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 املوضوع 
 7177 - 7102 االسرتاتيجي  للمنظم ةط  اخلمشروع  

 

 (6)الوثيقة رقم: 

 
 املرجع 

 
 

 

  خطذة الممذ  "( بشذن  ضعذم رشذرض  09د ق  99التنفيذي  رقذم )ت / د   قرار المجلس

 ".7177 - 7102 المستقبلي للمنظمة

    بشذن   (03د ق 010ضرقذم )ت / د  ( 00د ق  011قرار المجلس التنفيي  رقم )ت / د

   رشرض  اإلطار المات للخطة ضرالرحه األساسية.

     اعتما  اإلطار المات للخطة.، بشن  (9دق77قرار المؤتمر المات رقم )ت  د 

 المسذذتقبلية (، بشذذن  رشذذرض  الخطذذة 00د ق 013رقذذم )ت / د    قذذرار المجلذذس التنفيذذي

7102 – 7177. 

  بشذن  رشذرض   (0د  ق5  د   غ    رقذم )تفذي  ضرتذه ريذر الما  ذة قرار المؤتمر المات

 .7177ـ  7102خطة المم  المستقبلي )الخطة االستراتيجية( 

 
 امللخص

 
 

  د99 )ت /د لقرار رقمالتسمين بموجب اضشّك  المجلس التنفيي  في  ضرته التاسمة 

للمنظمة  "خطة المم  المستقبلي (، لجنة رن بين أعضائه للقيات بوعم رشرض  09ق

خالل الفترة الممتدة رن   ضر ة رنتظمةعقد/ اللجنة اجتماعا/ "، 7177ـ  7102

المالرح األساسية للخطة ، تم خاللها عبط 7105 رارسضحتى  7103أرسطس  

 المقترحة ضإطارها المات ضكيلك رشرض  الخطة في عوء رؤى الدضل األعضاء.

  المات للخطة اعتمد المؤتمر المات في  ضرته الما  ة الثانية ضالمشر ن رشرض  اإلطار

( بالموافقة 010المقترحة، ضذلك في عوء قرار المجلس التنفيي  في  ضرته الما  ة )

  .على ركّونا/ ضرحاضر اإلطار المات

  صدر قراره رقم أ( للمجلس التنفيي  الي  013عرض رشرض  الخطة على الدضرة )تم

ة المم  خطرشرض  بالموافقة على ضأضصى المؤتمر المات  ،(00د ق 013)ت / د  

بمد إعا ة عبطها ضفقا للتمد ال/ التي أبداها  7177 -7102المستقبلي للمنظمة 

 رلخص لها.  ، ضإعدااألعضاء

  حيث  ،(7105ما  ة )را و الرير طة على المؤتمر المات في  ضرته الخ عرض رشرض

ضأصدر قراره رقم )ت / د  غ     الخطة المقدرة، رشرض جملة رن التمد ال/ على  أقرّ 

ر الخطة الممرضعة بمثابة خطة استراتيجية للمنظمة تتضمن اعتبالي   ،(0ق د 5

 ضطالب بمرض ،(7177 - 7102اإلطار المات ضرحاضر المم  للسنوا/ الست القا رة )

على الدضرة القا رة المؤتمر المات  هاأقرّ ضفقا للتمد ال/ التي  الخطة االستراتيجية

 للمؤتمر.

    المالحظا/ هاتضمينبمد ( 0الوار ة بالنص في المرفق ) الخطةقارت المنظمة بتمد 

 بشكلها النهائي. في  ضرته رير الما  ة ،المؤتمر المات أقرهاالتي ضالتمد ال/ 

 

 .ضإبداء الرأ  7177 – 7102رشرض  الخطة االستراتيجية للمنظمة  النظر في     اإلجراء املطلوب
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 وثيقة  
 

 إلى المجلس التنفيذي مقدمة من المدير العام

 

 بشن 
 

 

  71777177  --  71027102مشروع الخطة االستراتيجية للمنظمة مشروع الخطة االستراتيجية للمنظمة 

----------------  
 

 

 (، بشذذن  09د ق 99رقذذم )ت /د    قذذراره التاسذذمة ضالتسذذمينالمجلذذس التنفيذذي  فذذي  ضرتذذه  اتخذذي

 – 7012خطةةة العمةةم الملةةتقملظ للمن مةةة "عذذم رشذذرض  تشذذكي  لجنذذة رذذن بذذين أعضذذائه لو

7077".  

