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 تقرير اإلنجازات لعام 9102

 تحسين المخرجات االجتماعية للتعليم في فلسطين

 TCC- مركز ابداع المعلم
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ابع المتعلقة بتعزيز الهدف التنموي الر أوال: مركز ابداع المعلم طرف فاعل ورئيسي في تغيير السياسات 

 للمعلومات حول التعليم في فلسطين
ً
 والحق في التعليم ومصدرا

 

a) المساهمة في رسم وتغيير السياسات الوطنية 

ورقة موقف حول ضريبة التربية والتعليم ومساهمتها في  .0

 تحسين البيئة المدرسية

مناهج الورقة مطلبية لوزارة التربية والتعليم حول موائمة  .9

 الذهنية.  والكتب المدرسية لألطفال ذوي االعاقة

التزام وزارة التربية والتعليم بإجراء مراجعة شاملة ألدوات  .3

التقييم السنننننننننصية والنصننننننننف سنننننننننصية المطبقة فيما  تعلق 

بنننننناحتينننننناجننننننات األطفننننننال ذوي اإلعنننننناقننننننة. ون يجننننننة لجهود 

الضننننننغن والمنامننننننرة المسننننننتمرة التي قام بها المركز هنا  

واضنننننننننننن  في الوزارة لتطصير أدوات التقييم لتوائم  نضننننننننننننص 

األطفال ذوي اإلعاقة وتصننب  أر ر اسننتجابة الحتياجاتهم 

 المختلفة. 

هننا  اهتمنام من وزارة التربيننة والتعليم بنناننندمننة السننننننننننننننينمننا  .4

 9102مدرسة عام  91التي أنشاها مركز ابداع المعلم في 

وتخطن لتنظيم أنشننننننننننننننطنننة مشننننننننننننننننابهنننة   ل المخيمنننات 

 ة والشتصية التي تنظمها الوزارة. الصيفي

المسنننننناهمة في تطصير مسننننننودة قرار بقانوا لحقو  األشننننننخاا ذوي اإلعاقة بالتعاوا مع معهد الحقو  في  .5

 جامعة بيرزيت ووزارة التنمية االجتماعية. 

 فلسطين. -ورقة موقف حول الحق في التعليم ضمن إطار أسبصع العمل العالمي .6

ة التي تتعرض لها األونروا وتاثير ذلك على حق ال جئين الفلسننننننننننننننطي يين في ورقنة موقف حول األزمنة المالي .7

  التعليم 
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b)  
ً
مركز ابداع المعلم مصننندر للمعلومات ألمنننحال المصنننلحة األ رين المعنيين بالتعليم وطنيا

 
ً
 وعالميا

 

 اإلنتا  المسمصع والمرئي والمكتول:   (0

a)   .دليل تدريبي لمعلمي العلوم ضمن إطار برنامج الحق في التعليم 

b)  دليل تدريبي لمعلمي المدارس حول األطر القانونية والسنننننننننياسننننننننناتية

 تننا نالندوليننة التي تحوم وتنظم حقو  المرأة وكيفينة اسننننننننننننننننتخنندام اال 

السنننمعية والبصنننرية في تعزيز حقو  المرأة والمسننناواة الجندرية في 

 فلسطين. 

c)  للصنننننننحفيين والصنننننننحفيات والم سنننننننسنننننننات اإلع مية  مدونة سنننننننلو

 العاملة في فلسطين ضمن إطار برنامج الحق في التعليم. 

d)  دليننننل إجراءات دا لي ألننننندمننننة االع م التي أنشنننننننننننننننننننات في عنننندد من

 الجامعات الفلسطي ية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

e)  كتينننب توثيقي إلنجنننازات الطلبنننة في أنننندمنننة النزاهنننة والتي أنشننننننننننننننننننات

 رنامج المواطنة. ضمن ب

f)  كتيننب توثيقي لمبننادرات الطلبنننة االجتمنناعينننة التي تهننندف الى تعزيز

بننننندائنننننل قنننننائمنننننة على الحقو  للتحننننندمنننننات المرتبطننننننة بحقو  المرأة 

-والمسننننننننننناواة الجندرية في فلسننننننننننننطين باسننننننننننننتخدام اإلنتا  السننننننننننننمعي

 البصري ضمن إطار برنامج المواطنة. 

