تقرير اإلنجازات لعام 9102
تحسين المخرجات االجتماعية للتعليم في فلسطين
 -TCCمركز ابداع المعلم
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أوال :مركز ابداع المعلم طرف فاعل ورئيسي في تغيير السياسات المتعلقة بتعزيز الهدف التنموي الرابع
ً
والحق في التعليم ومصدرا للمعلومات حول التعليم في فلسطين

 )aالمساهمة في رسم وتغيير السياسات الوطنية
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ورقة موقف حول ضريبة التربية والتعليم ومساهمتها في
تحسين البيئة المدرسية
ورقة مطلبية لوزارة التربية والتعليم حول موائمة المناهج
والكتب المدرسية لألطفال ذوي االعاقة الذهنية.
التزام وزارة التربية والتعليم بإجراء مراجعة شاملة ألدوات
التقييم الس ن ن نننصية والنصن ن ننف س ن ن نننصية المطبقة فيما تعلق
بن نناحتين نناج ن ننات األطف ن ننال ذوي اإلعن نناق ن ننة .ون يج ن ننة لجهود
الضن ننغن والمنامن ننرة المسن ننتمرة التي قام بها المركز هنا
نض ن ن ن ننص واض ن ن ن ن في الوزارة لتطصير أدوات التقييم لتوائم
األطفال ذوي اإلعاقة وتصننب أر ر اسننتجابة الحتياجاتهم
المختلفة.
هننا اهتمنام من وزارة التربيننة والتعليم بنناننندمننة السن ن ن ن ننينمننا
التي أنشاها مركز ابداع المعلم في  91مدرسة عام 9102
وتخطن لتنظيم أنش ن ن ن ن نط ننة مش ن ن ن ن ننابه ننة ل المخيم ننات
الصيفية والشتصية التي تنظمها الوزارة.
المس ن نناهمة في تطصير مس ن ننودة قرار بقانوا لحقو األشن ننخاا ذوي اإلعاقة بالتعاوا مع معهد الحقو في
جامعة بيرزيت ووزارة التنمية االجتماعية.
ورقة موقف حول الحق في التعليم ضمن إطار أسبصع العمل العالمي-فلسطين.
ورقنة موقف حول األزمنة المالي ة التي تتعرض لها األونروا وتاثير ذلك على حق ال جئين الفلسن ن ن ن ننطي يين في
التعليم
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ً
 )bمركز ابداع المعلم مص نندر للمعلومات ألم ننحال المص ننلحة األ رين المعنيين بالتعليم وطنيا
ً
وعالميا
 )0اإلنتا المسمصع والمرئي والمكتول:
 )aدليل تدريبي لمعلمي العلوم ضمن إطار برنامج الحق في التعليم.
 )bدليل تدريبي لمعلمي المدارس حول األطر القانونية والس ن ن ننياس ن ن نناتية
الندوليننة التي تحوم وتنظم حقو المرأة وكيفينة اس ن ن ن ن ننتخنندام االنتننا
السننمعية والبص ننرية في تعزيز حقو المرأة والمسنناواة الجندرية في
فلسطين.
 )cمدونة س ن ننلو للص ن ننحفيين والص ن ننحفيات والم سن ن نس ن ننات اإلع مية
العاملة في فلسطين ضمن إطار برنامج الحق في التعليم.
 )dدلي ننل إجراءات دا لي ألن نندم ننة االع م التي أنش ن ن ن ن ن ننات في ع نندد من
