
 

 

 توطئة

قافة والعلوم في إصدار "كّراسات مرصد 
ّ
ربية والث

ّ
مة العربّية للت

ّ
على بركة هللا، تشرع املنظ

أن تساهم في تقديم إلاضافة املنشودة إلى املشهد  نأمل، جديدةفصلّية  وهي سلسلة .ألالكسو"

ره من بيانات، وما ستتيحه من تحاليل كّمّية 
ّ
ربوّي والعلمّي العربي، بما ستوف

ّ
قافي والت

ّ
الث

 ونوعّية، وما ستقّدمه من تصّورات ومقترحات عملّية.

ر لألك إصدار وإذ تبادر ألالكسو ب
ّ
 ألامل يحدوها في أن توف

ّ
ن اديمّييهذه السلسلة، فإن

رات العلمّية 
ّ

والباحثين واملساهمين في رسم الّسياسات وصناعة القرار في الّدول العربّية املؤش

 املعلومة الدقيقة ذات املصداقّية العالية هي ألاساس 
ّ
ها في ذلك إلايمان بأن

ُ
زمة، منطلق

ّ
الال

الحرُص على إتاحة  ألاّول لكّل بحث علمّي، ولكّل استراتيجّية توضع أو مشروع ينجز، ودأُبها

جارب وأنجِع املجهودات، عساها تكون نموذجا ُيحتذى به في 
ّ
عريف بأفضِل الت

ّ
إلامكانّية للت

الّدول الّراغبة في ذلك، وفقا لتوّجهاتها وخصوصّياتها واحتياجاتها، بعيدا عن املقارنات 

نمية والّرقيّ 
ّ
رتيبات التي ال تساعد على خدمة قضايا الت

ّ
صنيفات والت

ّ
 والازدهار. والت

قافة والعلوم، في سعيها الّدؤوب إلى املساهمة في بناء 
ّ
ربية والث

ّ
مة العربّية للت

ّ
 املنظ

ّ
إن

ّية وإلاقليمّية واملنفتح على انتمائه الكونّي، تدرك تمام 
ّ
إلانسان العربّي، املتأّصل في بيئته املحل

خطيط لكّل فعل، وفي تقييمه 
ّ
ق الغايات إلادراك أهّمّية البيانات في الت

ّ
ى يحق

ّ
وتجويده حت

في مرصد 
ّ
املأمولة منه. وهي تعّول في نجاح هذه الّسلسلة التي تطلقها اليوم على حماس موظ

قافة والعلوم، وعلى إسهامات الّدول ألاعضاء في 
ّ
ربية والث

ّ
ألالكسو وخبرائه لخدمة قضايا الت

ف
ّ
مة الّدولّييتوفير البيانات واملعطيات الّضرورّية لهذا العمل، وعلى الت

ّ
ن اعل مع شركاء املنظ

 من ذوي الخبرة والاختصاص.
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 مقّدمة:

في أواسط الثمانينيات من القرن املاض ي، برز مفهوم جديد تحت مسّمى "التنمية املستدامة" 

قة 
ّ
بالحفاظ على البيئة. وقد تطّور هذا املفهوم يأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات الجديدة املتعل

تدريجّيا ليمتّد إلى ألابعاد إلانسانية والاجتماعية، ويصبح بذلك التركيز على "إلانسان" وكّل ما 

ق به على املستوى الصّحي والتربوي والثقافي والسياس ي... إضافة إلى أبعاد التنمية 
ّ
يتعل

عّرف التنمية امل
ُ
ي احتياجات الجيل الحاضر الاقتصادية والبيئّية. ت ّّ ها التنمية التي تل ّّ ستدامة بأ

من دون الحّد من إمكانية تلبية احتياجات أجيال املستقبل. ويكون ذلك من خالل ضمان 

 تحقيق النمّو الاقتصادي يجب أال 
ّ
التوازن بين ألابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أي أن

عّد هذه ألابعاد يكون على حساب الجانب الاجتماعي 
ُ
أو عن طريق استنفاذ املوارد الطبيعية. وت

الثالثة بمثابة أركان التنمية املستدامة والتي تضع في محورها نقطة الالتقاء بينها، أال وهي 

طات 
ّ
إلانسان. ومن أجل بلوغ تنمية شاملة قابلة لالستمرار، تسعى دول العالم إلى وضع مخط

بعين الاعتبار تطّور مختلف املتغّيرات ذات الصبغة الديمغرافية  تنموية على املدى البعيد، تأخذ

والطبيعية والاقتصادية والجيوسياسية... وترسم تصّورا واضحا ملالمح املستقبل املأمول، مع 

 وضع جميع السيناريوهات املحتملة لبلوغه.

من قبل  2015سبتمبر التي تّم الاتفاق عليها في أيلول /  2030وفي هذا السياق، جاءت أجندة 

هدفا لتحقيق التنمية املستدامة. وتعتبر هذه ألاهداف أوسع نطاقا  17قادة العالم والتي تحوي 

من ألاهداف إلانمائية لأللفّية، حيث ال تقتصر على البلدان النامية فقط بل تهّم كّل بلدان 

ي ألابعاد الثالثة للتنمية املستدامة. وبمقتض ى أجن
ّ
، ستعمل الدول 2030دة العالم، كما تغط

عاما على بذل الجهود من أجل القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وتحقيق املساواة  15خالل 

وتوفير تعليم جّيد وتحسين الخدمات الصّحية والتصّدي لظاهرة تغّير املناخ... مع الحرص على 

 تشريك الجميع في العمل على تحقيق هذه ألاهداف.
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في مسار تحقيق التنمية املستدامة، وازداد  ةدول العربيالم، انخرطت وكسائر بلدان العال

الاهتمام بالبحث عن سبل بلوغ ألاهداف املنشودة، فكان الحرص على وضع التنمية املستدامة 

 بأبعادها وغاياتها في محور إعداد الخطط والاستراتيجيات التنموية املستقبلية.  

