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 : 2030"التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في أفق  

 الرؤية والتوّجهات"
 

 مقدمة: 

ل لامل  قرارلتنفيذا  العام  للتربية والثقافة والعلومؤتمر  العربية  املستوى   األلكسو  تعقد  ،لمنظمة  وزراء لل"  مؤتمرها رفيع 

هدف تبادل الخبرات على املستوى العربي في مجال ل  ، "في الوطن العربي    والبحث العلمي  لي املسؤولين عن التعليم العا

العل  العالي والبحث  و التعليم  البحثية مي،  وبرامجه  التعليمية  البشرية ومناهجه  وأطره  وبنيته وهياكله  تطوير سياساته 

وصوال لتحقيق الجودة الشاملة فيه، إضافة إلى متابعة املستجدات والتطورات في هذا املجال، ودعم منظومة التعليم  

و العربيةالعالي   مستقبلية  ،  تصورات  لسياسات  لتنمية   ، لهصياغة  العوتطويرا  والجامعاتلبحث  أدائها   ،لمي  وتجويد 

ودعم ميزتها التنافسية والرفع من قدراتها على توفير املوارد البشرية عالية املهارات للمشاركة في تنفيذ   ،وتحسين مخرجاتها

 مشاريع التنمية وتلبية احتياجات املجتمع االقتصادية واالجتماعية واملعرفية .  

من   كريمة  الشعبيةجمهورية  الوباستضافة  الديمقراطية  األلكسو   ،الجزائرية  م 
ّ
العالي   تنظ التعليم  وزارة  مع  بالتعاون 

 .2021ديسمبر    28إلى    26لفترة الزمنية من  ، خالل االعاصمة  بالجزائر  ،هذه الدورةوالبحث العلمي  

 موضوع املؤتمر: 

 الرؤية والتوّجهات":  2030لعلمي في الوطن العربي في أفق  "التعليم العالي والبحث ا            

 أهداف املؤتمر:

 .ليات رفع أداء املؤسسات الجامعية والبحثية في الوطن العربيمناقشة آ -

 .2030ة املستدامة برنامج التعليم  تقييم ما تم إنجازه لحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمي -

 .العالي والبحث العلمي العربياالستفادة من التجارب املقارنة لوضع خرائط مستقبلية لدعم كفاءة التعليم     -

من أجل بلورة رؤية استشرافية   في العالم    العالي والبحث العلمي  التعليمات  جديدة ملنظوممناقشة التوجهات ال -

العالي والبحث   والتعليمات  وصياغة رؤية استشرافية جديدة ملنظومعربية للتعليم العالي والبحث العلمي 

 العربي. في العالم    العلمي

 . لإلطار العام للبحث العلمي العربي في املجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية  تنفيذيةالخطة العرض   -

 

 

 

 وثائق املؤتمر: 
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 دليل املؤتمر،  .1

 ، جدول أعمال املؤتمرمشروع   .2

 للمؤتمر الوثيقة الرئيسة    : الرؤية والتوجهات"،2030في أفق  "التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي،   .3

 في جزئي:

 .2030تشخيص واقع التعليم العالي العربي ومقارنته دوليا في ضوء أهداف برنامج التعليم   -

 . الواقع، التحديات واآلفاق:  البحث العلمي في الدول العربية   -

 ، 2019عشر، القاهرة، ديسمبر    السابع للمنظمة حول تنفيذ توصيات املؤتمر  تقرير املدير العام   .4

 على التربية والتعليم"،   19"جهود األلكسو في مجابهة تداعيات جائحة كوفيد   عرض لـــ .5

 وزارة التعليم العاليوثيقة  "نظام التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر الوضع الراهن واألفق املستقبلية"،   .6

 ية الشعبية، ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطوالحث العلمي

مبادرة األلكسو الستخدام تكنولوجيا البلوك تشين لتطوير نظام عربي موّحد لحماية الشهادات العربية من " .7

 ،"   األلكسوويرالتز

"، واالقتصاديةوالثقافية الخطة التنفيذية لإلطار العام للبحث العلمي العربي في املجاالت االجتماعية "مشروع  .8

 واتحاد مجالس البحث العلمي،   ،العربية  األمانة العاّمة لجامعة الدول العربية، واأللكسو، واتحاد الجامعات

االصطناعي"،   .9 الذكاء  الستخدامات  إقليمّية  أداء  قياس  مؤشرات  املؤتمر    األلكسو،  وثيقة"وضع  ، 17توصية 

 .2019القاهرة، ديسمبر  

 
ّ

 صات الوثائق:ملخ

 "،: الرؤية والتوجهات2030التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في أفق  "الوثيقة الرئيسة:  .1

عشر   الثامن  املؤتمر  الجامعية  يهدف  التعليمية  املنظومات  تطور  مناقشة  إلى  العالي  التعليم  عن  املسؤولين  للوزراء 

، وهي 2015املعتمدة من قبل اليونسكو سنة    2030والبحثية العربية في ضوء األهداف املرسومة في إطار عمل التعليم  

في الح إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال  التعليم أهداف نوعية وكمّية تدعو  التعليم بما في ذلك  صول على 

 نضمن اإلنصاف لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتعمل على اعي الفروق بين الجنسين و العالي، وإنشاء بيئات تعليمية فّعالة تر 

 . 2030بحلول   يتوفير املوارد واملنح الدراسية للطلبة بالبلدان األقل نموا لاللتحاق بالتعليم العال

تحقيقا  العالي ب والرؤى االستشرافية التي وضعتها الدول العربية لتنويع فرص االلتحاق بالتعليمويعرض املؤتمر التجار 

لتحقيق  التكنولوجي  والتجديد  العلمي  البحث  منظومات  لتطوير  خططها  وتقديم  والجودة،  الفرص  وتكافؤ  لإلنصاف 

املستدامة نظم   ،التنمية  فعالية  من  تحد  التي  والعوائق  مواجهاتها،  يتعين  التي  واملادية  الفنية  التحديات  يتناول  كما 

 التعليم العالي والبحث العلمي. 

ملقاربة  2030التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في أفق   وثيقة رئيسة حول   ت األلكسو أعّد   وفي هذا اإلطار

العر  العالي  التعليم  العربية  واقع  البحثية  البيئات  ناحية، وتوصيف  من  الدولية  باألوضاع  مقوماته ومقارنته  بي وتحليل 

 إلى جزأين:  ية ثانية، وتنقسم الوثيقةوالسياسات والبرامج املعتمدة في مجال البحث والتجديد وتحليلها، من ناح

اقع التعليم العالي العربي ومقارنته دوليا في ضوء  أوال:    : 2030التعليم  جدول  تشخيص و
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م تشخيصا قّد وتالناحيتين الكمية والنوعية.  من ةالعربي دول العالي في المالمح التعليم  إلىوتتطرق الوثيقة في هذا الجزء 

العوامإيرمي   أهم  تحديد  وتنتهي  لى  املالمح.  لهذه  املفسرة  املوجهة    اقتراح  لىإل  التوصيات  من  ، القرار  صناع لى  إعدد 

 .العربية  دول وزراء التعليم العالي في ال  معالي   وتحديدا

العقود  التقدم  الن  تبيّ كما   خالل  العالي  بالتعليم  االلتحاق  معدالت  في  و اكبير  األخيرة.  السياسات   تعدهلثالثة  ثمرة 

. ومراحله  في نشر التعليم بكافة مستوياته  العشرينالحكومية التي اعتمدت في سائر الدول العربية منذ سبعينات القرن  

في التعليم العالي في هذه العربية من حيث املوارد جعل املعدل العام للمشاركة    الدول التفاوت الكبير بين    نها تشير إلى أّن لك

  .الالتينية وشرق آسيا وأوروبا  أمريكياالشمالية و   ريكياأدنى من معدالت مناطق مثل أم  دول ال

ن الجامعات العربية  أالدراسات والتصنيفات العاملية ر تظه إذ أقل شأنا  عيةفي موضوع النو  وتشير الوثيقة إلى أن التطور 

