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الع���ام ملكت���ب الرتبي���ة  لق���رار امل�ؤمت���ر  تنفي���ذا 
العرب���ي ل���دول اخللي���ج رق���م )11( ) املنام���ة 30- 
31  اأكت�ب���ر 2012م ( ، وتاأ�سي�ًس���ا عل���ى الأه���داف 
العام���ة ملكتب الرتبي���ة العربي لدول اخللي���ج ال�اردة 
يف نظام���ه الأ�سا�س���ي، ق���ام املكت���ب باإعداد م�س���روع 
ال�سرتاتيجية. ومت عر����ض الدليل التعريفي بها على 
الجتم���اع ال�ستثنائ���ي للم�ؤمتر الع���ام للمكتب )دبي 
2013/03/06(وبن���اء عل���ى ت�جيه���ات ومالحظات 
اأ�سح���اب ال�سم�  واملع���ايل اأع�ساء امل�ؤمت���ر العام يف 
اجتماعه���م ال�ستثنائ���ي امل�سار اإليه اأع���اد املكتب مع 
املجل����ض التنفي���ذي درا�س���ة م�س���روع ال�سرتاتيجي���ة  
ومتث���ل هذه ال�ثيقة دلي���اًل تعريفيًا يت�سمن اخلط�ط 
العري�س���ة لال�سرتاتيجي���ة، مب���ا يف ذل���ك منهجي���ة 
اإعدادها، واملراحل التي م���رت بها، والنتائج التي مت 
الت��س���ل اإليها من حيث الق�ساي���ا الرئي�سة، والروؤية، 

واملب���ادرات  ال�سرتاتيجي���ة  والأه���داف  والر�سال���ة، 
والربامج الالزمة لتفعيلها، وخطة الت�سغيل املقرتحة 

وم�ازنتها. 

وق���د مر م�س���روع تط�ي���ر اخلطة بع���دة مراحل؛ 
�سمل���ت: حتلي���ل البيئ���ة الداخلي���ة، وحتلي���ل البيئ���ة 
و�سياغ���ة  ال�سرتاتيج���ي،  والتحلي���ل  اخلارجي���ة، 
املالمح ال�سرتاتيجي���ة، وتط�ير اخلط���ة الت�سغيلية، 
م���ع تقدير امل�ازنة املنا�سبة له���ا. وتخلل هذه املراحل 
عقد العديد من الفعالي���ات والجتماعات واللقاءات 
املقنن���ة وجمم�ع���ات الرتكيز الت���ي �س���ارك فيها ما 
يزيد عن )150( م�سارًكا وم�ساركة، مب�ساهمة فاعلة 
من اأ�سح���اب ال�سم� واملعايل اأع�س���اء امل�ؤمتر العام، 
واأ�سح���اب ال�سعادة اأع�ساء املجل�ض التنفيذي، ونخبة 
متمي���زة م���ن الرتب�يني واخل���رباء من جمي���ع الدول 

الأع�ساء ومن خارجها.

الملخص التنفيذي
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منهجي���ة  عل���ى  ال�سرتاتيجي���ة  اإع���داد  وارتك���ز 
ا�ستمدت من اأب���رز النماذج واملمار�س���ات العاملية يف 
التقيي���م لتحديد اأبرز نقاط الق�ة وال�سعف يف البنية 
امل�ؤ�س�سية للمكتب، وحتلي���ل اأبرز التحديات والفر�ض 
يف البيئة اخلارجية، وا�ستخدمت فيها اأدوات التحليل 
ال�سرتاتيج���ي املتع���ارف عليها ل�ستنت���اج الت�جهات 
امل�ستقبلي���ة لربام���ج املكت���ب، انكما�ًس���ا اأو ت��سًعا، اأو 

تركيًزا، اأو تط�يًرا، واقرتاح املبادرات التط�يرية. 

ويف �س����ء حتلي���ل نتائ���ج الأدوات ال�سرتاتيجية 
اإ�ساف���ة لع�امل البيئ���ة الداخلية )الق����ة وال�سعف( 
والبيئ���ة اخلارجية )الفر�ض والتحديات(، مت حتديد 
اأهم الق�ساي���ا ال�سرتاتيجية، والت���ي متح�رت ح�ل: 
كفاي���ة الت�ا�س���ل والتن�سيق م���ع الأجه���زة التعليمية، 
وال���دور واله�ي���ة امل�ؤ�س�سية، وج����دة وم�اءمة برامج 
املكت���ب، وتعمي���ق الأث���ر لن����اجت الربام���ج احلالي���ة، 
والت�ا�س���ل  الإعالم���ي  واحل�س����ر  والت�س�ي���ق، 
الجتماع���ي، وتط�ير البن���اء امل�ؤ�س�س���ي، وال�سراكات 
اخلليجية والإقليمية والدولية، وال�ستدامة املالية، مع 
ال�ق����ف على الع�امل امل�ؤث���رة يف كل ق�سية وحتليلها 
للخروج بجملة من املب���ادرات التي ت�سهم يف اإيجابية 
التعامل معها، بحيث ت�سكل بجملتها احلجر الأ�سا�ض 

لتط�ير امل�ساريع والربامج املنا�سبة.

وتبًعا لذل���ك، مت حتديد الت�جهات ال�سرتاتيجية 
العام���ة ب���دًءا ب�سياغ���ة روؤي���ة للمكت���ب تق����م عل���ى 
اعتباره عن����ان "التميز والري���ادة يف العمل الرتب�ي 
امل�س���رتك"، ور�سالة تعرف املكت���ب على اأنه " منظمة 
ترب�ي���ة، ت�سعى اإىل دعم التع���اون والتن�سيق والتكامل 
ب���ني ال���دول الأع�س���اء، وتق���دمي الدع���م وامل�س����رة، 
ونقل اخل���ربات واملمار�سات الرتب�ي���ة املتميزة تلبية 
لحتياج���ات جمتمع املعرف���ة، وتنمية لقي���م امل�اطنة 
يف ال���دول الأع�س���اء ". كما متت بل����رة جمم�عة من 
القي���م، التي حتكم عمل املكت���ب، ويف �س�ئها ميار�ض 
ن�ساطات���ه، ويحقق اأهدافه". ع���رب قيم حاكمة، هي : 
التمي���ز، واللتزام، وال�سفافية، واجل����دة، واملبادرة، 

والت�ساركية.     

وانطالق���ا م���ن الروؤي���ة والر�سالة والقي���م، اأعدت 
جمم�ع���ة م���ن الأه���داف ال�سرتاتيجي���ة املرتابط���ة 
واملتكامل���ة متركزت ح����ل: تعزيز التن�سي���ق والتعاون 
والتكامل بني ال���دول الأع�ساء، و تنمية الن�ضء لتعزيز 
قيم امل�اطن���ة، وتط�ي���ر ال�سيا�سات التعليمي���ة، ون�سر 
اأف�سل املمار�سات، وتط�ير تعليم اللغة العربية وتعلمها، 
وتعزي���ز دور الأ�سرة واملجتمع يف التعلي���م، واإبراز دور 
املكتب بيتًا للخ���ربة يف املجال الرتب�ي، وتعزيز البنية 
امل�ؤ�س�سية. وت�سمنت  هذه الأهداف عدًدا من املبادرات 
)23 مب���ادرة( ا�ستمل���ت بدوره���ا عل���ى جمم�عة من 

الربامج )92 برناجًما( لتحقيقها.
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يك����ن املكت���ب يف م�ست����ى التطلع���ات، وق���ادًرا على 
حتقيق ما ه� مت�قع من���ه، فاإن اأول املتطلبات يكمن 
يف اإعادة هيكلة املكتب واأجهزته، ودعمه باخلربات 
اخلليجي���ة والعاملي���ة، بالإ�ساف���ة اإىل تبن���ي برنامج 

لإحالل بع�ض الكفاءات والقدرات.

وقد اأظهرت الدرا�سة اأن كلفة التعديالت الهيكلية 
والرباجمية يف ال�سرتاتيجية اجلديدة تقت�سي رفع 
�سق���ف اعتماد امل�ازنة احلالية م���ن الدول الأع�ساء 
م���ن )66.892.000 ري���ال( اإىل )82.537.419 
ريال(. مع مالحظة اأنه روعي يف تقدير هذه الزيادة 
الأخذ يف العتبار الرتفاع يف اإيرادات املكتب، نتيجة 
 للتح����ل ال���ذي �ستحدث���ه ال�سرتاتيجي���ة اجلدي���دة 

يف اأعماله.

املب���ادرات،  يف  املت�سمن���ة  الربام���ج  ولتنفي���ذ 
اأعدت خطة ت�سغيلية يت���م متابعة تنفيذها بناء على 
م�ؤ�س���رات اأداء وقيا�س���ات ت�فر معل�م���ات م�ستمرة 
اإجنازه���ا  ل�سم���ان  ال�سرتاتيجي���ة  تنفي���ذ  ح����ل 
وتنفيذها �سم���ن الفرتات الزمني���ة املحددة، وعلى 
اأكمل وجه، مما ي�سهم يف حتقيق تطلعات وت�جهات 

املكتب امل�ستقبلية.

لعل م���ن اأبرز مالمح هذه اخلطة ال�سرتاتيجية 
الت�ج���ه اإىل تكامل برامج املكت���ب واأجهزته دعمًا ملا 
تنفذه ال����زارات، اإ�سافة اإىل التهيئ���ة لإيجاد اآليات 
متك���ن املكت���ب من جت�سي���د دوره بيتًا للخ���ربة يقدم 
الدع���م وامل�س�رة للدول الأع�س���اء وخا�سة يف جمال 
دع���م �سناعة القرار الرتب�ي، وق���د اأعطي التن�سيق 
والتكام���ل اأهمي���ة خا�س���ة، م���ع الأخ���ذ يف العتبار 
 الت�اوؤم مع جه�د الأمانة العامة ملجل�ض التعاون لدول 

اخلليج العربية.

اإن حتقي���ق اأه���داف ه���ذه ال�سرتاتيجي���ة يق���ع 
بالدرج���ة الأوىل على عاتق املكت���ب واأجهزته، اإل اأن 
احلاجة ملحة وقائمة لقيام وزارات الرتبية والتعليم 
يف ال���دول الأع�س���اء باعتب���ار املكت���ب بي���ت اخلربة 
الأول، واإعطائ���ه الأول�ية يف امل�سروع���ات التعاقدية 
يف جمالت ال�ست�س���ارات والتدريب، ونح�ها. ولكي 

تضمن�ت الخطة التش�غيلية )23( 
مبادرة اشتملت بدورها على )92( 
برنامجًا وذلك خالل سنوات الخطة 
الت�ي تمت�د حت�ى ع�ام )2020م(، 
التنفي�ذي   المجل�س  وس�يعمل 
المقترح�ة  البرام�ج  رف�ع  عل�ى 
العام تمهي�دًا إلقرارها  للمؤتم�ر 
م�ع مش�روع الموازن�ة التقديرية 

عند كل دورة مالية.



 1975 - 1395
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تقديم
حني تتفق الأمم على اأن التعليم ه� الأ�سا�ض املتني للتنمية امل�ستدامة، فاإن الدول الأع�ساء مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج مل تكتف بهذه احلقيقة 
�سعاًرا، لكنها ج�سدتها واقًعا تعليميًّا تخطت فيه الإجنازات �سقف الت�قعات. فقد ا�ستطاعت هذه الدول الفتية اأن تن�سر التعليم يف وقت قيا�سي، واأن جتعله 
متاًح���ا ل���كل امل�اطنني ب���ال ا�ستثناء . ومل يقت�سر الهتمام عل���ى اجلانب الكمي فح�سب، حيث اإن ن�عي���ة التعليم كانت ول تزال عل���ى راأ�ض قائمة اأول�يات 
القي���ادات ال�سيا�سي���ة. ونتيجة لهذا الدعم فقد حققت غالبية ال���دول الأع�ساء معظم معايري التعليم للجمي���ع )داكار،2000( التي حددتها منظمة الأمم 
املتح���دة للرتبي���ة والعلم والثقافة)الي�ن�سك�(، ولأن تط�ير التعليم يتطلب النفتاح والتعاون وتب���ادل اخلربات، فقد كان املجال التعليمي اأول املجالت التي 
�سكلت نقطة انطالق التعاون اخلليجي امل�سرتك، حني تقرر اإن�ساء منظمة ترب�ية خليجية م�سرتكة هي " مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج" عام 1975م 

بهدف حتقيق التعاون والتن�سيق والتكامل والإ�سهام مع اجلهات املعنية يف تط�ير التعليم، وال�ق�ف على اآخر امل�ستجدات الرتب�ية.

وق���د حق���ق املكتب يف م�سريته الكثري من الأهداف واملنجزات، لعل منها ن�س�ء جمتمع خليجي ترب�ي متكامل ومتجان�ض، واإثراء البيئة الرتب�ية، واإنتاج 
برامج ترب�ية يف �ستى جمالت الرتبية والتعليم، وتر�سيخ ا�سم املكتب كمنظمة ترب�ية ر�سينة على امل�ست�ى العربي والإقليمي والدويل.

لقد ا�سنت املكتب يف عمل���ه اأ�سل�ب التخطيط مت��سط 
املدى على النح� الآتي:

•  اخلطة مت��سطة املدى الأوىل	
) 1400 – 1405ه� امل�افق 1980 – 1985م( .

•  اخلطة مت��سطة املدى الثانية 	
) 1406 – 1411ه� امل�افق 1986 – 1991م(.

•  اخلطة مت��سطة املدى الثالثة 	
) 1412 – 1417ه� امل�افق 1992 – 1997م(.

•  اخلطة مت��سطة املدى الرابعة 	
)1422 – 1427ه� امل�افق 2001 – 2006م(.

ويف ع���ام 1998م ق���ام املكت���ب بتنفي���ذ درا�س���ة 
تق�ميية لأعمال���ه نفذتها منظمة الي�ن�سك�، ويف �سهر 
ذي احلجة م���ن عام 1419ه� امل�اف���ق اأبريل 1999م 
اأنت���ج املكت���ب وثيق���ة »ا�ست�س���راف م�ستقب���ل العم���ل 
الرتب����ي يف ال���دول الأع�ساء مبكت���ب الرتبية العربي 
ل���دول اخللي���ح، ويف الع���ام نف�س���ه مت اإع���داد اخلطة 
امل�سرتك���ة لتط�ير مناهح التعلي���م يف الدول الأع�ساء 
باملكتب و�س���در بها قرار من املجل����ض الأعلى ملجل�ض 
التعاون ل���دول اخلليج العربية. وعق���ب تنفيذ برامج 
اخلط���ة امل�سرتكة مت اإع���داد م�سروع تط�ي���ر التعليم 
يف الدول الأع�س���اء يف املكتب واعتمده  امل�ؤمتر العام 
يف دورت���ه الثامنة ع�سرة )الك�ي���ت فرباير 2005 م( 

وياأتي ه���ذا امل�س���روع تنفيذًا لق���رار املجل����ض الأعلى 
ملجل����ض التع���اون ل���دول اخللي���ج العربي���ة يف دورت���ه 
2003م(  دي�سم���رب  )الك�ي���ت  والع�سري���ن  الرابع���ة 
وفق���ًا ل�ثيق���ة الآراء املقدم���ة م���ن خ���ادم احلرم���ني 
ال�سريف���ني املل���ك عبداهلل ب���ن عبدالعزي���ز والأوراق 
 املقدم���ة اإىل املجل�ض الأعلى من اإخ�انه الأجالء قادة 

دول جمل�ض التعاون.

والي����م ويف ظ���ل م���ا ي�سه���ده املكتب م���ن حراك 
تط�يري كب���ري، تنفذ في���ه وزارات الرتبي���ة والتعليم 
م�سروعات تط�يرية طم�حة، تركز فيها على اجل�دة 
والبت���كار، و�س����ًل اإىل جمتم���ع املعرف���ة واقت�س���اد 
املعرفة، فقد وج���ه اأ�سحاب ال�سم���� واملعايل اأع�ساء 
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امل�ؤمت���ر الع���ام ملكتب الرتبي���ة العربي ل���دول اخلليج 
باإع���داد ا�سرتاتيجي���ة جديدة ت�ؤطر عم���ل املكتب يف 
ال�سن����ات القادمة تاأخذ يف العتب���ار امل�ستجدات يف 

الدول الأع�ساء وعلى ال�ساحة العاملية.