g) في  التربصية الوطنية دراسنننننننننننننننة بح ية حول واقع التعليم واالئت فات

 المنطقة العربية 

h)  .دراسة بح ية: تحليل المناهج والكتب المدرسية من منظور المساواة والعدالة الجندرية 

i)  .دراسة بح ية: العدواا اإلسرائيلي على قطاع غزة وأثره على التنمية المستدامة 

j) ة من وجات نظر مختلفة )باألسننننننننننننناس حقو  تقرير مبني على اسننننننننننننتط ع يراء المواطنين حول المناهج والكتب المدرسننننننننننننني

 االنساا( ضمن إطار حملة اسال الحكومة. 

k)  .تقرير حول انتهاكات الحق في التعليم في منطقة األغوار باأل ص في التجمعات البدوية 

l) الى جنب مع االئت ف الفلسننننطيني لةعاقة 
ً
ية  على تطصير تقرير ضننننوء  تعلق بمدت التزام الحكومة الفلسننننطي العمل جنبا

 بحقو  األشخاا ذوي اإلعاقة في ضوء اتفاقية األمم المتحدة لألشخاا ذوي اإلعاقة. 

m)  المشننننننننننننننناركة في تطصير تقرير الضنننننننننننننننوء المعني بمدت التزام الحكومة الفلسنننننننننننننننطي ية بحقو  الطفل في ضنننننننننننننننوء اتفاقية األمم

 المتحدة لحقو  الطفل بالتعاوا مع الحركة العالمية للدفاع عن األطفال.  

n)  أربعة أف م قصيرة لتعزيز العدالة بين الج سين ضمن برنامج المواطنة.  انتا 

o)  .فيلم ترويجي ملخص إنجازات مشروع أندمة السينما ضمن إطار برنامج المواطنة 

https://www.youtube.com/watch?v=BGvfP0GsTY8&t=7s 

p)  .م ضمن برنامج الحق في التعليم
ُ
 فيلم ترويجي ملخص إنجازات مشروع تعل

q)  .تسعة أف م وثائقية قصيرة حول انتهاكات حقو  المرأة في قطاع غزة 

r)  .فيلم حول تفعيل دور مجالس أولياء األمور في مساءلة المولفين بالتزاماتهم في مجال الحق في التعليم في قطاع غزة 

s) جلس أولياء األمور في مساءلة المولفين بالتزاماتهم في مجال الحق في التعليم في قطاع غزة. فيلم حول تفعيل دور م 

https://www.youtube.com/watch?v=BGvfP0GsTY8&t=7s
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 تطصير الموقع الجدمد لمركز إبداع المعلم.  (9

 تطصير الصفحة اإللكترونية الجدمدة ل ئت ف التربوي الفلسطيني (3

الننتننطننصيننر عننلننى الننمنننننتنننننننندت اإللننكننتننروننني لننمننعننلننمنني الننتننعننلننم االجننتننمنننننننناعنني  (4

 (SELوالعاطفي )

  امة بنالمركز.  Youtubeإنشاء قناة  (5

تطصير قنوات ومننننننننننننننننفحنننننات التوامنننننننننننننننننننننل االجتمننننناعي التنننننابعنننننة للمركز  (6

 واالئت ف التربوي الفلسطيني. 

 

 

 

: المخرجات االجتماعية للتعليم التي عمل المركز على تعزيزها في عام 
ً
  9102ثانيا

a)  الفلسطينيين. تعزيز المسؤولية المجتمعية والمواطنة لدى الطلبة 

 42نادي للنزاهة ومجالس ظل من ط ل المدارس في  42تشكيل  .0

مدرسننننة في الضنننننفة الغربية لمراقبة النزاهة والشنننننفافية في مشننننناريننننع 

تقدمم الخدمات العامة التي تنفذها الحكومة أو السننلطات المحلية 

 في المناطق المستهدفة، وذلك في إطار برنامج المواطنة. 