التعليم،   نوعيةجودة  من أبرز مشاكل  أحد  مالمح الطالب املتخرج هي    التي تحظى بمستويات أداء عالية عددها قليل، وأّن 

مكانة اإلنسا  وأّن  العلوم  في  خاصة  البحثي  ضعيفة،  املنتج  واالجتماعية،  الجماعة  أنية  )لدى  العاملي  الصعيد  على  ن 

 (.القراراتصانعي  العلمية( أو على الصعيد املحلي )لدى  

 االجتماعية، وهي لى التقاليد البحثية التي يعتمدها غالب الباحثين في العلوم  إحسب الدراسة  تعزى مكانة املنتج البحثي  و 

"تقاليد اجتماعية" )بحثا عن املكانة( أكثر مما هي تقاليد ابستمولوجية )بحثا عن املعرفة(. وترتبط بها التقاليد التعليمية  

حكامة  سواء  حيث يسيطر التلقين، أي تعليم اليقين. وتعزى املشكالت النوعية والكمية عموما إلى الحكامة )الحوكمة(،  

تقدم  و .  كله  القطاع  حكامة  وأالجامعات   التشخيص  هذا  على  بالتوثيق    (11)  إحدى عشرةالوثيقة  بناء  تتعلق  توصية 

 ية اإلصالح.امة والتقاليد األكاديمية ودينامّ والفرص الدراسية والنوعية والحك

اقع، التحدياثانيا:    :ت واآلفاقالبحث العلمي في الدول العربية : الو

ال الثاني  و تهدف  في جزئها  رات  ثيقة 
ّ
املؤش من  مختارة  العربي، عبر مجموعة  الوطن  في  العلمي  البحث  إلى تشخيص واقع 

التحسين،   القوة ونقاط  نقاط  الوقوف على  من  ن 
ّ
بالدول و تمك العلمي  للبحث  املستقبلية  التحّديات واآلفاق  تستعرض 

مة. 
ّ
 العربية استنادا إلى قواعد بيانات محك

 إلى    الوثيقةاستندت  و 
ّ
مة )  تتصف بالشمول وقابلية القياس  راتمؤش

ّ
(  scopus  -  WOSبالرجوع إلى قواعد البيانات املحك

مات العربّية واإلقليمّية والدولية: األلكسو، واإليسيسك
ّ
ر لها من معطيات متصلة بمواقع املنظ

ّ
وهي  واليونسكو، ووما توف

إسهامات الدول  ، و في البحث العلمي الدول العربيةإسهامات ، و ناتج املحليالمقارنة بإجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير 

الدولية االختراع  وبراءات  االبتكار  مجاالت  في  و العربّية   ،( التكنولوجية  العربّيةTech Valleyاألقطاب  بالدول  و (  ترتيب ، 

 الجامعات العربية في أهم التصنيفات الدولية.

ما  و  على  تشّخ   توفربناء  معطيات  رات    الوثيقة  صمن 
ّ
مؤش خالل  من  العربية  بالدول  العلمي  البحث  موضوعية  واقع 

في هذا الجزء   وتعرض الدراسةفي مجاالت البحث العلمي واالبتكار،    ةمجموعة من الدول املتقّدمب  واستناد إلى املقارنات

الّتوصيات   من ا وتقترح عددة. يستقبلامل  آفاقهأهم الّتحّديات التي يواجهها البحث العلمي بالدول العربية مع التأكيد على 

 للّنهوض بالبحث العلمي بالدول العربية. 
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الدراسة أخرى إ  كما تشير  إلى  دولة  من  العربية يختلف  بالدول  العلمي واالبتكار  البحث  أّن واقع  ما  ،لى     وهو 
ّ
من ن  يمك

 تبويب الدول العربية إلى ثالث مجموعات:

نتائج   .1 تثمين  مرحلة  في  شرعت  التي  علمي الدول  بحث  سماتها:  ومن  القدرات،  بناء  مرحلة  وتجاوزت  البحوث 

 عمال وأقطاب تكنولوجية وشركات ناشئة. د وبراءات اختراع وحاضنات أظم وجيّ ُمهيكل وإنتاج بحثي ُمنت

 .دالدول التي لديها هياكل بحثية وإنتاج بحثي منتظم وجيّ  .2

 واضحة وإنتاج بحثي منتظم. الدول التي يوجد فيها بعض الباحثين دون وجود هيكلة   .3

 :الدول العربية في العناصر اآلتيةا البحث العلمي ب هأهم الّتحّديات التي يواجهالوثيقة    وتختزل 

 هيكلة تضمن املرونة في التصّرف.   وإرساء  أهداف واضحة وقابلة للقياس والتقييم،  وضع  سياسات: الرسم   •

 التقييم واالعتماد والجرأة في اإلصالح. •

 التمويل. •

 تشبيك والتعاون الدولي. ال •

حجم االستثمارات الضخمة املرصودة إلنشاء إلى  همية التمويالت التي رصدتها دول املجموعة األولى و إلى أ  وتشير الوثيقة

من   العديد  انطلقت  حيث  تثمر،  بدأت  تكنولوجية  أقطاب  وبعث  وجيد  منتظم  بحثي  إنتاج  من  ن 
ّ
تمك بحثية  هياكل 

التعاون الدولي وخاّصة التعاون تشير إلى أن  كما   طاب وساهمت في جلب تمويالت معتبرة.الشركات الناشئة من هذه األق

 زال دون املطلوب.تالعربي في هذا املجال ال  -العربي

التّ  املجموعتينأّما  دول  تواجهها  التي  والثالثة،  حّديات  الدراسة  الثانية  مالية  حسب  باألساس  إلى فهي  إضافة  ضعف    ، 

س بالتجارب الناجحة عربيا ودوليا، ضرورة تقييم السياسات املعتمدة واالستئنا  ، وهو ما يستدعيحجم التعاون الدولي

  تتطلع دول املجموعة األولى إلى آفاق واعدة اعتمادا على النتائج املشجعة في الترتيب الدولي لالبتكار.بينما  

في   أنه  الوثيقة  اوتؤكد  املعرفة  اقتصاد  التي عصر  للدول  يمكن  املبتكرة،  واألفكار  العلم  في  االستثمار  على  يرتكز  لذي 

ع إلى دخول مصاف الدول املتقدمة واملستقرة.   افي العلم واملعرفة أن ترسم آفاق   تاستثمر 
ّ
 جديدة وتتطل

 .،2019تقرير املدير العام للمنظمة حول تنفيذ توصيات املؤتمر السابع عشر، القاهرة، ديسمبر   .2

م الجهود التي بذلتها كل من الدول العربية واأللكسو في مجال تنفيذ قرارات املؤتمر السابع عشر ان تقرير املدير العيتضمّ 

 (، 2019، ديسمبر  ةي الوطن العربي وتوصياته )القاهر للوزراء املسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي ف

 ، "على التربية والتعليم   19تداعيات جائحة كوفيد  عرض لـــ "جهود األلكسو في مجابهة   .3

وثيقة "نظام التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر الوضع الراهن واألفق املستقبلية"، وزارة التعليم العالي،  .4

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

  لعصرنة  املبذولة الجهود إلى مشيرا بالجزائر، العلمي والبحث للتعليم الوطني النظام مكونات بالدرس الوثيقة متن ويتناول 

 النشاطات  واستمرارية  البيداغوجي  البروتوكول   على  خاصة  بصورة   ويؤكد   حوكمتها،   وتحسين   القطاعين   هذين
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 إلى  وصوال  ومراكزه  البحث  بوكاالت  ءبد  واالبتكار،  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  هياكل  تنوع  مبرزا  البيداغوجية،

 .األعمال  وحاضنات  البرمجيات  لتطوير  الرقمية  واألرضيات  ووحداته  البحث   مخابر

و العاليين  والتكوين  للتعليم   الوطني  النظامهي:    أجزاء  أربعة  إلى   الوثيقة  هذه  تنقسم و   العلمي  للبحث  الوطني  النظام ، 