ومتثل ال�ثيقة احلالية » ا�سرتاتيجية مكتب الرتبية 
العرب���ي لدول اخلليج« للف���رتة )2015م- 2020م( – 
عل���ى اعتب���ار اأن دورة )2013م-2014م( ه���ي دورة 
الأ�سا����ض والتهيئ���ة – الت���ي وجه امل�ؤمت���ر العام ملكتب 
الرتبية العربي لدول اخلليج يف دورته الثانية والع�سرين 

)املنامة20-21 اأكت�بر 2012م ( باإعدادها.

ويب���داأ الدلي���ل با�ستعرا����ض املنهجية الت���ي �سار 
للخط����ات  وو�س���ف  ال�سرتاتيجي���ة  اإع���داد  عليه���ا 
واملراح���ل، التي مرت به���ا والنم���اذج والأدوات التي 
ا�ستخدمت جلم���ع املعل�مات وحتليلها، ونتائج درا�سة 
التقاري���ر واللق���اءات واملقابالت، وور����ض العمل التي 

اأقيمت لإعداد ال�سرتاتيجية .

ويتن���اول الدليل بع���د ذلك نتائج حتلي���ل ال�سياق 
البيئي للمكتب من حيث نقاط الق�ة وال�سعف يف البيئة 
الداخلي���ة، والفر�ض والتحديات يف البيئة اخلارجية، 
ث���م ينتقل اإىل عر����ض لأبرز الق�ساي���ا ال�سرتاتيجية 

التي بنيت عليها املالمح ال�سرتاتيجية. 

بعد ذلك ي�ستعر�ض الدليل مالمح ال�سرتاتيجية 
وت�جهاتها : الروؤي���ة، الر�سالة، الأهداف، واملبادرات 

والربامج، وم�ؤ�سرات قيا�ض الأداء  الرئي�سة. 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اإعداد ال�سرتاتيجية تطلب 
عقد العديد من الفعالي���ات والجتماعات واللقاءات 
املقنن���ة وجمم�ع���ات الرتكي���ز، التي �س���ارك فيها ما 
يزي���د ع���ن )150( م�س���ارًكا وم�ساركة م���ن اخلرباء 
والقي���ادات الرتب�ي���ة. وق���د حظ���ي العم���ل يف جميع 
مراحل تنفيذه بدعم غري متن���اه من اأ�سحاب ال�سم� 
واملعايل اأع�ساء امل�ؤمتر العام، وم�ساندة غري حمدودة 
م���ن اأ�سح���اب ال�سعادة اأع�س���اء املجل����ض التنفيذي. 
ويت�جه مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج اإىل مقام  
دول الأع�س���اء بال�سك���ر والتقدي���ر على ه���ذا الدعم 
وامل�ساندة والت���ي بدونها مل يكن اإعداد ال�سرتاتيجية 
ممكًنا. كم���ا يت�جه بال�سكر والتقدي���ر اإىل القيادات 
يف وزارة الرتبي���ة والتعليم، والذي���ن مل يدخروا وقًتا 
ول جه���ًدا لإجناح عمل الفريق.  وال�سكر م��س�ل اإىل 
الإخ�ة والأخ�ات الذي���ن �سارك�ا يف اللقاءات  وور�ض 
العمل والفعاليات التي اأقيمت لتط�ير ال�سرتاتيجية. 
كما اأخ�ض بال�سكر فري���ق العمل من مركز "مرا�ض" 
 عل���ى اجلهد املتمي���ز يف اإطار ال�قت املت���اح لالنتهاء

 من اإعدادها.

مدير عام
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج

د. علي بن عبداخلالق القرين



1
منهجية إعداد االستراتيجية
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يستعرض ه���ذا الق�سم منهجية اإعداد اخلطة 
ال�سرتاتيجي���ة للمكت���ب، والأدوات امل�ستخدمة يف جمع 
املعل�مات وحتليلها، واخلط�ات التي اتبعت لل��س�ل اإىل 
نتائجها. ومت�سيا مع الأ�ساليب املتعارف عليها مر اإعداد 
اخلطة بخم����ض مراحل هي:  حتليل البيئ���ة الداخلية  �� 
حتلي���ل البيئ���ة اخلارجي���ة ����� التحلي���ل ال�سرتاتيجي  �� 
 حتديد املالمح ال�سرتاتيجية ��  و�سع اخلطة الت�سغيلية 

)�سكل 1-1( . وفيما ياأتي نبذة عن كل منها :
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�سكل رقم )1-1( منهجية تط�ير ال�سرتاتيجية
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)1-1( تحليل البيئة الداخلية 

مت حتليل مك�نات البيئة الداخلية للمكتب، للتعرف على نقاط الق�ة وال�سعف، 
وفًق���ا لنم����ذج التمي���ز للم�ؤ�س�س���ة الأوروبي���ة  لإدارة اجل����دة ، )EFQM( والذي 
يحدده���ا يف جمم�عتني من املعايري؛ واحدة تخ�ض الع�امل، اأو املمكنات التي ت�ؤثر 
يف قدرة امل�ؤ�س�سة على بل����غ اأهدافها، وتتمثل يف )القيادة، ال�سرتاتيجية، الك�ادر 
الب�سرية، ال�سراكات وامل�ردين، والعمليات واملنتجات واخلدمات(، والثانية تخ�ض 
النتائ���ج الت���ي حتققها امل�ؤ�س�سة بالن�سب���ة لكل من  امل�ستفيدين، الك����ادر الب�سرية، 

واملجتمع، والنتائج الرئي�سة. )ال�سكل2-1(. 

ولتقييم ه���ذه املعايري ا�ستخدم من�ذج رادار )RADAR( لتحليل املمكنات يف 
�س�ء املقارب���ات املتبعة لل��س�ل اإىل النتائج، واآليات تطبيقها، واأ�ساليب مراجعتها 
وتقييمه���ا، وحتلي���ل النتائ���ج يف �س����ء م���دى مالءمته���ا ومنا�سب���ة ا�ستخدامه���ا.  

)ال�سكل3-1(.

وقد مت جمع البيانات واملعل�مات لأغرا�ض التحليل با�ستخدام الأدوات املنا�سبة، 
واإجراء املقاب���الت، والطالع على التقارير وال�ثائ���ق والنظم ذات العالقة، وعلى 
 الإج���راءات والأ�ساليب امل�ستخدمة، والفعاليات القائمة، لتك�ين �س�رة واقعية عن 

البيئة الداخلية للمكتب.   

)1-2( تحليل البيئة الخارجية

مت تقيي���م البيئة اخلارجية  للتع���رف على الفر�ض والتحدي���ات بعدة اأ�ساليب، 
�سمل���ت التعرف على ع�امل ال�سياق البيئي النظامية ، والقت�سادية ، والجتماعية 
والثقافي���ة،  والتقنية، من خالل جمع البيانات واملعل�مات وا�ستقراء الإح�ساءات، 
وا�ستق�س���اء اآراء ومقرتح���ات �سرائ���ح وا�سعة م���ن امل�س�ؤولني واملخت�س���ني باإجراء 
العدي���د من اللقاءات املقننة، وجمم�عات الرتكيز لتك�ين �س�رة واقعية عن البيئة 

�سكل رقم )1-2( مك�نات من�ذج التميز الأوروبي لإدارة اجل�دة.

.)RADAR( منهجية تقدير نتائج من�ذج التميز )سكل رقم )1-3�
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اخلارجية. و�سمل التقييم التعرف عل���ى امل�ؤ�س�سات املماثلة، 
اأو املتكامل���ة يف خدماتها مع خدمات املكتب، بهدف التعرف 
عل���ى هيكلي���ة القطاع، وال�ق����ف على بع�ض اأب���رز املقارنات 
املرجعي���ة، الت���ي ت�سهم فيما بع���د يف بل�رة بع����ض املبادرات 
ال�سرتاتيجي���ة الالزم���ة لتح�س���ني وتط�ير ممار�س���ة اأعمال 

املكتب وخدماته م�ستقباًل.

)1-3( التحليل االستراتيجي

  يف �س����ء حتليل البيئة الداخلي���ة والبيئة اخلارجية، مت 
حتديد الت�جهات الإ�سرتاتيجي���ة وجمالت العمل امل�ستقبلية  
 )SWOT Matrix( با�ستخدام م�سف�فة التحلي���ل الرباعي
وجمم�ع���ة اأخرى م���ن م�سف�ف���ات التحلي���ل ال�سرتاتيجي، 
للرب���ط ب���ني الع�ام���ل الداخلية للمن�س���اأة ، من نق���اط الق�ة 
وال�سعف امل�ؤثرة، والع�امل اخلارجية، من فر�ض وحتديات، 
وتط�ي���ر مب���ادرات مالئم���ة ، وبن���اء عليه مت حتدي���د نقاط 
مت��س���ع املكتب املختلف���ة يف ت�جهها ال�سرتاتيج���ي : النم�، 
والتط����ر والرتكيز، والت��س���ع النكما�ض. كم���ا جرى حتديد 
درجة التكام���ل والتجان����ض ملختلف اأن�سطة املكت���ب الرئي�سة 
وامل�سان���دة  لتحديد القيم امل�سافة له���ا ، ونطاق العمل الذي 
 Value Chain( ي�سهم يف رفعها باإتباع من�ذج �سل�سلة القيمة
Model(  لق���رتاح ال�سرتاتيجيات املثلى.  وقد اأُبرزت نتائج 

التحلي���ل يف �س�رة جمملة م���ن الق�سايا ال�سرتاتيجية،  التي 
يج���ب اأخذها يف العتبار عند بناء الت�جهات ال�سرتاتيجية، 
ك�نه���ا ت�س���كل املنطل���ق الرئي����ض ل��س���ع الروؤي���ة والر�سال���ة 
والأه���داف ال�سرتاتيجية. وقد مت���ت مناق�سة هذه الق�سايا، 

م���ن خ���الل ور�س���ة عم���ل خ�س�س���ت لذل���ك، ومت ت��سيفها 
وترتيبها، بناء على اأهميتها واأول�يتها يف قائمة اأولية واقرتاح 

املبادرات، التي ت�سهم يف تعزيز التعامل معها.

)1-4( تحديد المالمح االستراتيجية 

وفق���ا ملعطي���ات التحلي���ل ال�سرتاتيجي ح���ددت املالمح 
ال�سرتاتيجي���ة للمكت���ب، واملتمثل���ة يف: الروؤي���ة، والر�سال���ة، 

والقيم امل�ؤ�س�سية، والأهداف ال�سرتاتيجية.

)1-5( الخطة التشغيلية

مت تط�ي���ر اخلط���ة الت�سغيلي���ة العام���ة للمكت���ب، والت���ي 
ي���رى اأنه���ا �س����ف حتق���ق اأهداف���ه ال�سرتاتيجي���ة، م�ستملة 
على جمم�ع���ة من املب���ادرات والربامج التي ج���رى الت�افق 
عليه���ا م���ع اإدارت���ه العليا. كم���ا مت تط�ي���ر م�ؤ�س���رات الأداء 
  )Key Performance Indicators - KPIs(املفتاحي���ة
 ،)Performance Measures( والقيا�س���ات املنا�سبة له���ا
وت��سي���ف ال�سمات الأ�سا�سية ل���كٍل منها من حيث التكرارية، 
وامل�س�ؤولية لها خالل �سن�ات اخلطة الت�سغيلية، مع بيان اأبرز 
املب���ادرات والربامج التي ت�ساعد عل���ى حتقيقها.  كما اأعدت 
امل�ازنة التقديرية للمكتب )الإي���رادات والتكاليف املت�قعة( 
خ���الل �سن����ات اخلطة، مبا يت���الءم مع اآلي���ة تنفيذ الربامج 
املت�سمن���ة فيه���ا، وانعكا�ساتها عل���ى ال��سع امل���ايل للمكتب. 

)ال�سكل 4-1(.

�سكل )1-4(: مك�نات اخلطة الت�سغيلية
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)1-6( نموذج قياس األداء

يعتمد التاأكد من جناح اخلطة ال�سرتاتيجية على مدى 
وج�د اآليات لقيا�ض مدى التقدم يف حتقيق اأهدافها وجناح 
براجمه���ا. وترتبط اآليات القيا�ض هذه بامل�ؤ�سرات املحددة 
يف ال�سرتاتيجي���ة والت���ي روع���ي فيها تطابقه���ا مع طبيعة 
عمل املكتب  التي تختل���ف عن طبيعة عمل وزارات الرتبية 
والتعلي���م من حيث اأن املكتب ل يتحك���م يف املتغريات التي 
ت�ؤثر على حتقق م�ؤ�سرات وا�سحة وحمددة مثل التح�سيل 

الدرا�سي والفاقد التعليمي والأمية ونح�ها. 

 Logic (وعلي���ه،  فقد مت ا�ستخدام من����ذج املنطق
model( بغر����ض حتديد مقايي����ض امل�ؤ�سرات املحددة 
يف اخلط���ة، وميثل ال�سكل املقابل �سكل رقم )1-3( تدفق 
العالقة ب���ني مك�نات الربنامج: املالم���ح ال�سرتاتيجية، 
الر�سال���ة، الروؤي���ة، واله���دف، وامل�س���ادر، واملخرج���ات، 
والن�اجت، والع�امل اخلارجية امل�ؤثرة يف مدى حتقق تاأثري 
الربام���ج، �سمن دورة التق����مي والتنفيذ. و�سيتم الرتكيز 
يف تطبيق النم�ذج لإيجاد امل�ؤ�سرات املنا�سبة للحكم على 
 مدى حتق���ق الأهداف على مك�ن "الن����اجت امل�ستهدفة"، 
اأو "التاأثري امل�ستهدف"، مع اإعطاء اأهمية اإ�سافية لإيجاد 
مقايي����ض للحكم عل���ى مدى حتقق املك����ن "املخرجات"، 
بالنظ���ر اإىل ال�سلة الق�ي���ة بينهما. وهنا يج���در التن�يه 
اإىل متييز النم�ذج بني مفه����م املخرجات، والذي يتمثل 

يف الفعالي���ات التي تنفذ يف اإطار الربنامج، مثل الندوات 
والأدل���ة والنم���اذج والإ�س���دارات والبح����ث والدرا�سات 
واللق���اءات والربام���ج التدريبي���ة وور�ض العم���ل وتنط�ي 
عل���ى م�ساركة فئات م�ستهدفة  بها م���ن معلمني، وطالب 
وم�س�ؤول���ني، وغريهم ، وبني مفه����م الن�اجت  والذي يعرب 

عن التغيري الذي يحدثه الربنامج بعد التنفيذ. 