 عربي في أرقام:أبعاد التنمية املستدامة بالوطن ال

، 2030ملعرفة الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول سنة 

يجب على كّل دولة أن تحّدد في البداية موقعها ومكاّها في الطريق نحو بلوغ هذه ألاهداف من 

 خالل تشخيص دقيق يعكس واقع ألابعاد الثالثة للتنمية املستدامة.

رات الاقت
ّ

 صادية:املؤش

ال تزال دول الوطن العربي تشكو في معظمها من ضعف في أدائها الاقتصادي، يعكسه انخفاض 

ي الفساد واستفحال الفقر وألامية والبطالة في مختلف 
ّ

معّدالت النمو وسوء توزيع الثروات وتفش 

 ألاقطار العربية.

 ويتمّيز الوضع الاقتصادي في البلدان العربية بــــ:

 تباطؤ معّدالت النمو الاقتصادي: 
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 املصدر: البنك الدولي.*

، 2015شهدت دول الوطن العربي في مجملها انخفاضا في معّدالت النمو الاقتصادي منذ سنة 

ق عموما 
ّ
 ما تحق

ّ
 أن

ّ
باستثناء بعض الدول مثل لبنان وليبيا وتونس وموريتانيا وجزر القمر. إال

 يعّد كافيا ملعالجة مشاكل الفقر وأزمة البطالة وألاوضاع السيئة من نسب نمّو بالدول العربية ال 

ه ال يوجد توزيع عادل لعوائد النمّو بين مختلف الفئات.
ّ
 التي يعيشها املواطن، طاملا أن

 ارتفاع نسب البطالة: -

مع (، %5.5تعتبر نسب البطالة املسّجلة في بلدان الوطن العربي مرتفعة مقارنة باملعّدل العاملي )

بقاء فجوات كبيرة بين الجنسين، مما يعكس عدم تكافؤ الفرص في سوق العمل. ومن بين مظاهر 

تعّمق أزمة البطالة في الوطن العربي ضعف معّدل مشاركة الشباب في القوى العاملة، وسببه 

ة يالرئيس ي تباطؤ معّدالت النمّو الاقتصادي والتغّيرات الجيوسياسية التي تشهدها املنطقة العرب

ككّل )صراعات، لجوء، نزوح...(. وتتفاوت نسب البطالة من بلد إلى آخر لتبلغ أعلى معّدل لها 

 (. %0.1( وأدناه بقطر )%60باليمن )

   

 
 املصدر: البنك الدولي.*
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 التطّور الديمغرافي: -

سنة  %3شهد معّدل الزيادة السكانية بالوطن العربي انخفاضا على امتداد أربعين عاما، من 

. وقد تزامن هذا الانخفاض مع تحّول في التركيبة العمرية لسكان 2017سنة  % 1.7إلى  1977

 ( عاما مقابل ارتفاع باقي الفئات.14-0البلدان العربية، حيث تراجعت نسبة الفئة العمرية )

 
    املصدر: البنك الدولي.*

العربية بين الريف والحضر، حيث وشملت التحّوالت أيضا تغّيرا في توزيع سكان املنطقة 

، نتيجة 2017سنة  %65إلى  1960سنة  %35عرفت نسبة الحضرية ارتفاعا ملحوظا من 

للتزايد السكاني والهجرة الوافدة من الريف وتدفق الوافدين عبر الحدود للبحث عن فرص 

ل هذا النمّو الحضري عبئا على املدن لضرورة إتباعه بال
ّ
سياسات عمل بأجور أعلى. ويشك

 العمرانية املالئمة وتوفير املوارد املالية الالزمة الستيعابه. 

 2017و 1960تطّور توزيع السكان بالوطن العربي بين 

 
 املصدر: البنك الدولي.*
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 املؤشرات الاجتماعّية:

 هذا ال يعّد 
ّ

 أن
ّ

ا كافيبالرغم من التقّدم املحرز في عّدة مجاالت كالتعليم والصحة والخدمات، إال

قة بالفقر وألاّمية ووفيات 
ّ
ا في املؤشرات املتعل

ّ
باملقارنة مع البلدان املتقّدمة، خاّصة إذا تمّعن

 هذه القضايا تعتبر مشتركة 
ّ
 أن

ّ
ألاطفال وغيرها. ورغم تباين إلاحصائيات من بلد عربي إلى آخر، إال

 ستدامة.بين أقطار الوطن العربي وتعّد عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية امل

 نسب الفقر: -

ُيعّد الفقر من أكبر املعضالت التي تقف في طريق النمّو والتنمية بصفة عاّمة، مّما جعل قادة 

فقون حول تخصيص أّول هدف من أهداف التنمية املستدامة للقضاء عليه.  
ّ
دول العالم يت

 
ّ

مليون شخص  18من سكان الوطن العربي أي حوالي  %5يشير الرسم البياني املوالي إلى أن

 دوالر للفرد في اليوم.  5.50منهم يعيشون على أقّل من  %42.5يعيشون في فقر مدقع و

 
 املصدر: البنك الدولي.*

ت جيبوتي املرتبة ألاولى من حيث نسب الفقر 
ّ
وتتباين املعطيات بين الدول العربية، حيث احتل

ي الفقر جّراء الحروب والصراعات 
ّ

تليها السودان، كما تعاني اليمن والعراق وسوريا من تفش 

 التي تعيشها. 