 .الدولي  والتبادل  التعاون ، و الجامعية  الخدمات  نظام  واالبتكار  التكنولوجي  والتطوير

  ومنظومة   الجامعية  الخدمات  نظام  تتناول   كما  والتطوير،  البحث   مجال  في  العلمية  واملنصات  الرقمنة  دور   الوثيقة  وتبرز 

في   ستعرضت و   .والصحية  والرياضية  والعلمية  الثقافية  بأبعادها   الطالبية  الحياة  ومكونات  لها   املخصصة  وامليزانية  الدعم

  الجامعات؛  بين   التعاون   حول   االتفاقيات  من  هاما  عددا  أثمرت   التي  والبحثية  الجامعية  الشراكة   مجاالتقسمها األخير  

 .  بالخارج  واإلقامة  التكوين  وبرامج  الطالبي  التبادل  عن  فضال  والبحثي،   الجامعي  التعاون   برامج  من  وجملة

 

"مبادرة األلكسو الستخدام تكنولوجيا البلوك تشين لتطوير نظام عربي موّحد لحماية الشهادات العربية   وثيقة .5

 من التزوير"   األلكسو، 

ض مشكلة عاملية تهدد العالم األكاديمي على نطاق واسع وتقوّ   فهو،  معين  بلد  الشهادات على  وتزوير  االحتيالال يقتصر  

الناجحةا األصيلة  األكاديمية  وتؤديملهن  ّس   ،  التي  الشهادات"  ووّس   هل "طواحين  الرقمي  التحول  سوقها   ععملياتها 

وذلك   الظلم  أنواع  من  نوع  إلى  املزورة وهذااملحتمل،   الشهادات     عن طريق 
ّ
يمك املؤهليقد  األفراد غير  من تعريض ن  ن 

 غيرهم للخطر. 

. حيث " البلوك تشين"  تكنولوجيات  باالعتماد علىلالحتيال على الشهادات    تقديم حلّ   الغرض من هذه الدراسةكان  لذا،  

 الدراسة  سلط  ت و تحديًدا في مجال التعليم.  و   ها تطبيقاتاملختلفة و   ها أنواعب   "البلوك تشين" مبادئ تكنولوجيا   تقدم الدراسة

أهمية   على  تشين  الضوء  البلوك  تكنولوجيا  موحد  استخدام  عربي  نظام  وإنشاء  لتصميم  العربي  الوطن  توثيق ل  في  

 .الجامعية العربيةالشهادات  

اإلطار،   هذا  حّل وفي  توفير  في  املشروع  أهداف  من   تتمثل  والتحقق  األمن  لضمان  البيني  للتشغيل  قابل  للحدود  عابر 

و  والشفافية  الطالب    بناء الشهادات  تنقل  وتسهيل  العمل،  وأرباب  واملعلمين  والطالب  الجامعات  املدارس/  بين  الثقة 

 .العامليةو   وتعزيز سمعة املدارس والجامعات في املنطقة العربية

معلوماتية   منصة  شكل  في  موحد  عربي  نظام  اقتراح  في  األلكسو  مبادرة  تشين " وتتمثل  فيها   " بلوك  لتنخرط  مفتوحة 

تتمثل وظيفتها الرئيسية في الرقمنة والتحقق من صحة الشهادات الصادرة عن الوزارات واملؤسسات الجامعية العربية و 

املنصة الحًقا لتشمل شهادات وجهات فاعلة أخرى في مجال التدريب املنهي، يمكن توسيع هذه و مؤسسات التعليم العالي.  

، من بفرد من مؤسسات التدريالحصل عليها  يمن أوراق االعتماد التي    دى ، وتسمح بإنشاء محفظة طويلة املمن ناحية

 .ناحية أخرى 
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املجاالت .6 في  العربي  العلمي  للبحث  العام  لإلطار  التنفيذية  الخطة  "مشروع  واالجتماعية   وثيقة    الثقافية 

مجالس   :واالقتصادية" واتحاد  العربية،  الجامعات  واتحاد  واأللكسو،  العربية،  الدول  لجامعة  العاّمة  األمانة 

 البحث العلمي، 

 تحقيق   على  العربية  الدول   مساعدة  في  دورها  لتفعيل  صةاملتخصّ   العربية  واالتحادات  املنظمات  بين  للتعاون   تعزيزا

 والتكنولوجي   العلمي   للبحث   العربية  االستراتيجية  لتنفيذ  ومتابعة  ،2030  العام   أفق   في  املستدامة  التنمية  أهداف

 إعداده جرى  والذي واالقتصادية، والثقافية االجتماعية املجاالت في العلمي  للبحث عام إطار إعداد أقرت التي واالبتكار، 

  ، 2019  ديسمبر  شهر  في  املنعقد  العلمي   والبحث   العالي  التعليم  بشؤون  املعنيين  للوزراء  عشر  السابع  املؤتمر   في   واعتماده

   العربية،  مصر  بجمهورية

 من  تتكون   والتي   االستراتيجية،  تنفيذ   بمتابعة  املعنية  العليا  التنسيق   لجنة  قامت  التنفيذ،  لحّيز   اإلطار  بهذا  وللوصول 

  العربية،   الجامعات  واتحاد  العربية،  العلمي  البحث  مجالس  واتحاد  واأللكسو،  العربية،  الدول   لجامعة  العامة  األمانة

 واالقتصادية،  والثقافية  االجتماعية  املجاالت  في  العربي  العلمي  للبحث  العام  لإلطار  تنفيذية  لخطة  أولية  صياغة  بإعــــداد

  ،2020  سبتمبر  30  املنعقد  العليا،  التنسيق  لجنة  اجتماع   على عرضها  وجرى   تخصصه،  حسب   كل  الخبراء   من  ثلة  قبل  من

 .واعتمادها  إلقرارها  تمهيدا  النهائية،  الصياغة  على   واالتفاق ومناقشتها  بعد،  عن  االتصال  بتقنية

 داخل"  الخطة  تنفيذ  متابعة  وحدة"   تأسيس  على  اتفقت  العليا   التنسيق  لجنة  فإّن   التنفيذية  الخطة  بنود  ولتجسيد

 عربي  برنامج  األزمات،  إدارة)  الخطة  في  املعتمدة   األنشطة  تأطير  مهمتها   تكون   والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة

 ...(..للتشغيل  عربية  إلكترونية  منظومة  التعليمية،  الرقمية  الفجوة   على  للقضاء 

 التنفيذية  الخطة"   أدرجت  باملنظمة   التربية  إدارة  مع  وبالتنسيق  العربية،  الدول   لجامعة  العامة  األمانة  طلب  على   وبناء 

 الثامن  املؤتمر   أعمال  جدول   بنود  ضمن  ،" واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية  املجاالت  في  العلمي  للبحث  العام  لإلطار

 بالجمهورية  ،2021  ديسمبر  28-26  الفترة   خالل  العلمي،  والبحث   العالي  التعليم  عن  املسؤولين  للوزراء(  18)  عشر

 ، عتمـادهاال   الوزراء  معالي   السادة  على  عرضهالو   الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية

املؤتمر   .7 توصية  االصطناعي"،  الذكاء  الستخدامات  إقليمّية  أداء  قياس  مؤشرات  "وضع  القاهرة، 17وثيقة   ،

 ، 2019ديسمبر  

املسؤولين عن التعليم العالي والبحث في وصية صادرة عن املؤتمر السابع عشر للوزراء استجابة لت الوثيقةتم إعداد هذه 

العربي ب  الوطن  العربيةفي    القاهرةامللتئم  مصر  الفترة  جمهورية  بابها   .2019  ديسمبر  25-23  في  في  الوثيقة  وتطرقت 

  املتداولة بخصوص   نظوماتأهم املعامليا وعربيا ودراسة    أهمية الذكاء االصطناعي ومجاالته التطبيقيةاألول إلى    الرئيس

