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 ؟ ملاذا املرصد

تحقق من نتائج في عمل مرصد التربية في املنظمة العربية للتربية والثقافة  على ضوء ما

 املتعلقة بقطاع التربية في ورصد املؤشرات البيانات واملعلوماتحصر والعلوم من خالل 

ملها، عستقبل أفضل أداًء وأكثر كفاءة في إلى مالدول العربية، وحيث أن املنظمة تتطلع 

ً
ً
  لتوحيد الجهود في عمل إداراتها وألاجهزة التابعة لها، وتفعيال

ً
ة ملا ورد في الخط وسعيا

في  للمنظمة ، فقد قرر املجلس التنفيذي2022 -2017الاستراتيجية للمنظمة لألعوام 

البدء بصورة فورية في تفعيل برنامج مرصد ألالكسو املوحد )دورته السابعة بعد املائة 

ً.(ودمج املراصد القائمة حاليا في إطاره ،ة التربوية والثقافية والعلمية ككلمو للمنظ

 تورصد املؤشرا واملعلوماتلجمع البيانات متخصصة  ةمًوظكمنرصد يأتي إطالق هذا امل

لنشرات وإصدار ا هاوتحليل في الدول العربية التربية والثقافة والعلوم ميادينباملتعلقة 

ى ــلإالوصول  الدول ألاعضاء من نيمكوالتقرير وإعداد الدراسات الاستشرافية بشأنها، وت

واملعلومات التي يوفرها املرصد. ولهذه الغاية سيتم التعاون والتنسيق مع واعد البيانات ـــق

رصد في املاللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في البلدان العربية لتسهيل مهمة 

ن شبكة عربية من املنسقيإنشاء ، ًوهالحصول على البيانات واملعلومات ذات العالقة بعمل

الوطنيين في مجاالت التربية والثقافة والعلوم للتعاون مع املرصد في مجال جمع املعلومات 

 إلنشاء شبكة من املراصد الًو
ً
قة وألامور املتعلقة بهذا الشأن، تمهيدا

ّ
نية طوالبيانات املوث

ترتبط بمرصد ألالكسو، كما سيتم تعزيز التعاون والتنسيق مع املراكز واملعاهد 

 التي تعمل بهذا املجال للحصول على البيانات التي العربية وإلاقليمية والدوليةواملؤسسات 

وكذلك تعزيز التعاون مع مجامع اللغة  .في عمل املرصد ثمارهاستتخص البلدان العربية اًل

لى تسهيل الوصول امن أجل ًوفي الدول العربية،  بع حركة الترجمة والتأليفالعربية، وتت

 ،للدول ألاعضاءدراسات وأبحاث ونشرات ومعلومات  الاستفادة مما يوفره مناملرصد و
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 ، وسيتم السعي العربية ةباللغ فسيتم توفيرها
ً
نجليةية، الًا إلتاحتها باللغتينمستقبال

 للفائدة الفرنسيةًو
ً
  .عمله تحت إشراف مكتب املدير العام املرصد يمارسو  ،تعميما

  :رؤيتنا
بيت خبرة رائد، وأداة فّعالة لخدمة التّنمية المستدامة وبناء  مرصد األلكسو

فة التربية والثقا في مجاالتلدعم اتخاذ القرار  ومنصة عربية ،اإلنسان العربيّ 

 .والعلوم
  :رسالتنا

ّية والمعلومات، والّدراسات اإلحصائّية والّتحليلتوفير البيانات رصد المؤشرات و 
واالستشرافّية، للمساعدة على رسم الّسياسات، وأتخاذ القرارات، وبناء القدرات، 
وتثمين الخبرات، والّتعريف بأفضل الممارسات والّتجارب في مجاالت الّتربية 

 والثّقافة والعلوم في الّدول العربّية.
 :أهدافنا

  في الدول العربية ومتابعتها،ية والثقافة والعلوم الترب مؤشراترصد 
 ،إتاحة معرفة أفضل بأوضاع التربية والّثقافة والعلوم في الّدول العربّية 
  المساعدة على رسم السياسات واتخاذ القرارات في مجاالت التربية والثقافة

 والعلوم،
  استشراف التوّجهات العالمّية في مجاالت الّتربية والّثقافة والعلوم، ودراسة

 تأثيراتها المحتملة في المنطقة العربّية والّتعريف بها، 
  رصد المشاريع والّتجارب الّناجحة في مجاالت الّتربية والّثقافة والعلوم في

 الّدول العربّية والّتعريف بها،
  بين المراصد والمراكز البحثّية وأهل االختصاصتعزيز الّتواصل والّتعاون 