ر في اليوم للفرد دوال  5.50وللخروج من حالة الفقر املدقع إلى مستوى خط الفقر  املحّدد بـــــ

 .%15.2الواحد يجب رفع القدرة الشرائية بـــ

5,0

16,3

42,5

دوالر في 1,90خط فقر 
اليوم للفرد

دوالر في 3,20خط فقر 
اليوم للفرد

دوالر في 5,50خط فقر 
اليوم للفرد

(  من تعداد السكان)% املؤشر العددي للفقر مقارنة بخط الفقر
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 املصدر: البنك الدولي.* -

 معّدل الوفيات بين ألاطفال: -

رغم انخفاض معّدل الوفيات بين حديثي الوالدة في الوطن العربي منذ تسعينيات القرن املاض ي 

( تعّد مفزعة مقارنة بالدول ذات الدخل ‰12.7إلى أكثر من النصف، فإن نسبته البالغة )

كما يبلغ معّدل وفيات ألاطفال دون ‰(. 2.4عاّمة ودول الاتحاد ألاوروبي خاّصة )‰( 3املرتفع )

 هذا  8، أي ما يزيد  عن ‰23.1سّن الخامسة في الوطن العربي 
ّ
مليون طفل سنوّيا، في حين أن

 في البلدان املتقّدمة. ‰ 6املعّدل ال يتجاوز 

 
 املصدر: البنك الدولي.*

ويعتبر انتشار سوء التغذية من بين ألاسباب املهّمة التي تؤّدي إلى الوفاة خاّصة في صفوف 

ان الوطن العربي )
ّ
 ما يقارب عشر سك

ّ
 ( يعانون من مشكل سوء التغذية. %9.1ألاطفال، إذ أن
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في اليوم للفرد

دوالر 5,50خط فقر 
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 نسب ألامية: -

ل واحدة من أهّم املشاكل التي تعاني منها دول الوطن العربي، رغم تراجع 
ّ
ما زالت ألاّمية تمث

على  % 13.6سنة فأكثر، مقابل  15بين صفوف الفئة العمرية  % 21معّدلها الذي يبلغ حالّيا 

ل ضعف نظيرتها 
ّ
 نسبة ألاّمية لدى إلاناث تمث

ّ
ين باملستوى العاملي. وتشير إلاحصائيات إلى أن

 الذكور.

  
 املصدر: البنك الدولي.*

 

 الالتحاق بالتعليم الابتدائي: -

من أطفال الدول العربية بمقاعد الدراسة باملرحلة الابتدائية،  %90يلتحق حالّيا ما يزيد عن 

ه ال يزال ما يقارب 
ّ
 أن

ّ
ق في مسار تعميم  3إال

ّ
ماليين طفل خارج أسوار املدرسة بالرغم مّما تحق

 التعليم الابتدائي.

 
 املصدر: البنك الدولي.*

 

إناثذكور

13,8

27,4

(%)نسبة ألاّمية حسب الجنس 

93,1

6,9

(%)الالتحاق بالتعليم الابتدائي 

الملتحقون

غير الملتحقون

مليون طفل غير ملتحق2.880
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 %31.2أّما بالنسبة للتعليم ما قبل الابتدائي، فال تزال نسب الالتحاق منخفضة جّدا )
ّ
( إذ أن

ر لديهم فرص الانتفاع ببرامج التربية ما قبل املدرسية.  
ّ
 حوالي ثلثي أطفال العالم العربي ال تتوف

 املشاركة في التعليم الثانوي: -

قت نسب الالتحاق بالتعليم الثانوي ارتفاعا 
ّ
مقابل  2017سنة  %70.4ملحوظا، حيث بلغت حق

. وباملقارنة بالدول املتقّدمة التي تفوق فيها نسب 1970فقط سنة  %22.2و 1990سنة  49.2%

، ال يزال أمام بلدان الوطن العربي خطوات يجب اتخاذها في %90املشاركة في التعليم الثانوي 

 هذا املجال.

 إلانفاق على التعليم: -

 2014و 1970إلانفاق على التعليم في الدول العربية خالل الفترة املمتّدة بين  يعتبر متوّسط حجم

من الناتج الداخلي الخام باملقارنة مع معّدل إنفاق في  % 4,27عاليا نسبّيا، إذ بلغ في مجمله 

بالنسبة ملجموعة  %5بالنسبة لكّل دول العالم، و %4,29بالنسبة للدول النامية، و %3,47حدود 

 النصيب ألاوفر مّما ُينفق على التعليم في الوطن العربي ال يخّصص دول الا
ّ
تحاد ألاوروبي. غير أن

لتطوير الجودة ودعم إلانصاف وتكافؤ الفرص من خالل توجيهه إلى الاستثمار أو التنمية التربوية، 

ما ينفق في شؤون التسيير والتصّرف وخاصة منها مصاريف تأجير العمالة التربوية.
ّ
 إن

را ألهّمية التعليم في رفع نسب النمو الاقتصادي والحّد من نسب البطالة وألاّمية، وجب على ونظ

الدول العربية إعادة النظر في توزيع مخّصصات إلانفاق على التعليم حّتى تقوم باإلصالحات 

 الالزمة لاللتحاق بركب الدول املتقّدمة.

 
 املصدر: البنك الدولي.*

 

 

 

 

2014-2010 2014-1995 2014-1970

3,72%

4,42% 4,27%

العربيةمتوّسط اإلانفاق على التعليم من الناتج الداخلي الخام ملجموع الدول 
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 دور التربية والتعليم في تحقيق التنمية املستدامة: 

يلعب رأس املال البشري دورا محورّيا في تحقيق التنمية املستدامة، ومن أهّم العناصر املساهمة 

في بنائه: التربية والتعليم. وإلعداد يد عاملة كفوءة ومؤّهلة وقادرة على التغيير، يجب إكسابها 

التكنولوجية والتقنية والحياتية، من خالل توفير تعليم جّيد مختلف املعلومات واملهارات 

فة، تأخذ 
ّ
ومنصف وتكوين شامل في العديد من املجاالت، يجعل منها قّوة بشرية واعية ومثق

ر مقّومات العيش الكريم لجميع ألاجيال القادمة. ومن 
ّ
قرارات مسؤولة تقود نحو مستقبل يوف