الجامعات الفلسطي ية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 )eكتيننب توثيقي إلنجننازات الطلبننة في أننندمننة النزاهننة والتي أنشن ن ن ن ن ننات
ضمن برنامج المواطنة.
 )fكتيننب توثيقي لمبننادرات الطلبننة االجتمنناعيننة التي تهنندف الى تعزيز
بن نندائن ننل قن ننائمن ننة على الحقو للتحن نندمن ننات المرتبطن ننة بحقو المرأة
والمسن ن ن نناواة الجندرية في فلسن ن ن ننطين باسن ن ن ننتخدام اإلنتا السن ن ن ننمعي-
البصري ضمن إطار برنامج المواطنة.
 )gدراسن ن ن ن ننة بح ية حول واقع التعليم واالئت فات التربصية الوطنية في
المنطقة العربية
 )hدراسة بح ية :تحليل المناهج والكتب المدرسية من منظور المساواة والعدالة الجندرية.
 )iدراسة بح ية :العدواا اإلسرائيلي على قطاع غزة وأثره على التنمية المستدامة.
 )jتقرير مبني على اس ن ن ن ننتط ع يراء المواطنين حول المناهج والكتب المدرس ن ن ن ننية من وجات نظر مختلفة (باألس ن ن ن نناس حقو
االنساا) ضمن إطار حملة اسال الحكومة.
 )kتقرير حول انتهاكات الحق في التعليم في منطقة األغوار باأل ص في التجمعات البدوية.
ً
 )lالعمل جنبا الى جنب مع االئت ف الفلس ننطيني لةعاقة على تطصير تقرير ض ننوء تعلق بمدت التزام الحكومة الفلس ننطي ية
بحقو األشخاا ذوي اإلعاقة في ضوء اتفاقية األمم المتحدة لألشخاا ذوي اإلعاقة.
 )mالمشن ن ن ن نناركة في تطصير تقرير الضن ن ن ن ننوء المعني بمدت التزام الحكومة الفلسن ن ن ن ننطي ية بحقو الطفل في ضن ن ن ن ننوء اتفاقية األمم
المتحدة لحقو الطفل بالتعاوا مع الحركة العالمية للدفاع عن األطفال.
 )nانتا أربعة أف م قصيرة لتعزيز العدالة بين الج سين ضمن برنامج المواطنة.
 )oفيلم ترويجي ملخص إنجازات مشروع أندمة السينما ضمن إطار برنامج المواطنة.
https://www.youtube.com/watch?v=BGvfP0GsTY8&t=7s
ُ
 )pفيلم ترويجي ملخص إنجازات مشروع تعلم ضمن برنامج الحق في التعليم.
 )qتسعة أف م وثائقية قصيرة حول انتهاكات حقو المرأة في قطاع غزة.
 )rفيلم حول تفعيل دور مجالس أولياء األمور في مساءلة المولفين بالتزاماتهم في مجال الحق في التعليم في قطاع غزة.
 )sفيلم حول تفعيل دور مجلس أولياء األمور في مساءلة المولفين بالتزاماتهم في مجال الحق في التعليم في قطاع غزة.
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تطصير الموقع الجدمد لمركز إبداع المعلم.
تطصير الصفحة اإللكترونية الجدمدة ل ئت ف التربوي الفلسطيني
النتنطننصيننر عنلننى النمنننتن ن نندت اإللنكنتننروننني لنمنعنلنمنني النتنعنلننم االجنتنمن ن نناعنني
والعاطفي ()SEL
إنشاء قناة  Youtubeامة بنالمركز.
تطصير قنوات وم ن ن ن ن ننفحن ننات التوامن ن ن ن ن ن ننل االجتمن نناعي التن ننابعن ننة للمركز
واالئت ف التربوي الفلسطيني.