  ّوات ــذـرهمة اللجنة في ضعم رشذرض  خطذة الممذ  المسذتقبلي ل ع ،لقرار المشار إليه  اضقد حد

 . 7177ـ  7102

  رست خاللها خطة ضرنهجية عملها إلنجاز را تمّ ، ة اجتماعا/أربمضتنفييا ليلك، عقد/ اللجنة  

بشكله عبط المالرح األساسية لإلطار المات إلى  اتوصلت فيهض ليفها به رن المجلس التنفيي ،تك

رت به الدضل األعضاء رن رؤى ضرقترحا/ لما  جب أ  تشتم  ضذلك في عوء را تقدّ النهائي، 

صيارة ضرراجمة ضعبط توّصلت إلى ض ،عليه رحاضر ضروعوعا/ الخطة المستقبلية المقترحة

على  ُعرضالي  ، 7177-7102مم  المستقبلي للمنظمة إلطار المات لخطة الالمقترح األضلي ل

على رشرض  اإلطار المات  قراره بالموافقةضأصدر  .(010ة ) ا ملتنفيي  في  ضرته االمجلس ال

 للخطة.

   البة رشرض  اإلطار المات، ضرط ،(7102 و )را 77الـ  ةاعتمد المؤتمر المات في  ضرته الما

 بمرض رشرض  الخطة في  ضرة رير عا  ة العتما ها.  المنظمة

  

 6و  / 101 د/  توثيقة رقم: م 
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  ّنجاز ضصيارة رشرض  إ، رن خالل اجتماعين رتتاليين  ض  الخطةنت اللجنة المكلفة بإعدا  رشرتمك

( ضالمؤتمر 010في عوء قرارا/ المجلس التنفيي  في  ضرته )، 7177ـ  7102المستقبلية الخطة 

 (.013( تهيئة لمرعها على المجلس التنفيي  في  ضرته الما  ة )77المات في  ضرته )

 ركونا/ ض رشرض  الخطة علىلثالثة بمد المائة المجلس التنفيي  في  ضرته الما  ة ا ضافق

، بمد أ  كلّف رشرض  الخطة رن برارج ضأنشطة ضآليا/ رقترحة لمتطلبا/ الخطة ضتنفييها

الخطة في عوء التمد ال/  رة رن بين أعضائه لمراجمة ضعبط رحتوىلجنة رصغّ 

  .أعضاء المجلس أبداهاضالمالحظا/ التي 

 ات في  ضرته رير الما  ة الخارسة، باعتما  رشرض  خطة رفم المجلس توصيته للمؤتمر الم

، كما  عا المد ر المات إلى إعدا  رشرض  الموازنة 7177 – 7102المم  المستقبلي للمنظمة 

 .اضر ضاألضلو ا/ الوار ة في الخطةفي عوء المح 7102ـ  7102ضالبرنارج لماري 

 في رشرض  الخطة الممّدلة (7105الخارسة )را و ما  ة الرير المؤتمر المات في  ضرته  نظر 

بشننها  (،  ضأصدر013المجلس التنفيي  خالل الدضرة ) التي أبداها أعضاءللمالحظا/ ا ضفق  

 ــى:عل الي  نصّ  (0د  ق5)ت   د   غ   رقم   قراره

اعتبار الخطة الممرضعة بمثابة خطة استراتيجية للمنظمة تتضمن اإلطار المات ضرحاضر  .1

خطط تنفيي ة )برنارج نبثق عنها ت، (7177 - 7102نوا/ الست القا رة )م  للسالم

 ضريزانية  لمارين(. 

تَبنّي الخطة التنفيي ة )البرنارج ضالميزانية لمارين( األضلو ا/، ضالبرنارج الزرني للتنفيي،  .7

/ الدعم ضاالعتما ا/ المالية، ضآليا/ التنفيي ضالمتابمة ضالتقييم، ضرؤشرا/ األ اء، ضآليا

 ضالتمو  ، ضالجها/ المنفية ضالمشاركو . 

لتمد ال/ التي قررها المؤتمر المات، ل ضفقاعرض ك  رن الخطة االستراتيجية للمنظمة  .3

( على المؤتمر المات في 7102 – 7102ضالخطة التنفيي ة ) البرنارج ضالميزانية لماري 

   ضرته الما  ة القا رة بمد عرعها على المجلس التنفيي .

 اعتما  أسلوب النميجة ضإ خاله في كافة  األنشطة المحققة ألهداف البرارج . .1

تمميم رشاركة المراكز المتخصصة في الدضل المربية في  تنفيي األنشطة ذا/ الصلة را   .5

أركن ذلك، رث  المركز اإلقليمي لتكنولوجيا المملورا/ ضاالتصال في رملكة البحر ن 

 رن المحور الثاني(.  0اللغة المربية ضتمليمها )البرنارج  ضإشراكه في أنشطة رقمنة ضنشر
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برارج ضأنشطة  ي، ف7105سكو للتمليم را بمد عات االستفا ة رن رخرجا/ رؤتمر اليون .6

 الخطة االستراتيجية ضرا  نبثق عنها رن  خطط تنفيي ة .

