرجعية في التعليم •

توفير الدعم البشري والفني في بناء المقاييس واالختبارات الخاصة بالطلبة. •

توفيــر الدعــم فــي مجــال جمــع البيانــات وبنــاء المؤشــرات وآليــات التنســيق الوطنــي فــي هــذا  •

المجــال.
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ــم نبــذة عــن مبــادرة المدرســة االماراتيــة ومــا توفــره للطلبــة  واختتمــت المطيوعــي عرضهــا بتقدي

مــن مهــارات ومعــارف وقيــم تنســجم مــع متطلبــات القــرن الواحــد والعشــرين ومجتمــع المعرفــة عــن 

طريــق تأهيــل الكفــاءات االداريــة والتعليميــة فــي المــدارس.

 ملخص المناقشات والتداخالت من الحضور/ الجلسة الثانـية، اليوم األول

االســتاذ آرون بينافــو: ذكــر معلقــا علــى عــروض الــدول أنهــا لــم تقــدم ايضاحــات عــن جهــود ومبادرات 

التعلــم مــدى الحيــاة كجــزء مــن خطــط التعليــم خاصــة مــا يتعلــق بالشــباب وفــرص التعلــم غيــر 

النظامــي وفقــً لمبــادئ التنميــة المســتدامة أن يتــم تبنــي البرامــج التــي تهتــم بكافــة المتعلميــن 

وليــس فقــط اولئــك الملتحقيــن بالمــدارس، وقــد شــجع الــدول علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود لدمــج 

ــر  ــاء مهــارات الشــباب فــي التعليــم، كمــا وأوضــح للحضــور أن تقري ــاة وبن فــرص التعلــم مــدى الحي

رصــد التعليــم فــي 2018 ســيتمحور حــول المســاءلة فــي التعليــم داعيــا دول مجلــس التعــاون إلــى 

المســاهمة بقصــص نجــاح وخبــرات مــن واقــع أنظمتهــم التعليميــة حــول تعزيــز المســاءلة.

 د. علــي ســليمان/برنامج األمــم المتحــدة االنمائــي فــي البحريــن: أوضــح أن لــدى مملكــة البحريــن 

ــة القطاعــات بمــا فيهــا قطــاع التعليــم،  خطــة عمــل شــاملة تبنتهــا الحكومــة علــى مســتوى كاف

كمــا ودعــا إلــى النظــر إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة كوحــدة واحــدة أثنــاء تصميــم البرامــج ورصــد 

الموازنــات بــدال مــن التعامــل معهــا كجــزر منعزلــة.

األســتاذ تركــي آل محمــود: أوضــح ضــرورة أن تتــم دراســة تأثيــر التعليــم الخــاص علــى مخرجــات 

النظــام التعليمــي فــي دول مجلــس التعــاون نظــرا إلنتشــاره الواســع فــي المجتمــع الخليجــي.

د. علــي األلمعــي: قــال أن مبــادرة التعليــم للجميــع كانــت فرصــة لتعلم الكثير من الــدروس المتعلقة 

باألنظمــة التعليميــة، واقتــرح أن يتــم حصــر تلــك الــدروس للمســاعدة فــي التعلــم مــن األخطــاء، 

ودعــا مكاتــب اليونســكو والمنظمــات الدوليــة الــى التعــاون فيمــا بينهــا وتنســيق جهودهــا حتــى 

يكــون لــدى الــدول وضــوح فــي الرؤيــة حــول الــدور المتوقــع مــن كل منهــا.
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الجلسة الثـالثـة

تحـديثات حول المبادرات التي أخذها الشركـاء للتعليم بحـلول العام 2030

ــان/ مكتــب اليونســكو فــي الدوحــة، وشــارك فيهــا د. علــي ســليمان مــن  ــال خـ أدار الجلســة د. فري

مكتــب األمــم المتحــدة االنمائــي فــي البحريــن، د.اشــوك نيجــام مــن مكتــب األمــم المتحــدة االنمائــي 

وخـــصصت  الســعودية.  فــي  اليونيســيف  مكتــب  مــن  آول  نســيم  واألســتاذة  الســعودية،  فــي 

ــلسة لمناقشــة آليــات التنســيق والتعــاون لمســاعدة الــدول علــى تنفيــذ هــدف التنميــة  هــذه الجـ

المســتدامة الرابــع/ تعليــم 2030 وتحقيــق غاياتــه.

يهــدف العــرض الــذي قدمــه د. نيجــام إلــى تعريــف المشــاركين بمــا يمكــن أن تقدمــه األمــم المتحــدة 

لدعــم الــدول لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بمــا فيهــا الهــدف 4، وقــد ابتــدأ عرضــه بالتأكيــد 

علــى مفاهيــم االســتدامة فــي رؤيــة أجنــدة 2030 العالميــة بكافــة أبعادهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة 

د. آشوك نيجام
دعم األمم المتحدة لتنفيذ أهـداف التنمية المستـدامة

 في المملكة العربية السعـودية



المركـــــــــــــز اإلقليمـــــــــــــي للتخطيـــــــــــــط التربـــــــــــوي

 44

والبيئيــة، وأشــار إلــى أن آثــار التنميــة المســتدامة تتمحــور فــي ثالثــة جوانــب رئيســية ذات مؤشــرات 

محــددة كمــا يلــي:

تحــرص علــى  • التــي  مجتمعــات ديناميكيــة نشــطة؛ مواطنيــن ســعيدين ومنجزيــن: وهــي 

دعــم الثقافــة والترفيــه وتحافــظ علــى الصحــة ســلوكا ومظهــرا وتنمــي المــدن وتحقــق البيئــة 

المســتدامة.

 اقتصادات مزدهرة؛ فرص للجميع: يكون فيها التعلم من أجل العمل •

وتدعم الشركات الصغيرة واألسر المنتجة وتوفر فرص متساوية وتجذب المواهب.

أمــم طموحــة؛ المســاءلة والشــفافية: تعــزز مفاهيــم الشــفافية والمســاءلة وتضمــن تكافــئ  •

الفــرص وعدالتهــا.

بعــد ذلــك اســتعرض د. نيجــام أوجــه التقــاء أجنــدة 2030 مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 

والــدور الــذي تقــوم بــه األمــم المتحــدة فــي ضمــان اســتمرارية التنفيــذ واالتســاق وتحقيــق األهــداف 

ضمــن نمــوذج تنفيــذي واحــد يراعــي الجوانــب التاليــة:

تنفيــذ أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030 فــي المملكــة العربيــة الســعودية جــزء ال يتجــزأ مــن  •

تنفيــذ رؤيــة المملكــة 2030 وخطــة التحــول الوطنــي.

تعتبر المملكة العربية السعودية جميع أهداف التنمية المستدامة مالءمة. •

تكييف كافة المؤشرات والمستهدفات للسياق السعودي. •

ينبغــي أن يتــم ضمــان التوافــق الزمنــي بيــن تنفيــذ اهــداف التنميــة المســتدامة وتنفيــذ رؤيــة  •

المملكــة وذلــك ضمــن نمــوذج تنفيــذي واحــد.

منحى تدرجي لتحديد أولويات التنفيذ خالل فترة زمنية تبلغ 15 عام. •

آليات التنسيق المؤسسي. •

 الوعي برؤية المملكة 2030 وبأهداف التنمية المستدامة 2030. •

 التقرير الوطني األول ألهداف التنمية المستدامة سيكون في عام 2017. •
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وركــز علــى أهميــة التنســيق والتعــاون المؤسســي بيــن مؤسســات الدولة ومنظمات األمــم المتحدة 

لحشد الجهود نحو تحقيق األهداف، حيث أوضح أن ذلك يتم في السعودية ضمن ثالثة مستويات؛ 

وزارة يتضمــن  والثانــي  والتنميــة،  االقتصاديــة  الشــؤون  بمجلــس  ومنــاط  المســتوى  رفيــع   األول 

االقتصــاد والتخطيــط والتــي تحــدد المؤشــرات والمســتهدفات وتضمــن التنســيق وتجــري عمليــات 

المدنــي  والمجتمــع  المعنيــة  القطاعــات  فــي  الــوزارات  فيتضمــن  الثالــث  أمــا  والتقييــم،  الرصــد 

والمؤسســات غيــر الحكوميــة وغيــر الربحيــة.

ان ولديــه  ــمَّ أوضحــت االســتاذة نســيم أن لليونيســيف مكتبــا اقليميــا للمنطقــة العربيــة ومقــره عـ

خبــرات متنوعــة لخدمــة الــدول بحســب احتياجاتهــا، وأوضحــت أن منهجيــة اليونيســيف فــي العمــل 

فــي دول مجلــس التعــاون تعتمــد علــى عقــد الشــراكات لتنفيــذ أهــداف االمــم المتحــدة وبخاصــة 

الطفولــة إضافــة إلــى المبــادرات البرامجيــة مثــل دعــم األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة.

األستاذة نسيم أول
اليونيسيف وأهداف التنمية المستدامة في اإلقليم
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ــذ  ــى تواصــل مــع الحكومــة من ــن عل ــي فــي البحري ــي أن مكتــب األمــم المتحــدة االنمائ أوضــح د. عل

البــدء  قبــل  وذلــك  المختلفــة  بمحاورهــا  للتنميــة  االســتراتيجية  الخطــة  علــى  العمــل  بــدأت  أن 

عالميــً بالحديــث عــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وبعــد اقــرار مبــادرة التنميــة المســتدامة مــن 

قبــل االمــم المتحــدة اصبحــت أهدافهــا حاضــرة بقــوة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالغايــات النهــا تحاكــي 

الخطــة الحكوميــة بصــورة كبيــرة، وبنــاء علــى ذلــك تــم تبنــي العديــد مــن االســتراتيجيات التفيذيــة 

والمبــادرات والبرامــج مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة والخاصــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتعليــم؛ أوضــح د. علــي أن مكتــب االمــم المتحــدة االنمائــي ينتهــج نهجــا شــموليا 

فــي التعامــل مــع الهــدف الرابــع وليــس كتعليــم فقــط نظــرا لكــون التعليــم يتقاطــع مــع كافــة 

أهــداف التنميــة األخــرى تقريبــً.

 ملخص المناقشات والتداخالت من الحضور/ الجلسة الثالثة، اليوم األول

األســتاذة مهــرة المطيوعــي: أشــارت إلــى أن االجتماعــات التنســيقية ستســتمر للمحافظــة علــى 

زخــم العمــل فيمــا بتعلــق بالهــدف الرابــع/ التعليــم 2030، مــع التركيــز علــى حاجــات الــدول الفنيــة 

لمتابعــة ورصــد غايــات الهــدف الرابــع الوطنيــة واالقليميــة والعالميــة، كمــا وأعلنــت المطيوعــي عــن 

دعــوة كريمــة مــن معالــي د. حســين الحمــادي وزيــر التربيــة والتعليــم للحضــور الكــرام إلــى العشــاء..

وبذلك انتهت أعمال اليوم األول من االجتماع التنسيقي.

د. علي سليمان
تجربة مكتب األمم المتحدة اإلنمائي في البحرين
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الجلسة الرابعــة

اطالق التقـرير العالمي لرصد التعليم 2016 وعرضه في دول مجـلس التعاون

رصــد  تقريــر  لعــرض  الجلســة  هــذه  خصصــت 

التعليــم 2016 وقدمهــا االســتاذ آرون بينافــو مديــر 

التعليــم. رصــد  تقريــر 

قــال الســيد آرون أنــه فــي منتــدى التعليــم العالمــي 

كان هنــاك طلــب مــن المشــاركين لالســتمرار باصدار 

تقريــر رصــد التعليــم للجميــع وتمتعــه باالســتقاللية 

والشــفافية فــي التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم، 

يتمحــور  نشــره.  علــى  اليونســكو  تشــرف  والــذي 

محتــوى التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم حــول متابعــة اإلنجــاز فــي الهــدف الرابــع بشــكل خــاص 

والتعليــم فــي أهــداف التنميــة المســتدامة األخــرى بشــكل عــام.

وبحســب مــا جــاء فــي التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم 2016 من إحصاءات واســتقاطات مســتقبلية، 

فــإن العالــم غيــر مؤهــل لتحقيــق التزاماتــه العالميــة نحــو التعليــم حتــى عــام 2084، ومــن تلــك 

اإلحصــاءات والحقائــق:

هنــاك 61 مليــون طفــل فــي عمــر المرحلــة االبتدائيــة خــارج المدرســة حتــى عــام 2014 )عمــر  •

6-11 ســنة(

هنــاك 60 مليــون يافــع فــي عمــر المرحلــة التعليميــة المتوســطة خــارج المدرســة )عمــر 14-12  •

ســنة(

 )الثـالثاء، 11 تشرين األول/ أكتوبر 2016(

فــعاليات اليوم الثاني
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هناك 143 مليون شاب في عمر المرحلة الثانوية خارج المدرسة )عمر 15-17 سنة( •

عالميً، هناك 479 مليون امرأة بالغة ال تستطيع قراءة وكتابة جملة بسيطة. •

فيمــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين فــي التعليــم، أوصــى تقريــر 2016 بتمكيــن النســاء ألنهــن 

القــادرات علــى تحقيــق اســتدامة التنميــة البيئيــة، كمــا وأن الــدول التــي لديهــا عــدد أكبــر من النســاء 

فــي البرلمــان تــزداد احتماليــة انماءهــا بمتطلبــات االتفاقيــة المتعلقــة بالبيئــة، وفــي كل األحــوال 

ال يمكــن أن تتحقــق أي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بــدون تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين 

وإدراك أهميــة التمكيــن.

أمــا الرخــاء، فأشــار التقريــر إلــى أنــه إذا اســتطاعت الــدول المنخفضــة الدخــل تحقيــق التعليــم الثانــوي 

للجميــع بحلــول عــام 2030، فيســينتصر العالــم بانقــاذ 60 مليــون شــخص مــن الفقــر.

وفيمــا يتعلــق بالســالم، فــإن النزاعــات تقــل عنــد زيــادة نســبة االلتحــاق بالتعليــم وتحقيــق العدالــة 

ولكــن لألســف فــإن %30 مــن اتفاقــات الســالم ال تشــير للتعليــم ضمــن بنودهــا.

ــة  ــا اســتراتيجية للتحــول بالتعليــم نحــو التنمي ــام العــرض، اســتعرض الســيد آرون قضاي وفــي خت

المســتدامة، كمايلــي:

التعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة. •

تحسين أوجه االنصاف خاصة لشريحة االناث والمهمشين. •

التركيــز علــى التعلــم مــدى الحيــاة خاصــة للشــباب والبالغيــن لتوســيع معارفهــم وتحســين  •

مهاراتهــم.

تصميــم أنظمــة التعليــم الرســمية وغيــر الرســمية وبرامــج التدريــب بحيــث تتنــاول وتعالــج  •

المشــاكل القائمــة فــي عالــم اليــوم.
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الجلسة الخـامسة

 أطــر المؤشرات العــالمية والقـطاعية لهدف التنمية المستدامة الرابع/ 

التعليم بحلول 2030

أدار هذه الجلسة األستاذ محمد اليعقوبي 

األمين العام )المنسق الوطني للتعليم 

للجميع( في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 

والعلوم/ وزارة التربية والتعليم في سلطنة 

عمان وقدمها االستاذ طالل الحوراني 

اختصاصي االحصاء في معهد اليونسكو 

لالحصاء، وتمحور العرض حول تحديد أطر 

المؤشرات وتنفيذها.

بــدأ األســتاذ الحورانــي عرضــه بنبــذة عــن أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتــه ومؤشــراته بمــا فيهــا 

الهــدف الرابــع، حيــث تتضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة 17 هــــدفا و 169 غايــة و 229 مؤشـــر، 

وللتعليــم منهــا 7 غــــايات و 3 وســائل للتنفيــذ، وأشــار إلــى أن للتعليــم أثــر علــى جــدول أعمــال 

والصحــة  الفقــر  علــى  القضــاء  هــي  أخــرى  غايــات  فــي  مــدرج  وهــو  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

والمســاواة بيــن الجنســين والعمــل الالئــق واالســتهالك المســؤول وتغيــر المنــاخ والســالم والعــدل 

والمؤسســات القويــة.

وعــن التحــول مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة؛ أوضــح الحورانــي أن 

مســؤولية تحديــد المؤشــرات فــي أهــداف التنميــة المســتدامة أصبحــت مناطــة بالــدول األعضــاء مــع 

التركيــز علــى مفاهيــم االنصــاف بطريقــة أوســع لتشــمل النــوع االجتماعــي، والعمــر، ومنطقــة اإلقامة، 

ــات ومؤشــرات  والمســتوى االقتصــادي االجتماعــي، واإلعاقــة، إضافــة إلــى ذلــك، حــدث تغيــرًا فــي غاي

ــع مســتويات: العالميــة والقطاعيــة واالقليميــة والوطنيــة، حيــث أوضــح  التعليــم وأصبحــت ذات أرب

أن المؤشــرات العالميــة هــي المؤشــرات المرجعيــة الموافــق عليهــا مــن الــدول األعضــاء فــي حيــن أن 
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المؤشــرات القطاعيــة تعتبــر بمثابــة إطــار عمــل لمتابعــة التقــدم نحــو تحقيــق الهــدف الرابــع علــى 

المســتوى العالمــي وعلــى أســاس قابــل للمقارنــة الدوليــة مــع نظــرة أوســع علــى مجموعــة مــن 

األولويــات القطاعيــة مــن االطــار العالمــي.

وعرض الحوراني للحضور المنصات العالمية لدعم قياس الهدف الرابع/ التعليم 2030 وهي:
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ــر المنهجيــات  • ــق التعــاون التقنــي )TCG(؛ والمســؤول عــن إعــداد التوصيــات بشــأن تطوي فري

وتحســين توافــر البيانــات الالزمــة للمؤشــرات القطاعيــة، ويضــم خبــراء فنيــون وممثلــون عــن 28 

بلــدًا وعــن منظمــات المجتمــع المدنــي، ومنظمــات دوليــة بقيــادة معهــد اليونســكو لإلحصــاء.