وميك���ن ت�سنيف الن����اجت يف ثالث���ة م�ست�يات ح�سب 
الأم���د الزمن���ي لتحققه���ا. فن����اجت امل���دى الق�سري متثل 
حدوث  تغيري يف التعلم ين�ساأ عنه  معرفة جديدة، اأو تعلم 
مه���ارات جديدة، اأو تغري يف امل�اق���ف والآراء، اأو تغري يف 
احل�اف���ز والتطلعات. اما ن�اجت املدى املت��سط فتتمثل يف 
ح���دوث تغري ين�ساأ عنه تعدي���ل يف ال�سل�ك اأو القرارات اأو 
ال�سيا�س���ات. وبالن�سب���ة لن�اجت املدى البعي���د فاإنها تتمثل 
يف ح���دوث تغري يف الظ���روف مثل النظ���م ، والتنظيمات 
التعليمي���ة والقت�سادية والجتماعي���ة ، وغريها. ويلحظ 
هنا �سع�بة حتدي���د م�ؤ�سرات كمية وقيا�سات للتحقق من 
حدوث التغريات التي حتدث على املدى املت��سط والبعيد؛ 
وذل���ك للعديد من الأ�سباب ياأتي يف مقدمتها طبيعة عمل 
املكتب وعالقت���ه ب�زارات الرتبية والتعليم، وعدم حتكمه 
يف املتغ���ريات الت���ي ت�ؤثر على حتقيق الن����اجت  النت��سطة 

والبعيدة. 
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شكل نموذج المنطق








































































�شكل رقم )5-1(
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�شكل رقم )6-1(

)1-7( إدارة التغيير
ت�سكل منهجية ) ADKAR( اأمن�ذًجا رائًدا يف �سنع 
التح����ل، وتقب���ل التغي���ري، وحتقيق الأه���داف، وتخفيف 
املقاومة الناجتة عن التغيري. وت�ستمل هذه املنهجية على 

عدة مرتكزات، كما ه� مبني يف ال�سكل )6-1(:

)Awareness( الوعي  )1-7-1(
واملعرف���ة يف اخلط���ة  ال�ع���ي  ن�س���ر  وت�ستم���ل مرحل���ة 
ال�سرتاتيجي���ة عل���ى تعري���ف كاف���ة اأط���راف امل�سلحة 
مب�س���روع تطبيق اخلطة ال�سرتاتيجي���ة، وما قد يتطلبه 
ذل���ك من اإع���ادة متركز ح�ل الأن�سط���ة ال�سرتاتيجية، 
واإعادة هيكلة للم�ارد املالي���ة والب�سرية بحيث تتما�سى 

مع الت�جهات اجلديدة.

)Desire(الرغبة  )1-7-2(
ترتكز مرحلة غر�ض الرغبة على حماولة اإزالة املخاوف 
م���ن التغيري والرتكيز على بناء الثق���ة واإبراز اإيجابيات 
التح����ل، ويتم حتقي���ق ذلك ع���ن طريق ور����ض العمل، 
وحلقات الت�عي���ة بال�سرتاتيجية اجلدي���دة واملتغريات 

املرتتبة عليها.

)Knowledge( المعرفة )1-7-3(
ته���دف املرحلة اإىل اإتاحة كافة املعل�مات والبيانات 
واإب���راز بع����ض  تاأهي���ل  اإىل  بالإ�ساف���ة  العالق���ة،  ذات 
القدوات اأو الرواد )Champions( التي ميكن الرج�ع 

اإليها للح�س�ل على املعل�مة املطل�بة.

)Ability( المقدرة )1-7-4(
ته���دف ه���ذه املرحل���ة اإىل  اكت�س���اب مه���ارات وقدرات 
و�سل�كي���ات تعزز قابلي���ة التغيري، والتح����ل اإىل ال��سع 
اجلدي���د، وذلك من خالل تنفيذ مبادرات تعزيز البنية 
امل�ؤ�س�سية للمكتب واأجهزت���ه، مع ت�فري برامج لالإر�ساد 

العملي، لتمكني ذوي العالقة من اكت�ساب اخلربات.

)Reinforcement( التعزيز )1-7-5(
تهدف اإىل التاأكد من تعزيز التغيريات، واأن امل�ظفني قد 
جتاوزوا مرحلة املقاومة ال�سلبية، وميكن حتقيقه بطرح 
وتط�ي���ر بع����ض الأدوات التحفيزي���ة املادي���ة واملعن�ية، 
وي�سم���ل ذل���ك نظام احل�اف���ز، وعقد بع����ض الفعاليات 
الحتفالي���ة التي تعزز م���ن الرغبة يف حتقيق املزيد من 

التغيري عند حتقيق اأبرز املبادرات ال�سرتاتيجية.
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باس��تخدام من�ذج التمي���ز للم�ؤ�س�س���ة الأوروبية 
لإدارة اجل�دة )EFQM( مت حتديد نقاط الق�ة وال�سعف. 
حي���ث جرى تقيي���م املعايري اخلا�سة باملمكن���ات )القيادة، 
ال�سرتاتيجي���ة، الك����ادر الب�سري���ة،  ال�س���راكات وامل�ارد، 
العملي���ات واملنتج���ات و اخلدم���ات( واملعاي���ري اخلا�س���ة 
بالنتائج )امل�ستفيدين، الك�ادر الب�سرية، املجتمع، النتائج 
 )RADAR( با�ستخ���دام اأدوات من����ذج رادار )الرئي�س���ة
للتعرف على املقاربات املطبقة لل��س�ل اإىل النتائج، وطرق 

تطبيقها، وتق�ميها، وتقييم مدى كفاية النتائج ذاتها.

و �سم���ل التحلي���ل ال�سي���اق البيئ���ي يف اإط���ار ع�امل���ه 
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والتكن�ل�جية امل�ؤثرة. 
كم���ا �سمل يف هذا اجلانب بيئ���ة العمل اخلارجية وا�ستغرق 
كافة الأطراف والع�امل التي ت�ؤثر بطريقة مبا�سرة يف قدرة 
املكت���ب على  حتقيق اأهدافه وغاياته. واعتمد التحليل على 
نتائج املقابالت املقننة م���ع امل�ستفيدين )ممثلي ومن�س�بي 
وزارات الرتبية والتعليم( واجلهات الداعمة وذات العالقة 

بعمل املكتب، واملداولت يف ور�ض العمل. 
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الفرص و التحديات

الفرص:

متثلت اأبرز الفر�ض يف البيئة اخلارجية للمكتب يف الآتي:

ال��م��ك��ان��ة ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��دول 
األعضاء: 

متث���ل املكانة ال�سيا�سي���ة والقت�سادية املتميزة للدول 
الأع�س���اء والدع���م ال�سيا�س���ي املق���دم منها اإح���دى اأبرز 
الفر�ض املتاح���ة للمكتب كمنظم���ة متخ�س�سة يف خدمة 
التعلي���م لل��س����ل ب���ه اىل العاملي���ة، ومتكين���ه م���ن عق���د 

التحالفات وال�سراكات املهنية الفعالة. 

توجه دول الخليج الى تحقيق مزيد من التقارب 
والتكامل السياسي واالقتصادي:

قطع���ت دول اخللي���ج خط�ات وا�سعة نح���� املزيد من 
التقارب والتكامل، متثل ذلك يف قيام الحتاد اجلمركي، 
وال�س����ق اخلليجية امل�سرتكة، والحتاد النقدي، وم�ساريع 
تكامل البنية الأ�سا�سي���ة، مثل م�سروع الربط الكهربائي، 
وم�سروع ال�سك���ة احلديدية، واإن�ساء ع���دد من امل�ؤ�س�سات 
اخلليجية امل�سرتكة، وغريه���ا. وميثل هذا الت�جه فر�سة 
ق�ي���ة لتعزيز مكان���ة املكتب كمنظمة م�سرتك���ة، ومتكينه 
 م���ن الت��س���ع يف ن�ساطات���ه ون�س���ر خدمات���ه ومنتجات���ه 

يف الدول الأع�ساء.

العوامل الثقافية المشتركة بين الدول األعضاء 

ميث���ل الت�ساب���ه يف الظ���روف الثقافي���ة والجتماعية 
لل���دول الأع�س���اء اإح���دى الفر����ض الت���ي ميك���ن للمكتب 
ال�ستف���ادة منها يف ت�حيد اجله�د والمكانات بني الدول 
الأع�س���اء، خ�س��س���ا واأن التعليم ل���ه دور م�ؤثر يف البناء 
الثق���ايف والجتماعي، ويف اإعداد الطاق���ات القادرة على 

تق�ية هذا البناء. 

تكنولوجيا  ف��ي  ال��م��ط��رد  ال��ع��ال��م��ي  ال��ت��ط��ور 
المعلومات: 

املعل�م���ات،  تكن�ل�جي���ا  يف  الهائ���ل  التط����ر  يعت���رب 
وا�ستخ���دام الإنرتنت، و�سبكات الت�ا�سل الجتماعي، من 
اأب���رز الفر����ض التي يج���ب ا�ستغاللها يف عملي���ة التن�سيق 
والتعاون، ويف الإ�سه���ام يف اإثراء البنية املعرفية الداعمة 
للرتب�يني، مبا يعزز من تط�ير التعليم يف الدول الأع�ساء.

االهتمام بالتعليم:

يحظى التعليم مبكانة ب���ارزة يف ال�سيا�سات التنم�ية 
لل���دول الأع�س���اء، اإميانا بال���دور الذي يلعب���ه يف حتقيق 
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الغاي���ات والأهداف املن�س����دة. وينعك�ض هذا الهتمام يف 
م�ست�يات النفاق على قطاع التعليم، والتاأكيد على الرقي 
مب�ست�ى اجل�دة الن�عية. كما حظي التعليم على امل�ست�ى 
امل�س���رتك باأهمي���ة خا�س���ة يف ق���رارات املجل����ض الأعل���ى 
ملجل�ض التع���اون، حيث عمل املكتب خالل العقد املن�سرم 
على تنفيذ ه���ذه القرارات. وميثل ه���ذا الهتمام فر�سة 
 كب���رية اأمام املكت���ب للتاأكيد عل���ى دوره يف دعم وم�ساندة 

اجله�د الرتب�ية.

متانة وتنوع البنية المؤسسية للتعليم:

ميث���ل ت�ف���ر ع���دد كب���ري م���ن املدار����ض وامل�ؤ�س�سات 
التعليمي���ة املتقدم���ة يف جتهيزاتها ومرافقه���ا ومناهجها 
واإمكاناته���ا، وت�افر الكفاءات امل�ؤهلة وتبني الدول للكثري 
م���ن املعاي���ري واملمار�س���ات املت�سل���ة باجل����دة والتق�مي 
والتجدي���د الرتب�ي فر�سة اأمام املكت���ب لال�ستفادة منها 

يف ن�سر منتجاته وتعميق اأثر خدماته. 

توفر العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات 
عقد  وإم��ك��ان��ي��ة  التعليم،  م��ج��ال  ف��ي   العاملة 

الشراكات معها:

تت�فر ل���دى املكتب فر�سة لال�ستف���ادة من املنظمات 
العاملي���ة والقليمية املماثلة، وامل�ؤ�س�سات والهيئات العاملة 
يف جمال التعليم، �س�اء على امل�ست�ى الإقليمي، اأو العاملي 

من خالل عقد ال�سراكات لتبادل اخلربات والإمكانات.

ال��واق��ع  لتحسين  ال���م���ب���ادرات  إل���ى  ال��ح��اج��ة 
التعليمي: 

بالرغ���م من ت�ف���ر الإمكان���ات الأ�سا�سي���ة والقدرات 
املادي���ة، اإل اأن هن���اك حاج���ة  اإىل املزيد م���ن املبادرات 
وامل�ساري���ع الت���ي ت�سه���م يف حت�س���ني  تط�ي���ر التعلي���م يف 
خمتل���ف اجل�ان���ب، وبخا�سة م���ا يت�سل بتط�ي���ر وتق�مي 
ال�سيا�س���ات التعليمي���ة والرتب�ي���ة. وميث���ل ه���ذا اجلانب 

ا وا�سعة اأمام املكتب للقيام بدور فاعل. فر�سً
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التحديات:

وتتمثل اأبرز التحديات يف:
والثقافات  الخارجي  العالم  على  االنفتاح 

األخرى:
متثل اأهمية الت�ا�سل مع العامل مع املحافظة على 
اله�ي���ة الثقافية والجتماعية، مب���ا يف ذلك احلفاظ 
عل���ى اللغة العربي���ة، اأحد التحديات اأم���ام املكتب يف 

جه�ده التعليمية امل�سرتكة.

التطور السريع في أساليب التقنية الحديثة 
السيما التعليمية منها:

نظًرا للتط�ر امل�ستمر وال�سريع  يف و�سائل التقنية، 
وارتفاع تكلفة ت�ظيفه���ا يف التعليم، فاإن املكتب يقف 
اأم���ام حت���دٍّ وا�س���ح مل�اكبة ذل���ك يف اإع���داد وتقدمي 

خدماته ومنتجاته التعليمية .
)المنافسة(  ال��ج��ه��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  وج���ود 

المتخصصة في مجال التربية والتعليم:
 متث���ل املناف�سة م���ع عدد م���ن اجله���ات العاملية،
اأو الإقليمي���ة املتخ�س�سة يف جم���ال التعليم والرتبية 
���ا اأم���ام املكت���ب لتج�ي���د منتجات���ه، وت�س�يقها  حتديًّ

وحت�سني الإفادة منها.

وجود مشروعات تطويرية طموحة للتعليم 
ال��دول  في  والتعليم  التربية  وزارات  ل��دى 

األعضاء:
يقف املكت���ب �ساهًدا اأمام ح���راك تط�يري �سامل 
وق����ي يف التعليم يف ال���دول الأع�س���اء ي�ست�جب عليه 
الت�اوؤم مع هذا احل���راك، والتناغم معه منعا للتكرار 

والزدواجية.

مقابل  السنوات  عبر  المكتب  موازنة  ثبات 
على  التغير  واض��ط��راد  التوقعات  ازدي����اد 

الظروف االقتصادية.

ظلت م�ازنة املكتب طيلة ال�سن�ات الع�سر املا�سية 
ثابتة مل تتغري بالرغم من تغري الظروف القت�سادية 
الت���ي انعك�س���ت عل���ى زي���ادة التكالي���ف الت�سغيلي���ة، 
 الأم���ر الذي يلقي على املكت���ب م�س�ؤولية تن�يع م�ارده 

لدعم م�ساريعه.
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         نقاط القوة والضعف

نقاط القوة:

متثلت اأبرز نقاط الق�ة يف البيئة الداخلية للمكتب يف الآتي:

تميز البرامج والمنتجات كًما ونوًعا:
تتمي���ز برامج ومنتج���ات وخدمات املكتب بج�دته���ا وتن�عها 
وتغطيتها ملعظم املجالت التعليمية نظًرا ملا يبذله املكتب من 
عناية وحر�ض يف اختيارها واإخراجها، واملراحل التي متر بها 

للتاأكد من ج�دتها. 

 ثبات المكتب قانونيًا وتنظيميًا وماليًا:
يتف���رد املكت���ب بك�ن���ه امل�ؤ�س�س���ة امل�سرتك���ة الأوىل وال�حيدة 
العامل���ة يف جم���ال التعلي���م الع���ام. وق���د وفرت ه���ذه امليزة 
اإمكانية كب���رية لتح�ي���ل �سيا�سات وق���رارات العمل امل�سرتك 
اإىل برام���ج وفعالي���ات عل���ى اأر����ض ال�اق���ع. ويحظ���ى املكتب 
بدع���م �سيا�سي ق�ي من اأ�سحاب اجلالل���ة وال�سم� قادة دول 
جمل�ض التعاون يت�سح يف القرارات والت�جيهات ال�سادرة عن 
املجل�ض الأعلى، وبدعم مت�ا�سل من اأ�سحاب ال�سم� واملعايل 
اأع�ساء امل�ؤمتر العام. وي�فر النظام الأ�سا�سي للمكتب ال�سند 
النظام���ي والقان�ين الذي ير�سخ مكانته ودوره يف التعاون بني 

الدول الأع�ساء. 

عمق التراكم المعرفي والخبرة:
ت�ل���د ل���دى املكتب عل���ى مر العق����د قاعدة �سلب���ة من اخلربة 
املرتاكم���ة واملعرف���ة املتعمق���ة يف جم���الت الرتبي���ة والتعليم. 
وي�سم املكتب ثروة وا�سعة من الأبحاث والدرا�سات واملنتجات، 

وح�سيلة كبرية من الفعاليات والن�ساطات التي تغطي خمتلف 
عنا�سر العملية التعليمية. 

فاعلية التواصل الخارجي للمكتب، وتبادل الخبرات:
اأمك���ن للمكت���ب اأن يبني �سبك���ة ت�ا�سل خارجي���ة وا�سعة، ول 
�سيم���ا مع العديد من اخلرباء واملخت�س���ني يف ميدان الرتبية 
واملنظم���ات الإقليمي���ة والدولي���ة املماثل���ة، واإقام���ة �سراكات 
وحتالف���ات م���ع العديد منها. وق���د ي�سرت ه���ذه ال�سبكة على 
املكت���ب احل�س�ل على اخل���ربة التي يحتاجه���ا يف التخطيط 

والتنفيذ مل�سروعاته.