 في مجاالت الّتربية والثّقافة والعلوم في الدول العربّية،
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 بناء القدرات العربّية في مجاالت الرصد والّتحليل و  تدريب المساهمة في
 واالستشراف و اإلحصاء،

 بمجاالت  ة، المتعلقإرساء قواعد بيانات شاملة لقطاعات التربية والثقافة والعلوم
 لجمعهاوتوفير اإلمكانيات الضرورية  عمل المرصد في الدول العربية،

 .وتحليلها وتنظيمها ونشرها
 :أنشطتنا

 تاحتها، والمعلومات جمع البيانات رصد و  الكّمّية والّنوعّية وتحليلها وا 
 المؤشرات من خاللها،

 ،واتاحتها للدول األعضاء، إنجاز الدراسات والّتقارير والّنشرات 
 ،متابعة الّتحّوالت واستشرافها ودراسة آثارها على المنطقة العربّية 
 ،إعداد المرجعّيات وأطر العمل الموّحدة 
 ،التدريب وبناء القدرات 
 ،تطوير رؤى مشتركة بين أهل االختصاص وبناء شبكات الخبراء 
 ،تطوير الشراكات الثنائّية ومتعّددة األطراف 
 اتالّتعريف بأفضل الّتجارب والممارس، 
 توفير الّدعم الفّني للّدول األعضاء بحسب الّطلب. 

 
 
 
 

 :الجهات المستفيدة
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  األلكسوفي مرصد:  

 

فريق عمل متخصص

ة
ّ
ة وواقعي

ّ
ة عمل مرحلي

ّ
خط

صال
ّ
اط االت

ّ
شبكة من ضب

دة باجلهات املستفيدة
ّ
معرفة جي

عة وفاعلة
ّ
شراكات متنو
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 :من إنجازاتنا
 شرية،ارد بو وم توفير البنية التحتية لمتطلبات العمل من أجهزة ومعدات  
  ،إعداد األدوات االّتصالّية للمرصد )الوثيقة المرجعّية، الّدليل الّتعريفّي

 موقع المرصد األلكسو على شبكة اإلنترنت، ومضة فيديو تعريفّية ،
 "إنشاء الّرواق االفتراضي للمنشورات: "دار الكتب 
 األمية في الوطن العربي، ) مرصد األلكسو من إعداد تيننشر  إصدار

 .(الوطن العربيبالتعليم  قراءة في واقع
 
 

 
 :خطة العمل
 والثقافة والعلوم في الوطن حول واقع التربية  تقارير دورية إصدار

 ،العربي
 المرصدالنشرات المتخصصة في مجاالت عمل من  ا  ادإصدار عد ، 
  صدارإعداد و ألبرز الّتقارير والّدراسات الّدولّية الّصادرة  تملّخصا ا 

 ،االت الّتربية والثّقافة والعلومفي مج
 ،بناء شبكة فعالة من ضابط االّتصال في الّدول العربّية 
 ة فّعالة من الّشركاءبناء شبك، 
  قافة في مجاالت التربية والث بناء شبكة فّعالة من الخبراء المتعاونين

 ،والعلوم
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 وورش العمل المتعلقة علمّية المؤتمرات ال والمشاركة فيتنظيم ال
 بمجاالت عمل المرصد،

  للمؤّشرات في مجاالت الّتربية والّثقافة  قواعد بيانات ومعلوماتبناء
 والعلوم،

  ة لالستبانات في مجاالت الّتربية والثّقاف قواعد بيانات ومعلوماتبناء
 والعلوم،

  مراكز اإلحصاء في الّدول العربّية وألهّم المراصد ومراكز بإعداد قائمة
الّدراسات والمنّظمات الوطنّية واإلقليمّية والّدولّية المهتّمة بقضايا الّتربية 

 ،موالثّقافة والعلو 
   مؤّلفات ذات صلة بعمل المرصدال دد منعتعريب ترجمة و، 
 في مجاالت عمل المرصددورات تدريبّية عالية المستوى  تنظيم. 

 :آفاق طموحة
إلى مساهمة  2022من المؤّمل أن يفضي تنفيذ خّطة العمل في أفق عام 

تطوير البنية المؤسسية للمنظمة مرصد األلكسو في تحقيق هدف "
وسيلة فعالة للوصول إلى الجماهير و ،وتحديث أدواتها ووسائلها

 ودعم مسارات التنمية المستدامة ،العربية وصناع السياسات

في ( 2022-2017) للمنظمة الذي حّددته الخّطة االستراتيجّية ،"2030
محورها االستراتيجي السابع: "تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءتها"، وذلك 

خّطة االستراتيجّية الجديدة التمهيدا لالنطالق نحو آفاق أرحب في إطار 
 .2028-2023لأللكسو 
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