التحالــف العالمــي لرصــد التعليــم )GAML(؛ والمســؤول عــن معالجــة تحديــات القيــاس فــي  •

التوجيهيــة وأطــر جــودة  المعاييــر والمبــادئ  التنســيق وتطويــر  التعلــم وتحســين  تقييــم 

بيانــات تقييــم التعلــم، ويضــم خبــراء فنييــن مــن الــوكاالت الدوليــة والــدول والمجتمــع المدنــي 

وهيئــات بحثيــة وأكاديميــة.

أمــا عــن اســتعداد الــدول لرصــد الهــدف الرابــع، فقــد عــرض نتائــج تقييــم مســح جاهزيــة الــدول لرصــد 

مؤشــرات الهــدف الرابــع والــذي تــم اجــراؤه فــي نيســان 2016 وشــارك فيــه 125 دولــة تقــع فــي أربعــة 

أقاليــم مــن أصــل 146، ومــن أبــرز نتائجــه بالنســبة للــدول العربيــة وجــود اختــالف فــي توافــر البيانــات 

الالزمــة حســب المفهــوم والمصــدر، ومحدوديــة بيانــات تقييــم التعلــم فــي الــدول العربيــة باســتثناء 

المرحلــة األولــى مــن التعليــم الثانــوي، وبشــكل عــام مازالــت هنــاك حاجــة لبيانــات أكثــر تفصيــاًل.

وأنهــى الحورانــي عرضــه باســتعراض مجموعــة مــن القضايــا األساســية فــي البيانــات فــي الــدول 

العربيــة وتتمثــل فيمــا يلــي:

الســجالت اإلداريــة )نظــم معلومــات إدارة التعليــم(: نظــم متعــددة ومتناثــرة مــع وجــود ضعــف  •

فــي التنســيق وضعــف التعاون/التــآزر بيــن نظــم المعلومــات المختلفــة وفقــدان المعاييــر 

المشــتركة.

ــا ال يتــم الوصــول للفئــات  • ــات وغالب ــى أدوات منســقة لجمــع البيان المســوح األســرية: االفتقــار إل

المهمشــة مــن الســكان، إضافــة إلــى ضعــف اســتخدامها مــن قبــل المخططيــن وصانعــي 

السياســات التربويــة، كمــا أن التعليــم ال يعتبــر مــن أولويــات المكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة.

قيــاس التعلــم: تداخــل أغــراض قياســات التعلــم واالمتحانــات الوطنيــة، ومحدوديــة قيــاس  •

مهــارات الشــباب والكبــار.

ويحكــم خبرتــه فــي مؤشــرات التعليــم واحصائياتــه، أوصــى الحورانــي بإنشــاء أطــر مؤسســية تجمــع 

بيــن منتجــي ومســتخدمي بيانــات التعليــم لضمــان التغطيــة الموحــدة والشــاملة، وتقييــم نظــم 
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المعلومــات لتحديــد نوعيــة البيانــات المنتجــة وضمــان اســتخدامها فــي اتخــاذ القــرارات والتخطيــط 

الشــباب والكبــار  الوطنيــة والدوليــة، واالســتثمار فــي قيــاس مهــارات  األهــداف والغايــات  ورصــد 

كالقرائيــة ومهــارات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت.خــص المناقشــات والتداخــالت مــن 

الحضــور/ الجلســة الخـــامسة، اليــوم الثـــاني

ــوفي: أشــار إلــى أن هنــاك مشــكلة احصائيــة حقيقيــة فــي الــدول العربيــة فــي  د. عبــد الســالم الجـ

وجــود البيانــات وجمعهــا واحتســابها واســتخدامها، لــذا اقتــرح أن يتم عـــقد برنامــج تدريبي لمكاتب 

االحصــاء يدعمــه مكتــب التربيــة العربــي، أّمــا فيمــا يتعلــق بقضيــة تعــدد الجهــات الدوليــة التــي 

تطلــب بيانــات مــن موظفــي مكاتــب االحصــاء الوطنيــة والضغــط الــذي يحدثــه ذلــك عليهــم؛ اقتــرح 

ــدة مــن قبــل معهــد اليونســكو لالحصــاء وتعميمهــا  ــوفي أن يتــم تصميــم اســتمارة موحـ د. الجـ

علــى كافــة المؤسســات الدوليــة لحصــر البيانــات والمؤشــرات المطلوبــة بحيــث ترســل مــرة واحــدة.

األســتاذة ســارة شــو: تــم الحديــث خــالل يومــي الورشــة عــن غايــات الهــدف 4 وأشــار د. آرون إلــى أهميــة 

مفاهيمهــا وتعقيــد قياســها فــي بعــض الحــاالت وتداخالهــا مــع غايــات أخــرى، فمــا التوجيهــات 

والتوصيــات التــي يمكــن ان تقدمهــا كخبيــر للــدول للتركيــز علــى مؤشــر دون آخــر؟

لــم تقــر بعــد  إلــى أن اللجنــة العليــا فــي األمــم المتحــدة  االســتاذ أرون بينافــو: أود االشــارة هنــا 

المؤشــرات العالميــة لــذا اذا اردنــا الحديــث عــن ملكيــة الــدول للمؤشــرات وكان اقرارهــا عالميــا مــن 

قبــل لجنــة االمــم المتحــدة لالحصــاء وليــس لجنــة األمــم المتحــدة العليــا فســيكون األمــر مختلــف، 

وفيمــا يتعلــق بالمؤشــرات والبيانــات وكمــا ذكرنــا فــي تقريــر رصــد التعلــم أن مشــاكل ليســت فقــط 

ــات تتعلــق بالسياســات وبالسياســة خاصــة بالنســبة لموضــوع  فنيــة وانمــا هنــاك مشــاكل وتحدي

التعلــم تجعلنــا نناقــش الموضــوع علــى نطــاق أوســع، وعلــى ســبيل المثــال فــي الغايــة 4.1 والتــي 

ــت  ــد ان كان ــم التحدي ــم يت ــة األساســية لكــن ل ــة المرحل ــم مــع نهاي ــات تعل تتحــدث عــن وجــود بيان

اختبــارات وطنيــة أو دوليــة للمقارنــة مــع دول أخــرى، وبرأيــي علــى أهميــة المقارنــات الدوليــة ولكــن 

ايضــا االختبــارات الوطنيــة تتيــح للدولــة مقارنــة أداء الطلبــة بيــن قيــاس وآخــر وتســاعد علــى معالجــة 

ــا تأهيــل المعلميــن والمناهــج. قضاي
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د. شــيرين حـــامد: العــرض شــمولي ومفيــد إلّا أنــه يضعنــا أمــام مســؤوليات كبيــرة وتحديــات تتعلــق 

بمؤشــرات التعليــم، ولــدي هنــا ثــالث نقــاط: االولــى؛ هــل قــام معهــد اليونســكو لالحصــاء كجهــة 

مســؤولة عــن جمــع البيانــات واعــداد المؤشــرات بوضــع خطــة لمســاعدة الــدول علــى إعــداد الميــدان 

التربــوي للتغييــر فــي منهجيــة المؤشــرات؟، الثانيــة؛ فــي أهــداف التنميــة األلفيــة كان موظفــو 

اقســام التخطيــط التربــوي هــم األبطــال فــي عمليــات تجميــع البيانــات والمؤشــرات أمــا اآلن ومــع 

التحــول إلــى التركيــز علــى التعلــم وجودتــه ضمــن التنميــة المســتدامة فالــدول بحاجــة لخبــرات 

متعــددة فــي عمليــات القيــاس وتصميــم مقاييــس التعلــم فكيــف ســتواءم الــدول وتوفــر تلــك 

الحاجــات، الثالثــة: كيــف ســتتعامل اليونســكو مــع المؤشــرات الوطنيــة والتــي ســتتباين بيــن الــدول 

بحســب أولوياتهــا االســتراتيجية، فهــل ســتقومون بعمــل معايــرة دوليــة حيــث يتطلــب ذلــك جهــود 

وعمليــات فنيــة معقــدة وتكاليــف مضاعفــة، أرجــو التوضيــح.

ــه  ــلس التعــاون، نشــكر مكتــب التربيــة العربــي علــى مبادرت د. علــي األلمعــي: بالنســبة لــدول مجـ

ــدول وبنــاء القــدرات فــي المؤشــرات واالحصــاء، واقتــرح أن يتــم توفيــر خبيــر مؤشــرات  فــي دعــم ال

تربويــة فــي مكتــب يونســكو الدوحــة ليقــدم الخدمــات الفنيــة المطلوبــة للمنطقــة حيــث ال يوجــد 

خبيــر حاليــً، وبالنســبة لتعــدد المؤشــرات التربويــة فــي المؤسســات الدوليــة فقــد قمنــا بالســعودية 

بتجميــع مؤشــرات البنــك الدولــي واليونســكو ومؤسســة التعــاون االقتصــادي فوصــل عددهــا 148 

مؤشــرًا ونرجــو هنــا ان يكــون لنــا صــوت فــي اجتمــاع مدريــد بضــرورة توحيــد تلــك المؤشــرات بيــن 

المؤسســات الدوليــة.

فريــال خـــان: ســيقدم الســيد طــالل الحورانــي مــن معهــد اليونســكو الدعــم الفنــي لــدول مجلــس 

التعــاون فــي االحصــاءات التربويــة. أمــا عــن التقييمــات الوطنيــة والدوليــة فــأود ان اشــير ان الوطنيــة 

قيمــة جــدا وتعطــي الدولــة بيانــات مالءمــة للنظــام التعليمــي بخــالف بعــض الدراســات الدوليــة التــي 

قــد ال تنســجم مــع المناهــج الوطنيــة، كمــا وتوفــر التقييمــات الوطنيــة نقــاط مرجعيــة للمقارنــة عبــر 

الوقــت، وينبغــي أن يتــم جمــع البيانــات عــن التعليــم بحيــث تشــمل الطلبــة خــارج المــدارس وليــس 

فقــط أولئــك الملتحقيــن بهــا، كمــا ومــن الضــرورة بمــكان أن يتــم تحليــل البيانــات بحســب متغيــر 
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مواطــن/ مقيــم الن ذلــك يضمــن قيــاس مــدى تحقــق أوجــه االنصــاف.

ــات دقيقــة ومــا هــي  د. محمــود المســاد: كيــف يضمــن معهــد اليونســكو لإلحصــاء الوصــول لبيان

آليــات التحـــقق مــن دقـــة الرقـــم وشــفافيته؟

طــالل الحورانــي: أجــاب عــن مجموعــة مــن االســئلة والتداخــالت، وقــال أنــه بالنســبة للمؤشــرات فالــدول 

مطالبــة بااللتــزام فقــط بالمؤشــرات االحدى عشــر الرئيســة.

الجلسة السـادسة:

حـــلقة نقــاش حــول التنســيق والتعــاون فــي تنفيــذ هــدف التنميــة المســتدامة 

الرابــع/ التعليــم 2030 علــى المســتوى العالمــي واالقليمــي ودون االقليمــي 

ــي والوطن

أدار هــذه الجلســة ســعادة د. خالــد الرشــيد الوكيــل 

المســاعد للمنشــآت التربويــة والتخطيــط فــي وزارة 

ــت، وشــارك فيهــا كل  التربيــة والتعليــم فــي الكوي

مــن د. فريــال خـــان/ مكتــب اليونســكو فــي الدوحــة، 

االيونســكو  معهــد  مــن  ديــوف  عثمــان  واالســتاذ 

الدولــي للتخطيــط، واالســتاذ طــالل الحورانــي مــن 

يايــوي  واألســتاذة  لإلحصــاء،  اليونســكو  معهــد 

ســينجي مــن مكتــب اليونســكو فــي بيــروت.

آليــات ومنهجيــات تنفيــذ خارطــة  تمحــور عــرض د. خــان حــول المضاميــن واآلثــار المترتبــة علــى 

الطريــق 2030، مــع التركيــز علــى المنهجيــات والســبل التــي مــن شــأنها تحســين مســتوى مخرجــات 

 د. فريال خـان
خـارطة الطـريق لتنفيذ التعـليم بحـلول عام 2030 في الدول العربية

اآلثار بالنسبة لدول مجلس التعاون
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التعليــم ومواءمتهــا للحيــاة وحاجــات ســوق 

العمــل، فعلــى الرغــم مــن االنفــاق الجيــد علــى 

التعليــم اال أن النوعيــة والجــودة المناســبة ال 

تظهــر آثارهــا فــي عمليــات التعلــم.

كمــا وأشــارت د. خـــان الــى أن هنــاك حاجة لبناء 

القــدرات فــي مجــاالت السياســات المبنيــة على 

الجيــدة  الحوكمــة  علــى  التركيــز  مــع  األدلــة 

المبــادرة  وأن  كمــا  والشــراكات،  والمســاءلة 

والملكيــة والعمــل فيمــا يتعلــق بالمؤشــرات التعليميــة الوطنيــة ينبغــي أن تبــدأ مــن الــدول فهــي 

ــة واالجتماعيــة  االقــدر علــى اختيــار مــا يناســب حاجاتهــا وخططهــا الوطنيــة وســياقاتها االقتصادي

وأولوياتهــا.

حمــل عــرض االســتاذ عثمــان ديــوف عنــوان »متطلبــات بنــاء القــدرات لتنفيــذ الهــدف الرابــع بمــا فيهــا 

التنســيق بيــن التخطيــط والتمويــل« وتنــاول 

والتمويــل  التخطيــط  هــي  محــاور  أربعــة 

المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق 

والمهــام والتحديــات التــي ينبغــي معالجتهــا، 

الــدول  وحاجــات  المطلوبــة،  القــدرات  ثــم 

القــدرات. لتنميــة  واألفــراد 

لتحقيــق  والتمويــل  التخطيــط  محــور  ففــي 

أهــداف التنميــة المســتدامة؛ تحــدث االســتاذ 

األستاذ عـثمان ديـوف
تمويل التعليم وسياساته/ المعهد الدولي للتخطيط التربوي
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عثمــان عــن تحليــل قطــاع التعليــم )األجنــدة الوطنيــة(، وتعريــف أولويــات السياســة واالســتراتيجيات 

األساســية، ومســتهدفات/غايات الخطــة )األجنــدة الوطنيــة أهــداف التنميــة المســتدامة(، وتصميــم 

البرامــج واألنشــطة وآليــات التنفيــذ لتلــك الخـــطة، وحســاب التكاليــف التمويــل ثــم تصميــم آليــات 

الرصــد والتقييــم.

أمــا عــن القــدرات الالزمــة لتحقيــق أهــداف االجنــدة الوطنيــة والتنميــة المســتدامة فأشــار ديــوف أنهــا 

تتضمــن القــدرات المؤسســية والتنظيميــة والفنيــة وتشــمل القــدرة علــى تحليــل النفقــات وجمــع 

ــل  ــل والقــدرة علــى تحوي ــر اســتراتيجيات التموي ــر الماليــة وتطوي ومعالجــة االحصــاءات الماليــة وغي

ــى خطــط عمــل وتصميــم البرامــج والمشــاريع الالزمــة وإعــداد وتنفيــذ  أهــداف التنميــة الوطنيــة إل

ميزانيــات التعليــم.

وأكــد أن التنســيق عالــي المســتوى بيــن ادارات التخطيــط وادارات الشــؤون المالية متطلب أساســي 

لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة باســتخدام مجموعــة مــن األدوات والمنهجيــات والتــي تشــمل 

نمــاذج المحــاكاة وإطــار االنفــاق المتوســط والميزانيــات المبنيــة علــى البرامــج وتقريــر األداء الســنوي 

باســتخدام مؤشــرات األداء المالءمــة.

اســتعرضت االســتاذة يايــوي مبــادرات اليونســكو فــي االقليــم العربــي لدعــم تحقيــق الهــدف الرابــع/ 

التعليــم بحلــول 2030، ومنهــا مجموعــة الدعــم اإلقليميــة العربيــة والمنصــة العربيــة لتحقيــق 

مــن  والتعلــم  والتشــبيك،  للتواصــل  وهــي منصــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن   4 الهــدف 

الــدروس المســتفادة، وتحدثــت أيضــا عــن الملفــات الوطنيــة وهــي عبــارة عــن بيــان إحصائــي للدولــة 

واالتجاهــات  والتحليــالت  الحالــي  الوضــع  علــى  يركــز  وتربــوي(  اقتصــادي  اجتماعــي  )ديموغرافــي، 

المتعلقــة بغايات/مســتهدفات الهــدف الرابــع ووســائل التنفيــذ، وتســتهدف الملفــات الوطنيــة 

الخطــط  فــي  الرابــع  الهــدف  لدمــج  الخصــوص الســتخدامها كمرجــع  األعضــاء علــى وجــه  الــدول 

الوطنيــة.

األستاذة يايوي سينجي
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 ملخص المناقشات والتداخالت من الحضور/ الجلسة السادسة، اليوم الثـاني

ــيات التخطيــط  د. عبــد الســالم الجوفــي: أكــد علــى ضــرورة تنميــة قــدرات األفــراد الســتخدام منهجـ

البرامجــي والموازنــة المبنيــة علــى النتائــج، وذكــر أنــه فــي خضــم تبنــي خطــط التحــول االقتصــادي 

فــي دول مجلــس التعــاون فالبــد أن يمتلــك المخطــط التربــوي األدلــة واالدوات التــي تســاعده علــى 

اقنــاع الجهــاز المالــي بجــدوى االســتثمار فــي التعليــم وعوائــده التــي قــد تكــون متوســطة إلــى 

طويلــة المــدى وإال فــإن الخســارة ســتكون كبيــرة.