ا  42تمكين  .9 ا ومعلمنننً ا وطنننالبنننة لمراقبنننة النزاهنننة  04843ومعلمنننً طنننالبنننً

والشننننننننننننننننفنننافينننة في مشننننننننننننننننناريننننع تقننندمم الخننندمنننات العنننامنننة التي تنفنننذهنننا 

الحكومة أو السننننننلطات المحلية في المناطق المسنننننننتهدفة من   ل 

سننننننننننلسننننننننننلة من تدريبات المدربين والدورات التدري ية المدرسننننننننننية في 

 ماعي. المجال االجتماعي باستخدام تقنية التدقيق االجت

طالب وطالبة في مراقبة النزاهة والشنننننننننننننننفافية في  04843إشنننننننننننننننرا   .3

مبادرة أطلقتها أندمة  42مشاريننننع تقدمم الخدمات العامة من   ل 

النزاهننة المننذكورة أع ه.  ننانننت جميع المبننادرات قنننائمننة على حقو  

االنساا وحساسة للنصع االجتماعي. ال سيما تلك التي نفذتها نوادي 

ية تم فيها ممارسنننة وتجسنننيد المسننناواة بين الج سنننين النزاهة ال سنننائ

 في  افة االنشطة

التي تم تشنننننكيلها في إطار مشنننننروع  34أما فيما  تعلق بالنوادي النننننننننننننننننننن  .4

، تم Integrity Action من حركة النزاهة"نوادي النزاهة" الممول 

 .٪40تحقيق نسبة ام ح 

ي تم حشننننننننننند المجتمعات من   ل أندمة النزاهة ومجالس الظل الت .5

تشننننننننننننننكيلها، للمشنننننننننننننناركة في حملة المسنننننننننننننناءلة الحكومية التي أطلقها 

المجتمع المدني الفلسننننننننننننننطيني وأمننننننننننننننحال المصنننننننننننننننلحة ا  رين في 

 من است مها للحكومة.   وم 011المجتمع لمساءلة الحكومة على أول  طة لمدة 
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b)  تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين 

 

ا ومعلمننة من  91تمكين  (0 في الضننننننننننننننننفننة  منندرسنننننننننننننننننة 91معلمننً

مشننننننننننننننننرفين  5منند ر منندرسننننننننننننننننة، و 91الغربيننة وقطنناع غزة، و

من اإلنننننال والننننذكور في األطر القننننانونيننننة  511تربصيين، و

والسننننننننننننننننياسنننننننننننننننناتية الدولية التي تحوم وتنظم حقو  المرأة، 

والمنامننرة وكيفية اسننتخدام االنتا  المرئي والمسننمصع في 

 .في فلسطين بين الج سين تعزيز حقو  المرأة والمساواة

مدرسنننننننننننة في الضنننننننننننفة  91شنننننننننننال وشنننننننننننابة من  511ا راط  (9

الغربية وقطاع غزة في تعزيز البدائل القائمة على الحقو  

لمختلف التحندمات التي تواج  حقو  المرأة والمسنننننننننننننننناواة 

مبننادرة اجتمنناعيننة  02في فلسننننننننننننننننطين من   ل  الجننندريننة

مجموعة ط بية باسننننننننتخدام اإلنتا  السننننننننمعي  02نظمتها 

ا( للترويننننج لهنننننننذه  08 م )البصننننننننننننننننري وعرض األف
ً

عرضنننننننننننننننننننننن

 البدائل. 

مدرسننننننننننة إنال وذكور في  91نادي سننننننننننينما في  91إنشنننننننننناء  (3

الضفة الغربية وقطاع غزة. دمج شبال المدارس والكوادر 

التربصية ومجالس ا باء وغيرهم من أمننننننننننحال المصننننننننننلحة 

لبصننننننننننننننننرية وعرض األف م للحد من االجتمناعيين، وتهندف هنذه النوادي إلى إنشنننننننننننننننناء وتعزيز اسننننننننننننننننتخدام المنتجات السننننننننننننننننمعية وا

 التحدمات التي تواج  حقو  المرأة والمساواة بين الج سين في فلسطين. 

 

 

c) تعزيز الحق في حرية الفكر والتعبير  

ات وطلبة اإلع م من ث ل جامعات محلية في مجال األمن الرقمي ووسننننائل الحمامة \ شنننناًبا وشننننال من الصننننحفيين 31تمكين  (0

 الصيب وقنوات التوامل االجتماعي من   ل سلسلة من الدورات التدري ية لتنمية قدراتهم. المطبقة في مفحات 

إنشنننننننننننننننناء ث ثنة نوادي إع مينة في ث ل جنامعات محلية: الجامعة العربية األمريكية، وجامعة فلسننننننننننننننننطين التقنية ) ضننننننننننننننننوري(،  (9

من الرقمي بين الصننننننننحفيين الشنننننننننبال وط ل وجامعة غزة. ويننهدف إنشنننننننناء هذه النوادي إلى اسننننننننتمرار تعزيز تطبيق وسننننننننائل األ 

 اإلع م الجامعيين من   ل ورش عمل تدري ية دورية في هذا المجال. 