 عملية إصالح الت
ّ

بات هذا املنطلق، فإن
ّ
عليم وتطوير املناهج والرقّي بمضامينه حّتى يتماش ى ومتطل

العصر، هي مسؤولّية ملقاة على عاتق كّل دولة ترغب في تحقيق تنمية مستدامة، تقوم على 

التوافق والعدالة وتحترم مبادئ إلانصاف والحوكمة الرشيدة. ويعتبر إدراج مفاهيم ومضامين 

 ذلك التنمية املستدامة في البرامج الت
ّ
عليمية أّول لبنة في مسار الاستدامة والاستمرارية، حيث إن

يساهم بشكل كبير في تطّور الوعي لدى الناشئة بأهّمية املحافظة على البيئة وترشيد استغالل 

الثروات وحسن توزيعها، ضمانا لحقوق ألاجيال القادمة. ولكي تؤّدي التربية الدور املنوط بها في 

ى مفاهيم التنمية املستدامة، وجب وضع خطط استراتيجية تنموية تقوم التعريف والتنشئة عل

على تكوين املدّرسين في هذا املجال، وتمكينهم من املعينات التربوية والوسائل البيداغوجية 

م 
ّ
ة منهجّية حول تنمية املهارات التي يجب على املتعل

ّ
الضرورية لذلك، مع الحرص على توفير أدل

 ا فاعال في املجتمع. اكتسابها ليكون فرد

 
ل إعالن إنشيون "التعليم بحلول سنة 

ّ
" مواصلة للجهود املبذولة منذ الحركة العاملّية 2030مث

، والتزاما 2000وتّم تأكيدها في داكار سنة  1990للتعليم للجميع، التي وضعت في جومتيان في عام 

ة الصعوبات والعقبات التي تقف أمام توفير التعليم للجميع، عاملّيا جديدا 
ّ
بالعمل على تجاوز كاف

باالعتماد على خطط طموحة وقادرة على إحداث التحّول املطلوب. ومن هنا، انبثق الهدف الرابع 

للتنمية املستدامة ليعّبر عن رؤية جديدة للتعليم عنواّها "ضمان التعليم الجيد املنصف 

م مدى الحياة للجميعوالشامل للج
ّ
. ويتكّون هذا الهدف من سبع غايات "ميع وتعزيز فرص التعل

 وثالث وسائل للتنفيذ.

 

 

 

 الهدف الرابع للتنمية املستدامة: 

 



 

 
12 

 

 :قة بالنتائج
ّ
 الغايات املتعل

  ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي : 1-4الغاية

مّما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية  2030وثانوي مجاني ومنصف وجّيد بحلول عام 

 .2030مالئمة وفّعالة بحلول عام 

  ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعّية جيدة  :2-4الغاية

من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل الابتدائي حّتى يكونوا 

 .2030جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 

  ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم املنهي :  3-4الغاية

والتعليم العالي الجّيد وامليسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 

2030. 

  الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات :  4-4الغاية

في ذلك املهارات التقنية واملهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة وملباشرة  املناسبة، بما

 .2030ألاعمال الحرة بحلول عام 

  القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص :  5-4الغاية

الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب املنهي للفئات الضعيفة، بما في ذلك 

لألشخاص ذوي إلاعاقة والشعوب ألاصلية وألاطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع 

 .2030 هشة، بحلول عام

  ضمان أن يلّم جميع الشباب، ونسبة كبيرة من الكبار، رجاال ونساء على :  6-4الغاية

 .2030حّد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 

  مين املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية ضمان أن يكتسب جميع املت :7-4الغاية
ّ
عل

املستدامة، بما في ذلك بجملة من الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة 

باع أساليب العيش املستدامة، وحقوق إلانسان، واملساواة بين الجنسين، والترويج 
ّ
وات

افة لتنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقلثقافة السالم والالعنف واملواطنة العاملية وتقدير ا

 .2030في التنمية املستدامة، بحلول عام 
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 :وسائل التنفيذ 

  بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، وإلاعاقة، وألاطفال،  :أ-4الغاية

ن م ورفع مستوى املرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية

 العنف للجميع.

  الزيادة بنسبة كبيرة في عدد املنح املدرسية املتاحة للبلدان النامية على  :ب-4الغاية

الصعيد العاملي للبلدان النامية، وبخاصة ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة 

ملنهي ا النامية والبلدان ألافريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب

وتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان 

 .2020املتقدمة النمو والبلدان النامية ألاخرى، بحلول عام 

  الزيادة بنسبة كبيرة في عدد املعلمين املؤهلين، بما في ذلك من خالل التعاون  :ج-4الغاية

البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمًوا والدول الجزرية الدولي لتدريب املعلمين في 

 .2030الصغيرة النامية، بحلول عام 

 واقع التعليم في الوطن العربي /موقع الوطن العربي من تحقيق الهدف الرابع:

قطعت الدول العربية أشواطا مهّمة في مجال التعليم منذ إطالق حركة التعليم للجميع في سنة 

قد تعّهدت كسائر بلدان العالم بمواصلة العمل وبذل الجهود من أجل تحقيق تعليم ، و 2000

رات التي تعكس واقع 2030جّيد، منصف وشامل بحلول سنة 
ّ

. وفيما يلي قراءة في بعض املؤش

ن من تحديد املسافة التي تفصل الدول العربية عن تحقيق 
ّ
التعليم في الوطن العربي، والتي تمك

 رابع للتنمية املستدامة. غايات الهدف ال

رات الالتحاق:
ّ

 مؤش

يختلف الاهتمام بالتعليم ما قبل الابتدائي من بلد إلى آخر بالرغم من إجماع أغلب املختّصين 

والتربويين على أهّمية هذه املرحلة في بناء وتكوين شخصية الطفل ومساهمتها في نجاحه طيلة 

 مساره الدراس ي. ويظهر هذا الاختالف في حجم الدعم وإلانفاق من أجل تعميم خدمة التربية ما

قبل املدرسية، وكذلك في الخطط والاستراتيجيات املرسومة لذلك. ويبرز الرسم البياني التالي 

مدى التفاوت بين بلدان الوطن العربي في نسب القيد إلاجمالية في التعليم ما قبل الابتدائي، 

يبوتي جحيث تتصّدر الجمهورية اللبنانية قائمة دول املنطقة، في حين ال تزال دول أخرى كاليمن و 

وسوريا تسّجل نسبا منخفضة جّدا. هذا، وتبقى نسب املشاركة في التعليم ما قبل الابتدائي في 
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ب بذل مزيد من الجهود من أجل توفير هذا النوع من 
ّ
أغلب الدول العربية دون املأمول، وتتطل

 عينالتعليم لفائدة أكبر عدد ممكن من ألاطفال، مع الحرص على إقامة الشراكات بين القطا

 العاّم والخاص بهدف خفض معاليم التسجيل وجعلها في متناول الجميع على اختالف طبقاتهم.