طــالل الحورانــي: ســيلتئم اجتمــاع مدريــد فــي 26 مــن الشــهر الحالــي القــرار المؤشــرات العالميــة 

والحاجــة لالنتظــار فيمــا يتعلــق بالمؤشــرات الوطنيــة الخاصــة بالخطــط الوطنيــة، ووجــه دعــوة مــن 

معهــد اليونســكو لالحصــاء للــدول التــي لديهــا ممثليــن فــي اللجنــة أن يتشــاوروا مــع المعنييــن 

فــي دولهــم واقليمهــم اليصــال الصــوت حــول الحاجــات واالولويــات والتحديــات فــي االقليــم العربــي.

الجلسة الختامية: التوصيات

أدار الجلســة الختاميــة األســتاذة أمــل الكــوس المنســق الوطنــي للتعليــم 2030 فــي دولــة االمــارات، 

ود. عبــد الســالم الجوفــي ممثــل مكتــب التربيــة العربــي، و د. فريــال خـــان ممثلــة مكتــب اليونســكو 

فــي الدوحــة واالســتاذ خلفــان عنــون مســؤول الخدمــات المســاندة فــي المركــز االقليمــي للتخطيــط 

التربــوي.

عبــر الحضــور فــي الجلســة عــن تقديرهــم لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة علــى كــرم الضيافــة 

حســين  معالــي  ووزيرهــا  والتعليــم  التربيــة  بــوزارة  ممثلــة  اللقــاء  وطيــب  األســتقبال  وحفــاوة 

الحمــادي، كمــا شــكروا الشــركاء مــن مكاتــب اليونســكو المختلفــة وممثلــي المؤسســات الدوليــة 

والمركــز  التعليــم  لجــودة  االقليمــي  والمركــز  االنمائــي  المتحــدة  االمــم  ومكتــب  كاليونيســيف 

االقليمــي لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت علــى دعمهــم للــدول، وتمنــوا منهــم زيــادة التنســيق 

والتعــاون فيمــا بينهــم لحســن اســتخدام المــوارد الماليــة والبشــرية فــي تلبيــة حاجــات الــدول فــي 



المركـــــــــــــز اإلقليمـــــــــــــي للتخطيـــــــــــــط التربـــــــــــوي

 58

التخطيــط بكفــاءة وفعاليــة لالنظمــة التعليميــة مــع االهتمــام باألولويــات فــي دول مجلــس التعــاون 

وأهمهــا تحســين جــودة مخرجــات التعليــم وعمليــات التعلــم.

وشــكر الحضــور المركــز االقليمــي للتخطيــط التربــوي علــى تعاونــه المســتمر مــع وزارات التربيــة فــي 

دول مجلــس التعــاون وحرصــه علــى تلبيــة حاجــات العامليــن فــي ادارات التخطيــط التربــوي.

وفي نهاية الجلسة تم توزيع الشهادات على الحضور والمشاركين.
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خـــصص اليــوم الثالــث مــن االجتمــاع التنســيقي للشــركاء فــي دعــم تنفيــذ الهــدف الرابــع/ التعليــم 

بحلــول 2030 وتحقيــق غاياتــه فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وبشــكل أكثــر تحـــديدا كان 

محــور االجتمــاع هــو كيــف يمكــن حشــد جهــود وامكانــات المؤسســات الشــريكة لتنفيــذ توصيــات 

االجتمــاع اإلقليمــي العربــي األول الــذي عقــد فــي كانــون أول 2015 فــي القاهــرة تحــت عنــوان »نحــو 

العمــل الجماعــي لتحقيــق هــدف التعليــم 2030 فــي المنطقــة العربيــة«، وحضــره ممثلــون عــن 

والخبــراء  المهنيــة  واالتحــادات  المدنــي  والمجتمــع  والمانحيــن  والدوليــة  الحكوميــة  المؤسســات 

فــي التعليــم، حيــث اتفــق الحضــور علــى أجنــدة الطريــق ومكوناتهــا للعمــل علــى مســتوى الــدول 

األعضــاء والشــركاء فــي اجنــدة 2030.

 )الثـالثاء، 11 تشرين األول/ أكتوبر 2016(

فــعاليات اليوم الثـالث
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وقـد حضر اجتماع الشركاء في دبي السيدات والسادة ممثلوا المؤسسات التالية:

المؤسسات اإلقليمية والوطنيةالمؤسسات الدولية

 مكتب يونسكو بيروت

يايوي سيجي •

 مكتب يونسكو الدوحــة

انا بولني، فريال خان، •

اشوك نيجام، جوزي كانج •

 معهد اليونسكو لالحصاء

طالل الحوراني •

 المعهد الدولي للتخطيط التربوي

عثمان ضيوف •

 مكتب األمم المتحـدة االنمائي

اشوك نيجام •

اليونيسيف •

نسيم آول •

عــَلم طــفل •

لينا الدرهام •

دبي العطاء •

سعـيد االسماعيلي •

 مكتب التربية العربي

عبد السالم الجوفي •

 المركز االقليمي لجودة التعليم

عمر بن عدنان جلون •

 المركز االقليمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

هاله عامر •

 المركز االقليمي للتخطيط التربوي

مهره المطيوعي ، شيرين حامد •

طه مصطفى، االء أبوغربية •

مصطفى السعدي •

 اللجنة الوطنية لليونسكو

سناء كريم •

الجامعة البريطانية/ دبي

سولومون ارولراج ديفيد •

وقد أسفر عن االجتماع المخرجات التالية:

والتــي . 1 الخليجــي  التعــاون  لــدول مجلــس  العمــل  الخــاص بمجموعــة  المرجعــي  اإلطــار  اقــرار 

.2030 التعليــم  الرابــع/  للهــدف  تحقيقهــا  لضمــان  الــدول  دعــم  علــى  ســتعمل 

 تحديــد أدوار ومهــام الشــركاء فــي مجــاالت محــددة ذات أولويــة تــم اســتخالصها مــن النقاشــات . 2

والعــروض فــي اليــوم األول والثانــي، كمــا يلــي:
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االولويات 
الرئيسة

 المجاالت المحددة/)األدوات 
والنتائج...الخ(

 أدوار الشركاء 
ومسؤولياتهم

تنمية القدرات في 

تخطيط التعليم 

لمبادرة 2030

التدريب •

التكامل والتناغم بين الخطط الوطنية  •

والهدف 4.

دليل وأدوات •

التقرير المرتبط بالتخطيط )كيف نجمع  •

البيانات وماذا نكتب في التقرير(

سيقدم مكتب اليونسكو في  ●

الدوحة الدعم الفني والتنسيق 

بين المعنيين

مكتب التربية العربي ●

المركز االقليمي للتخطيط  ●

التربوي وشركاءه

تفحص البيانات 

ومصادر البيانات 

التي تمكن الدول 

من تحقيق الهدف 4 

ومسستهدفاته

تنظيم منتدى لتقييم البيانات من قبل  ●

الدول او على مستوى وطني

ما الفجوات في البيانات؟ •

ما المجاالت التي نحتاج لالستثمار فيها؟  •

لتنفيذ مسوحات جديدة؟

دعوة واشراك المعنيين. •

منتجوا ومستخدموا البيانات •

مراجعة نظام/ أدوات جمع البيانات الحالية )تقييم  ●

جودة البيانات التي يتم جمعها(

تطوير دليل لمنسقي التعليم 2030 لتعزيز  ●

قدراتهم على انتاج مؤشرات ذات جودة.

سيقدم مكتب اليونسكو في  ●

الدوحة الدعم الفني وينسق بين 

مكاتب اليونسكو المعنية

معهد اليونسكو لالحصاء ●

مكتب التربية العربي ●

المركز االقليمي للتخطيط  ●

التربوي

اليونيسيف ●

شركاء آخرين ●

1

2
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جودة التعليم 

وتحسين مخرجات 

التعليم

دراسات الحالة في دول مجلس التعاون  ●

الستة كدليل لتوجيه السياسات

ورشة مؤشرات الجودة بالتعاون مع الشركاء  ●

والمعنيين في االقليم بما يتالءم مع الهدف 

4

تقديم الدعم لتحسين نتائج الطلبة في  ●

التقييمات الوطنية والدولية على حد سواء.

تنفيذ برامج تدريب متخصصة لتعزيز الجودة  ●

باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مراجعة شبه اقليمية لبرامج تدريب  ●

المعلمين وسياسات التقييمات الوطنية.

سيقدم مكتب اليونسكو في  ●

الدوحة الدعم الفني وينسق بين 

مكاتب اليونسكو المعنية

المركز االقليمي لجودة التعليم ●

مكتب التربية العربي ●

المركز االقليمي للتخطيط  ●

التربوي

المركز االقليمي لتكنولوجيا  ●

المعلومات واالتصاالت

التمويل لتجويد 

التعليم: هل نستثمر 

في أوجه تتصل 

بالجودة؟

تحسين فهم الهيكل المالي للدولة ●

التخطيط المالي )كلفة التخطيط: نماذج  ●

المحاكاة/ االسقاطات(

● )MTEF( برامج

تقرير االداء )الرصد والتقرير، مؤشرات االداء  ●

الرئيسية(

الموازنات السنوية ●

تقديم ملخصات السياسات، تنظيم منتدى  ●

للسياسات.

سيقدم مكتب اليونسكو في  ●

الدوحة الدعم الفني وينسق بين 

مكاتب اليونسكو المعنية

مكتب اليونسكو في بيروت ●

المعهد الدولي للتخطيط  ●

التربوي

المركز االقليمي لجودة التعليم ●

مكتب التربية العربي ●

المركز االقليمي للتخطيط  ●

التربوي

مكتب التربية العربي ●

اليونيسيف ●

3
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ملحق 1

قـائمة باسماء الحضور والمشاركين

الوظيفةالقـسمالمؤسسةالدولةاالسماللقب

مدير مشاريع أولقطاع االداء الحكوميمكتب رئاسة مجلس الوزراءاالماراتحصة غفاريا.

أ.
سالم سعيد 

القريني
مديرإدارة التطوير المؤسسيوزارة التربية والتعليماالمارات

وزارة التربية والتعليماالماراتحسام العلماءد.

إدارة المنظمات والعالقات 

التعليمية الخارجية/ واللجنة 

الوطنية للثقافة والعلوم

مدير

وزارة التربية والتعليماالماراتفوزية مرزوقيأ.
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 

والعلوم

مديرادارة البرامج و األداءمجلس ابوظبي للتعليماالماراتقاسم الهاشميم.

مجلس ابوظبي للتعليماالماراتسارة شوا.
مكتب التخطيط والشؤون 

االستراتيجية
مدير برنامج

االماراتكرستيان كوتيزا.
الهيئة االتحادية للتنافسية 

واالحصاء
مستشار خاص

االماراتعمر عزيزا.
الهيئة االتحادية للتنافسية 

واالحصاء
المشاريع الخاصةداارة التطوير المؤسسي

د.
شيخه عبداهلل 

محمد مفيز
وزارة التربية والتعليمالبحرين

ادارة التخطيط والمشاريع 

التربوية
مدير

سعادة د.
عبد الرحمن بن عمر 

البراك
وكالة التخطيط والمعلوماتوزارة التعليمالسعودية

وكيل الوزارة 

للتخطيط 

والمعلومات
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سعادة د.
علي بن عبده بن 

علي االلمعي
التخطيط والسياساتوزارة التعليمالسعودية

مدير عام ، األمين 

العام والمنسق 

الوطني للتعليم 
2030

ا.
سعد بن محمد 

البيز
االدارة العامة للتخطيط وزارة التعليمالسعودية

والسياسات
مشرف عام تخطيط 

وسياسات

سعادة د.
خالد عبداهلل سعد 

الرشيد
وزارة التربيةالكويت

الوكيل المساعد 

للمنشآت التربوية 

والتخطيط

ا.
دالل احمد حمود 

البالول
التخطيطوزارة التربيةالكويت

مدير التخطيط 

والمتابعة

ا.
وضحى سعدي 

الظفيري
ادارة التخطيطوزارة التربيةالكويت

كبير أخصائي 

اإلحصاء، ورئيس 

قسم

أ.
محمد بن سليم بن 

حمد اليعقوبي
وزارة التربية والتعليمعمان

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 

والعلوم

األمين العام 

)المنسق الوطني 

للتعليم للجميع(

أ.
بدر بن سليمان بن 

حمود الحارثي
وزارة التربية والتعليمعمان

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 

والعلوم

مدير دائرة قطاع 

التربية

ا.
خالد بن حمد 

الخروصي
عضو احصاء تربويدائرة االحصاء والمؤشراتوزارة التربية والتعليمعمان

أ .
تركي بن عبداهلل 

بن زيد آل محمود
قطر

وزارة التعليم والتعليم 

العالي
مديرإدارة التخطيط والجودة

د.
عمر بن عدنان بن 

درويش جلون
السعودية

المركز االقليمي للجودة 

والتميز في التعليم
نائب المدير العام

أ .
هاله مصطفى 

محمد عامر
البحرين

المركز االقليمي لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت
قائم باعمال مدير
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د.
عبد السالم محمد 

حزام الجوفي
السعودية

مكتب التربية العربي لدول 

الخليج
المستشار التربوي

د.
ماجد بن عطية 

السلمي
نائب رئيس اللجنةقطاع التربيةغرفة جدةالسعودية

البحرينأمين الشرقاويأ .
برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائــــي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي-

البحرين
الممثل المقيم

البحرينعلي سلمان صالحأ.
برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي-

البحرين
محلل برامج

برنامج علم طفالالوكالة األوروبيــة للبيئةقطرلينا الدرهامأ.
كبير أخصائي 

التعليم

السعوديةاشوك نيجامأ.
برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائــــي
الممثل المقيم

االماراتناتاشا ريدجد.

مؤسسة الشيخ سعود 

بن صقر القاسمي لبحوث 

السياسة

المدير التنفيذيالبحوث

االماراتسوهين جوند.

مؤسسة الشيخ سعود 

بن صقر القاسمي لبحوث 

السياسة

المديرالبحوث

االماراتفرود ةيرنجأ.
برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائــــي
الممثل المقيم

اليونيسيفالسعوديةنسيم آولأ.
نائب ممثل 

اليونيسيف

مديرمكتب ايونسكو بالدوحةاليونسكوقطرانا بولنيا.

اخصائي أبحاثمكتب اليونسكو الدوحةاليونسكوقطرفريال خاند.
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مساعد تربويمكتب اليونسكو بالدوحةاليونسكوقطرماريسيل فرنانديزأ.

مساعد تربويمكتب اليونسكو بالدوحةاليونسكوقطرجوزي كانجأ.

مديرتقرير الرصد العالمي للتعليماليونسكوفرنساآرون بينافوتأ.

اليونسكولبنانيايوي سيجيأ.
المكتب االقليمي للتعليم في 

الدول العربية
أختصاصي اول برامج

اختصاصي احصاءمعهد اليونسكو لإلحصاءاليونسكوكنداطالل الحورانيا.

فرنساعثمان فاربا ضيوفا.
المعهد الدولي للتخطيط 

التربوي
التكلفة والمالية

اختصاصي سياسات 

وتخطيط

ا.
مهره هالل 

المطيوعي
اإلمارات

المركز االقليمي للتخطيط 

التربوي
مدير

ا.
احمد محمد امين 

ندا
اإلمارات

المركز االقليمي للتخطيط 

التربوي
اداري اولمكتب مدير المركز

ا.د.
مختار نورالدين 

عثمان
اإلمارات

المركز االقليمي للتخطيط 

التربوي
مستشار تربوي

د.
محمود احمد 

محمود المساد
اإلمارات

المركز اإلقليمي للتخطيط 

التربوي
خبير تربوي

د.
شيرين صبحي 

محمد حامد
االمارات

المركز اإلقليمي للتخطيط 

التربوي
خبير تربوي

د.م.
طه مصطفى 

محمد مصطفى
اإلمارات

المركز اإلقليمي للتخطيط 

التربوي
الخدمات المساندة

مسؤول التقنيات 

والمعلومات

اإلماراتخلفان محمد عنونا.
المركز االقليمي للتخطيط 

التربوي
الخدمات المساندة

مسؤول الخدمات 

المساندة
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ا.
مصطفى السعدي 

محمد
اإلمارات

المركز اإلقليمي للتخطيط 

التربوي
اداري

ا.
شاهجهان محمد 

حنيف
اإلمارات

المركز اإلقليمي للتخطيط 

التربوي
مشرف فني صيانة

ا.
االء مصطفى 

أبوغربية
االمارات

المركز اإلقليمي للتخطيط 

التربوي
منسق تدريب

وزارة التربية والتعليماالماراتخولة ابراهيم المعالسعادة.

الوكيل المساعد 

لقطاع المناهج 

والتقييم

وزارة التربية والتعليماإلماراتامل الكوسسعادة

الوكيل المساعد 

لألنشطة والبيئة 

المدرسية

ا.
ابو بكر يوسف 

النقبي
خبير مساعدادارة ترخيص وتقييم المعلمينوزارة التربية والتعليماإلمارات

ا.
محمد صالح الدين 

مضوي
خبيرادارة مصادر التعلموزارة التربية والتعليماالمارات

ضابط اول برامجدبي العطاءاإلماراتسعيد االسماعيليأ.

