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كلمــات مضيئــة
«ال يخفى �أنّ التعليم �أ�سا�س التنمية ،ففي مراحله املتعددة ومن خالل مناهجه
املتنوعة تعد القوى العاملة الوطنية الالزمة لإدارة عجلة التنمية وتنفيذ
براجمها يف �شتى امليادين؛ لذلك كان البد لنجاح خطط التنمية وبراجمها
التنفيذية على النحو املبتغى وامل�ستوى املطلوب من �ضمان جودة خمرجات
التعليم والنهو�ض مبختلف �أنواعه ومراحله وف ًقا لل�سيا�سة العامة للدولة،
ومبا ي�ؤدي �إىل بلوغ الأهداف التي ن�سعى جمي ًعا �إىل حتقيقها .وخالل الفرتة
املن�صرمة طبقت يف عمان �أنظمة ومناهج تعليمية متنوعة وبرامج تدريبية
وت�أهيلية متعددة� ،إال �إنَّ الأمر يتطلب �إيالء عناية �أكرب للربط بني خمرجات
التعليم ومتطلبات �سوق العمل .لذلك ف�إنه من �أولويات املرحلة التي منر بها
واملرحلة القادمة التي ن�ست�شرفها مراجعة �سيا�سات التعليم وخططه وبراجمه
وتطويرها مبا يواكب املتغريات التي ي�شهدها الوطن ،واملتطلبات التي يفر�ضها
التقدم العلمي والتطور احل�ضاري و�صوال �إىل بناء جيل م�سلح بالوعي واملعرفة
والقدرات املطلوبة للعمل املفيد.
وما �إن�شاء جمل�س التعليم �إال للنهو�ض بهذا القطاع؛ لذلك يجب على �سائر
اجلهات امل�شرفة على التعليم مبختلف �أنواعه وم�ستوياته �أن تتعاون مع هذا
املجل�س بكل فاعلية وجدية ومثابرة ،وال يفوتنا يف هذا املقام �أن ندعو جمل�س
عمان �إىل تقدمي ر�ؤاه و�أفكاره يف هذا ال�ش�أن �إىل جمل�س التعليم ،ونحن على
ثقة ب�أن اجلهود امل�شرتكة �سوف ت�ؤدي �إىل النتيجة املرجوة مب�شيئة اهلل».
من خطاب ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد – حفظه اهلل ورعاه –
خالل تر�ؤ�سه دور االنعقاد ال�سنوي ملجل�س ُعمان لعام 2012م

تقديم

التنمية الذي مل يعد حم�صو ًرا يف العن�صر االقت�صادي،
ً
مرتبطا مبفهوم التنمية امل�ستدامة التي من
بل �أ�صبح
�أبرز دعائمها التنمية الب�شرية ،واالقت�صاد املبني على
املعرفة ،وتعزيز ال�ك�ف��اءات وامل �ه��ارات ل��دى الأف ��راد،
وحيث � َّإن ال�سلطنة مت ّر مبرحلة انتقالية من اقت�صاد
معتمد على النفط �إىل �سيا�سة التنويع االقت�صادي؛ ف� َّإن
كل هذه التطورات توجب تطوير املنظومة التعليمية؛
جلعل �أهدافها وغاياتها مت�صلة بالتنمية ال�شاملة للفرد،
ومتكينه من التعامل مع املتغريات اجل��دي��دة وتعزيز
قدرته على املناف�سة عامل ًّيا		.

أ�سي�سا على ذلك و�إدرا ًكا من الإرادة ال�سامية لأهمية
وت� ً
مواكبة التعليم للتطورات ال�سريعة يف جمال املعرفة
والتقانة؛ فقد جاء التوجيه ال�سامي من لدن ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابـو�س بن �سعيد املعظم
 حفظه اهلل ورعاه  -يف خطابه ال�سامي يف دور االنعقادُيعد التعليم �أهم ركائز التنمية امل�ستدامة على خمتلف ال�سنوي للفرتة اخلام�سة ملجل�س عمان ٢٠١١م بالرتكيز
�أ�صعدتها البيئية واالقت�صادية واالجتماعية ،وهو على �أن تتحلى الأجيال امللتحقة بركب التعليم بالوعي
من الأولويات التي تعتمدها ال��دول يف تنمية مواردها وامل�س�ؤولية ،وتتمتع باخلربة واملهارة والتطلع �إىل م�ستوى
الب�شرية التي ت �ع � ِّول عليها يف املناف�سة على �صعيد معريف �أرقى و�أرفع ،موج ًها � -أبقاه اهلل � -إىل �ضرورة
االقت�صاد العاملي املفتوح يف هذا الع�صر.
�إج��راء تقييم �شامل للعملية التعليمية بال�سلطنة؛ من
وقد �أدركت حكومة �سلطنة ُعمان �أهمية التعليم يف قيادة �أجل حتقيق تلك التطلعات واال�ستفادة من فر�ص العمل
التنمية ال�شاملة للدولة؛ فوجهت خططها التعليمية مع املتاحة يف خمتلف القطاعات الواعدة يف ال�سلطنة.
بداية النه�ضة املباركة نحو ن�شر التعليم وتعميمه مبا وت�أكيدً ا على تلك الإرادة الواعية والتوجيهات ال�سامية
يواكب اخلطط التنموية للدولة .وها هي تويل يف املرحلة فقد تناول اخلطاب ال�سامي جلاللته � -أعزه اهلل  -يف
الراهنة
ً
اهتماما كب ًريا لنوعية التعليم وجودته ،وذلك العام التايل ويف دور االنعقاد ال�سنوي للفرتة اخلام�سة
من �أجل تعزيز نه�ضة املجتمع العماين وتقدمه مبقومات مبجل�س عمان ٢٠١٢م ذات املنطلقات والثوابت ،فكان
العلم املعا�صر واملعرفة املتجددة والقيم الرفيعة ،جن ًبا الت�أكيد ال�سامي على «مراجعة �سيا�سات التعليم وخططه
�إىل جنب مع كفاءة املوارد الب�شرية للقيام ب�أدوارها يف وبراجمه وتطويرها مبا يواكب املتغريات التي ي�شهدها
التنمية الوطنية.
الوطن واملتطلبات التي يفر�ضها التقدم العلمي والتطور
جيل م�سلح بالوعي واملعرفة
� َّإن عامل اليوم ي�شهد تغريات جوهرية نتيجة للتطورات احل�ضاري ،و�صوال �إىل بناء ٍ
العلمية وث ��ورة تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ،وت�غ�ير مفهوم والقدرات املطلوبة».

ويف �سبيل تنفيذ التوجيهات ال�سامية حل�ضرة �صاحب وبناء القدرات ،ونقل امل�س�ؤوليات للم�ؤ�س�سات التعليمية،
اجلاللة ال�سلطان املعظم � -أع� َ�زّه اهلل  -وبعد مرحلة وتبني �أ�سلوب يعتمد على املخرجات.
قام خاللها جمل�س التعليم العايل (�ساب ًقا) بدور مهم
كما تناولت اال�سرتاتيجية �أب�ع��اد املنظومة التعليمية
يف تطوير منظومة وبنية التعليم العايل يف ال�سلطنة
كافة م��ن خ�لال خم�س ا�سرتاتيجيات فرعية ،وه��ي:
ويف خمتلف م�ساراتهَّ ،مت �إن�شاء جمل�س التعليم مبوجب
�إدارة التعليم ،والتحاق الطلبة وتقدمهم عرب املراحل
املر�سوم ال�سلطاين رقم ()٢٠١٢/٤٨؛ ليكون املظلة
التعليمية وقطاعات العمل ،وبناء اجل��ودة يف التعليم،
التي ُتعنى بر�سم ال�سيا�سات العامة للتعليم يف ال�سلطنة،
والبحث العلمي والتطوير ،ومتويل التعليم.
ومبختلف �أنواعه ومراحله ،وليعمل على توجيه م�ؤ�س�ساته
ودعمها ومتابعة �أدائ �ه��ا ،وذل��ك مبا يتفق وال�سيا�سة وق��د َّمت �إع��داد خطة تنفيذية مو�سعة لال�سرتاتيجية
تت�ضمن امل�شاريع واملبادرات التي تندرج حتت كل تو�صية
العامة للدولة ويفي مبتطلبات التنمية ال�شاملة.
مرتبة بح�سب الأولوية ،مع حتديد اجلهات التنفيذية،
ويف هذا الإطار ،ويف ظل االخت�صا�صات واملهام امل�سندة
وامل��دة املفرت�ضة لعملية التنفيذ ،والنتائج وامل�ؤ�شرات
�إل�ي��ه ق��رر املجل�س ال�شروع يف حتديث وتنقيح وثيقة
املتوقعة .كما روع��ي تو ّفر عن�صرين يف غاية الأهمية
ا�سرتاتيجية التعليم ( )٢٠٢٠-٢٠٠٦التي ُبنيت على
يف اال�سرتاتيجية؛ �أولهما� :أن تت�سم باملرونة الكافية
ع��دد من الدرا�سات التي ق��ام بها فريق من اخل�براء
والقابلية املنا�سبة ملواكبة ما قد ي�ستجد من املتغريات
ال ُعمانيني والدوليني خالل فرتة �إع��داده��ا ومب�شاركة
واملتطلبات خالل مداها الزمني املحدد بالعام ٢٠٤٠م
الأطراف املعنية بالتعليم ،ونتج عن ذلك �إعداد وثيقة
مب�شيئة اهلل تعاىل .وثانيهما� :إج��راء عملية مراجعة
ج��دي��دة مب�سمى «اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم يف
م�ستمرة مل�ستوى �أداء اخلطة ،وتقييم مرحلي لعملية
�سلطنة ُعمان .»٢٠٤٠
التنفيذ مبا مي ِّكن من التحديث امل�ستمر للعنا�صر املتغرية
وبالنظر �إىل كون العملية التعليمية عملية ت�شاركية بني يف اال�سرتاتيجية ،و�إجراء التح�سينات التي قد تقت�ضيها
امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن التعليم ،وبني املجتمع املحلي الظروف �أو املتغريات التي قد تطر�أ بني فرتة و�أخرى.
مبختلف �أطيافه ومكوناته؛ فقد عقد جمل�س التعليم
ويدعو جمل�س التعليم جميع الأط��راف املعنية بقطاع
ال�ن��دوة الوطنية« :التعليم يف �سلطنة ُعمان الطريق
التعليم بال�سلطنة للعمل معه جن ًبا �إىل جنب ب�إرادة قوية
�إىل امل�ستقبل» يف �أكتوبر ٢٠١٤م؛ لتو�سيع امل�شاركة
والتزام وطني ومهني كامل؛ لتنفيذ التو�صيات الواردة
املجتمعية ،ولتبادل املعرفة واخلربة مع طيف وا�سع من
يف اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم يف �إط ��ار خطتها
امل�س�ؤولني واخلرباء واملخت�صني على م�ستوى ال�سلطنة يف
التنفيذية ،مما ي�سهم يف حتقيق ر�ؤيتها و�أهدافها يف
كل ما من �ش�أنه العمل على �إثراء اال�سرتاتيجية الوطنية
تطوير كفاءة النظام التعليمي من �أجل م�ستقبل م�شرق
للتعليم ،وتطوير بقية وثائق امل�شاريع واملبادرات التي
ل ُعمان و�أبنائها.
�أ�شرف عليها املجل�س ،وعمل على �إعدادها بالتن�سيق مع
اجلهات الأخرى املعنية بالتعليم والتخطيط.
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وق��د ُبنيت اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم على �أربعة
�أ�س�س رئي�سة ،وه��ي :و�ضع �إط��ار عمل جديد للتعليم،