ً
ثانيا :المخرجات االجتماعية للتعليم التي عمل المركز على تعزيزها في عام 9102
 )aتعزيز المسؤولية المجتمعية والمواطنة لدى الطلبة الفلسطينيين.
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تشكيل  42نادي للنزاهة ومجالس ظل من ط ل المدارس في 42
مدرس ننة في الض ننفة الغربية لمراقبة النزاهة والش ننفافية في مش نناري ننع
تقدمم الخدمات العامة التي تنفذها الحكومة أو السننلطات المحلية
في المناطق المستهدفة ،وذلك في إطار برنامج المواطنة.
تمكين  42معل ًم نا ومعل ًم نا و 04843طننال ًب نا وطننالبننة لمراقبننة النزاه ننة
والشن ن ن ن ن نفننافيننة في مشن ن ن ن ن نناري ننع تقنندمم الخنندمننات العننامننة التي تنفننذهننا
الحكومة أو الس ن ننلطات المحلية في المناطق المس ن ننتهدفة من ل
س ن ن ننلس ن ن ننلة من تدريبات المدربين والدورات التدري ية المدرس ن ن ننية في
المجال االجتماعي باستخدام تقنية التدقيق االجتماعي.
إش ن ن ن ن نرا  04843طالب وطالبة في مراقبة النزاهة والش ن ن ن ن ننفافية في
مشاري ننع تقدمم الخدمات العامة من ل  42مبادرة أطلقتها أندمة
النزاهننة المننذكورة أع ه .ننانننت جميع المبننادرات قننائمننة على حقو
االنساا وحساسة للنصع االجتماعي .ال سيما تلك التي نفذتها نوادي
النزاهة ال سننائية تم فيها ممارس ننة وتجسننيد المس نناواة بين الج س ننين
في افة االنشطة
أما فيما تعلق بالنوادي ال ن ن ن ن ن ن ن  34التي تم تش ننكيلها في إطار مش ننروع
"نوادي النزاهة" الممول من حركة النزاهة ، Integrity Actionتم
تحقيق نسبة ام ح .٪40
حشن ن ن نند المجتمعات من ل أندمة النزاهة ومجالس الظل التي تم
تشن ن ن ن ننكيلها ،للمشن ن ن ن نناركة في حملة المسن ن ن ن نناءلة الحكومية التي أطلقها
المجتمع المدني الفلسن ن ن ن ننطيني وأمن ن ن ن ننحال المصن ن ن ن ننلحة ا رين في
المجتمع لمساءلة الحكومة على أول طة لمدة  011وم من است مها للحكومة.
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 )bتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين
 )0تمكين  91معل ًم نا ومعلمننة من  91منندرس ن ن ن ن ننة في الضن ن ن ن ن نفننة
الغربيننة وقطنناع غزة ،و 91منند ر منندرس ن ن ن ن ننة ،و 5مش ن ن ن ن ننرفين
تربصيين ،و 511من اإلن ننال وال ننذكور في األطر الق ننانوني ننة
والس ن ن ن ن ننياس ن ن ن ن نناتية الدولية التي تحوم وتنظم حقو المرأة،
والمنامننرة وكيفية اسننتخدام االنتا المرئي والمسننمصع في
تعزيز حقو المرأة والمساواة بين الج سين في فلسطين.
 )9ا راط  511ش ن ن ننال وش ن ن ننابة من  91مدرس ن ن ننة في الضن ن ن ننفة
الغربية وقطاع غزة في تعزيز البدائل القائمة على الحقو
لمختلف التحندمات التي تواج حقو المرأة والمس ن ن ن ن نناواة
الجننندريننة في فلس ن ن ن ن ننطين من ل  02مبننادرة اجتمنناعيننة
نظمتها  02مجموعة ط بية باسن ن ننتخدام اإلنتا السن ن ننمعي
ً
البص ن ن ن ن ننري وعرض األف م ( 08عرضن ن ن ن ن ن ن نا) للتروي ننج له ن ننذه
البدائل.
 )3إنش ن ن نناء  91نادي س ن ن ننينما في  91مدرس ن ن ننة إنال وذكور في
الضفة الغربية وقطاع غزة .دمج شبال المدارس والكوادر
التربصية ومجالس ا باء وغيرهم من أم ن ن ننحال المص ن ن ننلحة
االجتمناعيين ،وتهندف هنذه النوادي إلى إنش ن ن ن ن نناء وتعزيز اس ن ن ن ن ننتخدام المنتجات الس ن ن ن ن ننمعية والبص ن ن ن ن ننرية وعرض األف م للحد من
التحدمات التي تواج حقو المرأة والمساواة بين الج سين في فلسطين.