 
 املصدر: البنك الدولي.*

وفي مرحلة التعليم الابتدائي، تسّجل العديد من الدول العربية نسبا مرتفعة من حيث الالتحاق 

ف تعميم التعليم الابتدائي واملشاركة في هذه املرحلة، مما يجعلها تقترب جّدا من بلوغ هد

باستثناء بعض الدول كالسودان وجيبوتي وموريتانيا، التي يجب عليها تحسين قدرة أنظمتها 

التربوية إلتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من ألاطفال لاللتحاق بمقاعد الدراسة، وبالتالي خفض 

ل إلى وجود نزاعات أعداد ألاطفال غير امللتحقين. ويعود ضعف هذا املؤشر في بعض الدو 

وصراعات داخلها كالسودان واليمن وسوريا. فمثال، بعد أن كانت نسب القيد والالتحاق بسوريا 

 تراجعت في السنوات ألاخيرة بفعل الحروب.  2010سنة  %99في حدود 

 

 
 املصدر: البنك الدولي.*

101,64

78,84
71,14

58,6657,8352,8151,9747,97
40,0237,8534,1829,51

22,38
13,49

5,524,041,48

(%)نسبة القيد إلاجمالية في التعليم ما قبل الابتدائي 

99,9499,3495,9895,1294,6893,5393,3291,5589,7286,4
81,76

72,23
65,0863,94

46,24
39,8538,38

(%)نسبة الالتحاق الصافية املعدلة في التعليم الابتدائي 
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 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

التباين في نسب املشاركة في التعليم الثانوي بين الدول العربية. ويبرز الرسم البياني التالي 

وتتصّدر اململكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت أعلى الترتيب، في حين مازالت 

 موريتانيا والسودان وجيبوتي تعاني من انخفاض معّدالت القيد في مرحلة التعليم الثانوي.

 
 حصاء.املصدر: معهد اليونسكو لإل *

أّما فيما يخّص املشاركة في برامج التعليم التقني واملنهي، فيشير ضعف النسب املبّينة في الرسم 

 هذا النوع من البرامج ال ُيعّد من أولوّيات معظم الدول العربية، على الرغم من 
ّ
التالي إلى أن

 ه في سوق الشغل.أهّمية هذا التعليم في إكساب الطالب املهارات الالزمة التي تيّسر إدماج

99,7799,3499,1498,7498,2797,4497,2797,1196,5895,9394,9293,42
88,43

83,42

73,33
65,67

58,32
54,49

(%)نسبة القيد الصافية املعدلة في التعليم الابتدائي 

122,9

111,62

100,9597,6195,51
91,2390,688,9587,83

82,29
75,05

68,88
63,87

49,1947,7346,17
40,74

29,5

(%)نسبة القيد إلاجمالية في التعليم الثانوي 
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 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

أّما على مستوى التعليم العالي، فتعتبر نسب القيد إلاجمالية ضعيفة جّدا في كثير من الدول 

 العربية. وتسّجل جيبوتي وموريتانيا أضعف نسب مشاركة.

 
 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

48,88

27,3

21,53

15,96
12,2911,6111,39

9,729,56

4,754,344,313,693,041,861,661,561,38

((%انوي   نسبة القيد ببرامج التعليم التقني واملنهي في املرحلة الثانية من التعليم الث

57,52

47,9346,6145,63

33,6933,4633,332,9331,03
28,4528,14

17,1516,1614,26
10,299,96

5,424,92

(%)نسب القيد إلاجمالية في التعليم العالي 
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رات إلانصاف وتكافؤ الفرص:
ّ

 مؤش

قطعت العديد من الدول العربية أشواطا هاّمة في مجال إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في 

مختلف املراحل التعليمية. فبينما ما زالت بعض الدول تعاني من وجود فوارق كبيرة بين 

قت دول أخرى تفاوتا لصالح الفتيات. 
ّ
 الجنسين، حق

فاوت واضحا بين الجنسين في اليمن وموريتانيا في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، ما زال الت

وجيبوتي وبدرجة أقّل في مصر واملغرب وجزر القمر. أّما باقي الدول، فقد فاق فيها عدد البنات 

 الذكور في هذه املرحلة، ويبدو الفارق كبيرا في قطر. 

 
 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

ر 
ّ

رة حول مؤش
ّ
املساواة في نسب الالتحاق الصافية املعّدلة في التعليم تشير البيانات املتوف

 
ّ
نت من إتاحة فرص الالتحاق باملدارس على قدم املساواة بين  11الابتدائي إلى أن

ّ
دولة قد تمك

ر بين 
ّ

عّد باقي الدول قريبة من تحقيق التكافؤ 1.03و  0.97البنين والبنات )قيمة املؤش
ُ
(، فيما ت

الابتدائي، باستثناء اليمن وجيبوتي التي تقع على مسافة متوّسطة من بين الجنسين في التعليم 

 بلوغ الهدف.