تحسننننين اإلجراءات الدا لية والحو مة ل  ل جمعيات )نقابة الصننننحفيين واتحاد المعلمين واالتحاد العام للمرأة الفلسننننطي ية(  (3

 في هياكل ويليات منع القرار لهذه الجمعيات من   ل:  للسماح بمزيد من تم يل وتاثير الشبال وال ساء

a)  .ث ل مبادرات حوار اجتماعي أطلقها الشبال األعضاء الجدد في هذه الجمعيات لهذه الغامات 

b) تدريب متخصص لتنمية القدرات لألعضاء الجدد في هذه الجمعيات 

 

(D    الفلسطينيين. تعزيز الرفاه االجتماعي والعاطفي والمعرفي لألطفال 

مالحظةة  الرفةاه المعرفي نعني ايةافة فاأل ااطفةةال لألاظمةة الطبيعيةةة وتزويةدتأل خماةةامات مةتلفةة مرتبطةةة باةا ميةة  ماةامات التحليةة  

 واالستدالل وح  المشكالت. يساتأل تعليأل العلوم خقوة في كلياما. 
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تحسنننننننننننننين تعليم العلوم لألطفال الفلسنننننننننننننطي يين في الضنننننننننننننفة الغربية  (0

 :زة من   لوقطاع غ

a)  في  04إعادة تاهيل 
ً
 علميا

ً
مدرسة في الضفة الغربية  04مختبرا

 وقطاع غزة

b)  مدرس علوم )من أولئك الذ ن مقوموا بتدريس  39بناء قدرات

العلوم لمرحلننننننة التعليم االبتنننننندائي( على إجراء تجننننننارل علميننننننة 

بنناسننننننننننننننننتخنندام المواد الخننام المتوفرة في المننناطق المحيطننة ومن 

 .ز على الطفل  ل نهج  رك

c)  منننند ر منننندرسنننننننننننننننننننة في مراقبننننة تعليم العلوم في  06بننننناء قنننندرات

 مدارسهم

d)  تنظيم معرضنننننننننين علميين: واحد في الضنننننننننفة الغربية وا  ر في

قطاع غزة. استفاد األطفال من هذه المعارض لتقدمم إنجازاتهم 

مفنناهيم البعض  إلثبنناتوأفوننارهم وتجنناربننهم المبتكرة )البنندملننة( 

 العلمية

طفل من  0981الرفاه المعرفي واالجتماعي والعاطفي لننننننننننننننننننننننن تحسنننننننين  (9

قطنننننناع غزة من   ل التعليم الع جي ومهننننننارات التعلم االجتمنننننناعي 

 .والعاطفي والمعسكرات الع جية وجلسات اإلرشاد

زينننادة فهم أوليننناء األمور في قطننناع غزة لتحننندمنننات التعلم االجتمننناعينننة  (3

معاني منها أطفالهم والعاطفية والصنننننننننننننننحة النفسننننننننننننننننية واألعراض التي 

 ويليات وممارسات التكيف للتغلب على هذه التحدمات واألعراض

/  في الضننننفة الغربية كوسننننيلة لتعزيز الشننننرارة المدرسننننية مناطق تعزيز الشننننرارة بين المنظمات المجتمعية والمدارس في ثمانية (4

 .منهجية المشتركةتجلى في تنفيذ مختلف البرامج ال   والذي الفلسطيني،المجتمعية في المجتمع 

مدارس في  8منظمات مجتمعية بالتعاوا مع  8تتعلق بتعزيز حق األطفنال في اللعب من قبل  ال منهجينةإط   ثمنانينة برامج  (5

 .مناطق في الضفة الغربية 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 (E المدامسالدمج في المرافق التعليمية وبيئة التعلأل والمناتج والكتب المدمسية ومواقع كوافم. 