أ .
عائشة خلف جمعة 

الكعبي
االمارات

برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائــــي
محلل برامجالبرامج

ا.
سناء عبد العظيم 

فرغلي كريم
إدارة االرشاد الطالبيوزارة التربية والتعليماإلمارات

موجهه أولى إرشاد 

طالبي

ا.
عائشة سيف 

سلطان الصيري
مديرةادارة الصحة واللياقة البدنيةوزارة التربية والتعليماإلمارات

مديرادارة التربية الخاصةوزارة التربية والتعليماإلماراتنورة ابراهيم المريا.
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ملحق 2

كلمة معالي وزير التربية والتعليم في دولة االمارات العربية المتحدة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 يســعدني أن أرحــب بكــم علــى أرض دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي اجتماعكم التنســيقي هذا 

بهــدف حشــد االجمــاع لتنســيق االســتراتيجيات الوطنيــة لتحقيــق غايــات هــدف التنميــة المســتدامة 

الرابــع » التعليــم بحلــول عــام 2030، والــذي تبنتــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع التركيــز 

ــا علــى المســتوى الوطنــي ورؤيتكــم  ــا واحــد، ورؤيتن علــى جــودة التعليــم. مؤكــدًا لكــم أن هدفن

علــى المســتويين العالمــي واإلقليمــي واحــدة أيضــً. فكالنــا نســعى إلــى التنميــة المســتدامة، وأن 

التعليــم هــو المعبــر الوحيــد للتنميــة الشــاملة. فقــد قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 

آل مكتــوم وهــو يبــارك التحــّول الكبيــر فــي وزارة التربيــة والتعليــم قبــل فتــرة وجيزة » أن مســتقبلنا 

يبــدأ مــن مدارســنا، وأن الجميــع مطالــب بتحمــل المســؤولية أمــام أجيالنــا وأبنائنــا » وأضــاف ســموه 

» أن تطويــر التعليــم عمليــة حتميــة وليــس عمليــة اختياريــة، ويحتــاج مّنــا لإلصــرار، وال مجــال لألعــذار، 

ونحــن نتطلــع إلــى جيــل يمتلــك مهــارات المســتقبل، وإلــى ميــدان تربــوي داعــم وناصــح ، وقــادر علــى 

مواكبــة التغيــرات والتطــورات » .

 وحقيقــة هــذا هــو همكــم، ومجــال ســعي العالــم بأجمعــه، وحركــة تعليــم الجميــع علــى وجــه 

الخصــوص، وفقــً لتحولهــا األخيــر لتعليــم مــا بعــد عــام 2015 نحــو تعليــم جيــد ومنصــف، إنســاني، 

الثقافــي، فضــاًل  االجتماعيــة والحمايــة والتنــوع  اإلنســان والكرامــة والعدالــة  يرتكــز علــى حقــوق 

علــى المســؤولية المشــتركة والمحاســبة. فهــو تعليــم ضــروري للســالم وتحقيــق الــذات اإلنســانية 

والتنميــة المســتدامة.

 كمــا و يســعدني أن ‘اوضــح لحضراتكــم أن جهودنــا التربويــة ومــا خططنــا لــه وبدأنــا بتنفيــذه 

ــر صاحــب الســمو الشــيخ  ــة هــي محــل تقدي ــة الدول ــوزارة المنســجمة أصــاًل مــع رؤي ــة ال تحقيقــً لرؤي
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خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اهلل، كمــا هــي محــل تقديــر ومتابعــة شــخصية 

مــن أصحــاب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 

الــوزراء حاكــم دبــي، والشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي القائــد األعلــى للقــوات 

المســلحة، وإخوانهــم أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس األعلــى حــكام اإلمــارات حفظهــم اهلل. إذ 

تضمنــت هــذه المســتجدات تغيــرًا هيكليــً تــم بموجبــه دمجــً لجميــع مراحــل التعليــم مــا قبــل 

المدرســي والمدرســي فــي التعليــم العــام والتعليــم العالــي فــي إطــار وزارة واحــدة تحقــق انســيابية 

مميــزة فــي السياســات والتخطيــط والعمليــات التشــغيلية والمتابعــة، إضافــة إلــى تحقيقهــا لضمان 

الجــودة والربــط االســتراتيجي القائــم علــى بنــاء القــدرات المؤسســية. األمــر الــذي اســتوجب بنــاء 

فريــدًا لســلم تعليمــي يأخــذ بمســارين للتعليــم عــام ومتقــدم للصفــوف مــن العاشــر وحتــى الثانــي 

عشــر، يوفــران بيئــة مناســبة وفــرص أكبــر لتعزيــز مهــارات الطالــب البحثيــة والتطبيقيــة والهويــة 

الوطنيــة، إضافــة إلــى مســار النخبــة الــذي يبــدأ مــن الصــف الســابع ويهيــئ لهــم مســتقبل تنافســي 

عالمــي راق ورفيــع. مــع التركيــز علــى توســيع قاعــدة االلتحــاق لمرحلــة التعليــم قبــل المدرســي وفقــً 

ألفضــل نمــاذج التعليــم النوعــي ألطفــال هــذه المرحلــة.

 وقــد رافــق هــذه التغيــرات فــي الهيكلــة والسياســات عمــاًل مكثفــً فــي المناهــج واألنشــطة وإعــداد 

القيــادات وهيئــات التدريــس كمتطلبــات لتنفيــذ فّعــال ومتميــز بــدأ اعتبــارًا مــن بدايــة هــذا العــام 

الدراســي. فقــد شــملت عمليــة تطويــر المناهــج اجــراءات ثالثــة هــي: التأليــف ومواءمــة المناهــج 

واســتحداث مــواد دراســية جديــدة، حيــث شــملت عمليــة اســتحداث المــواد الدراســية الجديــدة: 

التكنولوجيــا، والتصميــم االبتــكاري، ومهــارات الحيــاة، وإدارة االعمــال، والعلــوم الصحيــة. هــذا فضــاًل 

عــن تخصيــص مســاحة واســعة مــن االنشــطة التــي تســتهدف بنــاء شــخصية الطالــب المثقــف 

والمهــاري المســؤول، إلــى جانــب إكســابهم مهــارات حيــاة منوعــة وتعزيــز قدراتهــم وخبراتهــم 

الحافــزة علــى االبتــكار وتنميــة هويتهــم الوطنيــة وتعميــق معانــي الفخــر واالعتزاز بالوطــن والقيادة.

وطنيــة  بمعاييــر  اإلماراتيــة  للمدرســة  مبتكــرا  نموذجــا  أرســينا  قــد  نكــون  التغييــرات  وبهــذه 

ومواصفــات عالميــة، يخــدم اســتراتيجية الدولــة التطويريــة ويلبــي احتياجاتهــا المســتقبلية، بنفــس 
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الوقــت الــذي يوفــر فيــه جيــال مــن المبدعيــن القادريــن علــى تلبيــة خطــط الدولــة الطموحــة نحــو 

المســتقبل. علمــا بــأن هــذا النمــوذج للمدرســة اإلماراتيــة يقــوم علــى ركائــز أساســية عــدة: تتمثــل 

فــي مناهــج وطنيــة مطــورة، ومبنــى مدرســي مؤســس وفــق أعلــى المواصفــات العالميــة، وبيئــة 

تعليميــة حافــزة وآمنــة تزخــر بالتفاعــل واالندمــاج، فضــال عــن توفيــر معلميــن ذوي كفــاءة عاليــة 

تخضــع لعمليــات تدريــب مســتمرة. أّمــا عــن الطالــب فــي هــذا النمــوذج فإنــه ســيمتلك مهــارات خاصــة 

مثــل: اإلبــداع، والتمكــن مــن المهــارات التكنولوجيــة، والفكــر الناقــد، والتعــاون مــع اآلخريــن، والثقــة 

ــادة. بالنفــس، والشــغف نحــو المعرفــة، ومهــارات القي

إننا نتطلع باهتمام بالغ إلى نتائج اجتماعكم وتوصياته بشأن:

اإلجــراءات التــي تتخذونهــا لمشــاركة المعلومــات والتحديثــات فــي ســياق تحقيــق هــدف التنميــة 

الرابــع علــى المســتوى العالمــي واإلقليمــي والوطنــي.

مــا تتوصلــون إليــه مــن آليــات للتعــاون والتنســيق لتطبيــق التعليــم بحلــول عــام 2030 فــي دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي.

وما تكشفون عنه من حاجات لتنمية القدرات للتخطيط في هذا المجال.

ومــن جانبنــا ســوف نتابــع عــن كثــب تنفيــذ مــا يخــص دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة فيمــا تتوصلــون 

إليــه، وكيــف تصطــف مــع تجديداتنــا ومــا نتطلــع إليــه فــي تعليــم نوعــي متميــز. وكيــف نطبــق 

بتميــز أيضــا خارطــة الطريــق العربيــة لهــدف التنميــة المســتدامة الرابــع فــي دولتنــا وصــوال لألهــداف 

المنشــودة بمشــيئة اهلل.

هــذا مــا عّبــرت عنــه بالهــم الواحــد والهــدف الواحــد الــذي نعمــل عليــه جميعــا، ونجتهــد بــل ونصــر 

علــى تحقيقــه بمشــيئة اهلل.

آمــال أن تكــون اقامتكــم ســارة وأهــداف  الترحيــب بكــم  وختامــا فإننــي ســعيد بلقائكــم وأكــرر 

وبركاتــه. اهلل  ورحمــة  عليكــم  والســالم  وتوفيقــه  اهلل  بعــون  محققــة  اجتماعكــم 
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ملحق 3

كلمة سعادة مدير المركز االقليمي للتخطيط التربوي

بســم اهلل الرحمــن الرحيــم والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلين محمــد بــن عبــداهلل وال بيتــه 

وصحبــه أجمعيــن

معالي/ المهندس حسين ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس ادارة المركز

 سعادة ..............

السادة الضيوف

األخوة واالخوات

ــاح وأنتــم تشــاركون فــي فعاليــات هــذا االجتمــاع التنســيقي   تحيــة طيبــة مباركــة فــي هــذا الصب

يتشــرف  والــذي   ،2030 عــام  بحلــول  التعليــم  بشــأن   – الرابــع  المســتدامة  التنميــة  هــدف  حــول 

المركــز اإلقليمــي للتخطيــط التربــوي بتنظيمــه واســتضافته بالتعــاون والتنســيق مــع شــركائه 

االســتراتيجيين وهمــا مكتــب اليونســكو الدوحــة، ومكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج.

 ففــي إطــار تفويــض المركــز الــذي نصــت عليــه المــادة الرابعــة مــن االتفاقيــة الموقعــة بيــن حكومــة 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمنظمــة الدوليــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( والرامية 

إلــى بنــاء القــدرات فــي الــدول األعضــاء، وتماشــيً مــع مــا نصــت عليــه االســتراتيجية الشــاملة لمراكــز 

اليونســكو مــن الفئــة الثانيــة والراميــة إلــى مســاهمة ومشــاركة هــذه المراكــز فــي تنفيــذ الخطــط 

االســتراتيجية لمنظمــة اليونســكو، فقــد عمــد المركــز إلــى بنــاء جســور التعــاون وقنــوات التواصــل 

مــع شــركائه بالمنطقــة، وعمــل جاهــدًا علــى تكثيــف جهــوده لدعــم مبــادرة اليونســكو بشــأن 

تحقيــق االهــداف الســتة للتعليــم للجميــع .

 وفــي هــذا الســياق فقــد شــارك المركــز فــي كافــة اللقــاءات واالجتماعــات اإلقليميــة، كمــا ســاهم 
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فــي عقــد ورش العمــل للــدول االعضــاء لبنــاء قدراتهــم فــي إعــداد التقريــر الوطنــي للجميــع، وعلــى 

الصعيــد الوطنــي فقــد عكــف المركــز وفــي اعقــاب ورشــة عمــل الــدول األعضــاء بمكتــب التربيــة 

ــدول الخليــج المنعقــدة فــي الفتــرة مــن 17-2013/6/19 ، علــى اإلعــداد إلجــراءات إطــالق  ــي ل العرب

التقريــر الوطنــي للتعليــم للجميــع مــا قبــل 2015 لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، حيــث قــام 

بتشــكيل المنتــدى الوطنــي ، واللجــان التوجيهيــة واإلعــالم واللجــان الفرعيــة والمتخصصــة لمعالجــة 

كل هــدف مــن األهــداف الســتة ، إضافــة إلــى لجنــة صياغــة التقريــر، قــد تــم بحمــد اهلل اطــالق التقريــر 

الوطنــي وتــم إرســاله لمنظمــة اليونســكو فــي الوقــت المحــدد.

وفــي ســياق التعليــم لمــا بعــد 2015، فقــد شــارك المركــز فــي كافــة اللقــاءات والنــدوات مثــل اعــالن 

شــرم الشــيخ واجتمــاع مســقط والمنتــدى الدولــي الــذي انعقــد بانشــوان – كوريــا الجنوبيــة فــي 

مايــو 2015 والــذي خــرج بتوصيــات كان اهمهــا توفيــر الرؤيــة واإلرادة السياســية لتطويــر حيــاة النــاس 

عبــر التعليــم، ومــن خــالل معالجــة الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة والــذي ينــادي بضمــان توفيــر 

تعليــم شــامل ومنصــف وتوفيــر فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع. هــذا فضــاًل عــن توصيتــه 

مــن خــالل جمــع  التعليــم  أجنــدة  تنفيــذ  الدولــي ورصــد ومتابعــة  التنســيق والتعــاون  بضــرورة 

ــات علــى المســتوى الوطنــي. وتحليــل البيان

 وعمــاًل بهــذه التوصيــات فقــد اســتضاف المركــز نــدوة إقليميــة بشــأن تعزيــز تنميــة القــدرات لرصــد 

وتقييــم اإلطــار الوطنــي للتعليــم 2030 بــدول مجلــس التعــاون واليمــن فــي الفتــرة مــن 3-1/

ســبتمبر /2015، والتــي اســتهدفت:

تنميــة القــدرات الوطنيــة فــي تطويــر منهجيــة إقليميــة تســتهدف تحويــل الغايــات الدوليــة للتعليم 

والمؤشــرات إلــى إطــار وطنــي للرصــد والتقييــم بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.

تطبيق المنهجية المقترحة في الرصد والتقويم في سياق بعض الدولة التي يتم اختيارها

ولمــا كان االختيــار قــد وقــع علــى دولــة قطــر فــإن المركــز قــد شــارك فــي هــذه الفعاليــة فــي شــهر 
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ــذي انعقــد فــي عمــان –  ــي لشــركاء ال ــل 2016، كمــا وشــارك المركــز فــي اللقــاء اإلقليمــي الثان ابري

األردن فــي يوليــو 2016.

 هــذا وتتواصــل جهــود المركــز فــي دعــم تنفيــذ مبــادرة التعليــم بحلــول 2030 بحيــث أدرجهــا 

كمشــروع متكامــل فــي توجــه االســتراتيجي الجديــد 2017-2021 بحيــث يعمــل مــن خــالل هــذا 

التوجيــه بالتعــاون مــع الشــركاء االســتراتيجيين علــى المســتوى الخليجــي والعربــي واالقليمــي 

أهــداف  تحقيــق  فــي  واليمــن  الخليــج  لــدول  الفنيــة  والمســاندة  الدعــم  تقديــم  فــي  والعالمــي 

.2030 المســتدامة بحلــول  التنميــة  أهــداف  الرابــع مــن  بالهــدف  الخاصــة  والمؤشــرات 

 إننــا نأمــل أن يحقــق االجتمــاع التنســيقي أهدافــه مــع تمنياتــي بالتوفيــق والســداد فيمــا نســعى 

إليــه، مــع تمنياتــي لكــم بإقامــة طيبــة فــي بلدكــم الثانــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وال يفوتنــي إال أن أتقــدم بالشــكر والعرفــان لمعالــي المهنــدس حســين ابراهيــم الحمــادي وزيــر 

التربيــة والتعليــم لرعايتــه الكريمــة لهــذا االجتمــاع والشــكر للمشــاركين الكــرام.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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Applying the suggested methodology in surveying and rating

In 2016, the Center has participated in the activity in which Qatar was chosen; it also 
participated in the second regional meeting in Amman – Jordan, July 2016.

Furthermore, the efforts of the Center continues in terms of supporting the education 
initiative by the year 2030 in a way that made the Center list it as comprehensive 
project in our new strategic purpose 2017-2021. This purpose is being performed in 
cooperation with strategic partners on the Gulf and Arab region as well as the regional 
and international parties to present support and help to the GCC and Yemen in order to 
achieve the goals and the indicators of the fourth goal by 2030.

We hope that this coordinative meeting would meet its aims and goals. I wish you all 
good luck and good well in our endeavor. Thank you very much; have a good time in your 
second home UAE.

I would also like to thank H.E. Engineer Hussain Ibrahim Al Hammadi, Minister of Education 
for his generous sponsorship; thank you very much.
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2030. The Center is honored to organize and host this meeting in cooperation with our 
strategic associates, UNESCO, Doha office. And The Arab Education Office for the GCC.

In light of the regulations of the fourth article of the signed agreement between the 
UAE government and the International Education, Science and Culture Organization 
(UNESCO); the agreement indicates to build abilities in the member countries. In 
accordance with comprehensive strategy issued by the the UNESCO centers, class two, 
which aims to contribute and participate in performing strategic plans of the UNESCO. 
The Center has managed to build bridges of cooperation and channels of communication 
with its associates in the region; also worked very hard to support the UNESCO Initiative 
about achieving education’s 6 goals.

Yet, about this matter, the Center has participated in all regional meetings, as it has 
contributed in creating workshops for the member countries to support their abilities in 
preparing national reports. However, in the national scale, the Center has worked hard 
to prepare the procedures of the UAE’s National Report release before 2015 in the 17th-
19th of June 2013. Where it has formed a national forum, guidance committees, media, 
sub-committees and specialized ones in order to process each goal of the six. In addition 
to rephrasing the reports Committee, in the end, we have sent the National Report to the 
UNESCO on time.

Yet, about education after 2015, the center has participated in all meetings and forums 
like the announcement of Sharm Al Sheikh, Muscat meeting, the international Forum 
in South Korea on 2015; which was concluded with many recommendations; the most 
important one was providing vision, well and policy to improve people’s lives through 
education. However, throughout processing the fourth goal which calls of insuring a 
comprehensive and fair education for life and for everyone; it also recommends of the 
importance of coordination and international cooperation in addition to performing the 
education agenda throughout collecting and analyzing national data

According to those recommendations, the Center has hosted a regional forum about the 
empowerment of developing abilities and surveying the national framework 2030 in the 
GCC and Yemen from 1-3 September 2015 which aimed at:

Developing national abilities in order to improve a regional methodology that aims to 
transform the international means of education and indicators to a national framework 
of surveying and rating in the GCC.
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We eagerly look forward to the results and recommendations of your meeting regarding:

Actions to be taken towards sharing information and updates within the context of 
achieving the fourth development goal on the international, regional and national levels.