وزير ديوان البالط ال�سلطاين
رئي�س جمل�س التعليم
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الجزء األول :مدخل إلى االستراتيجية الوطنية للتعليم

 -1تـمـهـيـد
منذ بداية النه�ضة املباركة �أولت احلكومة بقيادة ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
اهتماما كب ًريا بتنمية املوارد الب�شرية
قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه -
ً
وتطويرها ،وتهيئة خمتلف الظروف املنا�سبة لت�أهيلها وتدريبها على النحو الذي
ميكـنها من ا�ستثمار قدراتها وم�ؤهالتها يف حتقيق مزيد من التقدم والنماء
لها وملجتمعها بوجه عام .ومبا � َّأن التعليم والتدريب هما الأداة الرئي�سة للتنمية
الب�شرية فقد حظيا بعناية خا�صة �ضمن خطط احلكومة وم�شاريعها الطموحة،
متثلت يف ن�شر براجمهما وتو�سيعها وتنويعها بهدف �إتاحة فر�ص اال�ستفادة املثلى
منها للم�ستفيدين من �أبناء الوطن كافة.
لقد ك��ان اهتمام حكومة ال�سلطنة بالتعليم والتدريب من خ�لال و�ضع ت�شريعاته ،وتطوير
�سيا�ساته و�آلياته ،وحتديث براجمه وم�ؤ�س�ساته ناب ًعا من القناعة ب�أهمية التطوير والتحديث
امل�ستمر ال�ستيعاب املتغريات ،ومواجهة التحديات؛ بهدف متكني قطاع التعليم من �أداء ر�سالته،
وحتقيق �أهدافه وغاياته النبيلة يف نقل املعرفة ،وتطويع التكنولوجيا ،واالهتمام بالبحث
واالبتكار وخدمة املجتمع ،وتكوين �أجيال متعلمة م�ستنرية ت�شارك يف عملية التنمية ،وتتعامل مع
املتغريات وامل�ستجدات املحلية والعاملية بكل كفاءة واقتــدار .وا�ستمرا ًرا لهذا النهج ي�أتي م�شروع
اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم  ٢٠٤٠موج ًها �أ�سا�س ًّيا ل�سيا�سات وخطط تطوير قطاع التعليم
بال�سلطنة يف اخلطط اخلم�س ّية امل�ستقبلية.
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 -2التخطيط التنموي
بد�أت جتربة التخطيط التنموي مع بزوغ فجر النه�ضة املباركة يف عام ١٩٧٠م
التي قادها ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه
اهلل ورع��اه  -فقد التزمت احلكومة بانتهاج خطط اقت�صادية واجتماعية
وا�ضحة امل�ع��امل ،تبلورت يف اخلطط اخلم�سية املتعاقبة ،التي ارت�ك��زت على
جمموعة من الأهداف الأ�سا�سية طويلة املدى؛ �إذ متكنت ال�سلطنة خالل الفرتة
(١٩٩٥ -١٩٧٠م) من �إر�ساء الدعائم الأ�سا�سية للتحول االقت�صادي واالجتماعي،
واالنطالق نحو �آفاق امل�ستقبل ،وحتقيق النمو الذاتي امل�ستمر ،والتفاعل مع العامل.
ويف عام ١٩٩٥م َّمت و�ضع الر�ؤية امل�ستقبلية لالقت�صاد العماين ٢٠٢٠؛ لتقدم ر�ؤي��ة وا�ضحة
وحمددة املعامل لالنطالق نحو القرن احلادي والع�شرين؛ كي ي�ستطيع يف �إطارها االقت�صاد
العماين التحول من اقت�صاد يعتمد على امل��وارد النفطية والعمالة الوافدة كمحرك �أ�سا�سي
للأن�شطة االقت�صادية �إىل اقت�صاد يعتمد على املبادرات اخلا�صة وعلى العمالة الوطنية واملوارد
املتجددة التي ت�ؤدي �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة.
ويف �إطار التنويع االقت�صادي و�إقامة نظام مايل وجتاري يت�سم باالنفتاح عملت ال�سلطنة يف عام
٢٠١٢م على ترتيب �أولوياتها ،وبدء مرحلة جديدة من عملية التخطيط التنموي لت�ستكمل من
خاللها ما حتقق من �إجنازات يف الأعوام ال�سابقة؛ حيث مت ت�أ�سي�س املجل�س الأعلى للتخطيط
ال��ذي يهدف �إىل و�ضع اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات الالزمة لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف
ال�سلطنة ،كما ت�سعى ال�سلطنة �إىل االهتمام بنمو امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ودعمها؛ نظ ًرا
للعوائد الكبرية املتوقعة منها على االقت�صاد العماين.
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 -3التنمية البشرية واالقتصادية
مفهوما وا�س ًعا لتنمية املوارد الب�شرية؛ �إذ ُيعد الإن�سان
تبنت احلكومة منذ بداية النه�ضة املباركة
ً
الهدف والغاية لعملية التنمية ولي�س و�سيلة فقط لتحقيقها ح�سب املفهوم التقليدي للتنمية ،وذلك
كما جاء يف خطاب ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه -
مبنا�سبة انعقاد م�ؤمتر الر�ؤية امل�ستقبلية لالقت�صاد العماين ( )2020والذي عقد يف  ٢يونيو 1995م:
«�إن التنمية لي�ست غاية يف حد ذاتها ،و�إمنا هي من �أجل بناء الإن�سان الذي هو �أداتها و�صانعها ،ومن ثم
ينبغي �أال تتوقف عند مفهوم حتقيق ثروة مادية وبناء اقت�صاد متنوع ،بل عليها �أن تتعدى ذلك �إىل تكوين
املواطن القادر على الإ�سهام بجدارة ووع��ي يف م�سرية النماء والبناء ال�شامل؛ وذل��ك من خ�لال تطوير
قدراته الفنية واملهنية وحفز طاقاته الإبداعية والعلمية ،و�صقل مهاراته املتنوعة ،وتوجيه كل ذلك نحو
خدمة املواطن و�سعادة املواطنني».
لهذا اهتمت خطط التنمية اخلم�سية املتالحقة كافة
بتنمية املوارد الب�شرية وفق هذا املفهوم الوا�سع.
ونتيجة لهذه اجلهود جاءت ال�سلطنة على ر�أ�س قائمة
الدول الأ�سرع يف تنمية مواردها الب�شرية يف الأربعني
عاما املا�ضية ،وف ًقا لتقرير التنمية الب�شرية ال�صادر
ً
عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف ٢٠١٠م .و ُتعد
الإجن ��ازات املحققة يف جم��ال تنمية امل��وارد الب�شرية
عاما املا�ضية كبرية؛ فقد التحق
يف الثالثة والأربعني ً
( )٪97.8م��ن الأط �ف��ال ال��ذي��ن ه��م يف �سن التعليم
الأ�سا�سي باملدار�س ،وارتفع معدل االلتحاق بالتعليم ما
بعد الأ�سا�سي لي�صل �إىل ( )٪84.3يف العام الدرا�سي
٢٠١١/٢٠١٠م ،وبلغ معدل التحاق الطلبة بالتعليم العايل
يف الفئة العمرية ( )٢2-١٨ما ن�سبته ( )٪33.9يف
العام الأكادميي ٢٠١٢/٢٠١١م مقارنة مع ( )٪12.6يف
عام ٢٠٠٠م.
ويف عام ٢٠١٠م جاء الربنامج الوطني لبعثات الدرا�سات
العليا يف املجاالت التي حتتاج �إليها الدولة؛ للإ�سهام
يف رفد االقت�صاد الوطني بكوادر وطنية متخ�ص�صة
ذات ت�أهيل عال ل�س ّد االحتياجات الفعلية بالوحدات
احلكومية املختلفة والقطاع اخلا�ص.