التميز النسبي ألنظمة اإللكترونية:
يت�فر لدى املكتب بع�ض الأنظمة والتطبيقات التقنية املتقدمة 
لتنفي���ذ ومتابع���ة الإج���راءات الإداري���ة مثل اأنظم���ة ال�سادر 
وال�ارد واملتابعة و�س�ؤون امل�ظفني، وبع�ض تطبيقات الأعمال. 
كما يت�فر لديه عدد من الربجميات والتطبيقات املتط�رة يف 

جمال التعليم الإلكرتوين، واأنظمة دعم القرار الرتب�ي.

شفافية العمل اإلداري والمالي:
تت�سم اإج���راءات و�سيا�سات العم���ل الإداري واملايل يف املكتب 
بال�سفافية وال��س�ح، وبخا�سة لدى من�س�بيه، مما ي�سهم بال 

�سك يف زيادة الر�سا ال�ظيفي ورفع م�ست�ى الكفاءة.
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نقاط الضعف:

متثلت اأبرز نقاط ال�سعف يف الآتي:

قلة الكوادر المؤهلة في المكتب:
يعت���رب عدد الك�ادر امل�ؤهلة يف املكت���ب واأجهزته قليال مقارنة 
بحج���م الأعم���ال واملنتج���ات واخلدمات املقدم���ة، بالإ�سافة 
اإىل نق����ض كفاية الإجراءات التدريبية والتاأهيلية للم�ظفني، 
و�سع���ف الإمكان���ات الت���ي ل���دى املكت���ب ل�ستقط���اب اأف�سل 

الكفاءات واخلربات.

مركزية اتخاذ القرار: 
تتحم���ل الإدارة العلي���ا يف املكت���ب العدي���د م���ن امل�س�ؤولي���ات 
والأعب���اء الإدارية جراء �سعف بنية الك�ادر الب�سرية امل�ؤهلة، 
مم���ا ي����ؤدي، يف الغال���ب، اإىل املركزي���ة يف اتخ���اذ القرارات 

ا. الفنية ورمبا الإدارية اأي�سً

لخدمات  االنتشار  ومحدودية  التسويق  ضعف   
المكتب ومنتجاته:

رغم ثراء وتن����ع منتجات املكتب اإل اأنها تعاين من حمدودية 
النت�س���ار، و�سعف ال�ستفادة من القيم���ة القت�سادية لها يف 
تعزيز م����ارد املكتب املالي���ة. ول يت�فر يف البني���ة التنظيمية 
للمكت���ب وح���دة اأو اإدارة معني���ة بق�ساي���ا الت�س�ي���ق ملنتجات 

املكت���ب وخدماته، والقيام مبا يتطلبه ذلك من اأبحاث لتلم�ض 
احتياجات ال�س�ق التعليمية.

محدودية الميزانية وضعف مصادر التمويل الذاتية:
يع���اين املكتب من نق�ض �سدي���د يف امل�ارد املالية. ففي ال�قت 
ال���ذي تتنامى فيه اأن�سطته خالل ال�سن����ات ال�سابقة، وتت��سع 
ال���دول الأع�ساء يف براجمها وم�ساريعه���ا التعليمية، وتتزايد 
يف ال�ق���ت نف�سه كلفة احل�س�ل على امل����ارد الالزمة لإجناز 
الأعمال ب�سبب التغ���ريات القت�سادية واملالية، ظلت ميزانية 
املكت���ب دون زيادات معتربة. ومما ل�سك فيه فاإن عدم كفاية 
امل����ارد املالية ي�سع �سقًفا اأعلى خلطط املكتب والربامج التي 
ميكن اأن يتقدم بها، ويحد من قدرته على جعل براجمه اأكرث 

فاعلية واأبلغ اأثًرا.

البناء المؤسسي للمكتب وأجهزته:
ينجز املكت���ب والأجه���زة التابعة له، )املرك���ز العربي للبح�ث 
الرتب�ي���ة لدول اخلليج، واملركز العربي للتدريب لدول اخلليج، 
واملرك���ز الرتب����ي اللغ���ة العربية( العدي���د م���ن الربامج التي 
بحاج���ة اإىل املزيد من التكامل والتناغ���م فيما بينها، مما قد 
يعني �سرورة اإعادة حتديد اأدوار واخت�سا�سات هذه الأجهزة.



القضايا االستراتيجية
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العتب���ارات  ال�سرتاتيجي���ة  الق�ساي���ا  تش��كل 
الأ�سا�سي���ة يف  النتائج التحليلية للمن�ساآت غري الربحية، 
حي���ث بتحديدها يتم التع���رف على الأه���داف الرئي�سة 
للمن�س���اأة، وال��س����ل اإىل خطته���ا ال�سرتاتيجي���ة. ويف 
التقري���ر احلايل مت حتديد هذه الق�سايا بناًء على نتائج 
التحليل البيئي للبيئة الداخلية )الق�ة وال�سعف( والبيئة 

اخلارجية )الفر�ض والتحديات( اإىل جانب  حتليل نتائج 
 IFE، EFE، IE،( الأدوات ال�سرتاتيجي���ة امل�ستخدم���ة
SWOT(. ويف ه���ذا الإطار مت الت��سل اإىل ت�سع ق�سايا، 

وال�ق����ف على م�سبباتها ونتائجها، للخروج منها بجملة 
م���ن املبادرات التي يعتقد اأنها �ست�سهم اإيجابًيا يف تعامل 

املكتب مع كل منها. 
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جودة ومواءمة برامج المكتب

تناق����ض ه���ذه الق�سية مدى ج����دة وم�اءمة جم���الت عمل 
املكت���ب وبراجمه والق�سايا التي يتناوله���ا مع طبيعة ال�اقع 
التعليم���ي واحتياجات الدول الأع�س���اء. وهناك �سبه اتفاق 
على اأن برام���ج املكتب وجمالته عمله تغطي ج�انب ترب�ية 
وتعليمي���ة متعددة، وعلى قدر كبري من الأهمية، واأنها تت�سم 
بق���در كبري من اجل�دة والتن����ع. اإل اأن ال�سع���ف يتاأتى من 
ناحي���ة ال�ستف���ادة الفعلي���ة من ن����اجت معظمه���ا يف امليدان 
اأوًل، وم���ن احلاج���ة اإىل املزيد من التكام���ل والرتابط فيما 
بينه���ا ثانًي���ا. وعلي���ه، فاإنه م���ن ال�س���روري اإعط���اء عناية 
اأك���رب يف اأثن���اء الت�سميم لإمكانات التطبي���ق الفعلي ح�سب 

الظ���روف اخلا�سة للدول الأع�س���اء، مع الهتمام يف ال�قت 
 نف�س���ه مب���دى ترابطه���ا وتكاملها م���ع الربامج الت���ي �سبق،

اأو يجري تنفيذها.

تعمي��ق األث��ر لنوات��ج البرام��ج 
الحالية

تناق�ض ه���ذه الق�سية الكيفية التي ميك���ن من خاللها تعميق 
الأثر لن����اجت الربامج احلالية. وه���ي ق�سية تت�سل بالق�سية 
ال�سابق���ة وتتاأث���ر به���ا، واإن كانت يف ال�اق���ع تختلف عنها من 
ناحية ما ل�حظ من حمدودي���ة التاأثري لن�اجت بع�ض الربامج 
على املجتمع الرتب�ي، و�سعف ال��سائل التي من خاللها ميكن 
اإحداث التكامل فيما بينها، مبا ي�سمن ا�ستمراريتها وتعميقها 

  تحليل القضايا االستراتيجية

كفاي��ة التواص��ل والتنس��يق م��ع 
األجهزة التعليمية 

يت�سح م���ن التحليل ت�اف���ر الدعم والهتم���ام الذي ي�ليه 
امل�ؤمتر الع���ام واملجل�ض التنفي���ذي ووزارات الرتبي���ة والتعليم 
للمكت���ب، ومع ذل���ك يالحظ اأن هن���اك حاج���ة اإىل مزيد من 
الت�ا�س���ل الفاع���ل بني املكت���ب والأجهزة التنفيذي���ة يف الدول 
الأع�ساء، وبخا�سة على امل�ست�ى امليداين، وتفعيل دور اللجان 
ن من التطبيق الفعلي لن�اجت الربامج. اإ�سافة  ال�طنية مبا  ميكِّ
اإىل ذل���ك، هن���اك حاج���ة اإىل تكثيف التن�سي���ق والت�ا�سل بني 
املكت���ب واأجهزته، وبني الأجهزة ذاته���ا وال�زارات يف خمتلف 

م�ست�يات القيادة الإدارية.

الدور والهوية المؤسسية: 

تناق����ض هذه الق�سية واق���ع ال�س�رة الذهني���ة عن املكتب 
يف ظ���ل الدور املت�قع منه، واأثره يف ال���دول الأع�ساء، والأدوار 
الت���ي يجب اأن يت�له���ا يف الفرتة املقبلة، واله�ي���ة التي يتعني 
اأن يظه���ر بها. ومم���ا ل �سك فيه اأن حتدي���د اله�ية، وت��سيح 
الأدوار املت�قعة م���ن املكتب لدى امل�ستفيدين،  والرتكيز عليها 
 لرت�سيخه���ا يف اأذهانه���م م���ن اأ�سب���اب فعالية اأدائ���ه وو�س�ح 

الأعمال التي يق�م بها. 
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والبناء عليها. وعليه، ينبغي اإيالء عناية اأكرب للتحديد 
امل�سب���ق لالآثار املاأم����ل اأن حتدثها ن����اجت الربامج يف 
امليدان الرتب����ي، وبناء ذلك يف مراحل التخطيط لها 
وتنفيذها. اإ�سافة اإىل ذل���ك، هناك حاجة اإىل اإجراء 
درا�سات متعمقة لتعقب اأثر الربامج يف امليدان وتق�ميه 

ب�سكل م�ستمر للتعرف على م�ساره والتاأثري فيه.

التسويق 

تناق�ض ه���ذه الق�سية م���دى واأهمية ت�س�يق 
اأثره���ا  وت�زي���ع منتج���ات املكت���ب كمدخ���ل لتعمي���ق 
وت��سيع قاعدة امل�ستفيدي���ن من جهة، وا�ستثمار البعد 
القت�سادي لها من جهة اأخ���رى متا�سًيا مع ت�جيهات 
امل�ؤمتر الع���ام واملجل�ض التنفيذي ب�س���اأن تعزيز م�ارد 
املكت���ب املالية.  وت���ربز الق�سي���ة اأهمي���ة احلاجة اإىل 
وج�د خطة ت�س�يقي���ة ت�سمن و�س�ل الربامج اإىل اأكرب 
ع���دد من ال�سرائح امل�ستفيدة منه���ا وتعظيم مردودها 

القت�سادي.

الحض��ور اإلعالمي والتواصل 
االجتماعي

تكمن اأهمي���ة احل�س�ر الإعالم���ي للمكتب والتعريف 
بن�ساطات���ه وبراجم���ه يف اإب���راز ال�س����رة الذهني���ة 
ال�سحيح���ة عنه والأدوار التي يق����م بها لتمكينه من 

التاأثري على ال�ساحة الرتب�ية. ويتعني ملزيد من احل�س�ر 
الإعالمي، الهتمام ب��سائل الت�ا�سل الجتماعي مع 
امل�ستهدف���ني من خمتل���ف ال�سرائح، وت�جي���ه ر�سائل 
القن����ات اأو  التلفزي�ني���ة  الربام���ج  ع���رب   اإعالمي���ة 

 احلديث���ة، مثل الي�تي�ب، وغريه���ا للتعريف باملكتب 
ومنتجات���ه وخدماته والدور ال���ذي ميكن اأن ي�سهم به 

يف اإثراء امليدان الرتب�ي.

تطوير البناء المؤسسي

تتناول هذه الق�سية بناء القدرات واملتطلبات 
الأ�سا�سية الإدارية والفنية والتنظيمية، وتط�ير البنية 
التحتي���ة، وحتدي���د ال�سيا�سات والإج���راءات وحتديث 
الهيكل التنظيمي، وما يلزم ذلك من امل�ارد الأ�سا�سية. 
ويقت�سي ذل���ك اإعادة هيكلة املكتب على نح� يحقق له 
الفعالية والكف���اءة، وبالأخ�ض من ناحية التكامل بينه 
وبني اأجهزته، واحلاج���ة اإىل حتديد الأدوار التي تق�م 
 بها ه���ذه الأجهزة واخت�سا�ساته���ا يف جممل ما ينفذ 

من برامج.

اإىل جان���ب ذلك، يت�سح وج�د نق����ض يف عدد الك�ادر 
ل���ة يف املكتب، وه� م���ا ي�ستدعي و�سع  ال�ظيفي���ة امل�ؤهَّ
واخل���ربات  الكف���اءات  ل�ستقط���اب  ت�ظي���ف  خط���ة 
والإح���الل  للتعاق���ب  واأخ���رى  جه���ة،  م���ن   امل�ؤهل���ة 

من جهة اأخرى . 

الشراكات الخليجية واإلقليمية 
والدولية:

تناق����ض ه���ذه الق�سية ال���دور الذي ميك���ن اأن ت�سهم 
بها ال�سراكات م���ع امل�ؤ�س�س���ات املجتمعية واملنظمات 
دور  تعزي���ز  يف  والدولي���ة  والإقليمي���ة  اخلليجي���ة 
املكت���ب، ومتكين���ه م���ن ال�ستف���ادة م���ن اخل���ربات 
وتكييفه���ا  العاملي���ة،  املمار�س���ات  لأف�س���ل  والنق���ل 
وت��سي���ع  م���ن جه���ة،  دول���ة  احتياج���ات كل  ح�س���ب 
املي���دان  يف  اأث���ره  لتعزي���ز  املجتمعي���ة،   �سراكات���ه 

من جهة اأخرى.

االس���تدامة الم���ال�ي�ة:

تناق�ض هذه الق�سية �سرورة دعم ال�ستقرار 
املايل للمكتب، وميكن اأن يتم ذلك بطريقتني:

اإعادة درا�سة م�ازنة املكتب والنظر يف زيادتها . 1
حاليا، والأخذ يف العتبار من�ها امل�ستقبلي.

ال�ستف���ادة م���ن  الكم الهائل ل���دى املكتب من . 2
املعرفة والن�اجت، وحت�يلها اىل قيمة اقت�سادية 
حتق���ق النم� والأث���ر املن�س����د. ويقت�سي الأمر 
قيام املكتب من خالل خط���ة وا�سحة بالت�جه 
وامل�ستقبلي���ة،  احلالي���ة  منتجات���ه  ل�ستثم���ار 
وتعزيز �سراكات���ه بجمي���ع م�ست�ياتها الدارية 
والفني���ة يف اإيج���اد م����ارد مالي���ة، ت�سه���م يف 

حتقيق ال�ستدامة املالية له.
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يس��تعرض هذا الق�س���م يف مقدمت���ه املالمح 
ال�سرتاتيجي���ة للمكت���ب؛ م���ن روؤي���ة، ور�سال���ة، وِقَيم، 
واأهداف ا�سرتاتيجية مت الت��سل اإليها بعد حتليل البيئة 
الداخلي���ة واخلارجية للمكتب، الت���ي ر�سمت ت�جهه يف 
املرحل���ة املقبلة وفًق���ا لنتائ���ج التحلي���ل ال�سرتاتيجي، 
والت���ي اأظهرت نتائجها �س���رورة اإع���ادة التمركز ح�ل 
اإع���ادة البن���اء امل�ؤ�س�سي عل���ى املدى الق�س���ري، متهيًدا 
لالنطالق ب���ه نح� ت�سكي���ل مرجعي���ة م�ث�قة يف جمال 

اخت�سا�سه على املدى البعيد. 