The cooperation and coordination mechanism reached to in order to implement 
Education 2030 in the GCC countries.

Your discovered needs to develop planning capabilities in this field.

From our side, we will intensely follow up the UAE’s part in relation to the execution of 
your conclusions and how they are aligned with our reforms and aspirations towards 
a distinguished quality education. Manner of distinguished application of the Arab 
roadmap of the fourth sustainable development goal in the UAE towards achieving the 
sought-after goals.

This is what I meant by the same intention and goal we are persistently working on 
together towards achieving. Eventually, I am glad to meet you. I welcome you again 
and hope that you will have a pleasant stay and be able to achieve objectives of your 
meetings.

Annex 3
HE Director of the Regional Center for 

Education Planning Speech

By the name of God, most merciful and most compassionate

HE/Engineer Hussain Ibrahim Al Hammadi, the Minister of Education and Head of the 
Center

Your Excellency….

Ladies and Gentlemen

Good morning,

Since this morning, you have been participating in the activities of this coordinative 
meeting about the fourth sustainable development, concerning education by the year 
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under which all pre-school and school education stages were incorporated into the 
public and higher education within the framework of one ministry towards achieving 
distinguished streamline of policies, planning, operational processes and follow-up as 
well as ensuring quality and strategic linkage that is based on building organisational 
capabilities. This necessitates uniquely building of an educational hierarchy adopting 
two paths of education – public and advanced for grades ten to twelve. These two paths 
offer a suitable environment and greater opportunities to enhance students’ research and 
applied skills as well as national identity. Additionally, there is the elite path that starts 
from grade seven and prepares students for a sublime international competitive future. 
We should also focus on expanding the pre-school education enrollment according to 
the best quality education models for this stage children.

These changes in the structure and policies are accompanied with an intensive work in 
curricula, activities, and leader and teacher preparation as requirements for the effective 
and distinguished execution starting from the beginning of this academic year. The 
development of curricula included three procedures: Writing, curriculum tailoring and 
creating new study material. The creation of new study material includes: Technology, 
innovative designing, life skills, business administration and health sciences. Additionally, 
a large number of activities were added with the target of building the student’s 
educated, responsible and skillful personality, acquiring them various life skills, enhance 
their innovation-stirring capabilities and experience, promoting their national identity 
and deepening the significances of pride and glory of the homeland and leadership.

By these changes we have established an innovative model for the UAE school according 
to national criteria and international standards in service of the UAE’s development 
strategy and fulfillment of its future needs. At the same time, this will create a generation 
of innovators who are capable of fulfilling the future ambitious plans of the UAE. It is worth 
noting that this UAE school model is based on various key pillars, including: Nationally 
developed curricula, school premises built according to the highest international 
standards, a motivating, secure, interactive and merging educational environment and 
provision of highly competent teachers who are continuously trained. In this model, 
the student will acquire special skills, such as: Innovation, mastering technological 
skills, critical thinking, cooperation with others, self-confidence, passion to know and 
leadership skills.
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Annex 2
Speech of H.E. UAE Minister of Education

Dear Sirs,

I would like first to welcome you on the soil of the United Arab Emirates in this coordinating 
meeting that aims to gain unanimity towards coordinating national strategies to achieve 
the targets of the fourth sustainable development goal “Education 2030”, which is adopted 
by the GCC countries with special focus on education quality. I confirm to you that our 
goal is the same and our national vision and your international and regional vision are 
also the same. Both of us seek sustainable development. Education is the sole channel 
for comprehensive development. In his honouring of the huge transformation of the 
Ministry of Education, H.H. Sheikh Mohammed Bin Rasheed Al Maktoum has recently said 
that “our future starts at our schools and everyone is expected to assume responsibility 
towards our generations and children”. “Developing education is an inevitable process; it 
is not optional. It needs insistence without excuses. We look forward to a generation that 
has future skills as well as a supportive and advising educational field that is capable of 
keeping pace with changes and developments”, he added.

Actually, this is your intention and the field of focus of the whole world, especially 
the Education for Everyone movement according to its recent transformation of the 
education after 2015 towards new, fair and human education that is centralised on the 
human rights, dignity, social justice, protection, cultural diversity, joint responsibility and 
accountability. This education is necessary for peace and achievement of human essence 
and sustainable development.

I am also glad to highlight that our educational efforts, plans and executed work in 
achievement of the Ministry’s vision that is basically aligned with the UAE vision are valued 
by H.H. Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, the President of the UAE, and appreciated 
and personally followed up by Their Highness Sheikh Mohammed Bin Rasheed Al 
Maktoum, Vice President of the UAE, Prime Minister and Ruler of Dubai, Mohammed 
bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan is the Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces and their brothers the members of the Supreme 
Council and Rulers of the Emirates. These updates have included a structural change 
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 Planning
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.Ms Leena Al Derham Qatar  European Environment
Agency

 Senior Education
Specialist

.Ms Ashok Nigam KSA UNDP  Resident
Representative

.Dr Natasha Ridge UAE

 The Sheikh Saud
 bin Saqr Al Qasimi
 Foundation for Policy
Research

 Executive
Director

.Dr Soohyun Jeon UAE

 The Sheikh Saud
 bin Saqr Al Qasimi
 Foundation for Policy
Research

Manager

.Ms Froda Mauring UAE UNDP  Resident
Representative

.Mr Naseem Awl KSA UNICEF  UNICEF Deputy
Representative

.Ms Anna Paolini Qatar UNESCO Manager

.Dr Faryal Khan Qatar UNESCO  Research
Specialist

.Mr Marical Fernandez Qatar UNESCO  Education
Assistant

.Mr Jisu Kang Qatar UNESCO  Education
Assistant

.Mr Aron Benavot France UNESCO Manager

.Mr Yayoi Segi-valtchek Lebanon UNESCO
 Senior
 Programme
Specialist

50



 82

Report of the Fourth Coordination Meeting

on the SDG 4 - Education 2030

.H.E. Dr Ali Abadh Ali Al Almaei KSA Ministry of Education

 Director General,
 Secretary
 General and
 National
 Coordinator of
Education 2030

.Mr Saad Mohamed Al Baiz KSA Ministry of Education
 Planning and
 Policies General
Supervisor

.H.E. Dr  Khalid Abdullah Saad Al
Rasheed Kuwait Ministry of Education

 Educational
 Establishments
 and Planning
 Assistant
Undersecretary

.Mr  Dalal Ahmed Homoud Al
Baloul Kuwait Ministry of Education

 Planning and
 Follow-up
Manager

.Ms Wadha Saadei Al Thafeeri Kuwait Ministry of Education
 Senior Statistics
 Specialist and
Section Head

.Ms  Mohamed Bin Saleem
Hamed Al Yaqoobi Oman Ministry of Education

 Secretary
 General
 (National
 Coordinator of
 Education for
(Everyone

.Mr  Badar Suleiman Hamood
Al Harthy Oman Ministry of Education  Director of

Education Sector

.Mr Khalid Hamed Al Kharusi Oman Ministry of Education
 Educational
 Statistics
Member

.Mr  Turki Abdulla Zayed Al
Mahmoud Qatar  Ministry of Education

and Higher Education Manager

.Dr  Omar Adnan Darwich
Jalloun KSA

 Regional Centre for
 Education Quality and
Excellence

 Deputy
 Managing
Director

49



 83

The Regional Center for Educational Planning

Annex 1
List of Attendees and Participants

Title Name Country Organization Position

.Ms Hessa Ghaffari UAE s Office’Prime Minister  Senior Project
Manager

.Mr Salem Saeed Alqarriny UAE Ministry of Education Manager

.Dr Husam Ulama UAE Ministry of Education Manager

.Ms Fawzieh Marzouki UAE Ministry of Education

.Eng Qasim Alhashemi UAE  Abu Dhabi Education
Council Manager

.Ms Sarah Shaw UAE  Abu Dhabi Education
Council

 Programme
Manager

.Mr Christian Coetzee UAE  Federal Competitiveness
and Statistics Authority Private Advisor

.Mr Omar Aziz UAE  Federal Competitiveness
and Statistics Authority Special Projects

.Dr  Shaikha Abdulla
Mohamed mufeez Bahrain Ministry of Education Manager

.H.E. Dr  Abdulrahman Omar Al
Barrak KSA Ministry of Education

 Planning and
 Information
Undersecretary
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4. Financing for Educa-
tional Quality: Are we 
investing where quality 
matters?

•	 Better understanding of financing struc-
ture (national account)

•	 Financial planning (cost of plans: simula-
tion models/projections)

•	 Programming (MTEF)

•	 Performance report (monitoring and 
reporting, KPIs)

•	 Annual Budgeting (Budgeting tools)

•	 Providing policy briefs; Organization of 
policy forum

• UNESCO Doha will 
provide technical 
advice and coordi-
nate with relevant 
UNESCO entities

• UNESCO Beirut

• IIEP

• RCQE

• RCEP

• ABEGS

• UNICEF
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2. Mapping of data and 
data sources to enable 
monitoring of SDG 4 
targets with Member 
States

•	 Organize forum for data assessment by 
countries or at national level.

•• What are the data gaps?

•• Where do they need to invest? To 
conduct new surveys?

•• Bringing together stakeholders

•• Producers and users of data

•	 Conduct a review of the current data 
collection system/tools (assessing the 
quality of data collected)

•	 Develop Guidelines for ED2030 coordina-
tors to enhance their capacity to produce 
good quality indicators

• UNESCO Doha will 
provide technical 
advice and coordi-
nate with relevant 
UNESCO entities

• UIS

• ABEGS

• RCEP

• UNICEF

• other partners

3. Educational Quality 
and Improving Learn-
ing Outcomes

•	 Case Studies in the 6 GCC states as 
evidence to inform policy

•	 Quality indicators workshop w/ partners 
and stakeholders in the region and align-
ing the indicators with SDG4

•	 Assessment: Strengthening national 
systems upon country request

•	 Providing support to improve results in 
both national and international assess-
ments

•	 Conducting specialized training pro-
grams to enhance quality using ICT

•	 Conducting sub-regional review for 
teacher training programs and national 
assessment policies for national and 
sub-regional system.

• UNESCO Doha will 
provide technical 
advice and coordi-
nate with relevant 
UNESCO entities

• RCQE

• ABEGS

• RCEP

• RCICT
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The British University, Dubai

Solomon Arolrag David

UNICEF

Nasim Awal

Teach a Child

Lina Al Darham

Dubai for Giving

Sa’eed

Main outcomes of the partners’ coordination meeting are:

1. Adopting the Terms of Reference for Working Group for GCC that will support 
countries to achieve SDG4/Education 2030.

2. Determining partners’ roles and tasks in specific domains and priorities according to 
countries’ needs as follows:

Key priorities Specific areas/(Tools and products etc.) Roles/Responsible Partner

1. Capacity Develop-
ment for Educational 
Planning for ED 2030

•	 Training

•	 Synergy/integration of national plans with 
SDG 4

•	 Manual / toolkit

•	 Reporting related to planning-what to report, 
how to collect data

•	 UNESCO Doha 
will provide 
technical 
advice and 
coordinate with 
the national 
2030 coordina-
tors, Directorate 
of planning, and 
other stake-
holders etc.

•	 ABEGS

•	 RCEP with 
partners
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needs of departments of planning at MOEs. At the end, certificates were delivered to the 
participants.

Day three of the coordination meeting was dedicated to partners of Education 2030 in 
GCC. More specifically, the meeting aims at defining approaches of advocacy among 
partners to implement the road map recommendations of the First Arab Regional 
Meeting in 2015, Cairo, Egypt, it titled “towards collective work in order to achieve SDG4/ 
education 2030 in the Arab region.

The meeting was attended by the following institutions:

International institutions Regional and National Institutions

UNESCO Office, Beirut

Yayoi Siji

The Arab Education Office

Abdulsalam Al Joufi

UNESCO Office, Doha

Anna Polly, Feryal Khan, Ashouq Ni-
jam, Joseh Kang

Regional Center for Education Quality

Omar Bin Adnan Jalloun

Regional Center for IT and Commu-
nication

Hala Omar

UNESCO Statistics Office

Talal Al Hourani

Regional Center for Education Plan-
ning

 Muhra Al Matyo’I, Shereen Hamid,
 Taha Mustafa, Alaa’ Abu Gharbyeh,
Mustafa Al Sa’di

International Institute for Education Planning

Osumane Diouf

The UNESCO National Committee

Sana Kareem

UN Development Office

Ashouq Nijam
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Mrs. Singi presented the initiatives of the UNESCO in the Arab region to support in 
achieving SDG4/Education 2030; this includes the regional working group, the Arab 
regional web portal for SDG which is a platform for communication, networking, learning 
lessons, experience sharing. She also mentioned the country profile which is a statistical 
(demographic, socio-economic and education) profile of a country highlighting current 
status, analysis and trends.

Summary of the discussion/ session six, day two
Dr. Abdulsalam Al Joufi: he stressed on the necessity of developing capacities in the area 
of using program – based planning and result-based budget, also he said that while 
GCC are adopting transforming plans the educational planner should have tools and 
evidences to be able to persuade the financial departments with the importance and 
returns (medium and long) of investing in education.

Talal Al Hourani: Madrid meeting will be held on the 26th of the current month to adopt 
the SDGs global indicators, countries don’t have to wait regarding national indicators.

Closing Session: Recommendations
The closing session chaired by Mrs. Amal Al Koos, National Coordinator for Education 
2030, UAE, Dr. Abdulsalam AlJoufi, representative of the Arab Education Office, Dr. Feryal 
Khan, the representative of the UNESCO in Doha and Mr. Khalfan Anoon, supportive 
services administrator at the Regional Center for Education Planning.

Participants expressed their appreciation to the UAE for their good hospitality and warm 
welcomes represented by the Minister of Education, HE Hussain Al Hammadi, as they 
expressed their thanks to the associates from the different offices of the UNESCO and 
representatives of the international institutions like UNICEF, UNDP, the Regional Center 
for Education Quality and the Regional Center for IT and Communication for their support. 
They hope that all partners will increase the level of coordination and cooperation and 
better using resources in order to improve the outcomes and efficiency of education 
systems in GCC.

Participants also thanked the Regional Center for Education Planning for their 
continuous cooperation with the Ministries in the GCC and for being keen to meet the 
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The presentation was about the implications and impacts of the mechanisms and 
approaches of Road map with a focus on how to improve the outcomes of the education 
system and its alignment with labor market needs. Despite the expenditures on 
education, the quality is not proven in the learning.

Dr. Khan also mentioned that there is a need to develop capacities in information-based 
policies including governance, accountability, and partnerships. However, action and 
ownership of educational national indicators should start from the countries as they 
are the ones whom capable of choosing what works according to needs, national plans, 
economic and social context and priorities.

Mr. Osumane presentation titled “Capacity development requirements to implement the 
SDG4 including improving coordination between planning and financing”, it consists 
of four parts: planning and financing to achieve the SDG4, tasks and challenges to be 
addressed, capacities required, and countries needs to develop capacities.

In planning and funding to achieve SDG4; Mr. Osumane talked about education 
sector analysis (national agenda), definition of policy priorities and key strategies, 
and plan targets (national agenda-SGD4), programs and activities design, design of 
implementation arrangements, costing and financing, and monitoring and evaluation 
mechanisms.

Diouf mentioned that a cluster of capacities needed in order to achieve SDG4, this 
includes ccapacity to analyse expenditures, collect and process financial and non-financial 
statistics, cost of development objectives, develop financing strategies, transform 
national development objectives into action plans and to prepare programmes and 
projects, and preparation and implementation of education budgets.

He concluded by stressing that strong coordination between Planning Department and 
Financing Department is a conditional to achieve SDG4, several tools and methodologies 
can be used simulation models, medium term expenditure framework, program-based 
budgeting, annual performance plan and report.
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on quality and learning in SDG, countries need multi expertise in measurement and 
designing learning scales. So how countries will afford this? Third: How UNESCO is going 
to manage national indicators that definitely will vary based on priorities, are you going 
to calibrate data despite the complexity and cost? Please clarify.

Dr. Ali Al Almaei: we at GCC would like to thank the ABEGS for the initiatives in supporting 
countries and building capacities in indications and statistics. I would suggest providing 
UNESCO Doha with an expert in statistics and indicators because no one is doing this 
currently for GCC. Regarding having multi educational indicators, we at KSA reviewed 
the World bank, UNESCO and OECD indicators and found that there are reach 148 
educational indicators, we wish to deliver our massage regarding unifying indicators to 
UN meeting in Madrid.

statistics. Regarding national and international assessments; I would like to mention 
that national assessment is valuable and it provides good information about education 
system and references for comparison, while international assessment not necessarily 
consistent with curriculum. She stressed that data should be collected from all students 
whether they are in or out schools, and data should be aggregated by citizen/ resident 
to ensure equity.

Dr. Mahmoud AlMasad: how does UNESCO ensure having accurate data and producing 
valid indicators?

Talal Al Hourani: answered a group of questions and interventions concerning indicators; 
he said countries are required only to report about the 11 global indicators.

Session 6

Panel discussion on coordination and cooperation in the implantation 
of SDG4/ Education 2030 at global, regional, and sub-regional and 
national level.
The session was chaired by HE Dr. Khalid Rasheed, assistant secretary for the Educational 
Planning in the Ministry of Education, Kuwait. Speakers were Dr. Feryal Khan/UNESCO 
Doha, Mr. Osumane Diouf /IIEP, Mr. Talal Al Hourani/UIS, and Mrs. Yaioy Sengi/UNESCO 
Beirut.
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•	 Insufficient background characteristics

From his experience, he recommended that countries need to establish an institutional 
setting that brings together education data producers and users to ensure a more 
standardized and comprehensive coverage of data.

