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مشروع بناء خطة استراتيجية للمركز في ضوء الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، واحتياجات القطاعات التربوية في الدول 
األعضاء، بحيث توضح الخطة استدامة العمل وحوكمته لتحقيق الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية للمركز، وأولويات العمل، والبرامج 

التنفيذية؛ إضافة إلى المرونة بتطوير الهيكل التنظيمي والعمليات، ووضع الخطة المالية بمنظومة عمل متكاملة فاعلة.

تقييم النتائج المحققة للخطة االستراتيجية التأسيسية للمركز 2015 
.2021 -

دعم جهود وزارات التعليم في الدول العربية في تحقيق مؤشرات 
الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030. 

تطوير خطة عمل للمركز طويلة المدى للمركز تمتد لعام 2028. 
المستهدفات طويلة  التشغيلي والتتابعي لتحقيق  النموذج  تحديد 

المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى حتى عام 2028م.

 
الزمني  المدى  النتهاء  االستراتيجي  التخطيط  استمرارية 

لالستراتيجية السابقة. 
والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  بين  االتفاقية  تجديد 

والثقافة (اليونسكو) وحكومة المملكة العربية السعودية.
تقييم ما تم تحقيقه من قبل المركز خالل الفترة الماضية والتحرك 

نحو المستقبل بمنهجيات استباقية ومنظمة.
استمرارية االسهام في تحقيق مؤشرات الهدف الرابع من أهداف 
الدول  ومبادرات  وبرامج  خطط  ودعم   2030 المستدامة  التنمية 

العربية في هذا السياق. 
دعم التوجهات إلعادة التفكير بمستقبل جودة التعليم في الدول 

العربية، بشكل خاص بعد تداعيات جائحة كورونا.  

مقدمة

معالم المشروع
نتائج الخطة االستراتيجية التأسيسية للمركز 2015-2021.

مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030. 
الدول  في  التعليم  لوزارات  المتجددة  والتطلعات  االحتياجات 

العربية ذات العالقة برسالة وأهداف المركز. 
تعزيز التكامل مع المراكز اإلقليمية لليونسكو في الدول العربية. 

تعزيز التعاون مع المراكز الدولية التي تشرف عليها اليونسكو. 
المسوحات  في  العربية  للدول  التعليم  مخرجات  تنافسية  تعزيز 

والتقييمات الدولية. 

تكلفة المشروع
أربعمائة ألف (400000) ريال.

 ،2015-2021 بدأ المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم أعماله بخطة استراتيجية تأسيسية طموحة خالل الفترة 
بينت عملية قياس أداء الخطة خالل هذه الفترة نجاح المركز في تحقيق العديد من األهداف والمؤشرات المحددة وتحقيق 
تقدم محرز في دعم جودة وتميز التعليم في الدول العربية، وخاصة في مجال المؤشرات المتعلقة باألبحاث والدراسات 
للبيانات  استنادًا  عليها،  العمل  استمرارية  تتطلب  التي  التحسين  فرص  من  العديد  تبيان  جانب  إلى  العلمية،  والندوات 

والمعلومات التي تم جمعها وتحليلها.
لقد واجه األداء االستراتيجي للمركز تحديات عدة خالل الفترة 2021-2015 أبرزها التحدي غير المسبوق لجائحة كورونا Covid-19 ، مع ذلك 

استطاع المركز استمرارية عمله واالستجابة رغم محدودية  الموارد المادية والبشرية.
وتعزيزًا الستدامة استراتيجية المركز (التخطيط االستراتيجي) يعمل المركز على وضع خطة عمل منظمة وواضحة من خالل التركيز على جميع 
والبيئية  واالجتماعية  واالقتصادية  التعليمية  التغيرات  االعتبار  بعين  األخذ  مع  المنشودة؛  التطلعات  لتحقيق  الالزمة  والتفاصيل  الجوانب 
والصحية التي قد تساهم في تطوير االستراتيجية واستدامتها مع أهمية تطوير المعرفة واإلرشادات المتعلقة بسبل أهمية العمل على جودة 

التعليم في الدول العربية لتحقيق مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030.

المقارنة المرجعية مع ممارسات متميزة إقليمًيا وعالمًيا في مجال 
للمؤسسات  المرجعية  المؤشرات  ودراسة  استعراض  المركز،  عمل 

والمنظمات ذات الصلة بطبيعة المركز ومهامه.. 
مستقبل جودة التعليم في الدول العربية، على أثر تداعيات جائحة 
وما   2050 لعام  التعليم  مستقبل  حول  العالمي  والتفكير  كورونا، 

بعده. 
استعراض التقارير واالستراتيجيات الخاصة باليونسكو.

عقد ورش عمل لمناقشة الخطة بمشاركة خبراء محليين وإقليميين 
ودوليين.
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 ،(2022-2028) االستراتيجية  الخطة  مشروع  مبررات  تحديد  يمكن 
بالنقاط اآلتية:   
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