الرؤية الرؤية

الرؤية

الرؤية الرؤية

الرؤية

الرؤية

الرؤية

الت�م����يز
والري���ادة في العمل
الت��رب��وي المشترك



الشفافية1 المبادرةالتميز 

التشاركيةااللتزام   الجودة
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القيم المؤسسية

الرسالة 
منظمة ترب�ية ، ت�سعى اإىل دعم التعاون والتن�سيق والتكامل بني الدول الأع�ساء، وتقدمي الدعم 
وامل�س�رة، ونقل اخلربات واملمار�سات الرتب�ية املتميزة تلبيًة لحتياجات جمتمع املعرفة وتنمية 

لقيم امل�اطنة يف الدول الأع�ساء.
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تنمية الن�ضء لتعزيز قيم امل�اطنة.. 2
تط�ير ال�سيا�سات التعليمية، ون�سر اأف�سل املمار�سات.. 3
تط�ير تعليم اللغة العربية وتعلمها.. 4
تعزيز دور الأ�سرة واملجتمع يف التعليم.. 5
اإبراز دور املكتب بيتًا للخربة يف املجال الرتب�ي.. 6
تعزيز البنية امل�ؤ�س�سية.. 7
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يس��تعرض هذا الق�سم الأه���داف ال�سرتاتيجية املنبثقة 
من املالمح ال�سرتاتيجي���ة للمكتب، والبالغ عددها �سبعة اأهداف، 
حيث يغطي بع�سها جمالت حي�ية واأ�سا�سية ورد ذكرها يف الروؤية 
والر�سالة، يف حني يعترب البع�ض الآخر من الأهداف ال�سرتاتيجية 
اأهدافًا داعمة لت�سكل بذلك منظ�مة متكاملة من الأهداف ي�ستمل 
كل منه���ا على مب���ادرات رئي�سة يتف���رع عنها العدي���د من الربامج 
امل�ستم���رة، وغ���ري امل�ستم���رة. كم���ا ي�ستم���ل على اخلط���ة الزمنية، 
عل���ى امتداد �سن����ات اخلطة. اإ�ساف���ًة اإىل ذلك، فق���د ارتبط بكل 
 Key( ه���دف ا�سرتاتيج���ي جمل���ة م���ن معاي���ري الأداء الرئي�س���ة
Performance Indicators - KPIs(، والت���ي بدوره���ا تت�سم���ن 

مقايي����ض اأداء ت�سهم يف اإدارة وقيا����ض م�ست�يات التقدم يف تطبيق 
ال�سرتاتيجية. 

وتلخ����ض منظ�م���ة الأه���داف ال�سرتاتيجي���ة ه���ذه دور املكت��ب 
بو�ض��وح، حي���ث ينبثق هذا الدور من امله���ام املن�طة به يف نظامه 
الأ�سا�س���ي،  ووفقًا لتجربته ال�سابقة وروؤية وزارات الرتبية والتعليم 
يف ال���دول الأع�ساء،  ومن امله���م الإ�سارة هنا اإىل اأن املكتب ليق�م 
ب���دور ال�زارات، ولي�ض هذا مت�قعًا من���ه، واإمنا ي�سهم مع ال�زارات 
يف حتقي���ق اأهدافها ال�سرتاتيجية. وبهذا فاإن املكتب �سيك�ن معنيًا 
بالق�سايا ال�سرتاتيجي���ة العامة، وبق�سايا التن�سيق والتكامل، دون 
الدخ����ل يف الربامج التف�سيلية للمناه���ج، بعد اأن غطى يف الفرتة 
ال�سابق���ة الكث���ري منها، كما اأن املكتب �سيتبن���ى يف املرحلة القادمة 
دور بي���ت اخلربة لتقدمي الدعم وامل�س�رة ل�زارات الرتبية والتعليم 

متى ُطلب منه ذلك.
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خط���ت دول املكت���ب خط����ات ملم��س���ة نح���� حتقيق 
التن�سي���ق والتع���اون والتكام���ل اأدت اإىل حتقي���ق العدي���د 
م���ن املكت�سبات يف جم���ال العمل الرتب����ي امل�سرتك فيما 
بينه���ا. ويف املقاب���ل، ميثل التع���اون ال���دويل يف املجالت 
الرتب�ية �سرورة من �سرورات معاي�سة الع�سر بتط�راته 

ومتغرياته يف خمتلف ميادين احلياة. 

وامت���داًدا مل���ا مت حتقيق���ه، �س����ف ي�سع���ى املكتب – 
–  اإىل تنفيذ املزيد من برامج  �سم���ن  اإطار هذا اله���دف
التكام���ل  بني الدول الأع�ساء، مبا يج�سد ت�جهات القادة 
وطم�حاته���م،  بع���د اأن اأ�سبح���ت التط����رات املتالحق���ة 
واقع�ً���ا ل���ه اآث���اره وانعكا�ساته عل���ى م�س���ارات وطم�حات 

التع���اون الرتب����ي امل�س���رتك مب���ا يحت���م جع���ل التن�سيق 
والتعاون الدويل جماًل فاع���اًل من جمالت عمل املكتب، 
تاأكيًدا ل�سخ�سية دول املنطقة ومتيزها ومكانتها، واإبراًزا 
لل�س�رة الإيجابية لل�اقع الرتب�ي اخلليجي ، ودعًما لبناء 
م�اق���ف م�حدة بني دول املكتب ح�ل العديد من الق�سايا 

التي تثار يف حمافل املنظمات الدولية والإقليمية. 

وم���ن اأبرز اأوج���ه التكامل والتن�سيق تب���ادل التجارب 
املتمي���زة يف ال���دول الأع�س���اء وبن���اء ق�اع���د البيان���ات 
التعليمية امل�حدة �سعيًا نح� حتقيق تكامل العمل الرتب�ي 

من جهة، وت�فرًيا للم�ارد من جهة اأخرى.
يمثل هذا الهدف المنطلق األساس 
العربي  التربي�ة  لتأس�يس مكت�ب 

لدول الخليج. 

الهدف االستراتيجي األول:
تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول االعضاء
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والتكام��ل  والتع��اون  التنس��يق 
الخليجي

يركز املكتب جه�ده على التن�سيق بني الدول الأع�ساء 
يف كاف���ة املجالت الرتب�ي���ة؛ وتاأكيد مبداأ التعاون بينها، 
و�س����ًل اإىل التكام���ل ال�سام���ل يف العم���ل الرتب����ي، مبا 
يت�اك���ب وم�سرية العم���ل امل�سرتك عل���ى م�ست�ى جمل�ض 

التعاون لدول اخلليج العربية.

البرامج:        
• اللقاءات الت�ساورية وال�زارية .	
• الأجهزة املتناظرة.	
• اإ�سدار التقارير الرتب�ية امل�سرتكة.	
• التعاقد امل�حد.	
• تبادل املعلمني واخلربات الرتب�ية.	
• اإن�ساء ق�اعد بيانات تعليمية م�حدة.	

التنسيق والتعاون الدولي

ترتب���ط برام���ج التن�سي���ق  والتع���اون ال���دويل التي 
يت�له���ا املكت���ب باأهدافه وجم���الت عمل���ه، وبامليادين 
املختلفة التي تعمل فيه���ا املنظمات الدولية والإقليمية، 
وت�سارك فيها دول املكتب. لذا  مت اختيار برامج التن�سيق 
لتك�ن فاعلة ومرنة لتتالءم مع املتغريات، وتتنا�سب مع 
ت�جهات العمل امل�سرتك بني الدول الأع�ساء يف املكتب.

البرامج:        
• عقد الفعاليات الرتب�ية الدولية.	
• التع���اون مع املنظمات والهيئ���ات الإقليمية والعربية 	

والدولية.
• الأع�س���اء يف 	 ال���دول  م�س���اركات  وتكام���ل  تن�سي���ق 

املنظمات والفعاليات الرتب�ية الإقليمية والدولية.

م�ن أوج�ه التع�اون 
قدرات  إبراز  المنشود 
الخليج�ي  اإلنس�ان 
والمنجزات  التربوي�ة 
في المحافل الدولية. 

المبادرات
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الهدف االستراتيجي الثاني:

 تنمية النشء لتعزيز قيم المواطنة 

ويرتك���ز ه���ذا اله���دف على تط�ي���ر جم���الت اإعداد 
النا�سئة داخل املدر�س���ة وخارجها، وحتقيق الت�ا�سل بني 
الطالب يف الدول الع�ساء من خالل الفعاليات الك�سفية 
اإىل  بالإ�ساف���ة  والثقافي���ة،  والجتماعي���ة  والريا�سي���ة، 
الفعاليات العلمية بغر�ض ن�س���ر ال�عي بامل�اطنة، وتنمية 
ثقاف���ة امل�س�ؤولّي���ة، والرغب���ة يف التعّلم واملعرف���ة، وتعزيز 
اله�ّية، وتر�سي���خ ثقافة النتماء، مع ت�جيه العناية لدعم 
امل�اه���ب العلمي���ة الطم�ح���ة، ومتكني الط���الب، وتنمية 
قدراته���م على ت�ليد الأفكار املبتك���رة واملبدعة، من اأجل 

حتقيق م�ستقبل اأف�سل.

تتعزز قيم المواطن�ة لدى النشء 
ف�ي  إش�راكهم  طري�ق  ع�ن 
يش�عرون  وفعالي�ات  نش�اطات 
فيها بمسؤوليتهم تجاه أوطانهم 

ومجتمعاتهم.

ت�يل ال���دول الأع�س���اء باملكت���ب اأهمية بالغ���ة لتعزيز 
قي���م امل�اطنة وتنميتها ل���دى النا�سئة، وقد ن�ست خططها 
و�سيا�ساتها  التعليمية على �سرورة حتقيق ذلك عرب املناهج 
والربام���ج التعليمية املختلفة. وينطلق ه���ذا الهدف لياأتي 
مت�سًقا مع ما ت�سعى اإليه الدول الأع�ساء من جه�د لالإعداد 
املتكامل للن�ضء، يتنا�سب مع مرونة الإعداد يف عامل متغري، 
ليكت�سب الن�ضء  من خالل حتقيقه ال�سل�كيات التي متكنهم 
م���ن ال�فاء بحق�ق وواجبات امل�اطنة، ومعاي�سة ق�ساياهم 
الداخلية، وتطلعاتهم امل�ستقبلية، مع النفتاح الإيجابي مع 
معطيات الع�سر يف خمتلف املجالت، وت�ظيفها يف خدمة 

اأنف�سهم، وتنمية اأوطانهم.   
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• مناذج تطبيقية ملفاهيم الرتبية على امل�اطنة.	
• امل�سابقات الثقافية والإعالمية للطالب.	
• ر�سائل اإعالمي���ة ترب�ية ح�ل امل�اطنة والت�سامح وقب�ل 	

الراأي والراأي الآخر.
• تنمية املهارات القيادية لدى الطلبة.	
• ندوات ولقاءات طالبية م�سرتكة .	
• الربجميات التعليمية للمهارات احلياتية.	
• برامج اأكادميية واأن�سطة )يف �س�رة برجميات( للطلبة.	

الفعاليات العلمية

تهدف هذه املبادرة اإىل اإذكاء روح املناف�سة يف املجتمع 
الرتب�ي ب�سفة عام���ة، وبني طالب الدول الأع�ساء ب�سفٍة 
خا�س���ة. كم���ا ت�سعى اإىل اإيج���اد قن�ات فاعل���ة للت�سابق يف 
الأن�سطة الرتب�ية الطالبية، وحتقيق طم�حات املكتب نح� 
اإيجاد �سبل داعمة للتع���ارف والتاآلف والتقارب، واكت�ساف 

الطالب املتميزين و�سقل مهاراتهم.
البرامج 

• اأوملبياد الريا�سيات.	
• اأوملبياد العل�م.	
• اأوملبياد اللغة العربية.	
• جائزة التف�ق الدرا�سي.	

الفعاليات الكشفية والرياضية

متثل الأن�سطة الك�سفية واملناف�سات الريا�سية فر�سًا 
تطبيقية تعزز اكت�ساب املهارات وتك�ين الذات، وتر�سيخ 
قي���م العمل واملثاب���رة، والتع���اون وامل�سارك���ة، والت�سامح 
والإخاء. ف�ساًل عن اأنه���ا ت�ؤ�س�ض ملفه�م العمل التط�عي 

ون�سره يف اأو�ساط النا�سئة.
البرامج 

• الدورة الريا�سية املدر�سية. 	
• امللتقى الك�سفي.	
• امل�ساهمة يف الربنامج الك�سفي )ر�سل ال�سالم(.	

الفعاليات االجتماعية والثقافية

تاأت���ي هذه املب���ادرة يف �سياق �سعي املكت���ب نح� تاأكيد 
اأهمية العمل الجتماعي يف حت�سني ال�سل�ك الطالبي عرب 
تنمية مهاراتهم و�سقل خرباتهم احلياتية جراء امل�ساركة 
يف املنا�سب���ات الثقافي���ة، اإ�ساف���ًة اإىل ك�س���ف م�اهبه���م 
وقدراته���م وتنميتها، عالوًة على م���ا ت�سيفه هذه املبادرة 

من اأبعاد ترب�ية تعزز قيم امل�اطنة ووحدة الهدف.
البرامج 

• تبادل الزيارات الطالبية.	
• امل�سرح املدر�سي اخلليجي.	

المبادرات

توفر اللقاءات الطالبية فرص��ا 
وت�ن�م���ي��ة  للتعل�م،  ثمينة 

المه����ارات االجتماعية
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تتعام���ل اجله���ات امل�س�ؤولة ع���ن التعليم م���ع العديد من 
ال�سيا�سات واملمار�سات الرتب�ية يف جميع امل�ست�يات )الف�سل 
الدرا�س���ي، املدر�سة، املنطقة التعليمي���ة، اجلهاز املركزي(. 
ويقت�س���ي ذلك ر�سم اخلطط، واتخاذ الكثري من القرارات، 

التي ت�ؤثر مبا�سرة يف ج�دة التعليم، ومتيز خمرجاته.

وت���ربز هن���ا اأهمي���ة دع���م �سناع���ة الق���رار الرتب����ي 
والتعليم���ي، وت�ف���ري املعل�م���ات الالزم���ة ل���ه، �س����اء اأكان 
ذلك ع���ن طريق اإج���راء البح�ث الرتب�ي���ة، اأم عن طريق 

وعاملي���ًا، حملي���ًا  العالق���ة  ذات  البح����ث  نتائ���ج   ر�س���د 
 اأم القي���ام بر�س���د ال�سيا�سات واملب���ادرات التعليمية ذات 
ال�سه���رة العاملي���ة وتق�ميه���ا، وجعلها يف متن���اول اجلهات 
امل�س�ؤول���ة ع���ن التعليم يف ال���دول الأع�ساء. كم���ا يقت�سي 
ه���ذا الهدف نقل اأف�سل املمار�س���ات، واإلقاء ال�س�ء عليها 
ون�سره���ا وت�فريه���ا اإثراًء لبيئ���ة �سناعة الق���رار الرتب�ي 
يف �ست���ى م�ست�يات���ه، ودعمًا لتط�ر ممار�س���ات التخطيط 

ال�سرتاتيجي وحتقيق م�ؤ�سرات جت�يد التعليم. 

الهدف االستراتيجي الثالث:

تطوير السياسات التعليمية ، ونشر أفضل الممارسات

تمثل األنظمة األساسية والسياسات 
التعليمي�ة العام�ة ل�كل دول�ة من 
ال�دول األعض�اء مص�دًرا رئيًس�ا لما 
يقوم ب�ه المكتب م�ن جهود في 

دعم  صناعة القرار التربوي.
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تطوير النظم التعليمية  
تتن���اول ه���ذه املب���ادرة جمم�ع���ة م���ن الق�ساي���ا املهمة 
املرتبط���ة بتنظيم التعلي���م واإدارته ، وبع����ض امل�سائل املهمة 
يف ال�سيا�س���ات التعليمي���ة مث���ل اإلزامية التعلي���م وجمانيته، 
وكذلك  التعليم يف املراحل املبكرة، والتعليم غري احلك�مي، 

ومك�نات جت�يد التعليم. 

البرامج:        
• جت�يد التعليم.  	