الس  قي لطبيقالتواقع  هذا  االصطناعيي  الرئيسلذكاء  بابها  وخصصت  ميدان    .  في  االصطناعي  الذكاء  مكانة  إلى  الثاني 

التي تعتمد على الذكاء االصطناعي   التعليم  التعليم والبحث العلمي من خالل دراسة التطورات التي شهدتها منظومات 

متطلبات دعم االعتماد على الذكاء االصطناعي في التعليم جابة إلى  واالسترات  هذه التطوّ جملة املبادرات الدولية لدعم  و 
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ليات توطين الذكاء االصطناعي في التعليم والبحث آفي  أهم التجارب العاملية والعربية   رصدت الوثيقةوالبحث العلمي. كما  

 تمهيدا القتراح عدد من امل  العلمي
ّ
 التعليم والبحث العلمي على املستوى العربي قياس توطين الذكاء االصطناعي في  لرات  ؤش

 
ّ
 . ما أمكن ذلكاستئناسا بما هو معمول به عامليا كل
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 جدول أعمال 

 عشر للوزراء املسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي ثامن املؤتمر ال 

  2021ديسمبر  28-26الجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 2021ديسمبر  28مؤتمر الوزراء ليوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طن العربيعشر للوزراء املسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الو  ثامناملؤتمر ال

  2021ديسمبر  28-26الجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 2021ديسمبر  28مؤتمر الوزراء ليوم 
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الوقت )بتوقيت  

(الجزائر  

 الفعاليــــــــات 

8.30-09.00  التسجيل  

09.00-09.30    : الجلسة االفتتاحية 

 للتربية والثقافة والعلوم. كلمة املدير العام للمنظمة العربية   - 

 جمهورية مصر العربية.   –كلمة رئيس الدورة السابعة عشرة للمؤتمر، -

 تسليم رئاسة املؤتمر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

 كلمة رئيس الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر، الجمهورية الجزائرية،  -

 العربّية،كلمة األمانة العامة لجامعة الدول  -

9.30-10.00  استراحة 

10.00-11.00  : جلسة العمل األولى 

 وهي:دقائق لكل منظمة(  5كلمات املنظمات اإلقليمية والدولّية املشاركة ) ✓ 

 ، (اإليسيسكومنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة ) -

 مكتب التربية العربي لدول الخليج، -

 العلمي،اتحاد مجالس البحث  -

 اتحاد الجامعات العربية،  -

 ،اليونكسو -

 واعتماده.  جدول أعمال املؤتمرعرض مشروع  ✓

 ،2019للمنظمة حول تنفيذ توصيات املؤتمر السابع عشر، القاهرة، ديسمبر   تقرير املدير العامعرض  ✓

 والتعليم"، على التربية  19جهود األلكسو في مجابهة تداعيات جائحة كوفيد  عرض لـــ " ✓

11.00-12.30  :جلسة العمل الثانية 

للمؤتمر .1  الرئيسة  أفق    الوثيقة  في  العربي،  الوطن  في  العلمي  والبحث  العالي  الرؤية  2030"التعليم   :

 :والتوجهات"،

اقع التعليم العالي العربي ومقارنته دوليا في ضوء أهداف برنامج التعليم  ✓  ،2030أوال: تشخيص و

اقع، التحديات واآلفاق. ثانيا: البحث  ✓  العلمي في الدول العربية: الو

2. " الشهادات  وثيقة  لحماية  موّحد  عربي  نظام  لتطوير  تشين  البلوك  تكنولوجيا  الستخدام  األلكسو  مبادرة 

 "، األلكسو،العربية من التزوير

 )تقديم: املقّرر العام للمؤتمر(. تقرير اجتماع الخبراءعرض  .3

 . مشروع توصيات املؤتمر ومناقشتهاعرض  .4

12.30-13.00  :  جلسة العمل الثالثة 

 اعتماد توصيات املؤتمر، - 

 (،19اختيار مكان عقد املؤتمر القادم ) -

13.00-13.30  الجلسة الختامية:  

 والعلوم. كلمة املدير العام للمنظمة العربّية للتربية والثقافة  -

 .(18) كلمة رئيس املؤتمر الثامن عشر -
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 عشر للوزراء املسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي  ثامناملؤتمر ال

   2021ديسمبر    28-26الجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

 2021ديسمبر    26اجتماع الخبراء ليوم  
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)بتوقيت   الوقت  

 الجزائر(

 الفعاليــــــات 

 التسجيل   09.00 - 8.30

 : الجلسة االفتتاحية واإلجرائّية 09.30  -  09.00

 والثقافة والعلوم. كلمة املنظمة العربية للتربية  - 

 كلمة الدولة املستضيفة )الجمهورية الجزائرية(. -

 تشكيل لجنة الصياغة. -

   :جلسة العمل األولى 10.30  -  09.30

 : : الرؤية والتوجهات"،2030"التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، في أفق  الوثيقة الرئيسة للمؤتمر - 

اقع التعليم أوال:  ✓  ،2030العالي العربي ومقارنته دوليا في ضوء أهداف برنامج التعليم تشخيص و

اقع، التحديات واآلفاق.  ✓  ثانيا: البحث العلمي في الدول العربية: الو

 مناقشة الوثيقة الرئيسة. 

- " املستقبليةوثيقة  واألفق  الراهن  الوضع  الجزائر  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  التعليم  نظام  وزارة  العالي،  "، 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 "،على التربية والتعليم 19األلكسو في مجابهة تداعيات جائحة كوفيد   جهودعرض لـــ " -

تكنولوجيا  وثيقة " - لتطوير نظام عربي موّحد لحماية الشهادات العربية    (البلوك تشين)مبادرة األلكسو الستخدام 

 "   األلكسو،من التزوير

 قشة املبادرة. منا

 استراحة 10.30-11.40

 جلسة العمل الثانية:   12.30 -11.40

واالقتصادية   وثيقة   عرض  -  االجتماعية  املجاالت  في  العربي  العلمي  للبحث  العام  التنفيذية لإلطار  الخطة  "مشروع 

البحث  واالقتصادية مجالس  واتحاد  العربية،  الجامعات  واتحاد  واأللكسو،  العربية،  الدول  لجامعة  العاّمة  األمانة   ،"

 العلمي،

 . مناقشة الوثيقة -

وثيقة - االصطناعي"،    عرض  الذكاء  الستخدامات  إقليمّية  أداء  قياس  مؤشرات  املؤتمر  "وضع  القاهرة، 17توصية   ،

 ،2019ديسمبر 

 اجتماع لجنة الصياغة 13.00  –  12.30

   :ختامّيةالجلسة اال  13.30  –  13.00

 عرض تقرير اجتماع الخبراء، ومناقشة التوصيات واعتمادها.  - 

 عرض مشروع جدول أعمال معالي الوزراء ومناقشته وإقراره.  -

 اختتام اجتماع الخبراء.  -

 2021ديسمبر    27يوم االثنين 

 ،الوطن العربيسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في وزراء املال صياغة التقرير والتوصيات لعرضها على معالي  -
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 مؤتمرات الوزراء املسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي 

 2019إلى  1981املنعقدة للفترة من الدورات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    لمؤتمر الوزراء املسؤو 
                                           "              "التعليم العالي والتنمية الشاملة     
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 الجزائر، الجمهورية الجزائرية  – 1981 و ماي      

 

التي من شأنها  في السبل الكفيلة  في الدول العربية والبحث  التنمية الشاملة  التعليم العالي في تحقيق  تناول املؤتمر دور 

إلى الدول،    تأمين ذلك الدور. وجاءت توصيات املؤتمر   الّتنمية الشاملة، والتنمية الذاتية العربية، في  املوّجهة  مجاالت 

امل بين األقطار العربية في مجال التعليم العالي، والتعليم العالي للفلسطينيين، كما وّجه وتنمية الكفاءات العلمية، والتك

مؤتمر الوزراء املسؤولين عن التعليم " أبرزها تنظيم  من  املؤتمر توصيات إلى املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كان  