 )cتعزيز الحق في حرية الفكر والتعبير

 )0تمكين  31ش ن ًنابا وش ننال من الص ننحفيين\ات وطلبة اإلع م من ث ل جامعات محلية في مجال األمن الرقمي ووس ننائل الحمامة
المطبقة في مفحات الصيب وقنوات التوامل االجتماعي من ل سلسلة من الدورات التدري ية لتنمية قدراتهم.
 )9إنش ن ن ن ن نناء ث ثنة نوادي إع مينة في ث ل جنامعات محلية :الجامعة العربية األمريكية ،وجامعة فلس ن ن ن ن ننطين التقنية ( ض ن ن ن ن ننوري)،
وجامعة غزة .ويننهدف إنشن ن نناء هذه النوادي إلى اسن ن ننتمرار تعزيز تطبيق وسن ن ننائل األمن الرقمي بين الصن ن ننحفيين الشن ن ننبال وط ل
اإلع م الجامعيين من ل ورش عمل تدري ية دورية في هذا المجال.
 )3تحس ننين اإلجراءات الدا لية والحو مة ل ل جمعيات (نقابة الص ننحفيين واتحاد المعلمين واالتحاد العام للمرأة الفلس ننطي ية)
للسماح بمزيد من تم يل وتاثير الشبال وال ساء في هياكل ويليات منع القرار لهذه الجمعيات من ل:
 )aث ل مبادرات حوار اجتماعي أطلقها الشبال األعضاء الجدد في هذه الجمعيات لهذه الغامات.
 )bتدريب متخصص لتنمية القدرات لألعضاء الجدد في هذه الجمعيات

 (Dتعزيز الرفاه االجتماعي والعاطفي والمعرفي لألطفال الفلسطينيين.
مالحظةة الرفةاه المعرفي نعني ايةافة فاأل ااطفةةال لألاظمةة الطبيعيةةة وتزويةدتأل خماةةامات مةتلفةة مرتبطةةة باةا مية ماةامات التحلية
واالستدالل وح المشكالت .يساتأل تعليأل العلوم خقوة في كلياما.
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تحس ن ن ن ننين تعليم العلوم لألطفال الفلس ن ن ن ننطي يين في الض ن ن ن ننفة الغربية
وقطاع غزة من ل:
ً
ً
 )aإعادة تاهيل  04مختبرا علميا في  04مدرسة في الضفة الغربية
وقطاع غزة
 )bبناء قدرات  39مدرس علوم (من أولئك الذ ن مقوموا بتدريس
العلوم لمرحل ن ننة التعليم االبتن نندائي) على إجراء تجن ننارل علمي ن ننة
بنناس ن ن ن ن ننتخنندام المواد الخننام المتوفرة في المننناطق المحيطننة ومن
ل نهج ركز على الطفل.
 )cبن نناء ق نندرات  06م نند ر م نندرس ن ن ن ن ن ننة في مراقب ننة تعليم العلوم في
مدارسهم
:
 )dتنظيم معرضن ن ننين علميين واحد في الضن ن ننفة الغربية وا ر في
قطاع غزة .استفاد األطفال من هذه المعارض لتقدمم إنجازاتهم
وأفوننارهم وتجنناربننهم المبتكرة (البنندملننة) إلثبننات بعض المفنناهيم
العلمية
تحس ن ننين الرفاه المعرفي واالجتماعي والعاطفي لن ن ن ن ن ن ن ن  0981طفل من
ل التعليم الع جي ومهن ننارات التعلم االجتمن نناعي
قطن نناع غزة من
والعاطفي والمعسكرات الع جية وجلسات اإلرشاد.
زيننادة فهم أولينناء األمور في قطنناع غزة لتحنندمننات التعلم االجتمنناعيننة
والعاطفية والص ن ن ن ن ننحة النفس ن ن ن ن ننية واألعراض التي معاني منها أطفالهم
ويليات وممارسات التكيف للتغلب على هذه التحدمات واألعراض
تعزيز الش نرارة بين المنظمات المجتمعية والمدارس في ثمانية مناطق في الض ننفة الغربية كوس ننيلة لتعزيز الشن نرارة المدرس ننية /
المجتمعية في المجتمع الفلسطيني ،والذي تجلى في تنفيذ مختلف البرامج ال منهجية المشتركة.
إط ثمنانينة برامج ال منهجينة تتعلق بتعزيز حق األطفنال في اللعب من قبل  8منظمات مجتمعية بالتعاوا مع  8مدارس في
 8مناطق في الضفة الغربية.
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 (Eالدمج في المرافق التعليمية وبيئة التعلأل والمناتج والكتب المدمسية ومواقع كوافم المدامس.
 )0ورق ننة مطلبي ننة لوزارة التربي ننة والتعليم ش ن ن ن ن ن نناا موائم ننة المن نناهج
والكتب المدرس ن ننية لتص ن ننب قابلة ل س ن ننتخدام من قبل األطفال
ذوي اإلعاقة الذهنية
 )9العمل بالشن ن ن نرارة مع االئت ف الفلسن ن ن ننطيني لةعاقة على تطصير
تقرير الض ن ن ن ن ننوء ش ن ن ن ن ن نناا التزام الحكوم ننة الفلس ن ن ن ن ننطي ي ننة بحقو
األشخاا ذوي اإلعاقة في ضوء اتفاقية األمم المتحدة لحقو
األشخاا ذوي اإلعاقة
 )3المش ن ن ن ن ن ن ننارك ن ننة في تطصير تقرير الض ن ن ن ن ننوء حول التزام الحكوم ن ننة
الفلسن ن ن ن ننطي ية بحقو الطفل في ضن ن ن ن ننوء اتفاقية األمم المتحدة
لحقو الطفل