• ال�ستثمار يف التعليم.	

• الإدارة التعليمية. 	

• التق�مي الرتب�ي.	

• رعاية امل�ه�بني.	

المبادرات

تطوير المعايير  
ته���دف ه���ذه املب���ادرة اإىل ت�حي���د جه����د وزارات الرتبي���ة 
والتعلي���م يف �سعيها اإىل اإيجاد معايري ت���رثي �سيا�ساتها الرتب�ية 

وجتّ�د ممار�ساتها واجراءاتها.

البرامج:
• معايري املناهج والتق�مي. 	

• معايري الرتخي�ض.	

• معايري معادلة ال�سهادات.	

• معايري تقنية الت�سالت واملعل�مات يف التعليم.	

• معايري تعليم وتعلم ذوي الحتياجات اخلا�سة.	

• بناء وحتليل امل�ؤ�سرات الرتب�ية.	
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الظواهر والممارسات التعليمية 

تعتم���د فعالي���ة الق���رارات الرتب�ي���ة وجناحها على 
املعل�مات التي تبن���ى عليها. ولعل من اأهم و�سائل ت�فري 
املعل�م���ات اإجراء البح����ث والدرا�سات ح����ل الظ�اهر 
واملمار�س���ات التعليمية والرتب�ية بهدف ال�سهام يف بناء 
ال�سيا�س���ات الرتب�ية الر�سينة. لذا، فاإن املبادرة ت�ستمل 
على درا�سة جمم�عة من الظ�اهر واملمار�سات التي ت�ؤثر 
تاأث���ريًا مبا�سرًا يف العملي���ة التعليمي���ة، ويف مدى كفاءة 

وفعالية �سنع القرار الرتب�ي. 

 البرامج: 
• الفاقد التعليمي.	
• اأداء املعلم.	

رصد ونشر أفضل الممارسات التربوية 
والتعليمية والتعريف بها

ترك���ز املبادرة عل���ى ر�سد اأف�س���ل املمار�س���ات الرتب�ية، 
واحل�س����ل على معل�م���ات عنها من خالل متابع���ة امللتقيات 
والندوات العلمية، وم�اق���ع امل�ؤ�س�سات الرتب�ية املتخ�س�سة، 
و�س�ًل اإىل اإن�ساء مر�سد اإقليمي لهذا الغر�ض. كما تركز على 
ن�سر وتعمي���م املعل�مات عنها من خ���الل الب�ابة الإلكرتونية، 

والإ�سدارات املنا�سبة.

البرامج:
• اإ�سدار ربع �سن�ي باأحدث ن�اجت البحث الرتب�ي0	
• جائ���زة مكت���ب الرتبية العربي ل���دول اخللي���ج )للدرا�سات 	

والبح�ث والتجارب وامل�سروعات الرتب�ية(.
• طباع���ة ون�سر: كتب ترب�ية، اإ�سدار كتب ثقافية لالأطفال، 	

اإ�سدار كتيبات لن�سر الثقافة العلمية.
• التعريب.	
• بناء الكفاي���ات ال�طنية يف جمال الدرا�سات الدولية للعل�م 	

والريا�سيات، والقراءة pirls،timss،..اإلخ.
• جملة ر�سالة اخلليج العربي.	
• الدع���م الفني ملعدي التقرير النهائ���ي عن حتقيق اأهداف 	

التعليم للجميع.
• احللقات النقا�سية.	

المبادرات

المعرف�ة  نش�ر  يع�د 
ورصد أحدث ما توصل 
إليه الفكر التربوي من 

أهم عوامل التطور.
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الهدف االستراتيجي الرابع: 

تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها 

يرتب���ط تط�ر خمرجات التعليم ارتباًط���ا وثيًقا بتحقيق 
امله���ارات اللغ�ية للغة الأم لدى الطلبة.  كما اأن القدرة على 
التجدي���د والبت���كار مره�ن���ة بطالقة الطال���ب يف لغته الأم  
ق���راءة  وكتابة وحتّدًثا. ولهذا كان الهتم���ام  بتط�ير تعليم 
���ا جلمي���ع وزارات الرتبية  اللغ���ة العربي���ة هدًف���ا ا�سرتاتيجيًّ

والتعليم يف الدول الأع�ساء.

وقد عزز من اأهمية ه���ذا الت�جه ال�سرتاتيجي ال�سعف 
املرتاكم يف خمرجات  تعليم مهارات اللغة العربية يف التعليم 
الع���ام، وا�ستئثار تعليم اللغ���ات الأجنبية باهتم���ام متزايد، 
مما �سكل خطًرا على ه�ية الن�ضء وال�سباب يف عامل تقاربت 
اأج���زاوؤه، وتعاظم خط���ر التاأثري ال�سلبي في���ه على الثقافات 
 والث�اب���ت واخل�س��سي���ات، بدع���م م���ن مد اإعالم���ي تقني 

�سديد التاأثري.

وا�ست�سع���اًرا لل���دور ال���ذي ميك���ن اأن ي�سطلع ب���ه مكتب 
الرتبي���ة العرب���ي ل���دول اخللي���ج يف خدم���ة اللغ���ة العربية، 
فق���د ج���اء " املركز الرتب����ي للغ���ة العربية " ليك����ن ذراًعا 
ال�سرتاتيج���ي  اله���دف  به���ذا  الهتم���ام  يج�س���د   فني���ًا 

اإثراًء وتعليًما.

تمث�ل اللغة إحدى أب�رز مرتكزات 
الهوي�ة العربي�ة، وأس�اس تنمية 
قي�م المواطن�ة ، كم�ا أن االبتكار 
مرهون بطالقة االنسان في لغته 

األم .
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تطوير سياسات تعليم اللغة العربية
ا البحث ع���ن ت�جه���ات واأ�ساليب  اأ�سب���ح م���ن املهم ج���دًّ
جدي���دة تك�ن اإط���اًرا حديًثا لتعليم اللغ���ة العربية يف التعليم 
الع���ام بع���د اأن ا�ستج���دت معطي���ات جدي���دة عل���ى طبيع���ة 
التعل���م واملتعل���م، ودور املدر�سة. وتاأتي ه���ذه املبادرة لتق�مي 
ال�سيا�سات احلالية من حيث مكانة اللغة العربية يف اخلطط 
الدرا�سي���ة، ومعايري اإعداد وت�ظي���ف املعلمني. كما اأن املنهج 
يحتل حي���ًزا وا�سًعا من هذه املبادرة، من حيث بناء املعايري، 

وتكامل التدري�ض، وتط�ير اأ�ساليب تق�مي اأداء الطلبة.

البرامج:
• تط�ير معايري مناهج اللغة العربية.	
• تط�ير �سيا�سات تق�مي اأداء الطالب يف اللغة العربية.	
• تط�ير معايري اختيار  و اإعداد وتدريب معلمي اللغة العربية.	
• تط�ير ا�سرتاتيجيات تدري�ض اللغة العربية.	

تطوي��ر المحتوى العرب��ي في المجال 
التربوي

ياأت���ي م���ن ب���ني اأه���م مب���ادرات خدم���ة اللغ���ة العربي���ة 
الهتم���ام باملحت����ى العربي وتنميت���ه ليك�ن يف ذل���ك اإثراء 
ا  لالأدبي���ات وامل�س���ادر الرتب�ية باللغ���ة العربي���ة، وخ�س��سً
يف جم���ال اله�ية العربية وتعزيز النتم���اء اإليها، �س�اء اأكان 
ذل���ك عن طريق التاأليف والن�س���ر، اأو عن طريق القيام بدور 
 يف دع���م تط�ي���ر املحت����ى الرقم���ي الرتب�ي ال���ذي تاأتي فيه 

اللغ���ة العربية -رغ���م مكانته���ا العاملية- يف مرتب���ة متاأخرة عن 
غريه���ا من اللغات امل�سه�رة. وي�سه���م برنامج التعريب الذي ورد 
يف اله���دف ال�سرتاتيج���ي الث���اين )املبادرة الرابع���ة( يف تط�ير 

املحت�ى الرتب�ي باللغة العربية.

البرامج:
• تط�ير حمت�ى مناهج اللغة العربية يف جمال مفاهيم العروبة 	

والبعد العربي .
• تط�ير من�ذج للمكتبة القرائية يف املدار�ض.	
•  م�سابقة التاأليف لالأطفال.	
• تط�ير وحدات اأكادميية لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.	
• اإعداد برامج اأكادميية واأن�سطة تخدم اللغة العربية.	

عقد شراكات مع المؤسسات والهيئات 
ذات العالقة

تتع���دد ج�ان���ب خدمة اللغ���ة العربي���ة وتط�ير تعليمه���ا وتعلمها، 
وه���ذا يقت�سي الإفادة من كل اجله�د املبذولة من قبل امل�ؤ�س�سات 
والهيئ���ات الر�سمية وغري الر�سمية، ونق���ل اخلربات املميزة عرب 
عقد وتنفيذ خمتلف الفعاليات والربامج امل�سرتكة بغر�ض تكامل 

اجله�د املبذولة يف هذا املجال.

البرامج:
• عق���د م�ؤمترات وفعاليات م�سرتكة مع امل�ؤ�س�سات املعنية 	

بخدمة اللغة العربية.
• تنفيذ برامج م�سرتكة مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة.	

المبادرات

أصبح من المهم إعادة النظر 
تدريس  استراتيجيات  في 
وأس�اليب  العربي�ة  اللغ�ة 

تقويم مخرجاتها.
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بالرغ���م مما تبذل���ه وزارات الرتبي���ة والتعليم من 
اأدوار حم�رية يف ت�سيري التعليم وتط�يره، اإل اأن التعليم 
بطبيعت���ه يتاأثر مب�ؤث���رات اجتماعية واأ�سري���ة متن�عة. 
ولأن جن���اح امل�ساعي الت���ي تبذلها ال����زارات تعتمد يف 
ج���زء مهم منه���ا على م���دى اإ�سهام الأ�س���رة على وجه 
اخل�س�����ض واملجتمع ب�س���كٍل عام يف اإيج���اد املحفزات 

لتحقي���ق اأه���داف التعلي���م، و�سمان دينامكي���ة تط�ره، 
ياأت���ي  هذا اله���دف لدعم الدور الذي تق����م به الأ�سرة 

التعليم مسؤولية اجتماعية بامتياز، واملجتمع يف العملية التعليمية. 

تع�زز بارتف�اع ثقاف�ة المجتم�ع 

وفعالية مشاركته.

الهدف االستراتيجي الخامس:   

تعزيز دور األسرة والمجتمع في التعليم 
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تعزيز دور األسرة في التعليم 

تركز هذه املبادرة على دعم الدور الرتب�ي لالأ�سرة 
نظ���رًا لأهميته يف تعزيز احلافز لدى الأبناء والرتباط 
اجل���دي باملدر�سة، و�سيعم���ل املكتب يف �سبيل ذلك على 
اإتاح���ة ن�اجت براجمه واإ�سدارات���ه لتك�ن ع�نًا لل�الدين 
يف تن�سئ���ة اأبنائه���م، وكذلك تكثيف الت�عي���ة الأ�سرية، 
وا�ستخ���دام الإع���الم يف اإبراز الدور امله���م لالأ�سرة يف 

حتقيق الأهداف التعليمية لأبنائها.

البرامج 
• اأدلة ترب�ية ت�ع�ية لالأ�سرة.	
• فعاليات الت�عية الأ�سرية.	
• التثقيف البيئي وال�سحي والإعالمي لالأ�سرة.	

تعزيز دور المجتمع في التعليم

ته���دف ه���ذه املب���ادرة اإىل اإيج���اد فعالي���ات تعزز 
العالق���ة بني املجتم���ع واملدر�سة. وتتي���ح ال�ستفادة من 
القدرات املجتمعي���ة يف دعم جه�د تط�ير التعليم. كما 
ت�ف���ر هذه املب���ادرة برامج ت�ع�ي���ة للمجتمع يف املجال 

التعليمي والرتب�ي. 

البرامج:
• حتفيز العمل الريادي الرتب�ي للمجتمع.	
• ال�سراكة املجتمعية يف الرتبية.	
• امل�ا�سم الثقافية.	

المبادرات

األس�رة  دور  يكتس�ب 
ف�ي  قص�وى  أهمي�ة 
يتحقق  ولكي  التعليم، 
هذا ال�دور فإن األس�رة 
التوجي�ه  إل�ى  بحاج�ة 

والتوعية.
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يرك���ز ه���ذا اله���دف عل���ى تعمي���ق الأث���ر الرتب����ي 
والتعليم���ي للخدم���ات التي يقدمها املكت���ب، والت��سع يف 
تقدميها وتعميم فائدتها. ومن اأهم جمالت هذا الهدف 
تقدمي الدعم وامل�س�رة ل�زارات الرتبية والتعليم يف الدول 
الأع�ساء يف املجالت التي حتتاجها، وذلك تاأ�سي�سًا على 
ت�جيهات امل�ؤمتر العام واملجل����ض التنفيذي الرامية اإىل 
ال�ستفادة من املعرفة املرتاكمة لدى املكتب، ودوره كبيت 
خ���ربة يف تعظيم القيم���ة امل�سافة لرباجم���ه، وا�ستثمار 
البع���د القت�س���ادي لتل���ك املعرف���ة واخل���ربة، �سمان���ا 

ل�ستمرارها وتعميما لفائدتها.

و�سمن �سياق هذ الهدف، �سيعمل املكتب على دعم 
وزارات الرتبية والتعليم يف الدول الأع�ساء فيما تتطلع 
اإلي���ه من خدمات ا�ست�سارية وتدريبي���ة متكاملة، ت�سمل 
حتلي���ل الحتياج���ات الفعلي���ة، وبناء اخلط���ط العملية 

لتط�ير ال�اقع الرتب�ي والتعليمي للدول الأع�ساء.

 

دور  اله�دف  ه�ذا   يع�زز 
المكت�ب بيتًا للخب�رة تعتمد 
التربية والتعليم  عليه وزارات 
لتطوير  مش�روعاتها  ضم�ن 

التعليم 

الهدف االستراتيجي السادس: 

إبراز دور المكتب بيتًا للخبرة في المجال التربوي
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الخدمات االستشارية والبحثية: 

امل�ؤهل���ة  اخل���ربات  م���ن  �سبك���ة  املكت���ب  ميتل���ك 
واملتخ�س�س���ة يف خمتلف جم���الت الرتبي���ة والتعليم. 
وق���د تراكم���ت ه���ذه اخل���ربة ع���رب �سن���ني ط�يل���ة من 
الت�ا�س���ل والتفاع���ل امل�ستم���ر م���ع العديد م���ن الأفراد 
وامل�ؤ�س�س���ات، ا�ستط���اع املكتب ا�ستثماره���ا ب�سكل فاعل 
يف التخطي���ط والتنفي���ذ للربام���ج الت���ي يق����م عليها. 
وباإم���كان املكت���ب اعتماًدا على ه���ذه ال�سبك���ة ال�ا�سعة 
يف  ا�ستثماره���ا  امل�ؤهل���ة،  اخل���ربات  م���ن  واملتن�ع���ة 
�س���كل خدم���ات ا�ست�سارية تق���دم لل����زارات واجلهات 
 الراغب���ة فيها، يف اإط���ار خطة ت�س�يقي���ة منظمة مبنية 

على الحتياجات. 

البرامج 
• الدرا�سات ال�ست�سارية.	
• التقاري���ر العلمية ح�ل م��س�ع���ات وق�سايا تعليمية 	

معينة.
• املراجع���ة والتحكي���م لنتائ���ج التقاري���ر والدرا�سات 	

وامل�سروعات التعليمية.