ويف الوقت الذي حققت فيه ال�سلطنة هذه الإجنازات يف
قطاع التعليم �إال �أنـَّه يالحظ �أ َّنها ركزت على ن�شر مظلة
التعليم واجلوانب الكمية له يف حني بقيت جودة نظام
ً
التعليم تمُ ثل حتد ًيا
ملحوظا ،ف�ضال عن � َّأن الرتكيز كان
على م�ؤ�س�سات التعليم بدال من منظومة التعليم.
عاما املا�ضية �سيا�سات
واتبعت ال�سلطنة يف الأربعني ً
تنموية متنوعة ،ترتكز على تنويع م�صادر الدخل
والت�صنيع واخل�صخ�صة ودعم القطاع اخلا�ص .وت�شري
م�ؤ�شرات االقت�صاد ال ُعماين لعام ٢٠١٢م �إىل �أ َّنه حقق
مدعوما ب�أ�سعار النفط املرتفعة
معدالت منو مرتفعة
ً
وال�سيا�سات املالية التو�سعية؛ �إذ بلغ منو الناجت املحلي
الإج �م��ايل بالأ�سعار اجل��اري��ة ( )٪١٩يف نهاية عام
٢٠١٢م ،ولكن رغ��م ذل��ك ما زال االقت�صاد العماين
يعتمد بدرجة كبرية على �إي��رادات النفط والغاز؛ فقد
بلغ �إ�سهام الأن�شطة النفطية ( )٪٥٢من الناجت املحلي
الإجمايل ،ومثلت �إي��رادات النفط والغاز ( )٪٨٥من
جملة الإيرادات يف عام ٢٠١٢م .و ُيعد القطاع اخلا�ص
�شري ًكا للقطاع ال�ع��ام للإ�سهام يف دف��ع عجلة النمو
االقت�صادي� ،إال � َّأن من �أب��رز التحديات التي تواجهه
تتمثل يف اعتماده بدرجة كبرية على العمالة الوافدة
بن�سبة ( )٪٨٩يف ع��ام ٢٠١٣م ،وق�ل��ة ف��ر���ص العمل
وبالأخ�ص لل�شباب.
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ُ -4عمان والقوى االقتصادية
العالمية الجديدة
تتفرد ُعمان مبوقع جغرايف جعلها حلقة الو�صل الرئي�سة بني عاملني :عامل ال�شرق الأق�صى ممث ًال يف
الهند وال�صني وجنوب �شرقي �آ�سيا من جهة ،و�شرقي �أفريقيا وم�صر ،ومنها �إىل�أوروبا من جهة �أخرى.
وي�شهد عامل اليوم تغ ًريا يف ميزان القوى االقت�صادية
العاملية؛ �إذ ي�شري تقرير التنمية الب�شرية لعام ٢٠١٢م
�صعود ق��وى اقت�صادية ج��دي��دة ،ه��ي :ال�صني والهند
والربازيل؛ حيث تو�ضح التقديرات � َّأن ح�صة هذه الدول
�ستبلغ معدل ( )٪٤٠من الإن�ت��اج العاملي بحلول عام
٢٠٥٠مَّ � .إن هذا التغري يف ميزان تلك القوى ي�ضفي
�أهمية كربى على املوقع اجلغرايف ل ُعمان ،ويفتح لها

�آفا ًقا وا�سع ًة للم�شاريع واالبتكارات التقنية يف �إطار
التبادل التجاري مع هذه الدول ،ويف الوقت ذاته يجعلها
يف مو�ضع مناف�سة عاملية يف املهارات والأعمال كافة.
وكي تتهي�أ �سلطنة ُعمان ال�ستثمار هذا التحول يف ميزان
القوى االقت�صادية عليها �أن تعمل على تطوير نظام
التعليم والتدريب مبراحله كافة مبا يوفر خمرجات
قادرة على املناف�سة عامل ًيا.

الجزء األول :مدخل إلى االستراتيجية الوطنية للتعليم

 -5التحديـات
يواجه قطاع التعليم يف ال�سلطنة العديد من التحديات ،وذلك كما �أ�شارت �إليها الدرا�سات والتقارير
التي قامت بها اجلهات املعنية بالتعليم ،والتقارير الدولية .وميكن ت�صنيف هذه التحديات يف
خم�سة جماالت رئي�سة ،هي :الإدارة ،والطلبة ،واجلودة ،والبحث العلمي ،والتمويل.

�	)1إدارة التعليم
n
n
n

n

احلاجة �إىل التوجه نحو التخطيط اال�سرتاتيجي لقطاع التعليم.
احلاجة �إىل توفري البيانات وامل�ؤ�شرات الإح�صائية ل�صياغة ال�سيا�سات التعليمية.
تعدد اجلهات التي ت�شرف على التعليم وبالأخ�ص التعليم العايل مما ي�ؤدي �إىل ت�شتت اجلهود ،واملوارد،
و�ضعف يف التخطيط اال�سرتاتيجي لقطاع التعليم.
احلاجة �إىل تعزيز اال�ستقالل الإداري واملايل مل�ؤ�س�سات التعليم احلكومية مما ي�سهل تلبية احتياجاتها
الإجرائية والأكادميية.

 )2الطلبة
n
n
n
n

احلاجة �إىل رفع ن�سبة الأطفال امللتحقني بالتعليم قبل املدر�سي ،و�ضرورة وجود �سيا�سة وا�ضحة لاللتحاق به.
احلاجة �إىل تعزيز دافعية الطلبة للدرا�سة والتح�صيل العلمي يف خمتلف املراحل التعليمية وبالأخ�ص الذكور.
قلة توفر الفر�ص التدريبية يف مواقع العمل للطلبة يف مراحل الدرا�سة املختلفة.
احلاجة �إىل توفري فر�ص العمل املنا�سبة ملخرجات التعليم يف املراحل املختلفة من خالل التنويع االقت�صادي
وحتقيق التوازن يف التوزيع اجلغرايف للم�شاريع االقت�صادية.

� )3ضمان اجلودة وحت�سينها
n

n

n

n

احلاجة �إىل حت�سني التح�صيل العلمي ملخرجات دبلوم التعليم العام يف العلوم والريا�ضيات واملهارات
اللغوية يف اللغتني العربية والإجنليزية.
احلاجة �إىل �إك�ساب الطلبة مهارات القرن احلادي والع�شرين وكفاياته ،مثل :التفكري التحليلي ،وحل
امل�شكالت ،والإبداع ،واالبتكار ،ومهارات البحث يف العملية التعليمية.
تدين ن�سبة الكوادر ال ُعمانية يف الهيئات الأكادميية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل ،بالإ�ضافة �إىل قلة برامج
التطوير املهني للكادر التعليمي.
احلاجة �إىل توفري البيانات والإح�صاءات عن احتياجات �سوق العمل لال�ستفادة منها يف حتقيق املواءمة
بني التعليم و�سوق العمل.
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 )4البحث العلمي
n
n

n

احلاجة �إىل دعم البنية الأ�سا�سية للبحث العلمي يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
ندرة الكفاءات البحثية ال ُعمانية العالية التي ميكن �أن ت�سهم يف تعزيز البحث العلمي يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل وبناء القدرات البحثية.
احلاجة �إىل زيادة �إ�سهام البحث العلمي للم�ؤ�س�سات التعليمية يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية.

 )5التمويل
n

n
n

اقت�صار متويل التعليم على احلكومة كم�صدر رئي�س للتمويل ،وحم��دودي��ة البدائل الأخ��رى مل�ساندة
هذا امل�صدر.
اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�صة بدرجة كبرية على الر�سوم الدرا�سية كم�صدر �أ�سا�سي للتمويل.
متوازن مبا ي�ضمن زيادة الفر�ص
احلاجة �إىل توزيع املوارد على التعليم املدر�سي والتعليم العايل بقد ٍر
ٍ
املتاحة للطلبة يف التعليم.
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 -6التغيير المطلوب للمرحلة القادمة
بد�أت ال�سلطنة يف عام ٢٠١٢م مرحلة جديدة من التنمية والبناء ،وتعمل على �صياغة �أهداف وطنية
توجه ال�سلطنة
ت�سعى �إىل حتقيقها يف �إطار اخلطط التنموية لل�سلطنة حتى عام ٢٠٤٠م ،كما � ّأن ّ
نحو االقت�صاد املبني على املعرفة يتطلب تطوير نظام التعليم احلايل ،والعمل على بناء نظام
تعليمي ي�سهم يف حتقيق �أهداف التنمية الوطنية للمرحلة القادمة ،ويت�سم بالديناميكية والتفاعل
مع متطلبات �سوق العمل واملجتمع؛ مما يتطلب و�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة ومتكاملة ملنظومة التعليم
ت�أخذ بعني االعتبار العنا�صر الآتية:

التوافق مع الأهداف الوطنية
للتنمية

ينبغي �أن تقوم امل�ؤ�س�سات التعليمية ب�ضمان توافق
الربامج واملقررات الدرا�سية ،و�أن�شطة البحث العلمي مع
�أولويات الأهداف الوطنية للتنمية ،و�أن تكون م�سارات
نظام التعليم يف مراحله املختلفة ملبية ملتطلبات خطط
التنمية امل�ستقبلية ،فذلك �سوف ي�ضمن توافق قطاع
التعليم مع الغايات الوطنية وي�سهم بكفاءة يف حتقيقها.