Summary of the discussion/ the session 5, day two
Dr. Abdulsalam Al Joufi: he pointed out that there is a real problem concerning statistics 
in the Arab region in terms of availability collection, calculating and utilizing of data. 
Accordingly, he suggested a training program to the statistics offices and supported by 
ABEGS. However, about the many international parties requesting data from national 
employees of the statistics offices; he suggested using a unify questionnaire designed by 
the UIS in order to save time and effort.

Mrs. Sarah Shaw: the discussion during the previous two days were about the purpose 
SDG4, and Dr. Aron pointed out the importance of its concept despite the complexity of 
its measurement in some cases, what are the tips and recommendations that you could 
offer, as an expert for the countries, in terms of which indicator(s) to focus on.

Dr. Aron Benavot: I would like to point out that the UN Supreme Committee has not yet 
adopted the global indicators, so if we want to talk about the ownership of indicators in 
case it will be adopted by the UN statistics committee instead of the Supreme Committee. 
Regarding indicators and data, challenges are not technically but politically and related 
to policies; in particular in learning that make us discuss this in a wider scale. For example, 
in target 1.4 which is about the availability of learning by the end of basic education 
cycle, yet it hasn’t clarified if this data is from national source or international one in order 
to compare with others. From my point of view, although international comparison is 
necessary yet national assessment enables the country to compare students’ performance 
across measurements and helps to solve issues of teachers’ preparation and curriculum.

Dr. Sheren Hamed: the presentation is comprehensive and informative, yet it puts on 
us huge responsibilities and challenges concerning education indicators, and allow me 
here to raise three points to mention: first, has the UIS, as an organization in charge of 
collecting data and producing indicators, prepared a plan to help the education field to 
cope with the changes?. Second, during MDGs officers of educational planning were the 
champions in collecting data and indictors, but now with the transformation to focus 
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•	 Global Alliance to Monitor Learning (GAML), a multi-stakeholder initiative, including 
technical experts from international agencies, countries, civil society and research 
and academia. They addresse measurement challenges based on consensus 
in learning assessment while improving coordination. It develops standards, 
guidelines and data quality frameworks for learning assessments

Regarding the readiness to report SDGs, he presented the results of the survey conducted 
to measure level of readiness. Data were collected in 4 regions from January to April 2016. 
125 countries out of 146 participated in the surveys (80%) – 100% in the Arab States. 
Main findings regarding Arab region are: variation in data availability by concept and 
source, Arab States with fewer learning outcomes data except at end of lower secondary 
cycle, and data disaggregation is limited in some areas

Al Hourani concluded his presentation with a discussion about major data issues in the 
Arab States as follows:

 ● Administrative records (EMIS)

•	 Fragmented systems and poor collaboration

•	 Coverage by level, orientation and/or type of institutions (public/private)

•	 Poor collaboration/synergy amongst information systems

•	 Lack of common standards

 ● Household surveys

•	 Lack of harmonized data collection instruments

•	 Rarely designed to reach marginalized populations

•	 Little used by education planners and policymakers

•	 Education is not a priority of the NSO’s

 ● Learning assessments

•	 Purposes of learning assessments and national examinations

•	 Limited measurement of skills of youth and adults

•	 Assessments do not always coincide with the proposed grades for Target 4.1
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the entire SDG agenda, and is included in 
other targets:

Ending poverty, health, gender equality, decent 
work, responsible consumption, climate 
change, peace, justice, strong institutions.

Regarding the transformation from MDGs to 
SDGs; he clarified that in SDGs countries are 
responsible for defining indicators with a wide 
focus on equity to include age, sex, location, 
wealth, geographical area, socio-economic 
background, people with special needs. 
Moreover, he explained the changes in levels 
of SDG monitoring; different purposes and indicators: global, regional, thematic, and 
national. The Global are a small set of leading indicators part of larger global framework, 
thematic are indicators to cover education policy issues more comprehensively, regional 
are indicators that monitor regionally relevant education issues, and national are 
indicators that monitor nationally relevant education issues.

According to Hourani, the Key platforms for advancing the SDG measurement agenda 
are:

•	 Technical Cooperative Group (TCG), are technical experts and representatives from 28 
countries, civil society, international agencies and chaired by UIS. TCG recommends 
approaches and actions to develop the methodologies and improve data availability 
for thematic monitoring indicators.
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Mr. Aron concluded the presentation by focusing on strategic issues in order for education 
to be transformative in support of the sustainable development agenda, as follows:

•	 Collaborate across sectors

•	 Education Ministries and Ministries of Labour should work together to reduce 
income inequality

•	 Education systems need increased and predictable financing

•	 Teach skills for greener industries – both existing and new ones.

•	 Invest in civic, peace and sustainability education programmes.

•	 Focus on lifelong learning, especially of youth and adults, to expand their knowledge 
and improve their skills.

•	 Design formal as well as non-formal education and training systems that tackle 
today’s cross-sector problems.

Reduce inequalities in education, especially among poor girls and marginalized groups

Session 5

Updates of global and thematic 
indicators for SDG4/Education 
2030
The session chaired by Mr. Mohammad 
ALYaqoobi Secretary General, National 
commission for education, culture and 
science/ the Ministry of Education in 
Sultanate Oman. Mr. Talal Al Hourani, 
statistics specialist, UIS/ UNESCO, presented 

about “Defining and implementing the SDG Global and Thematic Education Indicator 
Frameworks”

Al Hourani started his presentation with a brief about the goals, targets and indications 
of SDGs; it consists of 17 goals, 169 targets and 229 indicators. Education has 7 targets 
and 3 means of implementation. He pointed out that education has implications across 
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This session was chaired by Ms. Mahra 
AlMutaiwei were Mr. Aron Benavot, Director 
of Global Education Monitoring Report (GEM 
Report) presented a glimpse of 2016 report.

Mr. Aron clarified that in the World Education 
Forum, there was a request that the EFA GMR 
be continued as an independent GEM Report, 
hosted and published by UNESCO, as the 
mechanism for monitoring and reporting on 
the proposed SDG 4 and on education in the 
other proposed SDGs.

According to GEM 2016 statistics and projections, world is not set to achieve key global 
education commitments until 2084, some figures from the report are:

•	 61 million out-of-school children of primary age in 2014 (6-11 year olds).

•	 60 million out-of-school adolescents of lower secondary age (12-14 year olds).

•	 143 million out-of-school youth of upper secondary age (15-17 year olds).

•	 Worldwide there are 479 million adult women who cannot read and write a simple 
sentence.

Regarding gender parity in education, the report recommended to empowering women 
for achieving environmental sustainability. Countries with more women in parliament 
are more likely to ratify environmental treaties. No SDG target can be met if gender 
equality and empowerment are not realized

In terms of prosperity, report stated that if low income countries achieved universal 
upper secondary education by 2030, we’d lift 60 million out of poverty.

When it comes to peace, conflict is less likely if education enrolment levels are high and 
more equitable, yet unfortunately almost one-third of recent peace agreements do not 
mention education.
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He also stressed on the cooperation between institutions within the country and the 
UN Organizations in order to unite the effort, this happens in KSA within three levels: 
first, high class level that includes the Council of Development and Economic Affairs, 
the second includes the Ministry of Economy and planning and the third which includes 
the Ministries in the concerned sectors, civil community and nongovernmental and 
nonprofit institutions.

Mrs. Naseem clarified that the UNICEF has a regional office in the Arab region and it’s 
located in Amman; it provides various services to meet the needs of the region. She also 
said that UNICEF works in the region depends on partnership in order to implement UN 
goals, particularly, those related to children and disabled ones.

Dr. Ali clarified UNDP Bahrain in strongly connected with the government since the 
very beginning of the work on the strategic plan of the development and even before 
the global SDG agenda. After launching the UN goals, the SDGs became alive locally 
mbecause it stimulates the governmental plan. Based on that, lots of implemental 
Strategies, initiatives and programs have been adopted by the governmental institutions, 
private institutions and the civil community institutions.

Summary of the discussions and interventions of the audience/ the Third Session, Day 
one.

M/s Muhra Al Mutaiwei: she pointed out that the coordination meetings will continue 
to maintain the momentum in SDG4/education 2030, with a focus on the technical 
needs of countries to follow up and monitor national, regional and international goals. 
Finally, she announced that HE Hussain Al Hammadi, the Minister of Education, is invited 
participants to dinner.

And so, the works of first day of the coordination meeting came to an end.
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he also mentioned that the impact of sustainable development can be grouped in three 
main pillars with specific indicators as follows:

•	 Vibrant Society, happiness and fulfilment of citizens: promoting culture and 
entertainment, living healthy, being healthy, developing cities, achieving 
environmental sustainability.

•	 Thriving Economy; opportunities for all: learning for working, boosting small 
businesses and productive families, equal opportunities, attracting talents.

•	 Ambitious Nation; transparency and accountability: promoting culture and 
entertainment, living healthy, being healthy, developing cities, achieving 
environmental.

•	 Dr. Nijam showed the common factors between global SDGs and KSA agenda 
of 2030, and the role of the UN to ensure good implantation, consistency and 
achieving goals within unify model taken into consideration the following:

•	 Implementation of Agenda 2030/SDGs in Saudi Arabia is integral to the

•	 Implementation of Saudi Vision 2030 (SV2030) and the National Transformation 
Plan (NTP2020)

•	 Saudi Arabia considers all SDG goals as relevant.

•	 Mapping and adapting targets and indicators to the Saudi context

•	 SDG implementation should be synchronized with the implementation of SV2030 
and be part of ONE IMPLEMENTATION MODEL

•	 Step-by-Step prioritised approach to Implementation over 15 year time frame

•	 Institutional and Coordination Mechanisms

•	 Awareness of Saudi Vision 
2030 & Agenda 2030

•	 First National SDG Report in 
2017
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Dr. Ali Almaei: mentioned that EFA initiative was of great opportunity to learn many 
lessons about education systems, such lessons should be collected in order to help 
everyone to learn from mistakes. e suggested to summarize all of those lessons in order 
to help us learn from our mistakes. He also invited UESCO and International Organizations 
to more cooperate together so as to enable countries to manage expectations regarding 
what role each will have.

Session 3

updates of the initiative undertaken by education 2030 partners

The session was chaired by Dr. Faryal Khan/ UNESCO Doha, with a participation of: Dr. Ali 
Sulaiman, UNDP Bahrain, Dr. Ashouq Nijam, UNDP KSA, and Mrs. Nasim Awall, UNICEF 
KSA. This session devoted to discuss the coordination and cooperation mechanisms in 
order to help countries to implement SDG4.

The presentation aims at informing participants about what UN can offer to help countries 
to achieve SDGs including SDG4. Dr. Nijam started by stressing on the availability of 
sustainability concepts in 2030 global agenda socially economically and environmentally, 

Dr. Ashouq Nijam
Supporting the UN to perform the Goals of the sustainable development in the KSA

33



 99

The Regional Center for Educational Planning

The needs to develop the capacities in the UAE as presented are:

•	 Specialized training programs in educational indicators, preparing educational 
planning, data analysis.

•	 Providing opportunities to know latest updates globally in order to be able to do 
adequate benchmarking.

•	 Providing technical support in the area of data collection, building indicators and 
mechanisms of national coordination in this regard.

The presentation was concluded with 
a glimpse of Emirates School Initiative 
and its expected impact on providing 
students with skills, knowledge and 
attitudes that required in 21st century. 
This can be achieved by qualified 
managerial and teaching staff at schools 
as supported by MOE professional 
development plan.

Summary of the audience’s discussion/ Session Two, Day one
Mr. Aron Benavot: he mentioned that countries’ presentations didn’t show what is 
happing in lifelong learning opportunities as part of education plans, in particular for 
the favor of youth and non-formal education according to the principles of sustainable 
development of including all learners not only those enrolled in schools. Mr. Benavot 
encouraged countries to give more attention and put more effort to merge lifelong 
learning and youth skills in education. He mentioned that GEM 2018 report will about 
accountability in education, and invited GCC to participate with related stories and 
experience from the region.

Dr. Ali Sulaiman/ UNDP Bahrain: he clarified that Bahrain has a comprehensive sectorial 
plan, including education. He stressed that SDGs should be managed as a package rather 
than isolated units while designing programs.

Mr. Turki AlMahmoud: he mentioned the importance of studying the impact of private 
education on the outcomes of education system in the GCC, given that private schools 
are widely spread.
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2017-2022 strategy.

•	 The Ministry also established a special department to manage communication and 
coordination among about streaming communication and coordinating with the 
partners of education and training 2017-2022

Al Mutaiwie presented the UAE case which was prepared in collaboration between 
RCEP and MOE as recommended by H.E Hussain Al Hammadi, Minister of Education. She 
started with a brief about how education is considered as a priority in the UAE, especially, 
UAE vision 2021and the National Agenda that has been launched before the SDGs yet 
they are aligned and consistent.

Then she briefed changes in education sector in terms of governance, management and 
priorities; including merging MOE and |MOHE under one Minister alongside two State 
Ministers to support in supervising and managing education sector from kindergarten 
to higher education, establishing Emirates Foundation to manage the governmental 
schools, then establishing the Higher Council for Education and Human Resources for 
planning and supervision, headed by His Highness Al Sheikh Mohammad bin Rasheed 
Al Maktoum.

She also mentioned the factors that supporting development in the UAE are: UAE Vision 
2021, the National Agenda, Governmental Excellence sysytem, the Smart Government 
Initiative and the National Strategy for Innovation.

Then, Al Mutaiwie explained how the SDG4/Education 2030 were linked to the National 
Goals in the UAE, what initiatives were adopted to achieve those goals, MOE’s key 
performance indicators and related targets. Moreover, many activities were done 
nationally including presenting SDG4/ Education 2030 on the Executive Affairs Council in 
MOE, which is composed of the Ministers, undersecretaries and undersecretary assistants. 
MOE reviewed the 2030 indicators and defined gaps at national level.

United Arab Emirates
Her Excellency, Muhra Hilal Al Mutaiwie
Director of the Regional Center for Education Planning
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In conclusion, he presented an Omani model about education in sustainable 
development, which is the comprehensive school initiative that applyes sustainability 
concepts throughout environment issues, in addition to the focus education from            
K G-12 were positive attitudes can be grown.

Mr. Turki started his presentation with a brief about Qatar 2030 Vision, which aims to 
transform the country into a developed one that is capable of achieving sustainable 
development and assuring the welfare for people generation after another. One part 
of the vision is related to education and training sector in Qatar, this includes leading, 
developing and implementing a distinguished strategy that meets the national needs 
and contribute in the achieving of the sustainable development in Qatari society.

After explaining the mechanism of adapting SDG4 with the MOE strategic plans and 
initiatives that were launched to achieve these goas, he concluded his presentation by 
elaborating the methods of cooperation and coordinating at the national level in order 
to perform the Education Plans by the year 2030:

•	 The Ministry of Development Planning and Statistics are performing the final steps 
on the National Development Strategy 2017-2022.

•	 A working groups form different sectors of the country has been formed to achieve 
SDG4 in education and 
training.

•	 The work is ongoing on 
creating the strategy 
of education and 
training 2017-2022 
along with the national 
development strategy.

•	 The Ministry of 
Education and Higher 
Education launched the 
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Planning.

•	 Providing the National Team with all documents of Education 2030 prior to the 
meeting

•	 Preparing 2016 plan of the National Team work and adopted by the members. A 
minimum of 5 regular meetings will be held were the Education 2030 framework, its 
indicators, SDGs, recommendations of the national strategy of Education 2040, will 
be presented. A framework on monitoring the progress and regular reports will be 
prepared and discussed. Moreover, a national workshop will be conducted aiming 
at analyzing the current status in the Sultanate in lights of the global framework for 
education.

Afterwards, Mr. Al Harthy presented suggestions to develop mode of work in GCC 
in sustainable development, it includes preparing a biennial sub-regional report 
about progress in the goals and framework. This report can be handled by the Arab 
Bureau of Education for the Gulf States in cooperation with the countries. Also, he 
suggested holding a meeting or workshop annually targeting those who are following 
up on indicators, in collaboration with UNESCO Doha, ABEGS, RCEP and UIS.

Al Harthy presented the following suggestions for UNESCO to develop capacities in GCC 
in order to achieve SDG4:

•	 There is gab in the methodology that was not finalized yet, therefore training on 
some indicators and targets is needed.

•	 Training on methodology of 
measuring indicators and targets 
including building tools and 
conducting surveys.

•	 Provide countries with a guiding 
manual to understand and interrupt 
the indicators.

•	 Conduct a national workshop for the 
national team and related experts regarding the indicators suggested to follow up 
on the framework.
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3. Exchanging experiences and data between countries and partners in favor of 
achieving SDG4.

4. Setting up a mechanism to activate the role of partners in providing support to 
countries including experts and information in education 2030.

5. Regular reviews to the progress in education 2030 and discussing the challenges and 
methods to deal with such.

Dr. Khalid Rasheed declared that Al Kuwait has started applying a comprehensive 
program to develop education; he stated that the program focuses is of a national scale 
and includes frameworks, policies and programs that are related to improving education 
outcomes. Dr. Rasheed said “our vision could be summarized in only one sentence which 
is to be well prepared for the sustainable development”

He also expressed the MOE appreciation to the partnership with institutions that 
support education and monitoring and evaluation especially that education plans in 
the gulf countries are very similar.

Mr. Al Harthy started his presentation by descripting the Sultanate endeavors in Education; 
in 2012 a new developmental phase had begun which mainstay on National Goals that 
we aims at achieving within the sustainable development plan of 2040, in addition to 
facing the challenges in education. The national sustainable development goals focus 
on investing in youth and supporting them, providing education that is aligned with 
economic growth, enhance good quality of education, effective performance and 
accountability.