 .ة تنفيذ توصيات املؤتمر األّول ، وتشكيل لجنة ملتابع" العالي في الوطن العربي بصفة دورية
 

      2 ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    لمؤتمر الوزراء املسؤو 

     ،تعريب التعليم العالي وسياسات االلتحاق به في الوطن العربي""  

   1983تونس، الجمهورية التونسية، أكتوبر   

ز على ضرورة   ،تعريب التعليم العالي وسياسات االلتحاق به في الوطن العربياملؤتمر الثاني في مسألتين هما  تناول 
ّ
ورك

والتنظيميّ  التشريعية  الجوانب  من  العالي  التعليم  تعريب  مستلزمات  والعلميّ توفير  واملالية  من   خصوصا    ،ةة  واإلفادة 

األ  املجتمعات  املعرفة تجارب  تلّقي  على  وتساعد  باملجتمع  الجامعة  عالقة  ن 
ّ
تمت التي  الصورة  على  املجال  هذا  في  خرى 

ق بحاجات التعليم العالي في بعض توصيات املؤتمر متعّد وجاءت . ة وإنتاجها باللغة العربيةالعلميّ 
ّ
العربية،  الدول دة تتعل

ب  ، وهوتعريب العليا والبحث    إنشاءتوص ي  للدراسات  العربية  للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، والهيئة  العربي  املركز 

 العلمي، والتعاون الثقافي الخارجي. 

   3 مؤتمر الوزراء املسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    
البشرية عربيا في التعليم العالي والبحث  ة في الجامعات: تنمية الكفايات "الهيئة التدريسيّ    

                                                    العلمي"

اقية،     1985أكتوبر   بغداد الجمهورية العر

 

 

في الدول  تنمية الكفايات البشرية في التعليم العالي والبحث العلميو  الهيئة التدريسية في الجامعاتتناول املؤتمر موضوع 

دة ضرورة    توصيات املؤتمر    املدّرسين والعناية بمسارهم املنهي وجاءت  قدراتسبل تطوير     وناقش ،  العربية
ّ
متابعة مؤك

هم وإعداد  من حيث استقطاب أعضائها الهيئة التدريسية في الجامعات العربية  شملت  كما  تنفيذ توصيات املؤتمر الثاني،

، وبرامج هم إلى املهنةسبل استقطابونظر في    ،همواجباتو   كانتهم حّتى يقوموا بماهّمهم هم موتعزيز دور     مهاراتهموتطوير   

 .م، واملشكالت والصعوبات التي تعترضهم، وترقيتهم، واختيارهمإعداده، وتنمية كفاياته 
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   4 ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    لمؤتمر الوزراء املسؤو 
                                                        "الدراسات العليا والبحث العلمي في الوطن العربي"  
 مشق، الجمهورية العربية السورية د   

 

داعية إلى توصيات ال فجاءت  وسبل االرتقاء بهما  الوطن العربيالدراسات العليا والبحث العلمي في موضوع  ناقش املؤتمر 

ق بمتابعة التوّس البحث العلمي في الوطن العربي،    الدراسات العليا و املوّجهة إلى    سياساتال  تطوير  
ّ
ع في  بخاصة ما يتعل

لزمات الدراسات العليا صة، وتوفير مستإحداث أقسام الدراسات العليا ملواجهة حاجات التنمية من األطر العليا املتخصّ 

للمعلومات  نظام  وبناء  والخدمية،  اإلنتاجية  والقطاعات  العلمي  البحث  أجهزة  بين  العالقات  وتقوية  العلمي،  والبحث 

العاملية املعلومات  مراكز  من  ويستفيد  العلمية  البحوث  بأغراض  يفي  إنتاجا   والبيانات  املعرفة  إدارة  على  ويساعد 

 واستخداما ونشرا. 

 

      5 ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    لمؤتمر الوزراء املسؤو 

 "مستقبل التعليم العالي والتنمية في الوطن العربي"

 1991، دولة ليبيا بنغازي،  

ق مستقبل التعليم العالي والتنمية في الوطن العربيموضوع  شملت توصيات املؤتمر الذي تناول      
ّ
، جوانب عامة تتعل

قافة، وإعداد استراتيجية للتعليم العالي في الوطن العربي، فيذ استراتيجية تطوير العلوم والتمتابعة تنوببالتعليم العالي  

والتنمية   االجتماعية  التنمية  في  العلم  ودور  اللغوية،  الذخيرة  ومشروع  والتقانة،  العلوم  مجال  في  العـربي  والتعـاون 

 االقتصادية.

     6 ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    لمؤتمر الوزراء املسؤو 

اقعا وتطويرا"                                                              "التعليم العالي والبحث العلمي و

 1996 و ، مايالجزائر، الجمهورية الجزائرية

ـق  الذي خّصص ملناقشة واقع التعليم العالي والبحث العلمي سبل تطويرهما     تناولـت توصيات املؤتمـر  
ّ
موضوعات تتعل

لبحث العلمي، ودعوة الدول الالزم ل  تمويلالتوفير  العمل على  عربي، و   بلدبإنشاء نظام معلوماتي متطّور على مستوى كل  
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املها العربية  العلمية  الخبرات  توظيـف  في إلى  العالي  التعليم  كفـاءة  تعزيز  على  والعمل  املشترك،  العلمي  البحث  في  جرة 

م األولـويات، وضرورة بذل الجهود  
ّ
الوطن العربي وتطوير أهدافـه، وعلى منح التعليم التقني واملنهي مرتبة متقـّدمة في سل

 .   حقيق التنمية الشاملةويساعد في تات املجتمع  ييلّبي حاج  من أجل تحقيق تعريب شامل للتعليم العالي 

     7 ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    لمؤتمر الوزراء املسؤو 

 ""التعليم العالي والبحث العلمي ملواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين  

 1999ريل  ، أبالرياض، اململكة العربية السعودية

على   املؤتمر  توصيات  الدول تركزت  في  املشتركة  األولوية  ذات  التطبيقية  العلمية  البحوث  بتحديد  ق 
ّ
تتعل موضوعات 

للترخيص  دقيقة  ومعايير  إلى وضع ضوابط  وكذلك  العلمي،  للبحث  املخصصة  االعتمادات  زيادة  إلى  والدعوة  العربية، 

مفهوم الجامعة املنتجة، وأّما على ملؤسسات التعليم العالي الخاصة بما يضمن ضبط الجودة النوعية، والدعوة إلى تبني  

 مستوى األلكسو فقد أوص ى املؤتمر بضرورة وضع استراتيجية عربية في مجال املعلوماتية.

 

    ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    لالوزراء املسؤو   املؤتمر االستثنائي األّول 

 2000، الجمهورية اللبنانية، بيروت    

فيها مختصون من الدول العربية شارك  تناولت توصيات املؤتمر االستثنائي األّول بالخصوص اقتراح عقد ورشة عمل  

صد تجارب الدول العربية في هذا املجال. وحصر مستلزمات التعليم عن بعد والتعليم املفتوح الواجب توافرها لتنفيذ  ر لـ

التعليم،   أساليب  من  األسلوب  هذه و هذا  عمل  نتائج  وعرض  التعليم،  من  النوع  لهذا  النوعية  الجودة  ضوابط  وضع 

 الورشة على املؤتمر الثامن ملعالي الوزراء. 

 

     8 وزراء املسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    مؤتمر ال

                                                            "الجودة النوعية للتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي ملواجهة التحديات املستقبلية"

 2001القاهرة، جمهورية مصر العربية، ديسمبر 

واالمتياز   للجودة  عربية  معايير  وضع  إلى  العربية  الدول  دعوة  أبرزها  من  متعددة  جوانب  املؤتمر  توصيات  شملت 

الجودة  لضبط وضمان  ومجالس  وطنية  هيئات  وإنشاء  العامة    األكاديمي،  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  مؤسسات  في 

والخاصة. كذلك الدعوة إلى تنفيذ مشروعات رائدة لتطوير إدارات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي باإلفادة من 

كما   ذلك.  في  تقليدية  غير  بوسائل  واالستعانة  العالي  التعليم  تمويل  مصادر  وتنويع  الشاملة.  الجودة  إدارة  دت نظم 
ّ
أك
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تمارسها قوى  التي  والتكنولوجيا والتصّدي لألساليب  العلم  التعليم وامتالك وسائل  في  العربي  اإلنسان  التوصيات حّق 

 أجنبية تمّس حقوق اإلنسان العربي ومعتقداته القومية والدينية.