ا�ستثمار جيل ال�شباب

تـوفيــر تـعـليـم مالزم للتـطور
االقـت�صــادي

انتهجت ُع �م��ان �سيا�سة التنويع االق�ت���ص��ادي ودع��م
القطاعات غري النفطية التي يعتمد عليها اقت�صادها،
وال ري ��ب � َّأن ل�ق�ط��اع ال�ن�ف��ط وال� �غ ��از ،وال���ص�ن��اع��ات
امل�صاحبة �أهمية رئي�سة� ،إال � َّأن �سيا�سات احلكومة
للمرحلة اجلديدة هي التوجه نحو امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ،واالقت�صاد املبني على املعرفة ،ونتيجة لذلك
ف� َّإن تنويع التخ�ص�صات ملدخالت التعليم املتزايدة يف
خمتلف امل�ستويات يجب �أن يواكب اخلطط االقت�صادية
لل�سلطنة يف القطاعات الرئي�سة وطبيعة اال�ستثمارات
التي �سوف جتلبها هذه اخلطط التناف�سية.

�أظهرت نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت
لعام ٢٠١٠م ب �� َّأن ن�سبة ال�سكان العمانيني الذين تقل
�أعمارهم عن � ١٥سنة هي ( )٪٣٥من �إجمايل ال�سكان
العمانيني ،وه�ؤالء مي ّثلون ر�أ�س املال الب�شري مل�ستقبل تعزيز جودة نظام التعليم وكفاءة
عمان؛ لذا ينبغي �إيالء العناية الكافية بهم من خالل الأداء وال�شفافية
توفري التعليم املنا�سب ذي اجلودة العالية مبا ي�ؤهلهم
ل�لال�ت�ح��اق ب�ق�ط��اع��ات ال�ع�م��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وت��زوي��ده��م � َّإن حتقيق اجل��ودة يف نظام التعليم يتطلب حت�سني
باملهارات الالزمة المتالك زمام املبادرة والقدرة على فاعلية الأداء وكفاءته لعنا�صر املنظومة التعليمية كافة،
كما �أ َّنه البد من حتقيق االن�سجام وال�شفافية يف توفري
املناف�سة و�إثبات الذات.
املعلومات عن �أداء النظام التعليمي مبا ي�ساعد املتعلمني
على اتخاذ قرارات �أف�ضل ،ويوفر قاعدة �أف�ضل للرتابط
بني م�ف��ردات النظام التعليمي من جهة ،والأط��راف
اخلارجية املعنية بالتعليم من جهة �أخرى.
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تنمية املهارات

تعزيز ال��ق��درة على الإب���داع واالبتكار
وروح الريادة

لقد �أ�صبحت املهارات هي العملة العاملية للقرن احلادي
والع�شرين ،وعليه يجب �أن متتلك خم��رج��ات نظام � َّإن ق��وة �إ�سهام نظام التعليم يف النمو االقت�صادي
التعليم جمموعة من امل�ه��ارات والكفايات التي تلبي واالجتماعي تعتمد على قدرته يف بناء ثقافة الإب��داع،
متطلبات �سوق عمل حملي وعاملي ديناميكي ومتغري ومن واالبتكار ،والريادة ،والعمل ،وذلك يعني � َّأن امل�ؤ�س�سات
غري املمكن التنب�ؤ بهَّ � .إن نظام التعليم والتدريب ُيعد التعليمية يجب �أن تعمل على بناء جمتمع ي�شجع النجاح
امل�س�ؤول عن �إعداد املوارد الب�شرية وت�أهيلها ،وبالتايل والإب��داع ويكافئه ،ويعزز الرغبة يف املخاطرة والتعلم
يجب �أن تكون تنمية املهارات من �أولويات تطوير النظام من الأخطاء ،ويحت�ضن التنوع الذي يقود �إىل النجاح
التعليمي يف ال�سلطنة.
عن طريق االختالف ،وتقبل التغيري امل�ستمر وا�ستثمار
الفر�ص.
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جمل�س التعليم العايل (�ساب ًقا) بو�ضع
جمل�س ال��وزراء يف ع��ام ٢٠٠٣م
وج��ه
َّ
ُ
َ
ا�سرتاتيجية تطوير التعليم  ،٢٠٢٠-٢٠٠٦وق��ام املجل�س ب ��إع��داد م�شروع
ا�سرتاتيجيـــــة التعليم يف �سلطنــة ُعمان  ٢٠٢٠-٢٠٠٦التي عر�ضت على جمل�س
الوزراء �إال �أنّها مل ُتعتمد يف حينه.
وت�أكيدً ا على هذا النهج َّ
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
 حفظه اهلل ورعاه  -بالتوجيه يف كلمته يف دور االنعقاد ال�سنوي ملجل�س ُعمان عام ٢٠١١مب�إجراء تقييم �شامل للعملية التعليمية؛ �إميا ًنا منه ب�أهمية تركيز احلكومة يف خططها امل�ستقبلية
على التنمية االجتماعية خا�صة يف جوانبها املتعلقة مبعي�شة املواطن ،وذلك ب�إتاحة املزيد من
فر�ص العمل ،وبرامج التدريب والت�أهيل ،ورفع الكفاءة الإنتاجية ،والتطوير العلمي والثقايف
واملعريف .وكذلك يف النطق ال�سامي جلاللته يف دور االنعقاد ال�سنوي ملجل�س عمان عام ٢٠١٢م:

«وخالل الفرتة املن�صرمة طبقت يف ُعمان �أنظمة ومناهج تعليمية متنوعة وبرامج
تدريبية وت�أهيلية متعددة �إال �أ َّن الأمر يتطلب �إيالء عناية �أكرب للربط بني خمرجات
التعليم ومتطلبات �سوق العمل .لذلك ف�إنه من �أولويات املرحلة التي منر بها واملرحلة
القادمة التي ن�ست�شرفها مراجعة �سيا�سات التعليم وخططه وبراجمه وتطويرها
مبا يواكب املتغريات التي ي�شهدها الوطن واملتطلبات التي يفر�ضها التقدم العلمي
والتطور احل�ضاري و�صوال �إىل بناء جيلٍ م�سلح بالوعي واملعرفة والقدرات املطلوبة
للعمل املفيد».

وبنا ًء على ما تقدم� ،ش ّكــل جملـ�س التعـليـم العــايل (�ساب ًقا) جلنة وزارية برئا�سة وزارة التعليم
العايل وع�ضوية وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة القوى العاملة ،وجامعة ال�سلطان قابو�س ،والأمانة
العامة ملجل�س التعليم العايل (�ساب ًقا) ،واتخذت قرا ًرا ب�أن يتم حتديث وثيقة ا�سرتاتيجية التعليم
 ٢٠٢٠-٢٠٠٦نظ ًرا للجهود الكبرية التي بذلت يف �إعدادها والدرا�سات التي �صاحبتها من قبل
اخلرباء املحليني والدوليني ،على �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار التغيريات والتطورات التي طر�أت على
قطاع التعليم ،وكذلك التوجهات اجلديدة للحكومة.
وقد �شكلت اللجنة الوزارية فري ًقا فن ًّيا من املتخ�ص�صني ميثل اجلهات املعنية بالتعليم كافة ،و َّمت
تكليفه بالعمل على مراجعة ا�سرتاتيجية التعليم وتنقيحها وحتديثها ،وذلك يف ظل امل�ستجدات
يف قطاع التعليم والتوجهات اجلديدة للحكومة؛ لتطوير هذا القطاع احليوي ب�صفته الركيزة
الأ�سا�سية لبناء الكوادر الوطنية مبا يتوافق مع التطلعات امل�ستقبلية لهذا القطاع ،وبنا ًء عليه
َّمتت مراجعة وثيقة اال�سرتاتيجية ،و�أجريت عليها تغيريات جذرية ،ونتج عن ذلك وثيقة جديدة
مب�سمى «اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم .»٢٠٤٠
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 -8الرؤيـــة
َّمت تطوير ر�ؤي��ة التعليم انطال ًقا من ا�ست�شراف م�ستقبل التعليم يف ال�سلطنة،
وا�ستنا ًدا على املبادئ والقيم املكت�سبة من الدين الإ�سالمي احلنيف ،وفكر ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -والنظام
الأ�سا�سي للدولة ،وفل�سفة التعليم بال�سلطنة ،واملبادئ والقيم الأخالقية للمجتمع
العماين ،وتوجهات خطط التنمية اخلم�سية لل�سلطنة.
وتتمثل ر�ؤية التعليم بال�سلطنة يف الآتي:
تنمية م���وارد ب�شرية متتلك القيم وامل��ع��ارف وامل��ه��ارات ال�لازم��ة مب��ا ميكنها من
العي�ش منتجة يف ع��امل اقت�صاد املعرفة ،وم�ؤهلة للتكيف مع متغريات الع�صر،
وحمافظة على هويتها الوطنية وقيمها الأ�صيلة ،وق���ادرة على الإ�سهام يف رقي
احل�ضارة الإن�سانية.
وبنيت الر�ؤية على �ستة مكونات ،هي:
احلفاظ على الثقافة العربية الإ�سالمية ،وتعزيز الهوية الوطنية ،وتنويع م�سارات التعليم،
ودعم قدرات البحث العلمي والإبداع واالبتكار ،واالرتقاء ب�أخالقيات العمل ،والفاعلية يف ع�صر
اقت�صاد املعرفة.
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الوطنية للتعليم ٢٠٤٠