 (Eخلق فرص العم وتحسين ظروف المعيشة.
ا
ً
ريجا عاطًل من غزة من تخصن نص ننات م ل الرياض ننيات واللغة اإلنجليزية والعلوم
 )0توفير وظائف م قتة لمدة  6أش ننهر لن ن ن ن ن ن ن 014
واللغة العربية واإلرشاد النفسي واالجتماعي والعمل االجتماعي
ً
ً
 )9اسنتفاد  372معلما ومعلما من مختلف برامج تنمية القدرات التي مقدمها المركز والتي س سهم في تطصيرهم الوظيفي وبالتالي
تحسين الظروف المعيشية ألسرهم.
 )3تامين ث ل من ل ل طالبات معانين من ظروف معيشية قاسية

ً
ثال ا :مركز ابداع المعلم محفز النهضة التربصية في المنطقة العربية
ت سيق جهود قطاع منظمات المجتمع المدني
التربصية في المنطقة العربية في حركة تربصية عربية
بقيادة الحملة العربية للتعليم للجميع - ACEAلزيادة
تاثيرها ومشاركتها في التخطين والرقابة على
السياسات الوطنية المتعلقة بتعزيز الهدف الرابع من
أهداف التنمية المستدامة ونتائج التعليم الجيد.

 .0ماسسة الحملة العربية للتعليم للجميع ACEA
لتكوا قادرة على قيادة الحركة التربصية العربية في
المنطقة العربية ،من ل:
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تطصير الخطة االستراتيجية للفترة .9199-9191
إعادة هيولة الحملة العربية للتعليم لتكوا منظمة قائمة على الوحدة
انتخال مجلس إدارة جدمد

ً
 .9تمكين المنظمات األعضاء في الحركة التربصية العربية الناشئة حد ا (االئت فات التربصية والم سسات األعضاء) للمشاركة
بكفاءة وفعالية واستدامة في تخطين ومراقبة نتائج التعليم الجيد في المنطقة العربية من ل:
 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.
 .3إنشاء منتدت إلكتروني إقليمي لتعزيز تبادل المعرفة وتبادل الدعم والخبرات بين االئت فات األعضاء في الحملة العربية
للتعليم.
 .4تنظيم أسبصع العمل العالمي من قبل االئت فات األعضاء في سبع دول في المنطقة العربية.