 ألاخير من التعليم الابتدائي، 
ّ

ر املساواة في معّدل البقاء في الدراسة حّتى الصف
ّ

وبالنظر إلى مؤش

ر للبنات فرص الالتحاق بالتعليم تكون فرصهّن للبقاء حّتى الصفوف الع
ّ
ه حين تتوف

ّ
يا ليتبّين أن

تساوي أو تفوق فرص الفتيان. ويبدو هذا جلّيا في لبنان وسوريا حيث ال تتكافأ فرص الالتحاق 

ق الفتيات معّدالت بقاء حّتى الصف ألاخير أفضل 
ّ
في التعليم الابتدائي بين الجنسين، في حين تحق

 من معّدالت الفتيان.

6,66

2,24
1,98

1,621,511,51,45
1,151,121,091,041,010,890,890,860,680,440,44

(%)نسبة التكافؤ بين الجنسين باملرحلة ما قبل الابتدائي 
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 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

 
 اليونسكو لإلحصاء.املصدر: معهد *

تسّجل معظم الدول العربية نسبا مرتفعة في مؤشر التكافؤ بين الجنسين باملرحلة الثانوية، ففي 

 أغلب البلدان يقارب عدد البنات عدد الذكور أو يفوته باستثناء املغرب و اليمن.

1,23

1,08
1,031,031,021,021,0110,990,990,990,990,970,950,950,94

0,88

(%)مؤشر املساواة -نسبة الالتحاق الصافية املعدلة في التعليم الابتدائي 

1,061,051,051,031,031,021,0210,990,990,980,980,980,970,97
0,93

0,88

(%)اواة مؤشر املس-معدل البقاء في الدراسة حتى الّصف ألاخير من التعليم الابتدائي 
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 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

ل الطالبات أكثر من نصف طلبة التعليم ا
ّ
بلدا عربّيا، في حين ال تفوق هذه النسبة  12لعالي في تمث

 الثلث في اليمن وموريتانيا.

 

 
 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

 

1,61

1,061,061,051,031,021,021,011,010,990,970,970,960,960,950,88
0,79

(%)نسبة التكافؤ بين الجنسين باملرحلة الثانوية 

()%النسبة املئوية للطالبات في التعليم العالي
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رات الجودة:
ّ

 مؤش

تتفاوت نسب القرائية لدى الكبار بين البلدان العربية، حيث ُسّجلت أعلى نسبة في دولة قطر 

رة. كما يتبّين من خالل الرسم وأدنى نسبة في جمهورية موريتانيا، وذلك 
ّ
وفقا لإلحصائّيات املتوف

ه في 
ّ
اّها. 7البياني املوالي أن

ّ
ُمس سك

ُ
 بلدان عربية يقّدر عدد ألاّميين بها بحوالي خ

 
 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

ي ألاّمية في 
ّ

ويبرز الرسم البياني التالي التفاوت بين الجنسين في نسب القرائية، وبالتالي تفش 

 صفوف النساء في أغلب الدول العربية باستثناء قطر وألاردن وفلسطين والكويت. 

 
 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

توفير الظروف املالئمة  يعكس متوّسط عدد التالميذ للمدّرس الواحد جودة التعليم من حيث

م.  
ّ
 للتدريس وللتعل

(%( )و ما فوق 15)نسب القرائية لدى الكبار 
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ر في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي مقبولة نسبّيا في مجمل 
ّ

تبدو املعّدالت املسّجلة لهذا املؤش

البلدان العربية، نظرا لضعف عدد التالميذ املرّسمين بهذه املرحلة الناتج عن عدم إلزامّيتها. 

 
ّ
معّدل عدد التالميذ للمدّرس الواحد يفوق متوّسط البلدان  أّما في التعليم الابتدائي، فإن

مين الذي  10( في 19.6العربية )
ّ
دول، مما يعكس معاناتها من النقص الحاصل في صفوف املعل

ى خاّصة في السودان والصومال وموريتانيا وجيبوتي.
ّ
 يتجل

 
 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

 
 لإلحصاء.املصدر: معهد اليونسكو *

متوسط عدد التالميذ للمدرس في التعليم ما قبل الابتدائي

متوسط عدد التالميذ للمدرس في التعليم الابتدائي
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سّجلت موريتانيا معّدال مرتفعا جّدا في متوّسط عدد التالميذ للمدّرس الواحد باملرحلة ألاولى 

 .56.6من التعليم الثانوي بلغ 

 

 
 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

 
 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

متوسط عدد التالميذ للمدرس باملرحلة ألاولى من التعليم الثانوي 

متوسط عدد التالميذ للمدرس في املرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
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مين املدّربين في التعليم الابتد
ّ
ق بنسبة املعل

ّ
العربي،  ائي من إجمالي املعلمين بالوطنأّما فيما يتعل

ر من 
ّ

، وهو ما من شأنه أن 2017سنة  % 84.8إلى  2000سنة  %97.5فقد انخفض هذا املؤش

 ينعكس سلبا على نوعية وجودة التعليم. 

 مؤشرات الفاعلية:

ق أغلب الدول العربية نسبا مرتفعة في معّدل الالتحاق بالصف الابتدائي ألاخير، 
ّ
ستثناء باتحق

 وبالتالي 
ّ

جيبوتي واليمن وموريتانيا التي تعاني أيضا من انخفاض معّدالت البقاء حّتى هذا الصف

 من ارتفاع في نسب التسّرب في مرحلة التعليم الابتدائي.

 
 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

قت نسب التحاق عالية لألطفال مّمن 
ّ
 الدول التي حق

ّ
اذ لديهم إمكانية النففي املقابل، نالحظ أن

إلى التعليم الابتدائي نجحت في توفير فرص البقاء لهم حّتى الصف الابتدائي ألاخير، ونجد على 

رأس القائمة الجمهورية التونسية واململكة العربية السعودية وسلطنة عمان وألاردن وقطر. 

ي نسب التسّرب في
ّ
ى التعليم الابتدائي إل ويشير ارتفاع معّدل البقاء حّتى الصف ألاخير وتدن

الكفاءة الداخلية لألنظمة التعليمية في هذه الدول وقدرتها على إلابقاء على التالميذ فيها، كما 

 تحيل إلى مدى بلوغ هدف تعميم التعليم الابتدائي.