ب��ن��اء ن��ظ��ام ف��اع��ل لإدارة ق��ط��اع التعليم
وحوكمته
�إيجاد نظام تعليمي ُي�سهِّل التقدم الفاعل
للطلبة وانتقالهم �أثناء مراحل التعليم
ق��ب��ل امل��در���س��ي وامل���در����س���ي ح��ت��ى التعليم
العايل ،ث َّم انخراطهم يف قطاعات العمل
االرتقاء بجودة النظام التعليمي
ب��ن��اء ق����درات م�����س��ت��دام��ة للبحث العلمي
يف قطاع التعليم
بناء نظام متويل فاعل وم�ستدام لقطاع
التعليم
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 -1األسس العامة لالستراتيجية
الوطنية للتعليم 2040
ت�ق��وم اال�سرتاتيجية على جمموعة م��ن الأ��س����س ال�ت��ي متهد الطريق خلم�س
ا�سرتاتيجيات فرعية ،يناق�ش كل منها جان ًبا معينًا من جوانب عملية تطوير
التعليم .وهذه الأ�س�س هي �شروط الزمة لتنفيذ اال�سرتاتيجيات ،وت�شكل القاعدة
التي تقوم عليها عملية تطوير التعليم املقرتحة ،ومتثل جوهر التغريات لنظام
التعليم يف ُعمان .وهناك �أربعة �أ�س�س لال�سرتاتيجية ،وهي:

الأ�سا�س الأول� :إطار عمل جديد للتعليم

و�ضع �إط��ار عمل فاعل للتعليم ميثل خطوة �أوىل يف و�ضع القواعد لتحقيق �أه��داف
اال�سرتاتيجية ،ويت�ضمن �إطار العمل وجود هيكل تنظيمي يتم عن طريق حتديد اجلهة
املعنية بالتخطيط اال�سرتاتيجي ،ور�سم ال�سيا�سات العامة ،و�سن القوانني والت�شريعات
للتعليم واجلهات التنفيذية والرقابية على امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وتو�ضيح العالقة التبادلية
بني مكونات املنظومة التعليمية.

الأ�سـا�س الثـانـي :بنـاء الق ــدرات

لتطبيق اال�سرتاتيجية بنجاح �ضمن الإطار اجلديد يجب على كل اجلهات امل�شرفة على
�إدارة التعليم �أن تطور القدرات واخل�برات املتوافرة لديها؛ لرفع الكفاءة الإداري��ة التي
ت�ساعدها يف �إدارة �ش�ؤونها وحت�سني النوعية يف اجلوانب التي تقع حتت نطاق م�س�ؤوليتها.

الأ�سـا�س الثـالـث :نقـل امل�سـ�ؤوليـات للم�ؤ�س�سات التعليمية

يت�ضمن الأ�سا�س الثالث نقال تدريج ًّيا للم�س�ؤوليات من الوزارات �إىل املدار�س وم�ؤ�س�سات
التعليم العايل ،وذلك بعد �إجراء التغيريات الالزمة ،وت�أهيل الكوادر وتدريبها ،وتعزيز
القدرات التي ت�ساعد امل�ؤ�س�سات يف احل�صول على �أكرب قدر من اال�ستقالل الإداري واملايل
الذي ينا�سب اخلدمات التي تقدمها .و�سيحقق �إعطاء ا�ستقاللية للم�ؤ�س�سات التعليمية
الفاعلية واملرونة يف �أداء مهامها ،ف�ضال عن متكني متخذي القرار من اال�ستجابة ب�صورة
�أ�سرع ملتطلبات العمل.

الأ�سـا�س الرابـع :تبنـي �أ�سـلـوب مبني على املـخـرجــات

يت�ضمن الأ�سا�س الرابع ا�ستحدا ًثا تدريج ًّيا لأ�سلوب مبني على املخرجات يف التعامل
مع تخطيط التعليم وتطويره ومراجعته ومتويله .ويتميز الأ�سلوب املبني على املخرجات
ح�سن انتقال الطلبة من مرحلة التعليم �إىل قطاعات
بال�شفافية والفاعلية يف توزيع املوارد ،و ُي ّ
العمل ،كما �أ َّنه يوفر و�سائل عملية لتقومي املدار�س وم�ؤ�س�سات التعليم العايل برتكيزه على
املخرجات ،وال�سيما كفايات الطلبة.
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 -2االستراتيجيات
تت�ضمن اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم  ٢٠٤٠خم�س ا�سرتاتيجيات فرعية ،وهي:

اال�سرتاتيجية الأوىل�	:إدارة التعليم.
اال�سرتاتيجية الثانية :التحاق الطلبة وتقدمهم عرب املراحل
التعليمية وقطاعات العمل.
اال�سرتاتيجية الثالثة :بناء اجلودة يف التعليم.
اال�سرتاتيجية الرابعة :البحث العلمي والتطوير.
اال�سرتاتيجية اخلام�سة :متويل التعليم.
وقد و�ضعت هذه اال�سرتاتيجيات وف ًقا للأ�س�س العامة لال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم  ،2040كما
تو�صيات ٍ
ِ
عدد من الدرا�سات والندوات املحلية والدولية.
مت اال�ستفادة من
وتناق�ش هذه اال�سرتاتيجيات التحديات التي يجب التغلب عليها لتحقيق ر�ؤية اال�سرتاتيجية،
وتبد�أ كل ا�سرتاتيجية بهدف عام والتو�صيات الالزمة لتحقيقه.

الجزء الثاني :األسس واالستراتيجيات

اإلطــار الـعـام لالستراتيجية الوطنية
للتعليم 2040

الرؤية

نحو بناء موارد ب�شرية
منتجة يف ع�صر اقت�صاد املعرفة

التعليم
إدارة التعليم
��إدارة

التحاق الطلبة وتقدمهم
عرب املراحل التعليمية
وقطاعات العمل

بناء اجلودة يف التعليم

�إطار عمل جديد للتعليم
بناء القدرات
نقل امل�س�ؤوليات للم�ؤ�س�سات التعليمية
تبني �أ�سلوب مبني على املخرجات

متويل التعليم

األسس العامة

البحث العلمي والتطوير

االستراتيجيات
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اال�سرتاتيجية الأوىل:

إدارة الـتـعـلـيـم

�شهد قطاع التعليم يف العقدين املا�ضيني �إن�شاء عدد من الهيئات واملجال�س التي تهدف �إىل مواكبة
املتغريات املحلية والعاملية؛ فقد َّمت �إن�شاء الهيئة ال ُعمانية لالعتماد الأكادميي ،وجمل�س البحث
العلمي ،واملركز الوطني للتوجيه املهني ،كما تو�سع التعليم اخلا�ص ب�شكل كبري.
وعلى الرغم من التطوير الذي حدث يف هيكلة منظومة التعليم ،ال يزال هناك العديد من التحديات التي يواجهها
قطاع التعليم ،وتتمثل هذه التحديات يف التخطيط اال�سرتاتيجي ،واجلوانب الت�شريعية والرقابية ،وعمليات الت�شغيل.
الهدف من هذه اال�سرتاتيجية هو حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات و�أوجه العالقة للمجال�س املتخ�ص�صة
واجل��ه��ات املعنية بالتعليم؛ حتى يتمكن النظام التعليمي ب�أكمله م��ن حتقيق الأه����داف الوطنية
له بفاعلية.

التو�صيات الرئي�سة ال�سرتاتيجية �إدارة التعليم:

 )1يتوىل جمل�س التعليم م�س�ؤولية الإ�شراف على عملية تنفيذ ا�سرتاتيجية التعليم وتقوميها.
 )2تتوىل وزارة الرتبية والتعليم الإ�شراف على التعليم قبل املدر�سي ومتابعته وتنظيمه وو�ضع �أ�س�سه ومعايريه،
وتقدمي الدعم لتنفيذه تدريج ًّيا وفق خطة معتمدة؛ ل�ضمان وجود �سيا�سات موحدة ومتابعة من جهة واحدة.
�	)3إعادة هيكلة ال�س ّلم التعليمي للتعليم املدر�سي مبا يلبي الغايات املن�شودة منه ،وذلك على ثالث حلقات كالآتي:
 nاحللقة الأوىل ومدتها � ٤سنوات لل�صفوف من ( )٤-١من عمر � ٦سنوات �إىل � ٩سنوات.
 nاحللقة الثانية ومدتها � ٥سنوات لل�صفوف من ( )٩-٥من عمر � ١٠سنوات �إىل � ١٤سنة.
 nاحللقة الثالثة ومدتها � ٣سنوات لل�صفوف من ( )١٢-١٠من عمر � ١٥سنة �إىل � ١٧سنة.
 )4تقوم وزارة التعليم العايل بدور املنظم للتعليم العايل ب�شقيه احلكومي واخلا�ص من خالل تطبيق الت�شريعات
والنظم التي ت�ؤطر عمله ومراقبة تنفيذها ،ويتم �إعادة �صياغة اخت�صا�صاتها يف �ضوء ذلك.
�	)5إن�شاء جامعة حكومية من خالل دمج كليات العلوم التطبيقية التابعة لوزارة التعليم العايل والكليات التقنية
التابعة لوزارة القوى العاملة ،والإبقاء على مراكز التدريب املهني ومعاهد تدريب ال�صيادين حتت مظلة وزارة
القوى العاملة.
 )6تطبيق مبادئ احلوكمة يف �إدارة م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وتعزيز دور جميع الأطراف يف �صنع القرارات
املبنية على الأ�س�س والقواعد الأكادميية.
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�	)7إن�شاء جهة مركزية بوزارة الرتبية والتعليم تعنى بتقييم �أداء التعليم املدر�سي و�ضمان جودته.
 )8تتوىل الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي م�س�ؤولية �إدارة جودة التعليم.
 )9ت�ستمر الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي بتبعيتها ملجل�س التعليم ،مع �ضرورة �أن تكون حاكميتها و�إدارتها
عن طريق جمل�س �إدارتها ،وب�صفة م�ستقلة عن جمل�س التعليم.
 )10تكون الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي اجلهة الر�سمية الوحيدة امل�س�ؤولة عن و�ضع نظام اعتماد م�ؤ�س�سات
التعليم العايل وتنفيذه وحتديثه مع العنا�صر املكونة له كافة ،والتي من �ضمنها املعايري امل�ؤ�س�سية والرباجمية.
 )11تقوم وزارة التعليم العايل ب�إ�صدار الرتاخي�ص لإن�شاء م�ؤ�س�سات التعليم العايل بعد موافقة جمل�س التعليم
عليها.
 )12تقوم وزارة التعليم العايل برتخي�ص الربامج الأكادميية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل كافة.
 )13بناء الكفاءات الإدارية والفنية للم�ؤ�س�سات التعليمية يف التعليم املدر�سي والتعليم العايل لتكون م�ؤهلة لإدارة
�ش�ؤونها التعليمية والأكادميية.
 )14النقل التدريجي لل�صالحيات الإداري��ة واملالية للمدار�س وم�ؤ�س�سات التعليم العايل متهيدً ا ملنحها الإدارة
الذاتية.
 )15و�ضع ت�شريعات للم�ساءلة الإدارية واملالية للم�ؤ�س�سات التعليمية.
 )16تطوير برامج تدريبية وا�ستحداثها لإع��داد الكوادر الإداري��ة والإ�شرافية وت�أهيلها وف ًقا ملتطلبات النظام
التعليمي.
 )17تطوير كفاءة الإدارات العليا يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل بتوفري برامج تدريبية عالية امل�ستوى ،واالطالع على
�أف�ضل املمار�سات الإدارية يف اجلامعات العاملية.
 )18تطوير نظام �إلكرتوين فاعل لإدارة املعلومات الإدارية؛ ل�ضمان كفاءة الأداء الإداري للم�ؤ�س�سات التعليمية.
 )19تقوم وزارة الرتبية والتعليم واجلهات امل�س�ؤولة عن التعليم العايل بو�ضع خطة �شاملة لتطوير املرافق والبنى
الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سات التعليمية.
 )20تطوير موا�صفات املبنى املدر�سي بحيث يلبي متطلبات التعليم ،ومبا يوائم بني الطبيعة الطبوغرافية والكثافة
ال�سكانية للمنطقة.
 )21بناء جممعات �سكنية للمعلمني واملعلمات املعينني يف مدار�س املناطق البعيدة.
 )22توفري ال�سكنات الداخلية مبوا�صفات منا�سبة لطلبة التعليم العايل.
 )23التو�سع يف حتويل �إدارة اخلدمات املوجودة بامل�ؤ�س�سات التعليمية للقطاع اخلا�ص ،ومنها �إدارة ال�سكنات
الداخلية واخلدمات الأخرى وف ًقا لأو�ضاع كل م�ؤ�س�سة.
 )24و�ضع قانون للتعليم املدر�سي وقانون للتعليم العايل يحددان ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات والأطر العامة املنا�سبة
لعمل نظام التعليم العماين يف ال�سياقات املحلية والعامليةn .
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اال�سرتاتيجية الثانية:

التحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل 		
التعليمية وقطاعات العمل

ت�شري بيانات املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات �إىل � َّأن ن�سبة ال�سكان يف الفئة العمرية �أقل عن
� ١٥سنة بلغت قرابة ( )٪٣٣من ال�سكان ال ُعمانيني يف منت�صف عام ٢٠١٢م.
و�إذا ما �أردنا �إعداد اجليل اجلديد من ال�شباب ب�شكل منا�سب؛ ف�إ َّنه يتحتم توفري فر�ص �إحلاقهم بنظام تعليمي
ذي كفاءة داخلية عالية ،وي�س ّهل انتقالهم عرب م�ساراته املتنوعة وف ًقا لقدراتهم وميولهم ،ويزودهم مبهارات القرن
وينمي قدرات ريادة الأعمال لديهم مما ي�سهل انخراطهم يف �سوق العمل كي ي�سهموا
احلادي والع�شرين وكفاياتهِّ ،
بفاعلية يف حتقيق ما ت�صبو �إليه ال�سلطنة م�ستقبال.
الهدف من هذه اال�سرتاتيجية هو �ضمان ح�صول الطلبة يف �سن التعليم قبل املدر�سي واملدر�سي جميعهم
على التعليم يف �أرج��اء عُمان كافة ،و�أن ي�سهل نظام التعليم التقدم الفاعل لهم وانتقالهم يف مراحل
التعليم املدر�سي حتى التعليم العايل ،ثم التحاقهم بالعمل وف ًقا مل�ستوياتهم وم�ؤهالتهم الدرا�سية.

التو�صيات الرئي�سة ال�سرتاتيجية التحاق الطلبة وتقدمهم
عرب املراحل التعليمية وقطاعات العمل:

 )١تعمل وزارة الرتبية والتعليم على تنفيذ اخلطط وال�سيا�سات التي تهدف �إىل �ضمان توفري تعليم مدر�سي عايل
اجلودة للجميع ،وتقدمي الدعم الالزم لها.
 )٢تبني �سيا�سات وبرامج للتعليم قبل املدر�سي لتعزيز تقدم الطلبة يف مراحل التعليم املدر�سي.
� )3إ�صدار الت�شريعات ب�إلزامية �إحلاق الطلبة و�إبقائهم على مقاعدهم الدرا�سية يف التعليم الأ�سا�سي بحلقتيه الأوىل والثانية.
�	)4إيجاد قاعدة بيانات دقيقة ملتابعة الطلبة عرب املراحل الدرا�سية املختلفة وخارج النظام املدر�سي.
 )5اتخاذ �إجراءات فاعلة لرفع ن�سب االلتحاق مبرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي.
 )6فتح م�سارات للتعليم التقني واملهني لطلبة ما بعد التعليم الأ�سا�سي ،على �أن تكون مرنة ت�سمح للطالب مبوا�صلة
درا�سته �أو االنخراط يف �سوق العمل.
 )7حتديد العوامل امل�ؤثرة على تدين التح�صيل العلمي للطلبة الذكور من �أجل �إعداد خطة عمل ملعاجلتها.
 )8تبني ال�سيا�سات والربامج الكفيلة برفع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي وفق معايري �أداء حمددة.
 )9قيام وزارة الرتبية والتعليم ب�إعداد خطة وطنية لتعليم ذوي الإعاقات ،وذلك بالتعاون مع وزارة ال�صحة
ووزارة التنمية االجتماعية.
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)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25
)26
)27