ً
رابعا :التم يل والمشاركة الوطنية واإلقليمية والدولية

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







الشبكة المنظمات األهلية الفلسطي ية "."PNGO
الحملة العربية للتعليم للجميع (.)ACEA
الحملة العالمية للتعليم (.)GCE
السننكرتاريا اإلقليمية لصننندو تعليم المجتمع المدني ( )CSEFلمنطقة الشننر األوسننن وشننمال أفريقيا وأوروبا الشننرقية .تم ل
دور السن ننكرتاريا في دعم وتقدمم المن ل ئت فات التربصية في منطقة الشن ننر األوسن ننن وشن ننمال إفريقيا وأوروبا الشن ننرقية لتنفيذ
األنشطة التي تساهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
المنتدت االجتماعي العالمي ()WSF
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الشبكة اإلقليمية-جسور مشر ومغرل
المجلس الدولي لتعليم الكبار ()ICAE
المشاورة الجماعية للمنظمات غير الحكومية حول التعليم )CCNGO / Education 2030( 9131
اللجنة التوجيهية ألهداف التنمية المستدامة للتعليم 9131
اللجنة التوجيهية للشرارة اإلقليمية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة
أسبصع العمل العالمي ( )GAWفي فلسطين والعالم العربي
ً
رئاس ن ن ننة الحملة العالمية للتعليم ( )GCEمن ل المد ر العام لمركز ابداع المعلم الس ن ن ننيد رفعت م ن ن ننباح ،الذي أم ن ن ننب رئيسن ن ن نا
للحملة العالمية للتعليم في عام .9108
المنتدت السياسي رفيع المستوت لألمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة ( ،)HLPFوهو هيئة فرعية تابعة لكل من الجمعية
العامة لألمم المتحدة والمجلس االقتص ننادي واالجتماعي لألمم المتحدة المس ن ول عن س ننياس ننة المنظمة باكملها ش نناا التنمية
المستدامة.
اللجنة التوجيهية ل تحاد المتوسطي

(Bمشامكات محلية وإقليمية وفولية للمدير العام السيد مفعت صباح
 .1اجتماع المجموعة الت سيقة للمنظمات الغير حكومية ومي  7و 8يذار  /مارس  9102في مقر اليونسكو  /باريس.

 .2اجتماعات اللجنة التوجيهية ألهداف التنمية المستدامة للتعليم 9131
 9.0االجتماع الس ن ن ن ننادس للجنة التوجيهية ألهداف التنمية المس ن ن ن ننتدامة
للتعليم  9131في مقر اليونسكو (باريس 09-00 ،مارس .)9102
 9.9االجتمناع الس ن ن ن ن ننابع للجننة التوجيهينة ألهداف التنمية المس ن ن ن ن ننتدامة
للتعليم  9131عشننية العقد األ ير من أهداف التنمية المسننتدامة،
وأعقب مراجعة متعمقة للهدف الرابع في المنتدت الس ننياس نني رفيع
المستوت ( )HLPFفي وليو .9102
 .3مجموعة دعم الشنر اء اإلقليميين العرل شناا الهدف الرابع من أهداف
التنمية المسن ن ن ن ننتدامة -التعليم ُ :9131عقد االجتماع اإلقليمي السن ن ن ن ننادس
لشن ننر اء الهدف الرابع من أهداف التنمية المسن ننتدامة -التعليم  9131في
دبي ،ل الفترة من  93إلى  94أبريل .9102
 .4م تمر تعليم وتنميننة الكبننار ( )AEDCالننذي عقنند في فنناممننار ،ألمننانيننا 8-7
ما و 9102
 .5المجلس االس ن ن ش ن نناري للتقرير العالمي لرم ن نند التعليم ( :)GEMفي أبريل  ،9102تم تعيين رفعت م ن ننباح ليكوا عض ن ن ًنوا في
المجلس االس ن شنناري لتقرير العالمي لرمنند التعليم ،ودعي لحضننور االجتماع الرابع الذي عقد في مقر اليونسننكو ،باريس في
 04-03ونيو .9102