Regarding the follow up on implementing SDG4, the following actions were made:

•	 A formal ministerial resolution was launched regarding forming a national team in 
charge of following up on the implementation of education 2030 global framework. 
The team 17 members represent all stakeholders; most of them from MOE, Ministry 
of Higher Education, Ministry of Labor, Ministry of Social Development, National 
Statistics and Information Center, Education Council and the Higher Council for 
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and merge it in one ministry, called (ministry of education), unifying organizations in 
charge of evaluating education outcomes (general, technical and higher) under one 
independent organization and call it Organization for Evaluating Education, giving 
attention to the professional development of teachers and establishing a national center 
for professional development in the ministry of education.

Dr. Al Alma’e stated that the KSA has launched the KSA’s vision (project 2030) in April 
2016. This vision included developmental programs and plans in different economic and 
social sectors; it aims to make the Kingdom a beacon of success and prime worldwide. 
The most prominent part of the 2030 vision was all stages of education; in accordance 
with SDG 4 and related targets of 2030.

Regarding Education 2030, Dr. Al Alma’e mentioned that MOE has participated in the 
Global Education Forum in Incheon with a delegation consisting of education leaders. 
He also said that the MOE is showing its commitment to the framework towards inclusive 
and equitable quality education. However, the government had taken several steps 
regarding the recommendations of the Arab Road as follows:

•	 Adopting a coordination and partnership mechanism in education by building up a 
national team that includes all sectors.

•	 Reviewing education monitoring methodologies by implementing the initiative of 
measuring performance indicators.

•	 Mapping up the initiatives and programs that aims at achieving SDG4.

Dr. Al Alma’e stated that MOE have merged SDG4, its targets and indicators in the plans, 
programs and activities of education sectors in the national transformation program 
2030, this includes 34 initiatives of all education fields to achieve improving outcomes 
of the system.

Finally, he suggested to activate partnerships toward achieving education 2030 as 
follows:

1. Defining common monitoring mechanisms among countries regarding the progress 
towards SDG4.

2. Cooperation in developing capacities of employees working in planning, executing 
and evaluating education 2030.
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After presenting the link between SDG4 and MOE 
strategic goals in Bahrain; Dr. Sheikha elaborated 
the significant progress towards achieving 
these targets by adopting many programs and 
initiatives that is suitable for each. For example, 
improving teachers’ conditions in order to 
transform teaching in to a profession that attracts 
students with excellent academic profiles, 
support digitalization of education, initiatives 
of improving schools performance and national 
and international assessments, applying the academic accreditation in the institutions 
of higher education, encouraging investments in technical and higher education 
in cooperation with private sector, designing curriculum aligned with sustainable 
development, and finally enhancing citizenship and human rights in public and private 
schools.

Al Alma’e started his presentation by talking about the KSA government endeavors to 
support education due to the strong belief in its core role in preparing national qualified 
people to participate effectively in building an economic, social, political and cultural 
development; government are fully aware 
that educational, cultural and technological 
progress of countries is related strongly 
with the educationally distinguished and 
qualified whom can cope with changes and 
development happening in all fields. Dr. Al 
Alma’e also stated that in order to achieve so, 
the KSA government has taken several steps 
towards developing system in all level of 
education (general, technical and higher) like 
re-engineering the structure of ministries that supervise education and higher education 

Kingdom of Saudi Arabia
Dr. Ali Al Alma’e
General Secretary and Coordinator of National Education 2030 and
General Manager in the Department of Planning Policies in the Ministry of Education
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Dr. Mufaiz stared her presentation about Bahrain by explaining the follow up mechanism 
on SDGs and how it was linked to the government program. Dr. Mufaiz clarified how 
national targets of education were adapted with SDG4 within the strategic priorities in 
Bahrain as follows:

•	 Giving Bahraini people the chance to succeed through increasing their level of 
education proficiency (targets: 4.4, 4.3, 4.1)

•	 Effective qualified government in order to serve the citizens (mean: 4.c)

•	 Knowledge economy based on entrepreneurship and innovation with count on 
partnership on private sector. (means: 4.4 , 4.7)

•	 Excellence in the supervision system and infrastructure (mean: 4.a)

•	 Financing the future and ensuring financial sustainability (mean: 4.7).

Dr. Mufaiz introduced a glimpse of the procedures that had been taken at the ministry of 
education in Bahrain in order to achieve goals of the Global Education Forum regarding 
adapting SDG4 targets with the current strategic plan of MOE and the government 
program. A national team was formed to execute SDG4 targets in partnership with 
stakeholders from ministries, public institutions and UNDP office in Bahrain. Informative 
workshops were held to introduce SDG4 to MOE leaders and departments, in addition 
to conducting meetings with those in concern to collect their opinions and perceptions 
on targets and modes of implementation, methodologies of collecting data to calculate 
indicators and integrating the suggested targets in the upcoming plan of 2019-2022.

Regarding monitoring progress in implementation by MOE and government staff of 
different administration levels, Dr. Sheikha mentioned that the balanced scorecard 
strategy is being used where the employee stays aware of required procedures and tasks 
related to the national plan including SDG4; this will help each one to do self-assessment 
regularly and ensure good governance in implementation.
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Summary of the discussions and questions/ session one,
 day one
Qatar: there should be clear mechanisms to sustain executing educational policies, and 
accountability for those in charge. Policies should be built using adequate information 
which are being collected but not always used in the decision making process.

Saudi Arabia: the participants are working today on one goal out of 17, thus there should 
be partnerships and exchanging experiences among all groups working on SDG; which 
role can be played by the UNESCO.

UNESCO: we are keen to respond to the technical needs of the countries and their 
recommendations regarding building national capacities in order to support educational 
policies. In the aftermath we are listening to you today because you are the fittest party 
to determine your needs.

The Arab Bureau of Education: our office is ready to allocate budgets and resources 
to help and support the member countries, in cooperation with UNESCO and the 
regional institutions in GCC. Dr. Aljoufi also said that we are here, in the gulf, don not 
want an experience that is limited only to collecting data and sending it, but we should 
proceed in preparing national and regional reports; where the message of the Arab 
Bureau of Education is to show the our experience in GCC to the world.

The UNDP: there should be an endeavor at national level supported by international 
institutions to link the different SDGs. Given that civil community institutions are good 
participants in the initiative of education 2030, we all should support such participation.

Session Two

Gulf Countries Presentations
The session was devoted to updates and activities launched regarding SDG4/Education 
2030 in each of the GCC. Representatives of MOEs in GCC presented a comprehensive and 
integrated information about education systems, strategic plans and SDG4 at national 
level.
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Seji concluded her presentation by presenting national endeavors of countries to achieve 
SDG4.

The first session was concluded before opening the doors to discussion and questions 
with a glimpse for Dr. Joufi, the representative of the Arab Bureau of Education for the Gulf 
States, about the Steering Committee meeting. The committee includes Arab members 
from Kingdom of Saudi Arabia, Sultanate of Oman and the Kingdom of Morocco. He 
summarized the main five issues raised in the meeting as follows:

•	 International frameworks for education; like Education for All where none of the 
Arab country could have achieved its goals.

•	 Quantity and quality indicators; the problematic matters of measuring quality such 
as quality of education, where he stressed that countries should lead needed efforts 
in order to meet the requirements and expectations, also to determine the needs of 
technical support they seek form international organizations in terms of monitoring 
and measuring national and regional indicators in a scientific method.

•	 The Global Education Monitoring Report; in this matter, Dr. Al Joufi stressed on the 
appreciation to the effort consumed to prepare such report on an international 
scale, yet national, sub-regional and regional context and scale should be taken into 
consideration, alongside to the focus on the quality of the report in providing data 
and information that help in formulating policies, making decisions and building 
educational programs.

•	 Finance; in this regard AlJoufi mentioned that there are countries who suffer from 
financial issues in education and that they have true gaps needed to be covered.

•	 Coordination; Dr. Aljoufi clarified that there are four levels of coordination in 
education and SDG4: global level, regional level, semi regional level and national 
level. He mentioned that coordination among international organizations at 
regional and semi regional levels still weak. Coordination at national level needs 
to be increased in order to achieve the SGD4 especially, in lights of having several 
organizations working in education within the country.

Dr. Abdulsalam Al Joufi
Arab Education office

23



 109

The Regional Center for Educational Planning

determining strategic options, developing capacities, measurement and monitoring and 
finance.

Regarding UNESCO’s initiatives to support achieving SDG4 in the Arab Region, Seji 
mentioned that the Arab Regional Support Group was established of a group of 
committed organizations, UN Organizations, regional organizations, civil community 
organizations and active private institutions. All group members own a unify vision of 
ensuring comprehensive and equal education quality and enhancing lifelong learning 
opportunities for everyone in the Arab Region throughout cooperation and consistency 
of collective work whether nationally or regionally. She also talked about the launch of 
Arab Regional Web Portal for SDG4 which is the platform of communication, partnerships, 
lesson learning and exchanging experiences. This platform mainly aims to connect 
member countries and partners and shall be available in Arabic and English by January 
2017.

Segi mentioned the Country Profiles, which is a statistical profile of the country 
(demographic, social, economic and educational) that focuses on the current status, 
analyses and trends related to the targets/indicators of SDG4 and how to execute it. The 
profiles target the member countries in particular in order to be used as a reference to 
integrate SDG 4 in national plans; the first edition will be available in Arabic and English 
by December, after being reviewed.

In capacity development, Seji presented a glimpse of UNESCO global program for SDG 
4 capacity building with a focus on planning and managing education systems in the 
Arab Region, in addition to the Road Map. Both programs target member countries and 
the network centers of educational management and planning (the Regional Center for 
Educational Planning in Sharjah, the National Center for Human Resources Development 
in Amman and the National Center for Planning and Development in Al Rabat), it aims 
at enhancing capacities in the areas of financing education, monitoring and evaluation, 
national-wide violence prevention and extremism, in addition to exchanging experiences 
and practices in the whole region.

The intuitive regarding the cost and financing of education which was developed by the 
UNESCO office in Beirut and the UNESCO International Institute for Educational Planning 
in response to the growing needs and to support national capacities in this subject 
matter. This program targets member countries and will be ready by January 2017.
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•	  Education 2030 partners’ meeting for the Arab States at regional level/ March 2016, 
held in Beirut.

•	 Education 2030 partners’ meeting for the GCC/ June 2016, held in Doha.

•	 Second Education 2030 partners’ meeting for the Arab States at regional level/ July 
2016, held in Amman.

•	 Coordination Meeting for SDG 4 Education 2030/ October 2016, held in Dubai: 
Ensuring No Child is Left Behind. The second Education 2030 Partners’ meeting for 
the GCC will be held post to the coordination meeting in Dubai, October 2016.

Afterwards, Dr. Khan clarified that results of analysis and studies revealed gaps in 
education for children from different socio-economic backgrounds; this reflects the 
importance of quality and equity in education alongside the importance of fixing 
educational programs and policies.

In part 2 of her presentation, Dr. Khan talked about the mechanism of support and 
cooperation among partners in the GCC and accordingly a terms of reference was 
developed to be used by them. The terms of reference frames the roles and tasks of 
the working group which will follow on the technical support provided in analyzing 
education policies, planning and implementation, in addition to evaluating SDG4 in 
order to response to national needs and priorities at GCC.

Part 3 addressed the implications of implementation, especially, those related to equity, 
inclusion, quality of education, matching to labor market requirements and global 
citizenship concepts by using scientific approaches to evaluate education and quality 
assurance. Dr. Khan stressed on the importance of leadership and ownership by countries 
especially in governance, finance and partnerships alongside UNESCO’s commitment 
and readiness to support in providing technical assistance as requested by countries.

Ms. Yayoi presented the updates of implementing SDG4 as per the recommendations 
of the two levels of the Arab Road Plan: member countries and partners in the areas 
of national ownership and leadership, advocacy and communication, coordination 
and partnership, executing targets throughout drawing policies, needed programs, 

Ms. Yayoi Siji
UNESCO office, Beirut
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•	 Design formal as well as non-formal education and training systems that tackle 
today’s cross-sector problems.

•	 Reduce inequalities in education, especially among poor girls and marginalized 
groups

Session 1
SDG4 / Education 2030 implementation by UNESCO

Session 1 was chaired by Dr. Omar Al Barrak, Deputy Minister of Education for Planning 
and Information and the Chief of National Committee for Sustainable Development of 
Education 2030, KSA. Dr. Feryal Khan/ UNESCO office in Doha, Ms. Yajoi Seji/ UNESCO 
office in Beirut and Dr. Abdlasalam Al Joufi/ Arab Education office for the Gulf Countries 
were the speakers.

Dr. Khan’s presentation consisted of three parts; part 1 was about the updates of 
implementing SDG4 in GCC as follows:

•	 First sub-regional meeting for the GCC/ September 2015, held at RCEP, Sharjah. It 
aimed at strengthening capacity to develop a regional monitoring and evaluation 
framework for Education 2030 in the GCC.

•	 Education 2030 in the GCC and Yemen/ September 2015, held at ABEGS, Riyadh: 
Population related indicators for education planning.

•	 High level Ministerial Conference alongside the 38th session of the UNESCO General 
Conference/ November 2015 to endorse the Framework for Action for Education 
2030 at UNESCO HQs in Paris.

•	 1st Arab Regional Meeting on Education 2030 (AMED2030 I)/ Dec 2015, held in Cairo 
with slogan ’Towards Collective Action in Achieving Education 2030 Goal in the Arab 
Region’.

•	 First National meeting on Education 2030 /Jan 2016, held in Doha, this is the 
first national level meeting to implement Education 2030 in the Arab region, in 
cooperation with RCEP.

Dr. Ferial Khan
UNESCO office in Doha
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As for the challenges revealed by GEM 2016 Report, they are in children and young people 
who are out of school and education system, the ability to achieve an international 
commitment concerning quality and quantity of education by 2030 and funding 
education and spending thereon. The report listed a series of recommendations on how 
to monitor the SDG4 – Education 2030 as follows:

•	 Education ministries should use the findings of household surveys to monitor 
inequality in their education systems.

•	 Establish a national assessment framework that monitors a range of learning 
outcomes, including for those who left school early.

•	 A focus on education quality means more than just a focus on learning outcomes: 
review curricula and textbooks as well.

•	 Monitor a fuller range of lifelong learning opportunities, including adult education.

•	 Share best practices of education policy and systems within organizations of regional 
cooperation.

•	 Use national education accounts approach to improve monitoring of spending. 
Exchange of experiences and best practices on education policies and educational 
systems, especially at the regional level.

•	 At the end of the presentation, Dr. Aaron suggested a range of recommendations to 
transform the education into a part of sustainable development as follows:

•	 Collaborate across sectors.

•	 Education Ministries and Ministries of Labour should work together to reduce 
income inequality.

•	 Education systems need increased and predictable financing.

•	 Improved equity, especially for girls and marginalized

•	 Teach skills for greener industries – both existing and new ones.

•	 Invest in civic, peace and sustainability education programmes.

•	 Focus on lifelong learning, especially of youth and adults, to expand their knowledge 
and improve their skills.
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and welcomed the meeting guests, participants were invited to introduce themselves, 
and thus the opening session was closed.

A special session on the Global Education Monitoring Report (GEM Report 2016)

The Global Education Monitoring Report is an independent annual report issued 
by UNESCO to monitor the progress in education according to the new framework 
of sustainable development goals. In 2016, GEM report comes as a starting point in 
monitoring education indicators after shifting by United Nations from Education for All 
where it was titled “the Global Monitoring Report of Education for All” to the ambitious 
plan of sustainable development.

Dr. Aaron Benavot, Director of GEM Report, started his presentation about GEM 2016 
with a brief about the sustainable development goals, focusing on the importance of 
education as an independent goal in addition to crosscutting the other 16 SDGs. Dr. 
Benavot stressed on the impact of quality of education in achieving development and 
sustain it, then he tackled the four levels of measuring and monitoring indicators: global, 
sectoral, regional, and national with a recommendation to GCC to focus on regional 
and national goals and exchange experience in the areas of measurement and policies 
to benefit from similarity in contexts, circumstances, and facts interacting to help in 
achieving SDG4 – education 2030.

While reviewing GEM 2016 Report, Dr. Aaron explained that its chapters had been 
organized in six main groups under which are all the goals are embodied, namely: the 
planet, peace, prosperity, place, and people (including SDG4) and partnerships: the 
figure below shows goals which embodied under the six groups.
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Sustainable Development Goal – Education 2030 in charge of the global monitoring 
reports, measuring indicators of progress, setting up policies of monitoring, and propose 
programs and activities for SDG4 at an international level.

Ms. Mahra Hilal Al Mutaiwe4, Director of the Regional Center for Educational Planning 
(RCEP), started her speech2 by welcoming the participants attending the meeting from 
the countries of the Gulf Cooperation Council, international and regional organizations, 
wishing them a pleasant stay in their second country, the UAE, and thanking H.E. the 
Minister of Education for his highly appreciated sponsorship of the coordination 
meeting on SDG4 and gearing the efforts to follow up on recommendations and outputs 
concerning the United Arab Emirates that falling within the Ministry and the State 
aspiration to an excellent quality education.

Al Mutaiwei said that the Regional Center for Educational Planning (RCEP) had worked 
hard since its inception to build cooperation bridges and communication channels 
with partners in the region so as to achieve its vision and objectives in supporting the 
education sector in GCC and to be aligned with the strategy of the UNESCO category 2 
centers aimed at making these centers contribute in implementing UNESCO’s strategic 
plans, including the six goals of “Education for All” and the SDG Education 2030 states 
“Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all”.

Al Mutaiwei concluded affirming that the Regional Center for Educational Planning 
(RCEP) is committed to provide support and technical assistance for the Gulf States and 
Yemen according to Education 2030, and to be in harmony with that, Education 2030 
is a stand-alone program RCEP’s strategic plan 2017-2021 with a focus on cooperation 
with partners at the GCC, Arab, regional, and global levels as a mode of work in order to 
maximize opportunities of achieving SDG4. Finally, Al Mutaiwei asked participants to go 
through the agenda, no comments were made and thus it was approved.