باإلطار العام الواردة المتملقة بالهو ة ضالمواطنة  والمفاهيمتمد   صيارة بمض الفقرا/  .2

  بالشك  الي   حافظ على الهو ة المربية ض مّزز المم  المربي المشترك.

 (. رن المحور األضل  يالبرنارج الثان)ركافحة التطّرف ضالمنف ضاإلرهاب عمن  إبراز .8

 :  ، ضرنهاالفاعلةإبراز بمض المبا ئ ضالسياسا/ التربو ة  .9

 

  :ــيالمحور الثان( رن  7) البرنارج أ . 

 ردارس الدضل المربية ي راج رنهاج اللغة المربية الموحد لتدر سه فإ. 

 مشرض  كخدرة اللغة المربية  يتمميم االستفا ة رن التجارب الرائدة الناجحة ف

 ياليى  نفيه المركز القور يرراح  التمليم األضل يالقرائية لمالج عمف القراءة ف

 .لالرتحانا/ بجمهور ة رصر المربية
 

 :رن المحور الثالث( 2)رج البرناب . 

 را أركن ذلك يعمن السلم التمليم يقب  المدرس إ راج ررحلة التمليم را. 

تمترض األرن  يالبرنارج السا س رن المحور الثالث المتملق بمواجهة التحد ا/ التج.   

 :ي المربيالقور

 ق المدارس الحكورية ضف ياالحتياجا/ الخاصة ف  إ راج عملية إ راج الطالب ذض

 . ةإركانا/ ك   ضل
 

 عوة المد ر المات إلى التواص  رم المؤسسا/ المانحة الدضلية ضالمربية للمساهمة  .10

الفاعلة في  عم تمو   أنشطة تمليمية ضتربو ة للطالب المرب النازحين في الدضل 

 المربية المجاضرة التي تم النزضح إليها.
 

اقتراح األضلو ا/ الخاصة كزها ضالمنظمة ضرراشكي  لجنة رن الخبراء لتقييم  ضر ت .11

بالبرارج ضالفترا/ الزرنية المطلوبة بصد  إعدا  الخطة التنفيي ة )البرنارج ضالميزانية 

 لمارين(.
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 نصه أعاله، قارت اإل ارة المارة  ، الوار ضفي عوء قرار المؤتمر المات في  ضرته رير الما  ة

ا بالتنسيق ضالتشاضر رم رئيس المجلس التنفيي  ب ا عار  للمؤتمر المات بتمد   نص صفته رقّرر 

كما تم رراعاة فحوى  ، ضفقا ليلك.7177 – 7102الخطة االستراتيجية )الخطة المستقبلية( 

لماري  التنفيي ةبمض الفقرا/ الوار ة في القرار المشار إليه ضإ راجها رن ركونا/ الخطة 

 .7102ـ  7102

 

 ـكـلذل
 

 

 

 - 7102رشذذرض  الخطذذة االسذذتراتيجية للمنظمذذة  التنفيذذي   علذذى المجلذذسعذذرض ن  أأتشذذرف بذذ

ا لمرعذها علذى المذؤتمر المذات فذي  ،للنظذر فذي ررفذق هذيه الوثيقذة تفاصذيله الذوار ، 7177 تمهيذد 

 . ضرته الما  ة القا رة لالعتما 

 .ضررفق رم هيه الوثيقة رشرض  القرار المقترح إصداره بهيا الشن 
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 قرار مشروع 
 

 شن ب
 
 

  71777177  --  71027102مشروع الخطة االستراتيجية للمنظمة مشروع الخطة االستراتيجية للمنظمة 

----------------  
  

      ،،اجمللس التنفيذياجمللس التنفيذيإن إن 

 .(0د ض5ت  د   غ   )ضرقم:  (9دق 77ت  د   ) :رقم المؤتمر المات قرار إلى إذ  شير -

 ــم           ضرق ،(00دق 011ضرقم )ت /د ، (09دق99ت /د ) رقمه، اتقرار إلى  شيرض -

 (.00د ق 013رقم )ت / د  (، ض03دق010)ت /د 

 .اهضررفق، (6د ض012 د  /ت ): على الوثيقة الممرضعة رقم هطالعاضبمد ـ   

 .رن رناقشا/ ضفي عوء را  ارـ   

  

  : : يقـــّرر يقـــّرر 

 6 ق /101 د/ ترقم: م  ع قرارومشر