تطوير برامج حمو الأمية للفئة العمرية من (� )٤٤-١٥سنة من ال�سكان القادرين على حتقيق ن�سبة  ٪١٠٠يف حمو الأمية.
تطوير نظام تعليم الكبار ،وجعله جز ًءا متم ًما و�أ�سا�س ًّيا للنظام التعليمي.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة لرفع ن�سب االلتحاق بالتعليم العايل تدريج ًّيا لت�صل ن�سبته على الأقل �إىل ٪٥٠للفئة
العمرية من (� )٢٢-١٨سنة يف عام ٢٠٣٥م.
توفري الت�سهيالت واخلدمات امل�ساندة والربامج اخلا�صة والكوادر الب�شرية لتوفري البيئة التعليمية املنا�سبة يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
تطوير �شروط االلتحاق مب�ؤ�س�سات التعليم العايل لإتاحة الفر�صة للمجيدين يف برامج تعليم الكبار ممن تزيد
�أعمارهم على � ٢٥سنة للتناف�س على املقاعد الدرا�سية احلكومية.
تعزيز جوانب ال�شراكة بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل لإيجاد طرق جديدة للعمل م ًعا مبا
ي�ضمن تقدم الطلبة من مرحلة تعليمية �إىل �أخرى ب�سال�سة.
تقييم مناهج التعليم ما بعد الأ�سا�سي وتطويرها من �أجل حتقيق الربط والتوافق بينها وبني التعليم العايل من
ناحية ،وبينها وبني قطاعات العمل من ناحية �أخرى.
تطوير املناهج الدرا�سية للتعليم املدر�سي يف �ضوء املعايري الوطنية و�أف�ضل املمار�سات الدولية لتجويد
خمرجات التعليم املدر�سي كي يت�سنى �إلغاء الربنامج الت�أ�سي�سي.
ت�أ�سي�س مركز قيا�س القدرات للقيام ببناء نظام لإعداد اختبار القدرات العامة ،وتطويره وتنظيمه للطلبة
الراغبني يف االلتحاق بالتعليم العايل.
ت�صميم �إطار م�ؤهالت للتعليم التقني واملهني ليكون ذا ثالثة م�سارات م�ستقلة (الفني والتقني والتخ�ص�صي)،
بحيث ي�سمح باالنتقال من م�ستوى لآخر للطلبة الراغبني وامل�ستوفني لل�شروط ،و�أن يكون جز ًءا من الإطار
الوطني للم�ؤهالت.
ت�صميم املناهج الدرا�سية يف �ضوء الإطار الوطني للم�ؤهالت ومبا ي�ضمن حتقيق التكامل الر�أ�سي والأفقي بني
م�ستويات التعليم التقني واملهني ،والتنمية االجتماعية والفردية للطالب ،والتعلم مدى احلياة.
توفري املتطلبات الأ�سا�سية لدعم دور املركز الوطني للتوجيه املهني يف توفري خدمات التوجيه املهني لطلبة
التعليم الأ�سا�سي وما بعد الأ�سا�سي كافة.
تعزيز دور مراكز التوجيه الوظيفي ،و�إن�شاء مراكز يف كل م�ؤ�س�سة تعليم عال لتقدمي التوجيه والإر�شاد
الوظيفي؛ لتهيئة الطلبة ملتطلبات قطاعات العمل.
ّوجه نحو العمل اخلا�ص ،و�إن�شاء امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،واال�ستفادة من
توعية الطلبة ومتكينهم للت ّ
الدعم والت�سهيالت التي توفرها الدولة لهذه امل�شاريع.
تنمية مهارات ريادة الأعمال عند الطلبة ودعمها يف كل م�ستويات التعليم ،ومد ج�سور العالقة بني رواد
الأعمال والأطراف ذات العالقة لتقدمي الدعم الالزم لهم.
توفري التدريب يف مواقع العمل للطلبة يف املراحل التعليمية كافة ،وو�ضع نظام يكفل فر�ص التدريب العملي.
دعم املركز الوطني لبحوث التعليم و�سوق العمل لتطوير نظام ملراقبة تغري متطلبات قطاعات العمل مبا يكفل
حتديث الربامج التعليمية ب�صفة م�ستمرة.
ت�أ�سي�س جمال�س املهارات القطاعية لتوفر البيانات املطلوبة لربامج التعليم العايل عن احتياجات خمتلف
قطاعات العمل ،من �أجل حتقيق ربط خمرجات التعليم باحتياجات �أرباب العمل يف امل�ستويات املختلفة.
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اال�سرتاتيجية الثالثـة:

بناء الجودة في التعليم
لقد حققت ال�سلطنة �إجنازات يف قطاع التعليم �إال �أ َّنه يالحظ �أ َّنها ركزت على ن�شر مظلة التعليم
واجلوانب الكمية له يف حني بقيت جودة نظام التعليم تمُ ثل حتد ًيا ملحوظً ا ،ف�ضال عن � َّأن الرتكيز
كان على امل�ؤ�س�سات التعليمية بدال من املنظومة التعليمية.
ولتعزيز اجلودة يف نظام التعليم ف� َّإن ذلك يتطلب تطوير قدرات امل�ؤ�س�سات التعليمية على �إدارة معايري اجلودة
وتطبيقها ،وتطوير القدرات املهنية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية لرفع كفاءاتهم املهنية.
الهدف من هذه اال�سرتاتيجية هو االرتقاء بجودة النظام التعليمي لتواكب امل�ستويات الدولية ،مما
ي�سهم يف بناء خمرجات ذات جودة عالية.

التو�صيات الرئي�سة ال�سرتاتيجية بناء اجلودة يف التعليم:
 )1تقوم وزارة الرتبية والتعليم بو�ضع نظام داخلي ل�ضمان اجلودة يف التعليم املدر�سي وتعزيزها.
 )2تقوم الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي بتطوير نظام لإدارة جودة التعليم املدر�سي.
 )3توا�صل الهيئة العمانية لالعتماد الأك��ادمي��ي عملها يف ا�ستكمال تطوير نظام وطني لالعتماد امل�ؤ�س�سي
والرباجمي ،وتنفيذه مبا يتما�شى مع النمو احلا�صل والطبيعة املتغرية لقطاع التعليم العايل.
 )4تطوير الكفاءات الوطنية و�إعدادها يف جمال �ضمان اجلودة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.
 )5دعم ال�شبكة العمانية للجودة يف التعليم العايل ك�أحد مناذج تعزيز عملية االرتقاء مب�ستوى اجلودة يف التعليم العايل.
 )6تطوير �إطار وطني �شامل للم�ؤهالت العلمية كي يلبي حاجات قطاع التعليم ب�أكمله يف ال�سلطنة.
 )7اعتماد الت�صنيف املعياري للتعليم العايل يف �سلطنة عمان.
 )8تطوير �إطار ت�صنيف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �سلطنة عمان وحتديثه.
 )9العمل على جعل مهنة التعليم جاذبة ،وو�ضع معايري الختيار الطلبة الراغبني لاللتحاق بربامج �إعداد املعلم.
 )10تطبيق م�سار الإعداد التكاملي والإع��داد التتابعي للمعلم وف ًقا لر�ؤية وزارة الرتبية والتعليم ،على �أن ت�ؤكد
برامج امل�سارين على الكفايات املطلوبة يف مهنة التعليم.
�	)11إن�شاء املركز التخ�ص�صي للتدريب املهني للمعلمني �أثناء اخلدمة لإعداد الربامج التدريبية التي تعزز املمار�سة
املهنية وتطور قدراتهم و�إمكاناتهم.
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 )12و�ضع نظام للرتخي�ص ملهنة التعليم للتعليم املدر�سي ينفذ على م�ستوى ال�سلطنة.
 )13اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي ت�ضمن ا�ستمرار توفري احتياجات وزارة الرتبية والتعليم من املعلمني يف خمتلف
التخ�ص�صات.
 )14تطوير الإ�شراف الرتبوي يف التعليم املدر�سي مبا يعزز حت�سني عمليتي التعليم والتعلم.
 )15و�ضع خطة بعيدة املدى لإعداد الهيئات التدري�سية مب�ؤ�س�سات التعليم العايل لتحقيق ن�سبة تعمني ت�صل �إىل
 ٪٦٠حتى عام ٢٠٤٠م.
 )16ت�صميم برنامج للإعداد املهني يف جمال التدري�س لأع�ضاء هيئة التدري�س يف التعليم العايل وف ًقا للمعايري الدولية.
 )17و�ضع خطة مبنية على معايري لتعزيز حراك �أع�ضاء هيئة التدري�س العمانيني دول ًّيا.
 )18ا�ستحداث نظام �شامل للتقومي املنتظم لأداء �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف املدار�س وم�ؤ�س�سات التعليم العايل.
 )19و�ضع نظام للمحا�سبية واحلوافز لأع�ضاء الهيئة التدري�سية؛ للوقوف على م�ستويات الأداء ،وو�ضع اللوائح
وال�ضوابط للحوافز وف ًقا لأدائهم وكفاياتهم املهنية.
 )20ت�صميم برامج علمية لإعداد خريج متمكن يف تخ�ص�صه ،وملم باملعارف الأ�سا�سية بالتخ�ص�صات الأخرى
ذات العالقة بتخ�ص�صه.
 )21التحول نحو ا�ستعمال طرق التدري�س التي جتعل الطالب حمور العملية التعليمية ،مما ي�سهم يف تنمية املهارات
الأ�سا�سية الالزمة للعمل واحلياة.
 )22توظيف �أ�ساليب التقومي املتنوعة لقيا�س �أداء الطلبة ومدى حتقيقهم ملخرجات التعلم.
�	)23إن�شاء مركز وطني للقيا�س والتقومي الرتبوي.
 )24بناء �شراكات �أكادميية مع اجلامعات العاملية واملنظمات الدولية واملدار�س لتحقيق التوا�صل وتبادل اخلربات
ونقل املعارف.
 )25تبني م�ؤ�س�سات التعليم العايل تطبيق معايري القيا�س املرجعي مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل ذات ال�سمعة
الأكادميية الرفيعة لالرتقاء ب�أداء امل�ؤ�س�سة مبا يتوافق مع املعايري الدولية.
 )26تطوير البنية الأ�سا�سية لتقنية املعلومات يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.
 )27دعم التقنيات احلديثة وتعزيز توظيفها ال�ستحداث نظام التعليم الإلكرتوين يف التعليم املدر�سي والتعليم
العايل ،وتطوير القدرات والبنى الأ�سا�سية الالزمة.
 )28تعزيز دور امل�ؤ�س�سات التعليمية يف غر�س الرتبية القيمية والرتبية املواطنية واالجتاهات الإيجابية والعمل
التطوعي يف نفو�س الطلبة.
 )29و�ضع نظام ملتابعة خمرجات م�ؤ�س�سات التعليم العايل يطبق ب�صفة دورية لتقييم كفاءة خمرجاتها ومدى
مواءمتها مع متطلبات قطاعات العمل.
 )30تعزيز التعاون وال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات التعليمية واملجتمع املحلي؛ وذلك لتح�سني جودة املنتج التعليمي،
والإ�سهام يف تطوير املجتمع املحليn .
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اال�سرتاتيجية الرابعة:

البحث العلمي والتطوير
�أ�شارت خطط التنمية اخلم�سية املتعاقبة �إىل � َّأن البحث العلمي يعد �أحد عنا�صر
منظومة العلم والتكنولوجيا .وت��ؤك��د ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية لالقت�صاد ال ُعماين
(عمان )٢٠٢٠ :على �أ َّنه ركيزة �أ�سا�سية لإحداث التنمية وا�ستدامتها ،وعن�صر
ُ
�أ�سا�سي لال�سرتاتيجيات املعتمدة للتنويع االقت�صادي يف الر�ؤية امل�ستقبلية؛ �إذ
تعتمد عليه عملية نقل التكنولوجيا وتوطينها.
و�أولت احلكومة اهتمامها بالبحث العلمي من خالل �إن�شاء جمل�س البحث العلمي يف عام ٢٠٠٥م،
وقام املجل�س ب�إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي  ٢٠٢٠-٢٠٠٨التي حددت ثمانية
قطاعات بحثية حتتاجها اال�سرتاتيجية ،منها :التعليم واملوارد الب�شرية .و�أ�شارت ا�سرتاتيجية
قطاع التعليم وامل��وارد الب�شرية �إىل � َّأن الو�ضع الراهن ملعدالت �إنتاج البحوث ونوعيتها يف
قطاع التعليم ي�شري �إىل احلاجة املا�سة ال�سرتاتيجية حتدث تغ ًريا جذر ًّيا لتحقيق التميز يف
البحث العلمي.
ال��ه��دف م��ن ه���ذه اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ه��و ب��ن��اء ق����درات للبحث العلمي يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،وتعزيز دورها املحوري يف الإ�سهام ببناء اقت�صاد مبني على املعرفة.

الجزء الثاني :األسس واالستراتيجيات

التو�صيات الرئي�سة ال�سرتاتيجية البحث العلمي والتطوير:
� )1ضمان توافق خطط البحث العلمي وبرامج الدرا�سات العليا يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
مع خطة اال�سرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي.
 )2زي��ادة ال�سعة البحثية وجودتها يف اجلامعات لالرتقاء بها لتكون جامعات بحثية وف ًقا
للمعايري الدولية.
 )3متويل البحث العلمي يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل بتخ�صي�ص بند خا�ص يف موازنتها
ال�سنوية.
 )4تعزيز دور اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف م�شروع (جممع البحث واالبتكار).
�	)5إن�شاء حا�ضنات علمية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،تعمل على تطوير العالقة مع امل�ؤ�س�سات
الإنتاجية لتتب َّنى نتائج البحوث العلمية التي ت�سهم يف التنمية الب�شرية واالقت�صادية
وتر ّوج لها.
�	)6إن�شاء مراكز للتميز البحثي مب�ؤ�س�سات التعليم العايل يف جمال علمي تتميز به ومبا يوظف
البحث العلمي يف التنمية االقت�صادية لل�سلطنة.
 )7و�ضع خطة وطنية لإعداد املهند�سني والباحثني يف املجاالت التكنولوجية والعلمية؛ دع ًما
لالبتكار وتعزيزًا لتناف�سية ال�سلطنة.
 )8دعم امل�شاريع الطالبية االبتكارية من خالل احت�ضان امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة لتلك
امل�شاريع وتطويرها.
�	)9إن�شاء �شبكات ات�صال لربط م�ؤ�س�سات التعليم العايل واجلهات املعنية ب�إنتاج املعرفة داخل
ال�سلطنة وخارجها؛ وذلك لتبادل املعلومات والتعاون يف املجاالت البحثية.
 )10التو�سع يف برامج ن�شر الوعي ب�أهمية البحث العلمي واالبتكار يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
ودورهما فيها ،وت�شجيع التعاون وال�شراكة مع فئات املجتمع ذات العالقة.
 )11ت�شجيع الدرا�سات والبحوث يف جمال العلوم الإن�سانية ،وزيادة عدد الربامج واملقاعد
الدرا�سية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف هذه العلوم.
 )12و�ضع برنامج لبناء الكفاءات الوطنية البحثية يف خمتلف التخ�ص�صات عن طريق برنامج
االبتعاث اخلارجي للم�ؤ�س�سات العلمية املرموقة ،وتطوير برامج الدرا�سات العليا وف ًقا
للمعايري الأكادميية الدولية ،مع �إيجاد نظام حوافز للباحثني.
 )13تطوير خطة لبناء قدرات املهارات البحثية لدى الطلبة يف م�ستويات النظام التعليمي
وتطبيقها؛ ل�ضمان جناح اال�سرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي يف �سلطنة عمان.
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اال�سرتاتيجية اخلام�سة:
تمويل التعليم

ُيالحظ � َّأن النظام احلايل لتمويل التعليم م�شتت بني جهات متعددة ،وذلك لوجود
متويل منف�صل لكل من وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة التعليم العايل ،وجامعة
ال�سلطان قابو�س ،واجلهات الأخرى امل�شرفة على امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ولكل منها
ميزانية خا�صة بها لتمويل امل�ؤ�س�سات التعليمية التابعة لها.
� َّإن هذا الت�شتت يف م�س�ؤوليات التمويل ي��ؤدي �إىل ازدواجية اجلهود وفقدان الفاعلية ،مما
ي�ستدعي تطوير �إطار تنظيمي فاعل للتعليم .كما � َّأن النظام احلايل يت�سم باملركزية يف متويل
امل�ؤ�س�سات التعليمية مما يعرقل اال�ستجابة ال�سريعة يف اتخاذ القرارات املنا�سبة لتغيري الربامج
التعليمية وفق امل�ستجدات ،كما �أ َّنه ال يوفر جماال لتحفيز الإبداع �أو اال�ستعمال الأمثل للإنفاق
على امل�ؤ�س�سة.
الهدف من ه��ذه اال�سرتاتيجية هو تطوير �آليات جديدة لتمويل قطاع التعليم
وتوفري م�صادر متويل م�ستدامة له.

الجزء الثاني :األسس واالستراتيجيات

التو�صيات الرئي�سة ال�سرتاتيجية متويل التعليم:

 )1ت�أ�سي�س �إطار متويلي متكامل ،ويكون جمل�س التعليم م�س�ؤو ًال عن التو�صية بتوفري املوازنات
و�آليات توزيعها على امل�ؤ�س�سات والهيئات التعليمية.
 )2تعزيز اال�ستعمال الأمثل للإنفاق ،وذلك بنقل ال�صالحيات املالية للمدار�س وم�ؤ�س�سات
التعليم العايل؛ لتمكني هذه امل�ؤ�س�سات من �إدارة �ش�ؤونها املالية والت�شغيلية مبا يتوافق
وطبيعة اخلدمات التي تقدمها ،مع وجود �آلية للم�ساءلة عن جوانب الإنفاق.
 )3مراقبة توازن الإنفاق بني التعليم املدر�سي والتعليم العايل ل�ضمان � َّأن التغيريات احلا�صلة
يف كل م�ستوى لتحقيق �أهداف اال�سرتاتيجية تتم ب�شكل مت�سل�سل ،ومي ّكن من التحكم يف
دعم �إجنازات الطلبة وتقدمهم عرب املراحل التعليمية.
 )4تطوير نظم قيا�سية لإدارة ال�ش�ؤون املالية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية بطريقة ت�ؤدي �إىل ربط
عملية التمويل باملخرجات.
 )5اعتبار الكفاءة عاملاً �أ�سا�س ًّيا يف اتخاذ القرارات امل�ستقبلية لتمويل النظام التعليمي ،مع
مراعاة التحليل الأف�ضل لتكلفة الطالب يف امل�ستويات والأمناط التعليمية املختلفة ،والإدراك
التام للأ�سلوب املبني على ناجت العملية التعليمية.
 )6و�ضع خطة �شاملة لتمويل املرافق والبنى الأ�سا�سية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.
 )7التحول التدريجي نحو متويل امل�ؤ�س�سات التعليمية على �أ�سا�س املخرجات ،وفق �أ�سلوب
معياري للتمويل يتم تطبيقه على امل�ؤ�س�سات جميعها.
 )8ا�ستحداث �آلية لتمويل ر�سوم تعليم الطلبة يف الربامج املعتمدة واملت�شابهة يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل احلكومية واخلا�صة ،ومعاملتها بحيادية تامة من حيث مقدار التمويل املقدم
لدرا�سة الطلبة.
 )9و�ضع برنامج تدريجي لتقلي�ص اخلدمات املجانية والعالوات املقدمة للطلبة يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل احلكومية.
 )10و�ضع برنامج للم�ساعدات املالية بحيث ي�أخذ بعني االعتبار احلالة االجتماعية واالقت�صادية
للطلبة؛ ل�ضمان ا�ستمرار �إتاحة الفر�ص املت�ساوية يف التعليم العايل.
�	)11إيجاد م�صادر لتمويل الطلبة الذين ال ت�ستطيع �أ�سرهم حتمل نفقات التحاقهم بالتعليم
العايل ،وذلك لتحقيق ن�سب اال�ستيعاب امل�ستهدفة.
 )12و�ضع �آلية منا�سبة لتعزيز دور القطاع اخلا�ص يف دعم التعليم والتو�سع فيه.
 )13ت�شجيع اال�ستثمار يف التعليم املدر�سي اخلا�ص ،و�إيجاد بدائل متويلية للمدار�س اخلا�صة.
�	)14إيجاد م�صادر متويلية م�ستدامة بعيدة املدى ،وتوفري م�صادر متويلية بديلة �أخرى لقطاع
التعليم لت�أمني الدعم املايل له.
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