     9 ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    لمؤتمر الوزراء املسؤو 

 التعليم العالي والبحث العلمي في مجتمع املعرفة" "   

 2003الجمهورية العربية السورية، ديسمبر     دمشق،

بنى  إقامة  إلى  العربية  الدول  أهّمها دعوة  من  املعرفة  بمجتمع  ذات عالقة  أساسية  املؤتمر موضوعات  توّجهات  تناولت 

ومراكز   بالجامعات  للمعلوماتية  متكاملة  واملعرفة تحتية  املعلوماتية  الثقافة  لنشر  مشروعات  وتبني  العلمية،  البحوث 

إلى إحداث وتفعيل قواعد املعلومات واملراصد القادرة على متابعة تطور   الرقمية، كما دعت التوصيات الدول العربية 

أداة من أدوات املعرفة  مجتمع املعرفة، وكذلك تطوير أدوات عمل وبرمجيات ذكية لتعليم اللغة العربية وتعليمها لتكون 

بإنشاء هياكل  اآلليات  العربي ودعم هذه  املعرفي  للتكامل والتبادل  آليات  التوصيات على ضرورة وضع  دت 
ّ
الرقمية. وأك

بتوفير  لالبتكار تسهم  منظومات وطنية  بناء  إلى  التّوصيات  كما دعت  ونشرها.  املعرفة  توليد  بمجال  علمية متخصصة 

مج لتحقيق  الالزم  مهارات  اإلطار  واكتساب  معرفية  ثقافة  بناء  إلى  يفض ي  بما  التعليمية  املناهج  وتحديث  املعرفة  تمع 

 التفكير اإلبداعي والنقدي بدءا من املراحل املبكرة للتعليم. 

 

    10 ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    لمؤتمر الوزراء املسؤو 

 2005ديسمبر  تعز، الجمهورية اليمنية،،  التعليم العالي"إلبداع في االتميز و "

 

 

سة  لدراسة إنشاء مؤّس اقتراح تشكيل اللجنة التأسيسية  هات وتوصيات املؤتمر عديد املوضوعات من أهمها،  تناولت توّج 

العالي. و  التعليم  في  واالعتماد  الجودة  بين هيئات  عربية لضمان  للتنسيق  إنشاء شبكة عربية  الوطنية،  اقتراح  االعتماد 

 
ّ
زم مع عدم إهمال و   الوطنية لالعتماد،من ليس لديه من الدول على إنشاء هيئاتها    وحث

ّ
إيالء اللغة العربية االهتمام الال

مة بدراسة هذا األمر بعناية ووضع برنامج عملي في هذا اإلطار. وضع آليات الختيار القيادات 
ّ
اللغات األخرى، وقيام املنظ

ستراتيجية متكاملة لتنمية التميز وضع االدعوة إلى  عات ومؤسسات التعليم العالي بما يحقق مبدأ التنافسية.  العليا للجام

واإلبداع لدى طلبة التعليم العام كمدخل للتعليم العالي. والدعوة إلى تحقيق التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي في 

كة التي تتناول القضايا العربية ذات االهتمام املشترك في مجال التعليم العالي املناهج التعليمية. وتشجيع البحوث املشتر 

سات التعليم والبحث العلمي. دعوة الحكومات العربية إلى مراجعة أنظمة الخدمة )التقاعد( ألعضاء هيئة التدريس بمؤّس 

عليها. ودعوة الدول العربية إلى التوسع    العالي بما يحقق االستفادة القصوى من معارفهم وخبراتهم املتراكمة التي حصلوا

املستويين  على  مثيالتها،  مع  لها  الفعال  التواصل  وتحقيق  إلكترونيا،  العربية  البحثية  واملؤسسات  الجامعات  ربط  في 
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والعاملي. املهنية  و   اإلقليمي  بالتنمية  العالي  التعليم  ومؤسسات  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  كفايات  تعزيز 

 مة. املستدا
 

    11 ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    لمؤتمر الوزراء املسؤو 

 "عوملة التعليم العالي: الهوية العربية وحتمية التطوير" 

 2007دولة اإلمارات العربية املتحدة، نوفمبر  دبي،  

 

 

تعزيز استقاللية الرسالة العلمّية واملعرفية ملؤسسات   ها:عديد املوضوعات من أهمّ في  هات وتوصيات املؤتمر  توّج   نظرت

التعليم العالي وزيادة مساحة الحريات األكاديمية والتنظيمية واإلدارية واملالية  لتلك املؤسسات إلتاحة فرص التطوير 

الجودة ضمان  نظم  اعتماد  إلى  والدعوة  العالم،  على  واالنفتاح  الهوية  على  املحافظة  إطار  في  وتكنولوجيا   واإلبداع 

غة العربية كإحدىاملعلومات واالتصاالت كمقومات أساسية ملنظومة التعليم العالي الحديثة،  
ّ
املتطلبات    واالهتمام بالل

األساسية لصقل الشخصية العلمية والثقافية للباحث والطالب وتدعيم الجهات املعنية للقيام بهذا الدور ووضع اللغة 

شبكة  إنشاء  على  والعمل  وتدريس.  بحث  كلغة  مكانتها  وتعزيز  الدولية،  املعلوماتية  منظومة  مكونات  ضمن  العربية 

في الدول العربية. ودعوة الدول العربية التي لم تستكمل إنشاء هيئات وطنية    معلومات تربط بين مؤسسات التعليم العالي

إلى  العربية  الدول  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارت  ودعوة  الهيئات.  هذه  بإنشاء  املبادرة  إلى  الجودة  لضمان 

إضافة العربية،  القدس  في  املقيمين  الطلبة  الفلسطينيين، وبخاصة  للطلبة  منح  إلى   تخصيص  العربية  الدول  إلى دعوة 

 في مملكة البحرين. سيأّسس  إلقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال الذي  ااالستفادة من خدمات املركز  

    12 ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    لمؤتمر الوزراء املسؤو 

 " املجتمع في الوطن العربي"املواءمة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات    

 2009ديسمبر  الجمهورية اللبنانية، بيروت،   

 

 

دعم الشراكة بين الجامعات  أهمها دعوة الدول العربية إلى    ال سيما تضّمنت توصيات املؤتمر وتوجهاته عديد املوضوعات  

نتائجه،   وتوظيف  العلمي  البحث  أنشطة  تمويل  في  املدني  املجتمع  قطاعات  إشراك  على  والعمل  االقتصادي  واملحيط 

العالي،   التعليم  في  األكاديمي  واالعتماد  الجودة  ة لضمان 
ّ
إنشاء هيئات وطنية مستقل للتعاون واستكمال  برامج  وإعداد 

الجامعات وم بين  اإلجمالي املشترك  املحلي  الناتج  من  املائوية  النسبة  العمل على رفع  مع  العربية،  العلمية  البحوث  راكز 

يسّهل قراءة الشهادات العلمّية    ،عداد دليل إرشادي عربيإ  إلى  األلكسووصيات  ّّ املخّصصة للبحث العلمي. ودعت الت

بين  للتنسيق  آلّية  ووضع  الطلبة،  لحراك  تيسيرا  العربية  العالي  التعليم  مؤسسات  عن  الصادرة  الدراسّية  والسجالت 
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املعايير،  الخبرات وتوافق  تبادل  العربية واملساعدة على  الدول  في  األكاديمي  الجودة واالعتماد  الوطنية لضمان  الهيئات 