 

ورقنننة مطلبيننننة لوزارة التربيننننة والتعليم  شنننننننننننننننننناا موائمننننة المننننناهج  (0

والكتب المدرسنننننننية لتصنننننننب  قابلة ل سنننننننتخدام من قبل األطفال 

 ذوي اإلعاقة الذهنية

مع االئت ف الفلسنننننننننننطيني لةعاقة على تطصير  بالشنننننننننننرارة العمل (9

تقرير الضننننننننننننننننوء  شننننننننننننننننننناا التزام الحكومننننة الفلسننننننننننننننننطي يننننة بحقو  

األشخاا ذوي اإلعاقة في ضوء اتفاقية األمم المتحدة لحقو  

 األشخاا ذوي اإلعاقة

المشننننننننننننننننننننننناركنننننننة في تطصير تقرير الضننننننننننننننننوء حول التزام الحكومننننننننة  (3

دة م المتحالفلسنننننننننننننننطي ية بحقو  الطفل في ضنننننننننننننننوء اتفاقية األم

 لحقو  الطفل

 

 

 

 

 

 

 (E  .خلق فرص العم  وتحسين ظروف المعيشة 

 من غزة من تخصننننصننننات م ل الرياضننننيات واللغة اإلنجليزية والعلوم  014أشننننهر لنننننننننننننننننننن  6توفير وظائف م قتة لمدة  (0
ا

 ريًجا عاطًل

 واللغة العربية واإلرشاد النفسي واالجتماعي والعمل االجتماعي

 من مختلف برامج تنمية القدرات التي مقدمها  372اسنتفاد  (9
ً
 ومعلما

ً
والتي س سهم في تطصيرهم الوظيفي وبالتالي  المركزمعلما

 .تحسين الظروف المعيشية ألسرهم

 ةتامين ث ل من  ل  ل طالبات معانين من ظروف معيشية قاسي (3

: مركز ابداع المعلم محفز النهضة التربصية في 
ً
  المنطقة العربيةثال ا

ت سيق جهود قطاع منظمات المجتمع المدني 

التربصية في المنطقة العربية في حركة تربصية عربية 

لزيادة - ACEAبقيادة الحملة العربية للتعليم للجميع 

تاثيرها ومشاركتها في التخطين والرقابة على 

السياسات الوطنية المتعلقة بتعزيز الهدف الرابع من 

 أهداف التنمية المستدامة ونتائج التعليم الجيد. 

 

 ACEAماسسة الحملة العربية للتعليم للجميع  .0

لتكوا قادرة على قيادة الحركة التربصية العربية في 

   ل:  المنطقة العربية، من
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  9199-9191تطصير الخطة االستراتيجية للفترة. 

 إعادة هيولة الحملة العربية للتعليم لتكوا منظمة قائمة على الوحدة 

 انتخال مجلس إدارة جدمد 

 

ا )االئت فات التربصية والم سسات األعضاء( للمشاركة  .9
ً
تمكين المنظمات األعضاء في الحركة التربصية العربية الناشئة حد  

 ءة وفعالية واستدامة في تخطين ومراقبة نتائج التعليم الجيد في المنطقة العربية من   ل: بكفا 

  .بناء قدراتهم في التخطين االستراتيجي وتقارير الضوء 

  .
ً
 إعادة هيولتها وتوسيع عضصيتها ل شمل منظمات تم ل ال ساء والشبال واألطفال من المناطق األر ر تهميشا

قليمي لتعزيز تبادل المعرفة وتبادل الدعم والخبرات بين االئت فات األعضاء في الحملة العربية إنشاء منتدت إلكتروني إ .3

 للتعليم. 

 تنظيم أسبصع العمل العالمي من قبل االئت فات األعضاء في سبع دول في المنطقة العربية.  .4

 

: التم يل والمشاركة الوطنية واإلقليمية والدولية
ً
 رابعا

 

c) الوطنية واإلقليمية والدولية التميي  والمشامكة 

 :9102استمرار المشاركة الفعالة وال شطة لمركز ابداع المعلم في الشبوات وا ليات الوطنية واإلقليمية والدولية التالية لعام 

 " الشبكة المنظمات األهلية الفلسطي يةPNGO." 

 ( الحملة العربية للتعليم للجميعACEA.) 

 ( الحملة العالمية للتعليمGCE.) 