الخدمات التدريبية: 

يت�اف���ر لدى املكت���ب العديد من الربامج الت���ي تغطي طيًفا 
وا�سًع���ا من املجالت الرتب�ية ذات الأهمي���ة التطبيقية. وتغطي 
هذه الربامج جمالت وا�سعة، مثل: الإدارة املدر�سية، الإ�سراف 
الرتب����ي، التق�مي الرتب����ي، التق�مي الذات���ي للمدر�سة، تق�مي 
املعلم���ني، الختب���ارات التعليمي���ة مبختل���ف اأن�اعه���ا، الن�ساط 
الطالب���ي، امله���ارات احلياتي���ة، ونظ���م دعم الق���رار الرتب�ي، 
وغريه���ا. و�سيعمل املكتب م���ن خالل هذه املب���ادرة، وبالتعاون 
م���ع مركز التدريب الرتب����ي وامل�ؤ�س�سات التعليمي���ة والتدريبية 
الأخرى على حت�يل الربام���ج ذات املك�ن التطبيقي اإىل برامج 

تدريبية لها قيمتها واأهميتها يف امليدان.

البرامج 
• حت�ي���ل منتج���ات املكت���ب الن�عي���ة اإىل حقائ���ب تدريبي���ة 	

متخ�س�سة.
• التدريب عن ُبعد.	
• اإعداد املدربني.	
• املدار�ض ال�سديقة ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.	
• املدرب الزائر.	
• دورات تدريبية على هيئة خميمات متخ�س�سة.	
• التدريب التنفيذي للقيادات التعليمية.	

المبادرات

ينص ق�رار المؤتم�ر العام 
 4 ،3  ( ) 4(، فق�رة   رق�م 
( المنعق�د ف�ي المنام�ة 
-30 بتاري�خ   22 ال�دورة 

المالية  لل�دورة   2012/10/31
1434 و1435 ه�� على أن 
يق�وم المكت�ب بدراس�ة 
إضافي�ة  مص�ادر  إيج�اد  
خ�الل  م�ن  للتموي�ل 
التعاقدي�ة  المش�روعات 

وتسويق البرامج المنتجة.
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االعتماد المهني

اإط���ار  يف  املكت���ب  نفذه���ا  الت���ي  الربام���ج  ت�ف���ر 
م�س���روع التط�ير ال�سام���ل للتعليم العدي���د من الن�اجت 
ذات الأهمي���ة اخلا�س���ة يف جم���ال اجل����دة ،  ومته���ني 
وته���دف  والتق����مي.  املدر�س���ي  والعتم���اد  التعلي���م 
الن����اجت وعق���د �س���راكات  تل���ك  اإىل تفعي���ل  املب���ادرة 
مهني���ة متكن املكتب م���ن تقدمي خدمات تق����مي الأداء 
 امل�ؤ�س�س���ي والتمه���ني وفق���ًا لروؤية واحتياج���ات وزارات 

الرتبية والتعليم.

البرامج 
• التهيئة للرخ�ض املهنية.	
• العتماد املدر�سي.	

التطبيقات  التقنية

يت�فر لدى املكتب العديد من الإ�سدارات املطب�عة 
الهام���ة يف خمتل���ف املج���الت التعليمي���ة وامل�جهة اإىل 
فئ���ات متن�ع���ة م���ن امل�ستفيدي���ن. وميثل حت�ي���ل هذه 
الإ�س���دارات وغريها من ن�اجت الربام���ج ذات العالقة 
اإىل اإ�س���دارات اإلكرتوني���ة وتفاعلي���ة ا�ستثم���اًرا وا�سح 
اجل���دوى، لي����ض فقط من ناحي���ة تعمي���م الفائدة لهذه 
املنتج���ات، وو�س�له���ا اإىل امل�ستهدف���ني به���ا، ولكن اإىل 

تعظيم قيمتها القت�سادية.  

البرامج:   
• التطبيقات الذكية .	
• الكتاب الإلكرتوين.	
• الكتاب ال�س�تي )امل�سم�ع(.	
• الت�ا�سل الجتماعي للرتب�يني .	
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يعد البن���اء امل�ؤ�س�سي من اأبرز ركائ���ز النجاح التي 
يق�م عليها جناح امل�ؤ�س�سات يف حتقيق الر�سالة والغاية 
م���ن وج�دها، كما اأنها ت�سكل الأداة الفاعلة نح� حت�يل 
اخلط���ط اإىل واق���ع عملي له نتائج���ه واآث���اره يف البيئة 
املحيطة. وبالدرجة التي يظهر بها متما�سًكا ومتناغًما، 

فاإن الأثر يك�ن اأكرث و�س�ًحا وفاعليًة.    

وعند حتلي���ل البيئة الداخلي���ة للمكتب برزت بع�ض 
الفج����ات يف البني���ة امل�ؤ�س�سية. وبناًء عل���ى ذلك، فقد 
تبن���ت ال�سرتاتيجي���ة خم����ض مب���ادرات اأ�سا�سية تعنى 

بتق�ية البيئة الداخلية . 

كم�ا يتطل�ع المكت�ب إل�ى 
مش�روعات  ف�ي  اإلس�هام 
يحتاج  فإن�ه  التعليم  تجوي�د 
إلى تأكي�د تجوي�د عملياته 

الداخلية.

الهدف االستراتيجي السابع: 

تعزيز البنية المؤسسية 



61

تطوير الموارد البشرية

تعمل هذه املبادرة عل���ى تعزيز امل�ارد الب�سرية من 
خالل حتدي���د املعرف���ة املرتاكمة لدى اأب���رز الفاعلني، 
ومن ثم بناء النم�ذج املعريف، واإيجاد الق�الب املنا�سبة 
ل�ستيعابه���ا. كما ت�ستمل عل���ى اإدارة اجلدارة ال�ظيفية 
تنميته���ا  عل���ى  والعم���ل  والإداري���ة،  والفني���ة  املهني���ة 
وتعزيزه���ا، بحي���ث تدع���م وتنم���ي املعرف���ة امل�ؤ�س�سية 

املطل�بة للمكتب. 

كم���ا تت�سمن املب���ادرة تط�ي���ر نظ���ام اإدارة الأداء 
ال�ظيف���ي �سمن مفه����م الأداء امل�ؤ�س�س���ي الذي يرتكز 
عل���ى تط�ير معاي���ري ومقايي����ض اأداء ملم��س���ة بغر�ض 

ال��س�ل اإىل م�ست�ًى عاٍل من التميز.

البرامج: 
• اإدارة اجلدارات ال�ظيفية.	
• اإدارة الأداء للم�ارد الب�سرية.	
• تط�ير قدرات الكفاءات الب�سرية العاملة يف املكتب.	

بناء قدرات الموارد المالية

ترك���ز ه���ذه املب���ادرة ح�ل بن���اء الق���درات الذاتية 
الالزم���ة لإيجاد م�ارد مالي���ة متن�عة وذلك من خالل 

تعزيز القدرات الت�س�يقية وبناء ال�سراكات. 

البرامج:
•  ت�س�يق برامج ومنتجات املكتب.	
•  بناء �سراكات ا�سثمارية مع القطاع الأهلي .	

المبادرات

توظي�ف  المه�م  م�ن 
التقني�ة ف�ي األعم�ال 
وتط��ويره�ا  اإلداري�ة 
وج�ود  األه�م  ولك�ن 
اإلنس�ان القادر المتطلع 

إلى اإلنجاز.
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تطوير البنية التنظيمية

تعم���ل هذه املب���ادرة عل���ى تط�ير الأ�س����ض التنظيمية 
للمكتب، بغر����ض حتديث ال�سيا�سات والإج���راءات لكافة 
العملي���ات الإداري���ة والفني���ة وفًق���ا لأف�س���ل املمار�س���ات 

التنظيمية املتعارف عليها مهنيًّا.

البرامج: 
• تط�ير معايري تقييم اأداء العاملني يف املكتب.	
• حتديث الل�ائح التنظيمية.	
• تط�ير معايري اإدارة امل�ساريع.	
• تط�ير معايري اجل�دة الإدارية.	

تطوير البنية التقنية
ت�سعى هذه املبادرة اإىل تق�ية البنية التقنية، وتط�يرها 
مب���ا يدعم حت�س���ني املمار�س���ة التطبيقية لالأعم���ال، ورفع 
م�ست�ى الفاعلية والكفاءة الت�سغيلية، لن�سر خدمات املكتب 

يف ال��سط الرتب�ي لدى الدول الأع�ساء.  

البرامج:
• بن���اء نظم املعل�مات وحتديث ق�اعد البيانات وتط�ير 	

مكتبة املكتب.
• الب�ابة الإلكرتونية ملكتب الرتبية	

تطوير الشراكات المهنية

ته���دف هذه املبادرة اإىل حت�ي���ل املكتب لي�سبح بيت 
خ���ربة ي�سه���م يف دعم ال�سيا�س���ات والت�جه���ات الرتب�ية 
ل�سالح ال���دول الأع�ساء عرب تعزيز الق���درات امل�ؤ�س�سية 
والفني���ة للمكتب، ومن خالل بناء �سبكة وا�سعة ومتكاملة 

من ال�سراكات املهنية.

البرامج:
• تك�ين �سبكة من املخت�سني واخلرباء املتعاونني.	
• عقد �سراكات مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات وبي�ت اخلربة.	



6
خطة البرامج ومؤشرات األداء
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خطة البرامج ومؤشرات األداء 
 يهدف ه���ذا الق�س���م اإىل ا�ستعرا����ض برامج املب���ادرات مق�سمًة ح�س���ب الأهداف 
ال�سرتاتيجي���ة، وقد مت حتدي���د اأول�يات تنفيذ الربامج على امت���داد �سن�ات اخلطة بناًء 
عل���ى اأهميتها وم���دى احلاجة له���ا وم���دى ارتباطها مبعاجل���ة الق�ساي���ا ال�سرتاتيجية، 
وعالقتها بتحقيق الروؤية والأهداف ال�سرتاتيجية، وارتباطها مبعاجلة م�اطن التط�ير. 

كما متت مراعاة جانب املرونة يف تنفيذ بع�ض الربامج املمتدة بحيث ت�ست�عب برامج 
فرعية وفقًا للمتطلبات الت���ي حتتاجها الدول الأع�ساء والإمكانات املتاحة للمكتب وذلك 

على امتداد �سن�ات اخلطة. 

 اإ�ساف���ًة اإىل ذل���ك، فاإن  هذا الق�سم ي�ستمل على م�ؤ�س���رات ومقايي�ض الأداء التي من 
 )Logic Model( ساأنها دعم جناح تطبيق الأهداف ال�سرتاتيجية وفقًا لنم�ذج املنطق�
ال����ارد تف�سيله يف الق�سم الأول من الدليل  وال���ذي يعمل على قيا�ض املخرجات والن�اجت 

لالأهداف ال�سرتاتيجية. 
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الهدف االستراتيجي األول:

تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول األعضاء

م�سمى الربامجاملبادرة
ال�سن�ات

20132014201520162017201820192020

اللقاءات الت�ساورية وال�زارية التن�سيق والتعاون والتكامل اخلليجي

الأجهزة املتناظرة

اإ�سدار التقارير الرتب�ية امل�سرتكة 

 التعاقد امل�حد

تبادل املعلمني واخلربات الرتب�ية

اإن�ساء ق�اعد بيانات تعليمية م�حدة

عقد الفعاليات الرتب�ية الدوليةالتن�سيق والتعاون الدويل

التعاون مع املنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية

تن�سيق وتكامل م�ساركات الدول الأع�ساء يف املنظمات 
والفعاليات الرتب�ية الإقليمية والدولية
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معايير ومقاييس األداء

الن�اجتاملقيا�ضامل�ؤ�سر

مبقايي�ض عدد الفعاليات امل�سرتكة م�ؤ�سر التن�سيق والتعاون  امل��خ��رج��ات  م���ؤ���س��رات  مقايي�ض  دع��م  �سيتم 
وانطباعات  واآراء  م�اقف  على  تعتمد  )الأث��ر(  للن�اجت 
.)Logic Model( امل�ستفيدين وفقًا لنم�ذج املنطق عدد التقارير الرتب�ية امل�سرتكة

ن�سبة الت��سيات الرتب�ية املنفذة م�ؤ�سر التكامل

حجم التعاقدات امل�سرتكة 

ن�سبة ج�انب التكامل يف الأنظمة وال�سيا�سات الرتب�ية
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الهدف االستراتيجي الثاني :

تنمية النشء لتعزيز قيم المواطنة

ال�سن�اتم�سمى الربامجاملبادرة
20132014201520162017201820192020

الدورة الريا�سية املدر�سيةالفعاليات الك�سفية والريا�سية

امللتقى الك�سفي

امل�ساهمة يف الربنامج الك�سفي )ر�سل ال�سالم(.

تبادل الزيارات الطالبية.الفعاليات الجتماعية والثقافية

امل�سرح املدر�سي اخلليجي.

مناذج تطبيقية ملفاهيم الرتبية على امل�اطنة.

امل�سابقات الثقافية والإعالمية للطالب.

ر�سائل اإعالمية ترب�ية ح�ل امل�اطنة والت�سامح وقب�ل الراأي 
والراأي الآخر.

 - ر�سائل اإعالمية يف الرتبية

تنمية املهارات القيادية لدى الطلبة.

ندوات ولقاءات طالبية م�سرتكة

الربجميات التعليمية للمهارات احلياتية

برامج اأكادميية واأن�سطة )يف �س�رة برجميات( للطلبة.

اأوملبياد الريا�سيات.الفعاليات العلمية

اأوملبياد العل�م.

اأوملبياد اللغة العربية.

جائزة التف�ق الدرا�سي.
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معايير ومقاييس األداء

الن�اجتاملخرجاتامل�ؤ�سرات

�سيتم دعم مقايي�ض م�ؤ�سرات املخرجات مبقايي�ض للن�اجت )الأثر( تعتمد على م�اقف عدد الفعاليات م�ؤ�سر الفعاليات العلمية والثقافة
.)Logic Model( واآراء وانطباعات امل�ستفيدين وفقًا لنم�ذج املنطق

عدد امل�ستفيدين 

م�ؤ�سر الفعاليات  الك�سفية 
والريا�سية

عدد الفعاليات 

عدد امل�ستفيدين 

م�ؤ�سر الفعاليات  الجتماعية 
والفنية

عدد الفعاليات 

عدد امل�ستفيدين 
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الهدف االستراتيجي الثالث:

تطوير السياسات التعليمية ، ونشر أفضل الممارسات

م�سمى الربامجاملبادرة
ال�سن�ات

20132014201520162017201820192020

جت�يد التعليمتط�ير النظم التعليمية
ال�ستثمار يف التعليم

الإدارة التعليمية
       - اإدارة امل�ؤ�س�سات التعليمية

التق�مي الرتب�ي
رعاية امل�ه�بني

      -ال�سرتاتيجيات والإجراءات
حتليل ال�سيا�سات الرتب�ية

معايري املناهج والتق�ميتط�ير املعايري
معايري الرتخي�ض.

 معايري معادلة ال�سهادات
معايري تقنية الت�سالت واملعل�مات يف التعليم
معايري تعليم وتعلم ذوي الحتياجات اخلا�سة 

       -تطبيق مناهج التعليم العام على التالميذ ذوي الحتياجات الرتب�ية اخلا�سة
بناء وحتليل امل�ؤ�سرات الرتب�ية

الظ�اهر واملمار�سات 
التعليمية

الدافعية للتعلم.
الفاقد التعليمي

- تغيب الطلبة يف مدار�ض التعليم العام بالدول الأع�ساء وعالقته ببع�ض املتغريات التعليمية والبيئية

اأداء املعلم
-   واقع املعلم والع�امل امل�ؤثرة يف اأدائه يف الدول الأع�ساء.
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م�سمى الربامجاملبادرة
ال�سن�ات

20132014201520162017201820192020

ر�سد ون�سر اأف�سل املمار�سات 
الرتب�ية والتعليمية والتعريف 

بها

 اإ�سدار ربع �سن�ي باأحدث ن�اجت البحث الرتب�ي.
جائزة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج )للدرا�سات والبح�ث والتجارب وامل�سروعات الرتب�ية(.

طباعة ون�سر: كتب ترب�ية، اإ�سدار كتب ثقافية لالأطفال، اإ�سدار كتيبات لن�سر الثقافة العلمية. 
التعريب.