After the representatives of the sponsors and the host authorities delivered their speeches 

Regional Center for Educational Planning (RCEP)

17
4 See Annex 3 to read full speech of H.E. Mahra Al Mutaiwei, Director of the Regional Center 
for Educational Planning.
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Arab Bureau of Education for the Gulf States (ABEGS)

Dr. Abdulsalam Aljoufi, representative of the Arab Bureau of Education for the Gulf 
States (ABEGS), started his word with thanking the UAE Ministry of Education for having 
sponsored the meeting, he also thanked representatives of GCC countries, the UNESCO 
regional offices in Beirut and Doha, the UNESCO Institute of Statistics (UIS), and the 
UNESCO International Institute for Educational Planning IIEP for having attended the 
meeting and being committed to implement the international agenda of sustainable 
development in addition to national agendas that consider improving the quality of 
education a top priority.

Dr. Aljoufi addressed also the students’ performance results in international studies 
such as the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) and the 
Programme for International Student Assessment (PISA) in which most of GCC countries 
participate and which demonstrate real challenges in the quality of education and 
learning practices which are reflected on the outcomes of education systems. Dr. Aljoufi 
stressed that partners and stakeholders of education sector in our region should work 
together effectively for the benefit of our children in terms of preparing them for the 
future in a way that is consistent with the political support, ambition of the GCC leaders, 
and the expenditure on education in the GCC.

Regarding SDG4 and its indicators and statistics, Dr. Aljoufi indicated that we, the GCC 
countries, need to be realistic in our expectations, needs, and ambitions with respect 
to the indicators of SDG4 in order to help the international institutions and experts to 
provide the needed technical expertise to avoid the mistakes made in our region during 
the preparation of the EFA monitoring report.

At the end, H.E. Aljoufi stressed that all of us need to invest the existence of the GCC 
representatives in both international education forums and the UNESCO Institute of 
Statistics (UIS) in developing capabilities in Ministries of Education. He stated ABEGS 
was founded to serve the countries of the GCC in the education sector and will always 
seek to achieve its objectives and satisfy the countries’ needs. This was supported by 
choosing the Bureau to be a member of the Steering Committee of the UN Fourth 
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Arab road map for the fourth sustainable development goal in our state to achieve the 
goals, by Allah’s will.”

Dr. Anna Paolini, Director of the UNESCO Regional Office in Doha, representing UNESCO 
at the opening session of the coordination meeting on SDG4/ Education 2030, has begun 
her word by thanking the UAE Ministry of Education for sponsoring the meeting, praising 
the role of the Regional Center for Educational Planning (RCEP) in building capabilities 
and disseminating knowledge related to educational planning, policy, and monitoring 
and evaluation in the countries of the Gulf Cooperation Council (GCC).

Dr. Paolini said that the diversified institutions participating in the meeting, included 
representatives of the Ministries of Education in GCC, the Arab Bureau of Education 
for the Gulf States (ABEGS), the UNESCO regional offices, and the UNESCO Category 2 
Centers, would facilitate communication and exchanging experience towards achieving 
the SDG4 in the countries of the Gulf cooperation Council (GCC). She stressed that 
although education is a standing alone goal within the seventeen goals of sustainable 
development, yet it’s a fundamental component of human development and exists in 
most of the other SDG goals as adopted by the United Nations in September 2015.

Dr. Paolini has also outlined the meeting’s objective which is mainly sharing information 
and updates regarding SDG4 and how it can be achieved within the agreed timeframes, 
also presenting the Global Education Monitoring Report (GEM Report 2016). Dr. Paolini 
concluding her word by stressing the UNESCO’s commitment to provide the technical 
support and expertise needed to build the capacities in Ministries of Education and other 
institutions in the Gulf cooperation Council (GCC) to achieve the Fourth Sustainable 
Development Goal.

UNESCO Regional Office in Doha
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Ministry of Education

H.E. Marwan Al-Sawaleh, Assistant Undersecretary for Support Services at the UAE 
Ministry of Education delivered a speech3 at the outset of which he welcomed the 
attendees and participants to the United Arab Emirates, affirming to them that we all 
have the same goal and vision, and that our vision at the national level and yours at the 
global and regional levels are the same, too, in the pursuit of sustainable development 
as education is the only crossing it has, which prompted GCC focus on the quality of 
education.

Speaking about the transformation that has recently been made in the Ministry of 
Education in the United Arab Emirates, H.E. Al-Sawaleh pointed out that what MOE 
planned for currently under execution to achieve its mission is aligned are with the UAE 
vision, and appreciated by His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, head of the 
State “may Allah save and bless him”, and also appreciated and personally followed-up by 
HH Sheikh Mohammed bin Rasheed Al Maktoum, UAE Vice President and Prime Minister 
and Ruler of Dubai, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
Supreme commander of the armed forces, and their brothers Their Highnesses Supreme 
Council Members and rulers of the Emirates, may Allah save and bless them.

H.E. Al-Sawaleh pointed out that the current developments in the Ministry of Education 
included the structural change of integrating all education cycles into one ministry 
achieves excellent streamline in policies, planning, operational processes, and follow-
up. These changes of structuring and policies were accompanied by intensive work in 
curricula, activities, preparing leaders and instruction staff qualification as requirements 
for an effective and distinct implementation that began from this school year.

H.E. concluded his speech by outlining that Ministry of Education looks forward to the 
outcomes and recommendations of the coordination meeting and appropriate follow-
up mechanisms by saying, “From our side, we will follow closely the implementation 
concerning the United Arab Emirates and how they would be align with our enhancements 
and what we aim at regarding the education quality. Also we will work on applying o the 
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Opening Session:
The Fourth Coordination Meeting on the SDG 4 Education 2030 was kicked off under the 
patronage of H.E. Hussain Al Hammadi, UAE Minister of Education and Chairman of the 
Regional Center for Educational Planning (RCEP). The meeting was organized and hosted 
by RCEP in collaboration with the UNESCO Regional Office in Doha and the Arab Bureau of 
Education for the Gulf States (ABEGS). Mr. Marwan Al-Sawaleh, Assistant Undersecretary 
of Support Services at the UAE Ministry of Education inaugurated the meeting and gave 
a speech on behalf of H.E Hammadi in addition to the speeches given by representatives 
of the sponsoring partners: RCEP, ABEGS), and UNESCO Doha as follows:

Events of the First Day
(Monday 10th October, 2016)

13
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12:15 - 13:45 p.m. Sixth Session: Symposium on coordination and cooperation in the 
implementation of the fourth sustainable development goal - education 2030 at the 
global, regional, national and sub-national levels
President: Dr. Khalid Rasheed, Kuwait

Symposium:

•	 Dr. Faryal Khan, UNESCO Regional Office in Doha: Road map for the implementation 
of Education 2030 in the Arab World: Impacts with regard to Gulf States

•	 Talal Al-Hourani of the UNESCO Institute of Statistics (UIS): Results of the UIS 
drawing a map that provides data and needs with while focusing on the countries 
of the Gulf Cooperation Council.

•	 Yayoi Segi Vialczyk, UNESCO Regional Office in Beirut: advocacy and 
communicat ion

Osman Diouf: Identifying the needs of planning development capabilities for the 
planning of education 2030

1:45 - 14:00 p.m.: Closing Session

President: Dr. Anna Paolini, Director of the UNESCO Regional Office in Doha

•	 Closing observations

•	 Subsequent steps

12
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Day Two: Tuesday, 11th October, 2016

9:00 a.m. - 10:30 a.m. - Fourth Session: Launch of the Global Education Monitoring 
Report (GEM Report 2016) and presentation in the countries of the Gulf Cooperation 
Council (GCC)
President: Ms. Mahra Hilal Al Mutaiwei, Director of the Regional Center for 
Educational Planning (RCEP)

Mr. Aaron Benavot, Director, Global Education Monitoring Report (GEM Report), 
UNESCO HQs, Paris.

•	 Presentation of the Global Education Monitoring Report (GEM Report 2016) 

•	 Excerpts of the Global Education Monitoring Report (GEM Report 2016) “Gender-
Gap Report."

•	 Education for people and planet: Building a sustainable future for all

•	 Discussion

10: 30- 11:00 a.m. Coffee and tea break

11:00 a.m. – 12:00 p.m. Fifth Session: Updates about the overall and sectoral 
indicators of the Fourth Sustainable Development Goal - Education 2030

President: Mr. Mohammed Saleem Al Yaqoobi, Secretary General of Oman 
National Commission for Education, Culture and Science.

•	 Indicators the fourth sustainable development goal 4 - Education 2030 by  Mr. 
Talal Al-Hourani of the UNESCO Institute of Statistics (UIS) - 11

•	 Discussion

12:00 - 12:15 p.m. Prayer Break

11
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10:30 - 10:45 a.m.: an extraordinary session on excerpts from the Global Education 
Monitoring Report (GEM Report 2016) Mr. Aaron Benavot, Director, Global Education 
Monitoring Report (GEM Report), UNESCO HQs, Paris.

10:45 - 11:15 a.m.: Coffee and tea break

11:15 a.m. – 12:00 p.m.: First session: UNESCO implementation of the Fourth 
Sustainable Development Goal / Education 2030.
President: Mrs. Amal Al Koos, Secretary-General of the United Arab Emirates 
National Commission for Education, Culture and Science.

•	 Dr. Faryal Khan, UNESCO Regional Office in Doha.

•	 Miss Yayoi Seigi Vialczyk, UNESCO Regional Office in Beirut.

•	 Dr. Abdulsalam Aljoufi, Representative of the Arab Bureau of Education for the 
Gulf States (ABEGS)

•	 12:15 p.m. – 01:30 p.m.: Second session: Presentations of the GCC countries.

States will present some data and updates about the activities undertaken to 
implement Education 2030 at the national level (12-minute presentation by each 
country, followed by discussion)

President: the Arab Bureau of Education for the Gulf States (ABEGS)

•	 Kingdom of Bahrain and Kingdom of Saudi Arabia

•	 State of Kuwait and Sultanate of Oman

•	 Qatar and the United Arab Emirates

1:30 p.m. – 02:15 p.m.: Third session: Updates on the initiatives taken by the partners 
of Education 2030

President: Dr. Faryal Khan, UNESCO Regional Office in Doha.

10
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1. To share information and updates on SDG4 developments at global, regional, sub-
regional and national levels to build consensus and ensure a continued shared 
understanding of SDG-4 implementation in the GCC states, including launching of 
GEM 2016 in the GCC region; updates on status of SDG4-Education 2030 global and 
thematic indicators; Updates on SDG 4 and SDG-wide developments in the GCC by 
UN, civil society organizations, the UNESCO Offices in Beirut and Doha, the UNESCO 
Institute of Statistics (UIS), and the UNESCO International Institute For Educational 
Planning IIEP.

2. To set up mechanisms for coordination, cooperation, and mobilization of effort to 
implement the Education 2030 agenda in the GCC.

3. Identifying requirements of building capacity in planning for Education 2030 based 
on countries’ needs and aligning with the national plans to develop education sector.

To achieve the objectives of the meeting, two days of three sessions per each were 
allocated to discuss related key issues as shown in the following agenda:

First day: Monday, 10th October, 2016

9:30 - 10:00 Registration

10:00 - 10:30 Opening Session
Chair: United Arab Emirates

 ● Welcome and Opening Remarks

•	 His Excellency Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, Minister of Education, UAE

•	 Dr. Anna Paolini, Director, UNESCO Regional Office in Doha.

•	 Dr. Abdulsalam Aljoufi, Representative of the Arab Bureau of Education for the 
Gulf States (ABEGS)

•	 Ms. Mahra Hilal Al Mutaiwei, Director of the Regional Center for Educational 
Planning (RCEP)

 ● Participants introducing themselves.

 ● Agenda presentation and approval.

9
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Objectives of the Second Coordination
 Meeting on the SDG 4

In completion of the effort made in the Arab Gulf region to achieve SDG 4 and to be 
aligned with the role, mission, and vision of the Regional Center for Educational Planning 
(RCEP); the Second Coordination Meeting on the SDG 4 Education 2030 was hosted by 
RCEP in collaboration with UNESCO Regional Office in Doha and the Arab Bureau of 
Education for the Gulf States (ABEGS). The meetings was held from 10 to 11 October 
2016 in Al Bustan Rotana in the United Arab Emirates and attended by representative of 
the GCC member countries and stakeholders from regional and international partners: 
Regional Center for Quality of Education, UNDP Bahrain & KSA, and UNICEF.

Given that quality of education is a top priority in the GCC countries, the meeting focused 
on mechanisms of building national capabilities to be able to transform the educational 
goals and indicators into actions in an applicable monitoring and evaluation framework 
at the national level. The meeting also focused on mobilizing consensus and building 
momentum that support national strategies in order to achieve the SDG4 Education 
2030, as adopted globally and regionally by GCC. More specifically, the objectives of the 
meeting are:

8
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“Strengthening capacity to develop a Regional Monitoring and Evaluation Framework 
for Education 2030 in the GCC,” was conducted under the auspices of the Ministry of 
Education in the UAE and in collaboration with the UNESCO Cat II Regional Centre for 
Educational Planning in Sharjah, on 1-3 September 2015 to review the framework for 
action to review targets and implementation strategies relevant for countries in this sub-
region. In Riyadh, we brainstormed to develop a Road Map to reduce discrepancies in 
the population-related education indicators with UIS and UN Population Department 
during a Seminar on “Education 2030 in the GCC: Focus on Population related Indicators 
for Educational Planning” held from 7-9 September 2015 in Riyadh, KSA. Moreover, a Sub-
regional Partners Meeting in June 2016 was conducted to build a consensus towards 
reaching a common understanding and approach among partners towards coordinated 
support to GCC Member States to implement SDG 4 – Education 2030.

At national level, in order to strengthen national capacity to develop national monitoring 
and evaluation framework for Education 2030, UNESCO Doha with the Ministry of 
Education in Qatar and RCEP provided technical support to review the Education 2030 
targets and apply them at national level in January 2016.
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addresses new global and national education challenges. The new Education 2030 
agenda is inspired by a humanistic vision of education and development based on human 
rights and dignity, social justice, protection, cultural diversity, and shared responsibility 
and accountability. It is underpinned by the principle that education is a public good, a 
fundamental human right and a basis for guaranteeing the realization of other rights. It 
is essential for peace, human fulfillment and sustainable development.

In order to operationalize the Education 2030 agenda, the Framework for Action 
(FFA) was unanimously adopted at the High-Level Meeting held in Paris, France on 4 
November 2015, as part of the 38th General Conference of UNESCO. It is fully aligned 
to the outcomes of the United Nations Summit for the adoption of the SDG agenda, so 
as to ensure a single education agenda for 2015-2030. This requires continued strong 
engagement and support of governments and all other education partners to ensure 
that the future education agenda is holistic and transformative, and that its targets are 
achievable and measurable. The key message to Member States and all stakeholders 
involved is: Sustainable Development begins with education. At the same time, the 
Sustainable Development Goals are interconnected and linked with one another. In May 
2016 at global level, the Steering Committee Meeting for SDG4-Education 2030 affirmed 
the Steering Committee and its role, shared information on global SDG4 developments 
and made decisions on coordination and cooperation arrangements.

In the Arab region, all Member States have been actively participating in this global 
process at each stage. With the adoption of the SDG and Framework for Action (FFA), under 
the auspices of His Excellency Minister of Education, Arab Republic of Egypt, UNESCO 
organized the first Arab Regional Meeting on Education 2030 (AMED2030 I) under the 
theme of ’Towards Collective Action in Achieving Education 2030 Goal in the Arab Region’ 
on 15 and 16 December 2015 in Cairo, Egypt. At this meeting, the Arab Member States 
reaffirmed centrality of education in sustainable development and discussed and agreed 
on the Arab Regional Roadmap for Education 2030 for operationalization mechanisms in 
the region.

At the Sub-regional level in the GCC, UNESCO Doha office in collaboration with the Arab 
Bureau for Education in the Gulf States (ABEGS) and the Regional Center for Educational 
Planning (RCEP) has conducted several activities to initiate preparations to implement 
Education 2030 in the sub-region. A regional capacity development seminar on 
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During their meeting held in September 2015 at the headquarters of the United Nations 
Organization an ambitious, the leaders of the world had adopted plan for sustainable 
development over the next fifteen years, where 2030 was chosen to be the year on which 
seventeen ambitious goals to be achieved. These goals prompt the States, including 
their public, private, and civil society institutions, to assume a range of missions, 
mainly reduction of poverty and hunger, health protection, and access to education. 
These goals include also repair of water supply and sewage facilities, provision of safe 
and modern energy resources, supporting sustainable economic growth, provision of 
decent employment opportunities, construction of solid infrastructures, reduction of 
inequality within and among countries, ensuring gender equality, provision of security 
for residential communities, setting effective models of production and consumption, 
taking urgent steps to face climate change, protection and efficient use of sea resources, 
reform of terrestrial ecosystems, support building open and peaceful societies, and 
enhance action to achieve the sustainable development.

By ensuring that “no one left behind”, the 2030 Sustainable Development Goa impose a 
global challenge upon governments and partners by accentuation integration, equity, 
and sustainability across all spheres of policy-making and planning. More specifically 
by pointing out to the Sustainable Development Goal 4, namely “ensure inclusive and 
equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all” a 
number of questions about what this matter means to the policy makers and planners at 
the national level to keep good and developed education at the heart of the dialogue? 
What are the key messages for advocacy to roll out ED 2030 – SDG 4 agenda in the GCC? 
How will governments organize activities and evaluate progress? Who will hold the 
governments, partners or civil society accountable?

Now one year since the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
and many countries around the world are already well engaged in implementation the 
new development agenda adopted at the UN General Assembly in September 2015; 
“Transforming Our Lives: the 2030 Agenda for Sustainable Development.”

UNESCO, lead agency for implementing SDG4 focusing on education, is supporting 
capacity development of Ministries of Education as a necessary stepping stone to 
inclusive implementation of the SDG4-Education 2030 at global level. This responds 
to the ’unfinished business” of the EFA agenda and the education-related MDGs, and 
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