  اإلقليمية لصننندو  تعليم المجتمع المدني السننكرتاريا(CSEF لمنطقة الشننر  األوسننن وشننمال أفريقيا وأوروبا الشننرقية.  تم ل )

دور السنننننكرتاريا في دعم وتقدمم المن  ل ئت فات التربصية في منطقة الشنننننر  األوسنننننن وشنننننمال إفريقيا وأوروبا الشنننننرقية لتنفيذ 

 يق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. األنشطة التي تساهم في تحق

 ( المنتدت االجتماعي العالميWSF) 
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 جسور مشر  ومغرل -الشبكة اإلقليمية 

 ( المجلس الدولي لتعليم الكبارICAE) 

  9131المشاورة الجماعية للمنظمات غير الحكومية حول التعليم (CCNGO / Education 2030) 

  9131التنمية المستدامة للتعليم اللجنة التوجيهية ألهداف 

  اللجنة التوجيهية للشرارة اإلقليمية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 

 ( أسبصع العمل العالميGAWفي فلسطين والعالم العربي ) 

 ( رئاسننننننننننة الحملة العالمية للتعليمGCE من   ل المد ر العام لمركز ابداع المعلم السننننننننننيد رفعت مننننننننننباح، الذي ) ا أمننننننننننب  رئيسننننننننننً

 .9108للحملة العالمية للتعليم في عام 

 ( المنتدت السياسي رفيع المستوت لألمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامةHLPF وهو هيئة فرعية تابعة لكل من الجمعية ،)

ة ها  شنننناا التنميالعامة لألمم المتحدة والمجلس االقتصنننادي واالجتماعي لألمم المتحدة المسنننن ول عن سننننياسننننة المنظمة باكمل

 .المستدامة

 اللجنة التوجيهية ل تحاد المتوسطي 

(Bمشامكات محلية وإقليمية وفولية للمدير العام  السيد مفعت صباح 

 في مقر اليونسكو / باريس.  9102/ مارس  يذار  8و 7اجتماع المجموعة الت سيقة للمنظمات الغير حكومية  ومي  .1

 

 9131التنمية المستدامة للتعليم  اجتماعات اللجنة التوجيهية ألهداف .2

االجتماع السننننننننننننادس للجنة التوجيهية ألهداف التنمية المسنننننننننننننتدامة  9.0 

 (.9102مارس  09-00في مقر اليونسكو )باريس،  9131للتعليم 

االجتمناع السننننننننننننننننابع للجننة التوجيهينة ألهداف التنمية المسننننننننننننننننتدامة   9.9

لمسنننتدامة، عشنننية العقد األ ير من أهداف التنمية ا 9131للتعليم 

وأعقب مراجعة متعمقة للهدف الرابع في المنتدت السنننياسنننني رفيع 

 .9102( في  وليو HLPFالمستوت )

 

مجموعة دعم الشنر اء اإلقليميين العرل  شناا الهدف الرابع من أهداف  .3

: ُعقد االجتماع اإلقليمي السنننننننننننننننادس 9131التعليم -التنمية المسنننننننننننننننتدامة 

في  9131التعليم -نمية المسننننننتدامة لشنننننر اء الهدف الرابع من أهداف الت

 .9102أبريل  94إلى  93دبي،   ل الفترة من 

 8-7( الننذي عقنند في فنناممننار، ألمننانيننا AEDCم تمر تعليم وتنميننة الكبننار ) .4

 9102ما و 

، تم تعيين رفعت منننننننباح ليكوا عضنننننننًوا في 9102(: في أبريل GEMالمجلس االسننننننن شننننننناري للتقرير العالمي لرمننننننند التعليم ) .5

س االسنن شنناري لتقرير العالمي لرمنند التعليم، ودعي لحضننور االجتماع الرابع الذي عقد في مقر اليونسننكو، باريس في المجل

 .9102 ونيو  03-04

 

 (ARMED) 9131االجتماع اإلقليمي العربي للتعليم  .6

 

سنننلسنننلة  9131التعليم -من أهداف التنمية المسننتدامة  الرابعنفذت مجموعة دعم الشننر اء اإلقليميين العرل  شننناا الهدف 

من األنشنننننطة واالجتماعات وورش العمل التدري ية على نطا  واسنننننع من أجل توسنننننيع نطا  المشننننناركة في المنطقة العربية، 

ا للومننننننول إلى بعض البلداا األفريقية، بهدف تامين مشنننننناركة واسننننننعة للم سننننننقين الوطنيين للهدف الرابع من أه
ً
اف دوأحيان
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التنمية المسننننننتدامة في المنطقة العربية وبلداا أفريقية مختارة. أحدل نشنننننناط تم تنفيذه   ل دورت  الرابعة.  اا االجتماع 

 المعلم،وسنننننياسنننننات وممارسنننننات  ،مما معني أهمية مواءمة المناهج ،ED-ALIGNعبارة عن ورشنننننة عمل تدري ية حول أهمية 