 .6االجتماع اإلقليمي العربي للتعليم )ARMED( 9131
نفذت مجموعة دعم الشننر اء اإلقليميين العرل شنناا الهدف الرابع من أهداف التنمية المسننتدامة -التعليم  9131سننلسننلة
من األنشن ننطة واالجتماعات وورش العمل التدري ية على نطا واسن ننع من أجل توسن ننيع نطا المشن نناركة في المنطقة العربية،
ً
وأحيانا للوم ن ننول إلى بعض البلداا األفريقية ،بهدف تامين مش ن نناركة واس ن ننعة للم س ن ننقين الوطنيين للهدف الرابع من أهداف
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التنمية المس ن ننتدامة في المنطقة العربية وبلداا أفريقية مختارة .أحدل نش ن نناط تم تنفيذه ل دورت الرابعة .اا االجتماع
عبارة عن ورشن ننة عمل تدري ية حول أهمية  ،ED-ALIGNمما معني أهمية مواءمة المناهج ،وسن ننياسن ننات وممارسن ننات المعلم،
والتقييمُ .عقدت هذه الورشة في بيروت ،لبناا لمدة  3أمام ( 02-07حزيراا  /ونيو .)9102
الم تمر العالمي ال امن للدولية للتعليم ( ،)EIالذي عقد في تام ند في الفترة من  96-90وليو .9102
االجتمناع الس ن ن ن ن نننوي للتحنالفات اإلقليمية  ،ASPABAEالذي عقد ل الفترة  93-91يل  /أغس ن ن ن ن ننطس في دا نانغ ،في نام
واستضافت الرابطة الفي نامية للتعليم للجميع (.)VAEFA
منتدت التقارل العالمي ( 9102اإلمدار ال اني عشر)
كضننيف شننرف ،حضننر األسننتاذ رفعت ال سننخة ال انية عشننرة من "منتدت التقارل الدولي ." 2019حدل عالمي مجمع أر ر
من  5111من أم ننحال المص ننلحة الفرنس ننيين والدوليين الملتزمين بتحقيق أهداف التنمية المس ننتدامة وبناء عالم ال من
الفقر واالس بعاد.
المنتندت الدولي حول اإلدما واإلنص ن ن ن ن نناف في التعليم ( ل متعلم مهم) ،الذي انعقد في مد نة الي بكولومبيا ل الفترة
 03-00س تمبر .9102
االجتمنناع االقليمي لصن ن ن ن ن نننندو تمصيننل تعليم المجتمع المنندني ،الننذي نظمت ن الحملننة العننالميننة للتعليم ل الفترة 08-06
س تمبر  9102في جوهانسبرغ ،جنول إفريقيا.
االحتفال العالمي بجائزة المعلم في جورجيا
تمنت دعوة األسن ن ن ن ن نتناذ رفعنت من قبنل االئت ف الجورجي للتعليم للجميع لحض ن ن ن ن ننور الحندل النذي نظم االئت ف ل حتفال
با تيار المعلمين الفائزين في جورجيا ،في  5-4أرتصبر  9102في تبليسنني ،جورجيا .حيث التقى رفعت بالمعلمين الخمسننة
المتاهلين للتصفيات النهائية وألقى لمة ل وم االحتفال.
االجتماع ال شاوري لتعليم الكبار والذي عقد ل  07-04ارتصبر  9102في بانكو  ،تام ند
القمة الدولية للتعليم ( ) WISEحضننر األسننتاذ رفعت الصننباح إط تقرير الرمنند العالمي للتعليم الخاا بالمنطقة العربية
 9102وال ننذي عق نند في  90نوفمبر  9102ل القم ننة
ال نندولي ننة للتعليم .و ننان ننت لن ن مق ننال في ال ش ن ن ن ن ننرة التعليم
الدولية المعنية بقضاما التعليم والهجرة
االجتماع الدولي التاسع للمجموعة الت سيقية للمنظمات
غنير الحكومين ن ننة ،والن ن ننذي عقن ن نند في الفترة من ن ننا بين 4-9
ديس ن ننمبر  9102في مد نة الحمامات في تونس شن ن نرارة
املة مع اليونسكو والحملة العالمية للتعليم
اجتماع مجلس إدارة الحملة العالمية للتعليم والذي عقد
فني النفنتنرة من ن ننا بنينن  8-6ديس ن ن ن ن ننمبر  9102في من ن نند نن ن ننة
الحمامات-تونس.
المنتدت الدولي الحادي عش ننر للمنظمات غير الحكومية
(التحدمات المرتبطة بعدم اإلنصاف) والذي تنظم لجنة
االتص ن ن ن ن ن ننال ب ننالمنظم ننات غير الحكومي ننة ب ننالشن ن ن ن ن نرارن ننة مع
اليونسكو

للمزيد من المعلومات نمكنكأل ايامة المواقع التالية
http://www.pal-pec.ps//
10

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