 

(%)النسبة إلاجمالية لاللتحاق بالصف الابتدائي ألاخير 
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 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

 

 
 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

من ارتفاع في نسب إلاعادة في التعليم الابتدائي مما يكشف عن عدم تعاني بعض الدول العربية 

 ضعف 
ّ
فعالية النظام التعليمي بها، ويفض ي إلى ارتفاع معّدالت الهدر املالي والتعليمي. كما أن

ر من شأنه أن يؤثر على جهوزّية ألاطفال للدراسة وعلى 
ّ
التحاق ألاطفال ببرامج التعليم املبك

 ار فيها. وتتصّدر دولة جزر القمر قائمة هذه البلدان.قدرتهم على الاستمر 

ولئن انخفضت عموما نسب إلاعادة في دول الوطن العربي، فإن أسباب هذا الانخفاض يمكن 

 إلى آخر وليس إلى زيادة في فاعلّية وجودة 
ّ

أن تعود إلى اعتماد سياسات الارتقاء التلقائي من صف

 التعليم. 

(%)معدل البقاء في الدراسة حتى الّصف ألاخير من التعليم الابتدائي 

(%)معدل التسرب في التعليم الابتدائي 
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 لإلحصاء.املصدر: معهد اليونسكو *

تشهد بعض الدول العربية نسب إعادة مرتفعة جّدا خاّصة في الصفوف ألاولى من مراحل 

ر. ويعني ارتفاع 
ّ

التعليم الثانوي، وتحتّل دول تونس والجزائر واملغرب املراتب ألاولى في هذا املؤش

ر أّها أن تفّس عدد املعيدين زيادة في عدد املهّددين باالنقطاع املدرس ي. وهناك عّدة أسباب من ش

 مســـألة الانتقال من مرحلة تعليمية إلى أخرى، 
ً
تفاقم ظاهرة الرسوب في هذه الدول تهّم خصوصا

ما ارتقوا من 
ّ
ها كل إذ يجد التالميذ صعوبات كبيرة في التأقلم مع الظروف الجديدة التي يواجهّو

ات تقييمّية مهّمة تقيس املستوى 
ّ
مين. مرحلة إلى أخرى، فضال عن غياب محط

ّ
 الحقيقي للمتعل

كما تشكو أغلب دول الوطن العربي من صعوبة في تحقيق إجبارية التعليم وضعف في آلّيات 

مواجهة الفشل والانقطاع عن الدراسة، إضافة إلى قصور في العمل التشاركي بين جميع 

لين للوقاية والعالج وانتشال املعيدين واملتسّربين من املخاطر التي سيواجه
ّ
ها على إثر ّواملتدخ

 تركهم ملقاعد الدراسة. 

%()نسبة املعيدين في التعليم الابتدائي 
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 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

 
 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

تختلف نسب التخّرج في التعليم العالي من بلد عربي إلى آخر، وتتصّدر اململكة ألاردنّية قائمة 

ر في أغلب البلدان العربية عدم
ّ

ي قيمة هذا املؤش
ّ
فعالّية ألانظمة التعليمية  الدول. ويعكس تدن

وعدم مالءمة السياسات التربوية للتطّورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمّر بها هذه الدول. 

وزيادة على ذلك، تعاني دول الوطن العربي من أزمة في نوعّية مخرجات التعليم العالي وعدم 

بات سوق الشغل، مما جعل هذه الفئة هي ألاكثر 
ّ
 تضّررا من ظاهرة البطالة. مالءمتها ملتطل

(%)( برامج التعليم العام)نسبة املعيدين في املرحلة ألاولى من التعليم الثانوي 

(%)نسبة املعيدين باملرحلة الثانية من التعليم الثانوي العام 
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 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

 املكتسبات:

إثر مشاركتها في تقييم مكتسبات الطالب في مجاالت العلوم والرياضيات وفهم املكتوب فيما 

ت 2015يعرف بتقييم بيزا لدورة 
ّ
، جاءت تقريبا كّل الدول العربية في املراتب ألاخيرة. واحتل

 56دولة مشاركة فيما جاءت قطر في املرتبة  72من جملة  46العربية املتحدة املرتبة إلامارات 

. وقد 69واحتلت الجزائر املرتبة  65بينما تقاسمت تونس ولبنان املرتبة  61وألاردن في املرتبة 

تي بقيت دون 
ّ
سمت مشاركة الدول العربية بضعف مكتسبات تالميذها في كّل املجاالت، وال

ّ
ات

ك.الحّد 
ّ
 ألادنى أو املستوى ألادنى للتمل

 مؤشرات الجاهزّية القتصاد املعرفة:

ازداد الاهتمام في آلاونة ألاخيرة من قبل سائر بلدان العالم بما يسّمى باقتصاد املعرفة والذي 

يعتبر رافدا من روافد التقّدم. ويرتكز اقتصاد املعرفة على رأس املال البشري والذكاء وإلابداع 

ر والتكنولوجيا وطرق إدارة املعرفة وغيرها. واندرجت تحت مفهوم اقتصاد املعرفة والابتكا

العديد من الصناعات والخدمات ذات الارتباط الوثيق بالتكنولوجيا، والتي تعتمد على العلوم 

وعلى القدرات واملهارات البشرية املكتسبة من خالل التعليم والتدريب والخبرات. وفي ظّل التنامي 

ل املحّرك ألاساس ي للمنافسة الاقتصادية، تواجه املتص
ّ
اعد القتصاد املعرفة الذي أصبح يمث

(%( )أ5البرامج ألاولى على مستوى )نسبة التخرج إلاجمالية في التعليم العالي 
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الدول العربية تحّديات كبيرة من حيث امتالك أدوات املعرفة املتطّورة واستثمارها بكفاءة 

 بتوفير بنية تحتية 
ّ
ق جاهزّيتها القتصاد املعرفة إال

ّ
وفعالّية. وال يمكن لهذه الدول أن تحق

صة ومواكبة للتطّور التكنولوجي واملعلوماتي، وكذلك بتوفير إلامكانات والطاقات البشرية متخصّ 

ذات املهارة والكفاءة العالية والقادرة على الابتكار والتجديد، وبالتالي تقليص الفجوة الرقمية 

 بينها وبين الدول املتقّدمة.