 PIRLS،(  بناء الكفايات ال�طنية يف جمال الدرا�سات الدولية للعل�م والريا�سيات، والقراءة
TIMSS، ... اإلخ(.

جملة ر�سالة اخلليج العربي.
الدعم الفني ملعدي التقرير النهائي عن حتقيق اأهداف التعليم للجميع.

احللقات النقا�سية 
- املركز العربي للبح�ث

تنمية مهارات احلل�ل الإبداعية للم�سكالت.

 معايير ومقاييس األداء

الن�اجتاملخرجاتامل�ؤ�سرات

)الأثر( عدد البح�ث التحليلية وال�ست�سرافية م�ؤ�سر  الدرا�سات للن�اجت  مبقايي�ض  املخرجات  م�ؤ�سرات  مقايي�ض  دعم  �سيتم 
املنطق  لنم�ذج  وفقًا  امل�ستفيدين  وانطباعات  واآراء  م�اقف  على   تعتمد 

.)Logic Model( عدد الدرا�سات التق�ميية وامل�سحية  

عدد الفعاليات الفكرية م�ؤ�سر  الفعاليات

عدد امللتقيات

عدد م�ساريع ال�سيا�سات م�ؤ�سر  �سناعة الت�جه

عدد منتجات تط�ير املعايري
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الهدف االستراتيجي الرابع:

تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها 

ال�سن�اتم�سمى الربامجاملبادرة
20132014201520162017201820192020

تط�ير �سيا�سات تعليم اللغة العربية

تط�ير معايري مناهج اللغة العربية
- معايري تعليم اللغة العربية يف ال�سف�ف الأولية

- ندوة بعن�ان: نح� منهج جديد للغة العربية يف التعليم العام

تط�ير �سيا�سات تق�مي اأداء الطالب يف اللغة العربية
- اأ�ساليب تقييم الطلبة يف اللغة  العربية – ال�اقع واملاأم�ل

تط�ير معايري اختيار واإعداد وتدريب معلمي اللغة العربية 

تط�ير ا�سرتاتيجيات تدري�ض اللغة العربية
- ور�سة عمل ح�ل ت�ظيف التقنية يف تدري�ض اللغة العربية

درا�سة �سعف خمرجات التعليم يف اللغة العربية

تط�ير املحت�ى العربي يف املجال 
الرتب�ي

تط�ير حمت�ى مناهج اللغة العربية يف جمال مفاهيم العروبة والبعد العربي

تط�ير من�ذج للمكتبة القرائية يف املدار�ض

م�سابقة التاأليف لالأطفال

تط�ير وحدات اأكادميية لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. 

اإعداد برامج اأكادميية واأن�سطة تخدم اللغة العربية

عقد �سراكات مع امل�ؤ�س�سات 
والهيئات ذات العالقة

عقد م�ؤمترات وفعاليات م�سرتكة مع امل�ؤ�س�سات املعنية بخدمة اللغة العربية

تنفيذ برامج م�سرتكة مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة
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معايير ومقاييس األداء

الن�اجتاملخرجاتامل�ؤ�سرات

)الأث��ر( عدد بح�ث ودرا�سات اللغة العربيةم�ؤ�سر  الدرا�سات للن�اجت  مبقايي�ض  املخرجات  م�ؤ�سرات  مقايي�ض  دعم  �سيتم 
املنطق  لنم�ذج  وفقًا  امل�ستفيدين  وانطباعات  واآراء  تعتمد على م�اقف 

.)Logic Model(
عدد الدرا�سات التق�ميية وامل�سحية  يف جمال تعلم اللغة.

حجم التعريبم�ؤ�سر الإ�سدارات

حجم التاأليف

عدد التقارير

عدد م�ساريع تط�ير تعلم اللغة العربية.م�ؤ�سر  �سناعة الت�جه

عدد م�ساريع تط�ير املعايري يف اللغة العربية.
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الهدف االستراتيجي الخامس :

تعزيز دور األسرة والمجتمع في التعليم

م�سمى الربامجاملبادرة
ال�سن�ات

20132014201520162017201820192020

اأدلة ترب�ية ت�ع�ية لالأ�سرةتعزيز دور الأ�سرة يف التعليم

فعاليات الت�عية الأ�سرية

التثقيف البيئي وال�سحي والإعالمي لالأ�سرة

حتفيز العمل الريادي الرتب�ي للمجتمعتعزيز دور املجتمع يف التعليم

ال�سراكة املجتمعية يف الرتبية

امل�ا�سم الثقافية ملكتب الرتبية 
- املركز الرئي�سي

- املركز العربي للبح�ث
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معايير ومقاييس األداء

الن�اجتاملخرجاتامل�ؤ�سرات

�سيتم دعم مقايي�ض م�ؤ�سرات املخرجات مبقايي�ض للن�اجت )الأثر( تعتمد على م�اقف عدد الأدلةم�ؤ�سر دور الأ�سرة يف التعليم
.)Logic Model( واآراء وانطباعات امل�ستفيدين وفقًا لنم�ذج املنطق

عدد الفعاليات

عدد الربامج الت�ع�ية

عدد امل�ستفيدين

عدد الربامج املجتمعيةم�ؤ�سر دور املجتمع يف التعليم

عدد الفعاليات

عدد امل�ساركني

عدد اجل�ائز
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الهدف االستراتيجي السادس :

إبراز دور المكتب بيتًا للخبرة في المجال التربوي

م�سمى الربامجاملبادرة
ال�سن�ات

20132014201520162017201820192020

الدرا�سات ال�ست�ساريةاخلدمات ال�ست�سارية والبحثية
التقارير العلمية ح�ل م��س�عات وق�سايا تعليمية معينة

املراجعة والتحكيم لنتائج التقارير والدرا�سات وامل�سروعات التعليمية

حت�يل منتجات املكتب الن�عية اإىل حقائب تدريبية متخ�س�سة اخلدمات التدريبية
التدريب عن ُبعد

اإعداد وت�سميم احلقائب التدريبية
)Customized Training( دورات تدريبية ح�سب الحتياج

برامج خارج الإطار
احلقائب التدريبية

اإعداد املدربني
املدار�ض ال�سديقة ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج

املدرب الزائر 
دورات تدريبية على هيئة خميمات متخ�س�سة

التدريب التنفيذي للقيادات التعليمية

التهيئة للرخ�ض املهنيةالعتماد املهني
العتماد املدر�سي

التطبيقات الذكية التطبيقات التقنية
الكتاب اللكرتوين

الكتاب ال�س�تي )امل�سم�ع(
الت�ا�سل الجتماعي للرتب�يني
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معايير ومقاييس األداء

الن�اجتاملخرجاتامل�ؤ�سرات

�سيتم دعم مقايي�ض م�ؤ�سرات املخرجات مبقايي�ض للن�اجت )الأثر( تعتمد على م�اقف الزيادة يف عدد الإ�سدارات م�ؤ�سر املنتجات
.)Logic Model( واآراء وانطباعات امل�ستفيدين وفقًا لنم�ذج املنطق

الزيادة يف حجم الطباعة 

الزيادة يف عدد املنتجات 

الزيادة يف ن�سبة النت�سار

الزيادة يف عدد امل�ستفيدين م�ؤ�سر امل�ستفيدين

الزيادة يف ن�سبة ال�سرائح امل�ستفيدة

ايرادات الإ�سدارات م�ؤ�سر الإيرادات

ايرادات ال�سرتاكات 

ايرادات امل�ساريع

ايرادات التدريب 
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الهدف االستراتيجي السابع :

تعزيز البنية المؤسسية

م�سمى الربامجاملبادرة
ال�سن�ات

20132014201520162017201820192020

اإدارة اجلدارات ال�ظيفيةتط�ير امل�ارد الب�سرية

اإدارة الأداء للم�ارد الب�سرية 

تط�ير قدرات الكفاءات الب�سرية العاملة يف املكتب

ت�س�يق برامج ومنتجات املكتببناء قدرات امل�ارد املالية

بناء �سراكات ا�ستثمارية مع القطاع الأهلي

تط�ير معايري تقييم اأداء العاملني يف املكتبتط�ير البنية التنظيمية

حتديث الل�ائح التنظيمية.

تط�ير معايري اإدارة امل�ساريع

تط�ير معايري اجل�دة الإدارية 

بناء نظم املعل�مات وحتديث ق�اعد البيانات  وتط�ير مكتبة املكتبتط�ير البنية التقنية

الب�ابة الإلكرتونية ملكتب الرتبية

تك�ين �سبكة من املخت�سني واخلرباء املتعاونني تط�ير ال�سراكات املهنية

عقد �سراكات مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات وبي�ت اخلربة.
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معايير ومقاييس األداء

الن�اجتاملخرجاتامل�ؤ�سرات

�سيتم دعم مقايي�ض م�ؤ�سرات املخرجات مبقايي�ض للن�اجت )الأثر( تعتمد على م�اقف ن�سبة اجلدارات غري املت�افرة من اإجمايل اجلدارات امل�ؤ�س�سيةم�ؤ�سر تنمية امل�ارد الب�سرية
.)Logic Model( واآراء وانطباعات امل�ستفيدين وفقًا لنم�ذج املنطق معدل الت�سرب املهني 

م�ؤ�سر  كفاءة البنية التنظيمية 
للمكتب

عدد ال�سهادات املهنية لبيئة العمل )عدد �سهادات معايري اجل�دة املكت�سبة( 

ن�سبة تغطية اأف�سل املمار�سات للعمليات الإدارية والتقنية والفنية 

عدد ال�سراكات املهنية 

م�ؤ�سر كفاءة البنية الأ�سا�سية 
للمكتب

كفاءة ال�ستخدام للمعدات= )الدوام ال�سهري-اجمايل اوقات الأعطال وال�سيانة(/
وقت الدوام الأ�سب�عي 

كفاءة ا�ستخدام الأ�س�ل )ال�حدات املنتجة/الطاقة النتاجية(

ج�دة خمرجات =)ن�سبة ال�حدات غري املعيبة(

الت�اجدية )Availability(م�ؤ�سر كفاءة  تقنية املعل�مات

)Reliability( العتمادية
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إدارة التغيير ومتطلبات التحول

يهدف هذا الق�سم اإىل ا�ستعرا�ض كيفية اإدارة 
التغي���ري لتطبيق اخلط���ة ال�سرتاتيجية بغر�ض تخفيف 
الآث���ار اجلانبي���ة التي تن�س���اأ عن تعديل م�س���ار املكتب، 
ليت�اكب م���ع متطلبات التح�ل، واإع���ادة مت��سعه وفًقا 
للروؤي���ة والر�سال���ة والقي���م امل�ؤ�س�سية، والأه���داف التي 
حددتها ال�سرتاتيجية  وما قد يرتتب على تطبيقها من 

متطلبات خالل الفرتة القادمة. 

كم���ا تت�سمن املب���ادرة تط�ي���ر نظ���ام اإدارة الأداء 
ال�ظيف���ي �سمن مفه����م الأداء امل�ؤ�س�س���ي الذي يرتكز 
عل���ى تط�ير معاي���ري ومقايي����ض اأداء ملم��س���ة بغر�ض 

ال��س�ل اإىل م�ست�ًى عاٍل من التميز.

إدارة التغيير
ق���د ينط�ي عل���ى تطبيق اخلط���ة ال�سرتاتيجية العديد 
م���ن التحديات الت���ي ترتكز ح�ل التغي���ريات املحتملة، 
ومن ث���م يبداأ ظه�ر بع�ض �س�ر واأ�س���كال املقاومة التي 
تعي���ق تنفي���ذ اخلط���ط الت�سغيلي���ة. ل���ذا، فق���د ت�سمن 
اجلدول الآتي اأبرز الأن�سطة والفعاليات الالزمة لإدارة 
التغي���ري لتطبي���ق اخلط���ة ال�سرتاتيجية للمكت���ب وفقًا 
لنم����ذج )ADKAR( ال�ارد تف�سيل���ه يف الق�سم الأول 

من الدليل.

البيانالن�ساطمم

•ال�عي1 والأه��داف مط�يات وم�اد تعريفية	 والقيم  والر�سالة  ال��روؤي��ة  حت���ي  تعريفية  م���اد  اإع��داد 
با�ستخدام  وذلك  املكتب،  مرافق  كافة  يف  ون�سرها  ال�سرتاتيجية 

العديد من ال��سائل.
•الرغبة2 التد�سني، حلث �سل�سلة من الفعاليات	 العمل مثل حفل  الفعاليات وور�ض  عقد �سل�سلة من 

للت�جهات  وفقًا  التف�سيلية  تط�ير خططها  على  واملراكز  الإدارات 
ال�سرتاتيجية.

•املعرفة3 م�سادر املعل�مات	
• الربامج التط�يرية التدريبية	
• مبادرات حت�سني البيئة 	

الداخلية

يتعلق  وم��ا  باخلطة،  اخلا�سة  وم�سادرها  املعل�مات  كافة  اإتاحة 
تطبيق  ب��اإدارة  اخلا�سة  املبادرات  بع�ض  تبني  خالل  من  بتطبيقها 
وعقد  التدريبية،  الحتياجات  م�سح  اإىل  بالإ�سافة  ال�سرتاتيجية، 
احلالية  املهارات  م�ست�يات  لتح�سني  الالزمة  التدريبية  الربامج 

ملن�س�بي املكتب.
•املقدرة4 ال�ست�سارات وبرامج الإر�ساد	

• نظام التحفيز 	
تنفيذ مبادرات تعزيز البنية امل�ؤ�س�سية للمكتب واملراكزه التابعة له، 
مع ت�فري برامج لالإر�ساد العملي، لتمكني ذوي العالقة من اكت�ساب 

اخلربات.
•التعزيز5 وي�سمل الأدوات التحفيزية	 واملعن�ية،  املادية  التحفيزية  الأدوات  بع�ض  وطرح  تط�ير 

تعزز  التي  الحتفالية  الفعاليات  بع�ض  وعقد  نظام احل�افز،  ذلك 
من الرغبة يف حتقيق املزيد من التغيري عند تنفيذ اأبرز املبادرات 

ال�سرتاتيجية.
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متطلبات  التحول

يعتم���د جناح تنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية على ت�فري كافة املتطلبات للتنفيذ، وفيما 
ياأت���ي اأبرز املتطلبات الت���ي تر�سم خارطة الطريق والإطار ال���ذي ي�سكل مبجمله "خطة 

اخلطة" نح� تفعيل اخلطة ال�سرتاجتية:

اعتماد م�سروع اخلطة ال�سرتاتيجية وامل�ازنة التقديرية.. 1
تنفيذ برنامج للت�ا�سل مع كبار امل�س�ؤولني يف الدول الأع�ساء بهدف التعريف . 2

باخلطة ال�سرتاتيجية، واأبرز املبادرات ال�سرتاتيجية ال�اردة فيها. 
اعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب مبا يت�اكب مع اخلطة ال�سرتاتيجية للمكتب. . 3
اعتماد تاأ�سي�ض املجل�ض ال�ست�ساري املقرتح، وت�سكيله من خربات دولية. . 4
تط�ي���ر برنام���ج لالإحالل، مع �سم���ان ان�سيابية تطبيقه عل���ى �ساغلي بع�ض . 5

ال�ظائف القيادية والإ�سرافية يف املكتب، واملراكز التابعة له.
تفعيل الإدارات املقرتحة وح�سد الإمكانات الب�سرية والتنظيمية لها. . 6
تبن���ي برنام���ج اإدارة التغي���ري)Change Management(، وفق���ًا لنم�ذج . 7

 .)ADKAR(
 تاأ�سي����ض جلن���ة داخلي���ة ملتابع���ة اخلط���ة، اأو تفعي���ل م���ا ي�ازيه���ا م���ن هيئة . 8

اإدارية قائمة.
9 . Balanced-تفعيل مب���ادرة لإدارة الأداء امل�ؤ�س�سي )بطاق���ة الأداء املت�ازن

 .)Scorecard

تبن���ي مب���ادرات البناء امل�ؤ�س�سي وفًق���ا لالأول�يات ال����اردة يف خطة الربامج . 10
وم�ؤ�سرات الأداء. 


