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مشروع الخطة االستراتيجية
2028 -2022
مقدمة:
بــدأ املركــزاإلقليمــي للجــودة والتميــزفــي التعليــم أعمالــه بخطــة اســتراتيجية تأسيســية طموحــة خــال الفتــرة  ،2021-2015بينــت عمليــة
قيــاس أداء الخطــة خــال هــذه الفتــرة نجــاح املركــزفــي تحقيــق العديــد مــن األهــداف واملؤشـرات املحــددة وتحقيــق تقــدم محــرز فــي دعــم جــودة
وتميــزالتعليــم فــي الــدول العربيــة ،وخاصــة فــي مجــال املؤشـرات املتعلقــة باألبحــاث والدراســات والنــدوات العلميــة ،إلــى جانــب تبيــان العديــد مــن
ً
فــرص التحســين التــي تتطلــب اســتمرارية العمــل عليهــا ،اســتنادا للبيانــات واملعلومــات التــي تــم جمعهــا وتحليلهــا.
لقد واجه األداء االســتراتيجي للمركزتحديات عدة خالل الفترة  2021-2015أبرزها التحدي غيراملســبوق لجائحة كورونا ، Covid-19
مع ذلك اســتطاع املركزاســتمرارية عمله واالســتجابة رغم محدودية املوارد املادية والبشــرية.
وضمــن اســتدامة اســتراتيجية املركــز(التخطيــط االســتراتيجي) وذلــك مــن أجــل وضــع خطــة عمــل منظمــة وواضحــة مــن خــال التركيــزعلــى
جميــع الجوانــب والتفاصيــل الالزمــة لتحقيــق التطلعــات املنشــودة؛ مــع األخــذ بعيــن االعتبــارالتغي ـرات التعليميــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والبيئية والصحية التي قد تساهم في تطويراالستراتيجية واستدامتها مع أهمية تطويراملعرفة واإلرشادات املتعلقة بسبل أهمية العمل على
جــودة التعليــم فــي الــدول العربيــة لتحقيــق مؤشـرات الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة املســتدامة .2030

وصف املشروع:
مشــروع بنــاء خطــة اســتراتيجية للمركــزفــي ضــوء الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة املســتدامة  ،2030واحتياجــات القطاعــات التربويــة
فــي الــدول األعضــاء ،بحيــث توضــح الخطــة اســتدامة العمــل وحوكمتــه لتحقيــق الرؤيــة والرســالة واألهــداف االســتراتيجية للمركــز ،وأولويــات
العمــل ،والبرامــج التنفيذيــة؛ إضافــة إلــى املرونــة بتطويــرالهيــكل التنظيمــي والعمليــات ،ووضــع الخطــة املاليــة بمنظومــة عمــل متكاملــة فاعلــة.
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مبررات املشروع:
يمكن تحديد مبررات مشروع الخطة االستراتيجية ( ،)2028-2022بالنقاط اآلتية:
1 .استمرارية التخطيط االستراتيجي النتهاء املدى الزمني لالستراتيجية السابقة.
2 .تجديد االتفاقية بين منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وحكومة اململكة العربية السعودية.
3 .تقييم ما تم تحقيقه من قبل املركزخالل الفترة املاضية والتحرك نحو املستقبل بمنهجيات استباقية ومنظمة.
4 .اســتمرارية االســهام فــي تحقيــق مؤش ـرات الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة املســتدامة  2030ودعــم خطــط وبرامــج ومبــادرات الــدول
العربيــة فــي هــذا الســياق.
5 .دعم التوجهات إلعادة التفكيربمستقبل جودة التعليم في الدول العربية ،بشكل خاص بعد تداعيات جائحة كورونا.

أهداف املشروع:
1 .تقييم النتائج املحققة للخطة االستراتيجية التأسيسية للمركز.2021 2015-
2 .دعم جهود وزارات التعليم في الدول العربية في تحقيق مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة .2030
3 .تطويرخطة عمل للمركزطويلة املدى للمركزتمتد لعام .2028
4 .تحديد النموذج التشغيلي والتتابعي لتحقيق املستهدفات طويلة املدى ومتوسطة املدى وقصيرة املدى حتى عام 2028م.
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معالم املشروع:
•نتائج الخطة االستراتيجية التأسيسية للمركز.2021-2015
•مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة .2030
•االحتياجات والتطلعات املتجددة لوزارات التعليم في الدول العربية ذات العالقة برسالة وأهداف املركز.
•تعزيزالتكامل مع املراكزاإلقليمية لليونسكو في الدول العربية.
•تعزيزالتعاون مع املراكزالدولية التي تشرف عليها اليونسكو.
•تعزيزتنافسية مخرجات التعليم للدول العربية في املسوحات والتقييمات الدولية.
ً
ً
وعامليــا فــي مجــال عمــل املركــز ،اســتعراض ودراســة املؤش ـرات املرجعيــة للمؤسســات
إقليميــا
•املقارنــة املرجعيــة مــع ممارســات متميــزة
واملنظمــات ذات الصلــة بطبيعــة املركــز ومهامــه..
•مســتقبل جــودة التعليــم فــي الــدول العربيــة ،علــى أثــر تداعيــات جائحــة كورونــا ،والتفكيــر العالمــي حــول مســتقبل التعليــم لعــام 2050
ومــا بعــده.
•استعراض التقاريرواالستراتيجيات الخاصة باليونسكو.
•عقد ورش عمل ملناقشة الخطة بمشاركة خبراء محليين وإقليميين ودوليين.

مدة املشروع:
 8أشهر.

تكلفة املشروع:
أربعمائة ألف ( )400000ريال.