 دة بيانات عن العقول العربية املقيمة واملهاجرة واقتراح خطة لالستفادة منها. وإعداد قاع

 

     13 ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    لمؤتمر الوزراء املسؤو 

                                                "               في الوطن العربيالتعليم العالي  تطوير إدارة "  

 2011ديسمبر  اإلمارات العربية املتحدة،دولة أبو ظبي، 

 

واألنظمة  التشريعات  تطوير  إلى:  العربّية  الدول  دعوة  أهّمها  من  املوضوعات  عديد  املؤتمر  وتوصيات  توّجهات  تناولت 

الشفافّية والجودة، ووضع  يعّزز  وحيادها وبما  استقالليتها  يعّزز  بما  العلمي،  العالي والبحث  التعليم  اإلدارّية ملؤّسسات 

ألكاديمّية واإلدارّية. واستكمال إنشاء الهيئات الوطنّية لرعاية البحث العلمي وتطويره املعايير واآلليات الختيار القيادات ا

وتعميمها  منها  لالستفادة  العالي  التعليم  بإدارة  قة 
ّ
املتعل الرائدة  والتجارب  باإلحصاءات  ربية 

ّ
للت العربي  املرصد  وتزويد 

السياسيّ و  الصراعات  العالي عن  التعليم  مؤّسسات  إبعاد  التعليمّية، وعلى مستقبل العمل على  ر على رسالتها 
ّ
تؤث التي  ة 

لتحسين حوكمة  برنامج  إلى وضع  املنظمة  إلى دعوة  باإلضافة  العلمي.  العالي والبحث  بالتعليم  االرتقاء  أجل  من  الطلبة 

مات اإلقليمّية والدول
ّ
ّية ومؤّسسات مؤّسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، وذلك بالتعاون مع املنظ

 التمويل ووضع آلّية للتنسيق بين املؤّسسات والهيئات الوطنّية املسؤولة عن البحث العلمي في الوطن العربي.  
 

 

     14 ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    لمؤتمر الوزراء املسؤو 

                                                "               الجامعاتالتعليم عن بعد في   املفتوحالتعليم  تطوير "  

 2014الرياض، اململكة العربية السعودية، مارس 

 

وكذلك   ،االهتمام بالتعليم املفتوح والتعليم عن بعد  ّجهة إلى الدول العربّية بشأنأصدر املؤتمر عددا من التوصيات املو 

لوضع التشريعات والسياسات للتوسع في التعليم املفتوح والتعليم عن بعد والعمل على إيجاد آليات التعاون والتنسيق 

بينها.  او   فيما  التي تصدرها فروع  العلمية والشهادات  للدرجات  االعتراف واالعتماد  تبادل  في  الّنظر  العربية  إلـــى  لجامعة 

التعليم   مسارات  جميع  في  التعليم  وإدارات  املناهج  ضمن  اإللكتروني  التعلم  تقنيات  بإدماج  أوصت  كما  املفتوحة، 

أسس ومهارات البحث العلمي لدى الشباب والّناشئة. وأوصت الجامعات العربّية بإعطاء ترسيخ  الجامعي. وكذلك العناية ب

العرب غة 
ّ
الل بتعليم  مهعناية خاّصة 

ّ
وتعل ة 

ّ
بعد،  يــ م عن 

ّ
التعل من  األلكسو فقد تمحورت ا، واالستفادة  أّما على مستوى 

والتعلي املفتوح  التعليم  مخرجات  بين  مقارنة  دراسات  إجراء  حول  مواءالّتوصيات  مدى  ملعرفة  الّنظــــــامي  لسوق م  متها 
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والعاملي اإلقليمية  املرجعية  واملقارنات  الدراســـــات  وإعداد  عن العمل.  الصادرة  الدراسية  املؤهالت  اعتماد  آلليات  ة 

التعليم مؤّسسات التعليم املفتوح والتعليم عن بعد. وإلـــــــى العمل على التنــــسيق الفّعال بين مؤّسسات التعليــــــم املفتـــــــوح و 

بعد ا  ،عن  في  األكاديمية  ـــــالت 
ّ
للمؤهـ مشتركة  وآليات  معايير  اعتماد  إلى   

ً
الجهات  وصوال مع  والّتعاون  العربي.  لوطن 

الخاصة بصاملخت املصطلحات  لتوحيد  العربية  الدول  في  اإلّصة  التعلم  املفتوح والتعليم عن مفاهيم  لكتروني والتعليم 

ت إلى  العربي  الوطن  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارت  إلى  دعوة  املؤتمر  وّجه  كما  عن بعد.  شامل  تقرير  قديم 

. وتّمت دعوة األمانة العاّمة لجامعة  2013وإلى غاية    1981نجازات التي حققتها خالل الفترة املمتّدة ما بين  إل التطورات وا

 واالبتكار.  ة العربّية للبحث العلمي التقنيالدول العربّية واأللكسو إلى اّتخاذ اإلجراءات املطلوبة العتماد االستراتيجيّ 

 

 

   15 ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    لمؤتمر الوزراء املسؤو 

                                               "               تمويل التعليم العالي في الوطن العربي"    

 2015اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية، ديسمبر   

 

 

استنادا إلى مقاربة وصفية وتحليلية، وإلــــى بيانات ومقارنـــــــات بين الّتــــــــــجارب ـالي  مر موضوع تمويل الّتعليم العـتناول املؤت 

الديمغرافية   املتغّيرات  من  سياق  في  العالي  التعليم  تمويل  في  العربية  الدول  تعتمدها  التي  واملناويل  والسياسات 

التّ  حجم  د  
ّ
لتؤك رة، 

ّ
واملؤث املتشابكة  واالقتصادية  منظومة  واالجتماعية  تواجهها  التي  والّصعوبات  والّرهانات  حّديات 

في كا  العـــالي في مسألة التمويل  ة الدول الّتعليم 
ّ
في البحث عن مصادر لتمويل   ف أّنه رغم تعّدد املحاوالت  العربية، وتبّين 

الّدول العربية في املجال فإّن الظفر باملعا  ،الجامعات زال يدلة املفقودة  ما  ورغم ما تحّقق من نتائج إيجابية في بعض 

لة في تمكين مؤّسسات التعليم العالي في الوطن العربي من تقديم الخدمة التعليمّية الجامعّية  
ّ
عصّيا،  وهي املعادلة املتمث

م واإلنصاف بين الجميع في االلتحاق بالجامعة.
ّ
 الجّيدة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص وحّق التعل

متابعة   لجنة  املؤتمر تشكيل  الخامس عشر وأقّر  املؤتمر  رئيس  دولة  من:  الرئيس، والدولة (15)  من كل  نائبي  ، ودولتي 

، تتولى وضع آليات عملية وخطط زمنية لتنفيذ التوصيات الصادرة  واأللكسو،  (16)  املستضيفة للمؤتمر السادس عشر

 عن هذا املؤتمر. 

