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النشأة والغايات

1

من  الدولية  والمؤسسات  المنظمات  تنشره  وما  ا�خرى  الدول  في  وإدارته  وسياساته  التعليم  بتخطيط  المتعلقة  بالمعرفة  االنتفاع  تيسير 
مؤشرات تربوية ودراسات، وذلك من خالل توفير المواد المالئمة والترجمة باللغتين العربية وا�نجليزية ونشرها وتوزيعها.

بناء القدرات الوطنية وا�قليمية في مجال تخطيط التعليم وسياساته من خالل برامج تدريبية منتقاة تستهدف كبار المسؤولين والموظفين 
الفنيين في وزارات التربية وغيرها من المؤسسات ذات العالقة بالتخطيط للتعليم.

توطيد أطر التعاون مع المعنيين الرئيسيين والشركاء في مجال تخطيط التعليم وسياساته وإدارته على المستوى الوطني وا�قليمي والدولي، 
وتتضمن تلك الشراكات دعم تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة/ التعليم ٢٠٣٠ في المنطقة العربية.

تصميم وتنفيذ أية أنشطة أخرى تلزم لدعم عمليات تخطيط التعليم وسياساته وإدارته وطني³ وإقليمي³ ودولي³ .
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United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  حكومة  بين   2003 عام  الموقعة  االتفاقية  إطار  في  أنشئت  تعليمية  مؤسسة  التربوي  للتخطيط  ا�قليمي  المركز 
والمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وبموجب هذه االتفاقية فإن أهداف المركز  تتلخص في بناء القدرات الوطنية وا�قليمية في 
المركز  ويقدم  المجاالت.  بتلك  تتعلق  التي  المعرفة  ونشر  انتاج  إلى  إضافة  التعليمية،  والسياسات  التربوية  وا�دارة  والقيادة  التعليم  تخطيط  مجال 
ا�قليمي للتخطيط التربوي االستشارات والدعم الفني الالزمين لتحسين أنظمة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لتصبح أكثر 
كفاءة وفاعلية، وذات جودة عالية، ومرتبطة بواقع الحياة والعمل. ويحظى المركز ا�قليمي بدعم فني من قبل منظمة اليونسكو بموجب شراكات في 

الكثير من البرامج والمشاريع والمبادرات المتعلقة بالتعليم.



حظى المركز ا�قليمي للتخطيط التربوي بمكرمة سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس ا�على لالتحاد 
كعاصمة  اليونسكو  اختارتها  والتي  الشارقة،  إمارة  في  الجامعية  المدينة  داخل  ا�قليمي  المركز  مبنى  بإنشاء  سموه  وجه  حيث  الشارقة،  حاكم 
للثقافة العربية في عام 1998 والعاصمة العالمية للكتاب في عام 2019، وبذلك ينضم المركز إلى ذلك العقد الفريد من المؤسسات التعليمية 

والمعاهد العليا بالشارقة مما يجعله محظوظا ببيئة تدريبية وأكاديمية جاذبة .

المؤسسات  مع  وشراكة  تعاون  عالقات  إقامة  في  بدأ  لليونسكو،  الدولية  المنظمة  من  وبدعم  التربوي،  للتخطيط  ا�قليمي  المركز  نشأة  منذ   
والخبرات  المعارف  تبادل  من  المركز   ن  ـّ مكـ مما  وإدارته،  وسياساته  التعليم  تخطيط  مجال  في  تعمل  التي  والدولية  ا�قليمية  والمنظمات 
العربية ودول  الدول  بالتعليم والمهتمين بقضاياه في  المعنيين  إلى شرائح متنوعة من  واالستشارات ذات الصلة، وساهم في وصول اصداراته 

مجلس التعاون الخليجي.
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موقع المركز وبيئته
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مراكز اليونسكو من الفئة الثانية 

الثانية في تحقيق أهداف  الفئة  اليونسكو من  إداري³ ومالي³. وتساهم مراكز  المقر  اليونسكو فني³ وتتبع دولة  مؤسسات ومراكز تعمل تحت اشراف 
اليونسكو في قطاع التربية والتعليم من خالل كونها امتداد وشريك استراتيجي في تنفيذ البرامج والمبادرات في الدول التي تقع ضمن اقليمها حيث 

يعتبر المركز ا�قليمي للتخطيط التربوي أحدها ضمن عمله من دولة ا�مارات العربية المتحدة في المنطقة العربية.

يمتد النطاق الجغرافي لعمل المركز ا�قليمي للتخطيط التربوي على مستوى الوطن العربي مع تركيز خاص على دول مجلس التعاون.
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الرؤيــــــة ، الرسالــــة ،  القيــم

النوعي  التخطيط  في  متميزة  عربية  خليجية  قدرات 
لمستقبل التعليم

التعليم  لمستقبل  واالبتكاري  النوعي  التخطيط  في  الريادة 
الخليجي والعربي 

الشفافية والمساءلة

الكفاءة والفعالية 

سعادة المتعاملين 

االنفتاح والتعاون 

المهنية وااللتزام 

التجدد المستمر
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2017 - 2021ا�هداف االستراتيجية للمركز 

تنميــة القــدرات المؤسســية فــي تخطيــط التعليــم 
وصوًال �داء متميز للكوادر والمؤسسات

الداعمــة لسياســات  المعرفــة  انتــاج ونشــر 
التعليم  والممكنة  لتخطيط  النظم  التعليمية

ــز  ــية للمرك ــاءة المؤسس ــادة الكف زي
ا�قليمي للتخطيط التربوي رفع الكفاءة المؤسسية

بنــاء الشــراكات مــع المؤسســات والمنظمــات ذات العالقــة علــى المســتويات 
الوطنية وا�قليمية والدولية

تقديــم الدعــم الفنــي بالشــراكة مــع منظمــة 
ــي  ــتراتيجيين ف ــركاء االس ــكو والش اليونس

المنطقة ضمن مبادرة التعليم  ٢٠٣٠



مجاالت عمل المركز 
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تنمية القدرات المؤسسية في تخطيط التعليم وصوًال �داء متميز للكوادر والمؤسسات.

انتــاج وتيســير االنتفــاع بالمعرفــة الخاصــة بتخطيــط التعليــم وسياســته وا�دارة والقيــادة التربويــة 
ــة متخصصــة وأدوات يمكــن  ــاج أدل مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن الوســائط والمنصــات. وانت

استخدامها في تخطيط التعليم وسياسته.

تأسيس شبكة عالقات وشراكات استراتيجية على مستوى ا�فراد والمؤسسات لخدمة أغراض 
المركز  ا�قليمي وأهدافه وغاياته .

تصميم الدراسات التربوية وتنفيذها، واعداد ملخصات السياسات وأوراق العمل بما يدعم التخطيط 
للتعليم ورسم سياساته .

استقطاب الباحثين والمختصين والخبراء، والطلبة في الدراسات العليا، من الجامعات والمؤسسات 
العربية وا�جنبية للتعاون مع المركز في تنفيذ برامجه وتعزيز مجاالت تبادل الخبرات.

منهجيات عمل المركز
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للتواصل معنا

المركز االقليمي للتخطيط التربوي
المدينة الجامعية – الشارقة

هاتف  : 5055333 6 971+    -    الفاكس :  5455004 6 971+   -   ص. ب   :  68855
Info@rcep-unesco.ae

www.rcepunesco.ae 