قدت هذه الورشة في بيروت، 
ُ
 (.9102حزيراا /  ونيو  02-07أمام ) 3لبناا لمدة والتقييم. ع

 .9102 وليو  96-90الذي عقد في تام ند في الفترة من  (،EIالم تمر العالمي ال امن للدولية للتعليم ) .7

في نام  نانغ،يل / أغسننننننننننننننننطس في دا  93-91الذي عقد   ل الفترة  ،ASPABAEاالجتمناع السنننننننننننننننننوي للتحنالفات اإلقليمية  .8

 (.VAEFAواستضافت  الرابطة الفي نامية للتعليم للجميع )

 )اإلمدار ال اني عشر( 9102منتدت التقارل العالمي  .9

". حدل عالمي مجمع أر ر 2019 منتدت التقارل الدوليكضننيف شنننرف، حضننر األسنننتاذ رفعت ال سننخة ال انية عشنننرة من "

لتزمين بتحقيق أهداف التنمية المسننننتدامة وبناء عالم  ال  من من أمننننحال المصننننلحة الفرنسننننيين والدوليين الم 5111من 

 واالس بعاد. الفقر 

المنتندت الدولي حول اإلدما  واإلنصنننننننننننننننناف في التعليم ) ل متعلم مهم(، الذي انعقد في مد نة  الي بكولومبيا   ل الفترة  .11

 .9102س تمبر  00-03

 08-06النننذي نظمتننن  الحملنننة العنننالمينننة للتعليم   ل الفترة  الجتمننناع االقليمي لصنننننننننننننننننننندو  تمصينننل تعليم المجتمع المننندني،ا .11

 جنول إفريقيا.  جوهانسبرغ،في  9102س تمبر 

 االحتفال العالمي بجائزة المعلم في جورجيا .12

رفعنت من قبنل االئت ف الجورجي للتعليم للجميع لحضننننننننننننننننور الحندل النذي نظم  االئت ف ل حتفال األسننننننننننننننننتناذ تمنت دعوة 

التقى رفعت بالمعلمين الخمسننة حيث  جورجيا.  تبليسنني،في  9102أرتصبر  5-4في  جورجيا،با تيار المعلمين الفائزين في 

 المتاهلين للتصفيات النهائية وألقى  لمة   ل  وم االحتفال. 

 في بانكو ، تام ند  9102ارتصبر  07-04ع ال شاوري لتعليم الكبار والذي عقد   ل االجتما  .13

( حضننر األسنننتاذ رفعت الصنننباح إط   تقرير الرمننند العالمي للتعليم الخاا بالمنطقة العربية WISEالقمة الدولية للتعليم ) .14

  ل القمننننة  9102نوفمبر  90والننننذي عقنننند في  9102

النننندوليننننة للتعليم. و ننننانننننت لنننن  مقننننال في ال شننننننننننننننننرة التعليم 

 الدولية المعنية بقضاما التعليم والهجرة 

مات للمنظة الت سيقي االجتماع الدولي التاسع للمجموعة .15

 4-9عقنننننننند في الفترة مننننننننا بين ، والننننننننذي غنير الحكوميننننننننة

في مد نة الحمامات في تونس  شننننننننرارة   9102ديسننننننننمبر 

  املة مع اليونسكو والحملة العالمية للتعليم

اجتماع مجلس إدارة الحملة العالمية للتعليم والذي عقد  .16

في منننننننند نننننننننة  9102ديسننننننننننننننننمبر  8-6فني النفنتنرة مننننننننا بنينن 

 تونس. -الحمامات

المنتدت الدولي الحادي عشننننر للمنظمات غير الحكومية  .17

نة تنظم  لج )التحدمات المرتبطة بعدم اإلنصاف( والذي

بنننننالشننننننننننننننننرارنننننة مع االتصننننننننننننننننننننال بنننننالمنظمنننننات غير الحكومينننننة 

 اليونسكو

 
 

 

 للمزيد من المعلومات نمكنكأل ايامة المواقع التالية  

pec.ps//-http://www.pal 

http://www.pal-pec.ps/
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http://www.teachercc.org/ 

en.html-http://www.arabcampaignforeducation.org/index 

https://www.campaignforeducation.org/en/ 

http://www.teachercc.org/
http://www.arabcampaignforeducation.org/index-en.html
https://www.campaignforeducation.org/en/