عدد عنه  إتاح  وصدر  بشأن  العربّية  الّدول  إلى  املوّجهة  الّتوصيات  أداء  من  لقياس  رات 
ّ
مؤش لوضع  واملعلومات  واإلحصاءات  البيانات  ة 

منه العائد  وقياس  العلمي  والبحث  التعليم  خالل  .ومخرجات  من  وذلك  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  تمويل  مصــــادر  تنويع  إلى    :ودعوتــــها 

الّتــــعليمي القطاع  البحثي الوقف  مؤّسسات  اإلنتاجية األهلي    ينومساهمة  املساهمة  وزيادة  التعليم،  مجانية  وترشيــد  والخاص، 

االهتمام ببرامج التعليم الرقمي وضبطها. ودعوة الدول و للجامعات، والكراس ي العلمّية والبحثّية، ومساهمات الخريجيّن،  

الب  العربّية إلى تبادل الخبرات في مجال حوكمة الّتمويل وامل
ّ
مارسات الجّيدة، ودعوة الدول العربية إلى تبادل الخبرات والط
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الفلسطيني  الشعب  صمود  دعم  إلى  العربية  الدول  ودعوة  الناجحة،  العربية  واألكاديميات  الجامعات  بين  واألساتذة 

ألساتذة والبنى الّتحتية  وحماية مؤسساته التعليمية والجامعية من االنتهاكات اإلسرائيلية املتكّررة التي طالت الطالب وا

في الجامعات العربية، واالستفادة من  الّدراسية املخّصصة للطالب الفلسطينيين  وإدانتها، من خالل ما يلي: زيادة املنح 

األساتذة الفلسطينيين، ومن الخبرات التي تراكمت في فلسطين في مجاالت التعليم اإللكتروني والتعليم املفتوح والتعليم  

شجيع التعاون بين الجامعات الفلسطينّية والجامعات العربّية. ودعوة الدول العربّية إلى تعزيز جهود الحكومة  عن بعد، وت

ربية والتعليم والبحث العلمي من خالل دعم مؤتمر املانحين الذي ترعاه دولة الكويت 
ّ
الصومالّية في النهوض بقطاعات الت

متي األلكسو واإليسسكو.  
ّ
 ومنظ

التعليمي والبحثي وسبل نشر ثق  األلكسوودعوة   افة هذا التمويل، ودعوة املنظمة إلى إعداد دراسة معّمقة عن الوقف 

العالي و  الّتعليم  مع وزارة  بالّتعاون  للتطرف"  للّتصدي  التنويري  الفكر  العالي وإشاعة  "الّتعليم  تنظيم ورشة عمل حول 

إلـــى مراجعة ُمسّمى املجلس املقتــــرح ليتوافـــــق مع   األلكسوة، ودعوة  بجمهورية مصر العربيــة والتنسيق مع الدول العربي

العلمي للبحث  العربّية  وذلك طبقا لالستراتيجية  إليه،  املوكلة  األســـاس ي   والتكنولوجي   املهاّم  الّنظــــام  وتعديـــــــل  واالبتكار، 

املقترحة، و  جنة 
ّ
بالل الخاّصة  املهام واألهداف  وفق  النظام املقترح  باعتـــماد مشروع  مة 

ّ
للمنظ الّتنفيذي  املجلس  تفويض 

د من استكمال الصياغة. 
ّ
جنة بعد التــــأك

ّ
 األساس ي لل

 

      16    ين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي   لمؤتمر الوزراء املسؤو 

عليم العالي"
ّ
              جديدة"العربي وعالم العمل واإلنتاج، رؤية   الت

  2017القاهرة، جمهورية مصر العربية، ديسمبر  األمانة العامة لجامعة الدول العربية،      

 

عالقة التعليم العالي بعالم العمل واإلنتاج ونظر في ميزته التنافسية وقدرته التشغيلية ( 16) تناول املؤتمر السادس عشر

بات اقتصاد عاملي يفرض شروطه ومعاييره . من خالل رؤية جديدة توائم بين 
ّ
وانتهي  االحتياجات الوطنية التنموية ومتطل

م ما هو  منها  التوصيات  من  إلى إصدار عدد هائل  للتعليم من قبيل    العربية  الدول   إلىّجه  و املؤتمر  املتكامل  التخطيط 

لتنمية املستدامة لكل دولة، وأولوياتها وعناصر والبحث العلمي وقطاعات العمل واإلنتاج، في إطار الرؤية الوطنية ل العالي

النسبي.   على  تميزها  العالوالعمل  التعليم  مؤّسسات  لعالقة  املنظمة  الوطنية  والقوانين  التشريعات  والبحث مراجعة  ي 

إرساء و   هدف تعزيز الشراكة بينهما، وتشجيع الشباب على االلتحاق بالعمل في القطاع الخاص.العلمي مع سوق العمل ل

الشخصية،   املعطيات  حماية  في  الدولية  املعايير  مراعاة  مع  التوظيف،  وفرص  الخريجين  حول  وطنية  بيانات  قواعد 

واملتطلبات  الوظائف  وأنواع  أعداد  لحصر  العربية  العمل  ملنظمة  العمل  سوق  ملعلومات  العربية  بالشبكة  وربطها 

.
ً

مستقبال ومتوقعة  قائمة  وظيفة  بكل  الخاصة  والخريجين  و   التعليمية  الجامعات  وطلبة  العربي  الشباب  قدرات  تطوير 

 عن فرص العمل العربية واملحلية.
ً

التي تسهل حصولهم على فرص التشغيل العاملية، فضال  إلكسابهم املهارات العاملية 
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حتالل وإعادة ودعم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تضّررت من النزاعات أو األعمال التخريبية أو تحت اال 

 تأهيلها من قبل الحكومات وكذلك املؤّسسات الخاصة. 

إلى القطاع الخاص    إلى توصيات موّجهة  تمويل كراس ي البحث العلمي التطبيقي بالجامعات ومراكز من قبيل    باإلضافة 

رعاية و   علمية. مشكالته بالقطاعات االقتصادية املختلفة بناء على قاعدة  البحوث لدعم مشروعات تطوير اإلنتاج وحّل 

البرامج التعليمية والتأهيلية للتخصصات املطلوبة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تخطيٍط متكامٍل 

ورؤي القطاعين  ودعم  بين  العمل  قطاع  الحتياجات  مستقبلية  بمؤّس ة  األعمال  والبحث حاضنات  العالي  التعليم  سات 

 جاحها. العلمي، تطوير الشركات الناشئة وإن

مة العربية للتربية والثقافة والعلوم
ّ
وهما استمرار التنسيق مع الدول األعضاء لوضع  ،كما وّجه املؤتمر توصيتين إلى املنظ

التعليم  بين  التعليم العالي". والعمل على نشر التجارب والخبرات العربية الناجحة في مجال الربط  "إطار عربي ملؤهالت 

 . العالي وسوق العمل 

 

   17 مؤتمر الوزراء املسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي    
 "الذكاء االصطناعي والتعليم بالدول العربية "

 2019جمهورية مصر العربية، ديسمبر القاهرة، 
متطرقا من خالل الدراسة الرئيسة ومجموع الدراسات   ،الذكاء االصطناعي والتعليم بالدول العربيةتناول املؤتمر موضوع  

تواجهها   التي  للتحّديات  للغرض  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة  أعّدتها  الثورة  االتي  من  اإلفادة  في  العربية  لدول 

في للمساعدة  التعليم  في  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  بتوظيف  كسبها  تريد  التي  والّرهانات  الرابعة  تحقيق   الصناعية 

استشراف   إلى بلوغ عدد من األهداف منها   (17)التحّول الرقمي وتجويد نظم التعليم وتحسين نواتجها. وقد سعى املؤتمر  

الدول  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  منظومتي  تطوير  في  إيجابياته  من  واالستفادة  االصطناعي  الذكاء  توطين  سبل 

واالستفادة   املعرفة  وتقاسم  في العربية،  والباحثين  العلمي  البحث  ومؤّسسات  الجامعات  بربط  الجّيدة  املمارسات  من 

تحقيق التكامل في السياسات واالستراتيجيات والبرامج، وتمكين الدول العربية من تبادل تجاربها في   لهدفشبكة جامعة  

 توظيف الذكاء االصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي. 

املستويات رار  إق إلى    املؤتمر   وانتهى   مختلف  على  الالزمة  والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ  بينها  من  التوصيات  من  مجموعة 

الرقمية الفجوات  من  للحّد  الشامل  الرقمي  التحّول  الذكاء   ،لتحقيق  استخدام  من  لإلفادة  متكافئة  فرص  وضمان 

الذكاء   ،االصطناعي لتعزيز توظيف  تنفيذية  التعليم والبحث   والعمل على وضع سياسات عاّمة وخطط  في  االصطناعي 

به ذلك من  
ّ
العلمي، وفي قضايا ومجاالت وتحّديات عربية مشتركة مثل اللغة والثقافة والبيئة والكوارث، وتأمين ما يتطل

ي بين الجهات املعنّية  
ّ
 . وخارجيا  داخلياالتنسيق املحل

 

 