الم تبر البّوابة ألاولى لالنفتاح على العوبالنظر إلى درجة استخدام ألانترنت في املدارس، والتي تع

 
ّ

الع على التجارب الدولية في شّتى املجاالت، نجد أن
ّ
واكتساب مختلف املعارف والعلوم والاط

 الكثير من 
ّ
 هذا ال ينفي أن

ّ
 أن

ّ
ألارقام املسّجلة في بلدان الوطن العربي بعيدة جّدا عن املأمول. إال

ولوجيا املعلومات والاتصال ضمن ألاهداف هذه البلدان وضعت تطوير وتوظيف تكن

الاستراتيجية للخطط والسياسات التعليمية التي انتهجتها، وتجّسم ذلك من خالل توفير 

الحواسيب وشبكات الربط باألنترنت وإنشاء املخابر التكنولوجية وتمكين املدّرسين من التدريب 

 إدماج تكنولوجيا املعلومات والاتصال
ّ
 أن

ّ
زم. إال

ّ
في البرامج التعليمية وطرق التدريس لم  الال

 يتطّور بالقدر الكافي.   

   

 
 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.*

ي نسبة خّريجي 
ّ
ويتبّين أيضا ضعف جاهزّية دول الوطن العربي القتصاد املعرفة من خالل تدن

 التعليم العالي في العلوم كما يبّينه الرسم البياني التالي.

 

2,02,12,32,3
2,9

3,33,43,5

4,34,34,3

5,25,3
5,8

(%)درجة استخدام ألانترنت في املدارس 
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 معهد اليونسكو لإلحصاء.املصدر: *

قة بالنفاذ وإلانصاف 
ّ
 كل املؤشرات املتعل

ّ
رغم مستوى إلانفاق على التعليم في الوطن العربي، فإن

واملردودية وجودة املكتسبات ما زالت دون املأمول مقارنة بالدول ألاكثر تقّدما. وهذا ما يدعو إلى 

يقي عبر رسم رؤية استشرافية لسياسة مزيد إمعان النظر في مستقبل التعليم كخيار تنموي حق

تعليمية تطويرية تصبو لتحقيق تنمية مستدامة، تتناغم فيها املخّصصات مع تحقيق أهداف 

ك الحّد 
ّ
ن من توفير  مخرجات تتمل

ّ
إلانصاف والعدالة التربوية وتوفير تعليم جّيد للجميع، يمك

 بنجاح في الاقتصاد واملجتمع. ألادنى من الكفايات واملهارات، ويكون لها فرصة لالندماج 

 توصيات لتطوير املنظومات التربوية في الوطن العربي من أجل تحقيق تنمية مستدامة

يساعد الانطالق من تشخيص واقع البلدان العربية على فهم النقائص وتحديد مواطن الخلل، 

ومن ثّمة صياغة الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق ألاهداف والغايات التي تخدم مسار 

ل حجر 
ّ
التنمية املستدامة. ويعّد التعليم أساس بناء ألامم ومفتاح تطّورها وازدهارها، كما يشك

اوية الذي تقوم عليه بقّية أعمدة التنمية، لذلك أصبحت مسألة تطوير ألانظمة التعليمية الز 

  في دول الوطن العربي بما يتالءم مع الواقع وتغّيراته أمرا ال مناص منه.  

ن البلدان العربية من تحقيق تعليم جّيد، منصف وشامل، يجب عليها العمل على 
ّ
وحّتى تتمك

 نظوماتها التربوية من خالل:تطوير ألاداء العام مل

 وضع سياسة تربوية وطنية تنبثق من خيارات مجتمعية واسعة، •

إعداد استراتيجية وطنية لتطوير التعليم وتجويده في إطار سياسة عاّمة مندمجة تجعل التعليم  •

ة تنفيذية تكون أهدافها واضحة وقابلة للتنفيذ، وتحتوي على 
ّ
على رأس أولوياتها، وتتضمن خط

ة ووضوح،  إجر 
ّ
 اءات مزّمنة تحّدد فيها املسؤوليات بكّل دق

(%)نسبة خريجي التعليم العالي في العلوم 
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تطوير نظام متابعة وتقييم للخطط والاستراتيجيات التربوية والتعليمية عبر مؤشرات تعكس  •

ن من التعديل 
ّ
ن من متابعة تطّوره من خالل تحقيق ألاهداف املرسومة، بحيث يمك

ّ
الواقع، وتمك

ما استوجب ألامر ذلك، لضمان التكا
ّ
ة.كل

ّ
 مل العضوي والوظيفي بين مختلف مكونات الخط

ن من تحقيق "أهداف التنمية 
ّ
هذا، ويبقى خيار بناء "منظومة تربوية ذات جودة للجميع"  تمك

 املستدامة"، الهدف الجامع لكّل ألانظمة التربوية في الوطن العربي..

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

كّل املعطيات إلاحصائية والبيانات الواردة ضمن هذا التقرير تّم تجميعها بمرصد الالكسو من 

 مصادرها:

 ،معهد اليونسكو لإلحصاء 

 ،البنك الدولي 

 ،منظمة ألامم املتحدة 

 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

 ،اليونسيف 

 ،إلاحصائيات القطرية 

 ،التقارير والدراسات املنشورة حول التنمية املستدامة وقطاع التربية في الوطن العربي 

 ...تصويب وتعديل وحساب وتقديرات وإسقاطات مرصد الالكسو  

 


