
 

 

 

 

ي قمة سلطنة عمان  بيان
 

 2022سبتمبر -تحويل التعليم ف

 

• ً
 
ًضوءًتوافق2040ًًالرؤيةًالمستقبليةً)ُعمانًًمنًًًًًاانطالق ي

بإتقانًتامًودقةًف  م(ًوبلورتهاًوصياغتهًا

االقتصاديً للواقعً مستوعبةً تكونً بحيثً المختلفةً المجتمعً فئاتً وبمشاركةً واسعً ً مجتمعي

ًً قةًللمستقبلًبموضوعيةواالجتماعي اتًًًفتصبحًً،ومستشر التحدياتًومواكبةًالمتغير بوابةًلعبوًر

؛ًً التنافسيةًاالقتصاديةًوالرفاهًاالجتماعي الفرصًلتعزيًز ركزتًحيثًًاإلقليميةًوالعالمية؛ًواستثماًر

2040ًرؤيةًُعمانًً ي
ًوالخاصًومؤسساتًالمجتمعًالمدن  ًالحكومي

ًالقطاعير  بير  مًعىلًتكاملًاألدواًر

الشباب منظومةًًوقطاعً تحديثً عىلً والعملً والرفاهًً؛ً واالبتكاًر ً العلمي البحثً ودعمً التعليمً

ًوخدماتهًاألساسية ًً.االجتماعي

ًالعامًلألممًالمتحدةًًسلطنةًُعمانًًتقدًرًًإًذًو • ًًدعوةًاألمير  ي
،ًلعقدًالقمةًالعالميةًلتحويلًالتعليمًف 

ًً ًسبتمير ي
األممًالمتحدةًبنيويوركًف  ،ًودورًكافةًالمنظماتًالدوليةًواإلقليميةًوجهودهًا2022مقًر

ًوالتعاونًً عىلًالتضامنًالدولي ًالمسبوقة،ًوحرصهًا ًدعمًالدولًاألعضاءًللتصديًللتحدياتًغير ي
ف 

 متعددًاألطرافً.

ًًًآخذين • للتغيير الشبابًكعواملً دوًر االعتباًر ً ًًًبعير  ي ًًًًاإليجانر التعليم؛ عماًنوتحويلً سلطنةً ًًفإنً

لهمستواصلًً ورعايتهًا إليهمًًدعمهًا تزويدهمًًواإلستماعً منًخاللً الالزمةً،ً األساسيةً بالمهاراتً

ًالنقديًوحلًالمشكالت والتفكير ًاقتصادًاليوم،ًمنًمهاراتًاالتصالًواالبتكاًر ي
والتعاونًًً،للنجاحًف 

ًالتعلمًعىل ي
ًف  ي ًإيجانر وخلقًمساحاتًواسعةًلهمً،ًًًكافةًالمستوياتمنًأجلًتمكينهمًإلحداثًتغيير

أعاله؛ًًًًمنًخاللًإنشاءًمركزً  كًر
ُ
ذ ًوالصالحياتًلتحقيقًكلًمًا ًمنًالتمكير  للشبابًعىلًمستوىًعالي

اتيجيةًوطنيةًشاملةًللشبابً.  واسير

ً

إبانًجائحةًكوفيدًًًًتعزيًزً • ًمسبوقً ًوغير بشكلًكبير تعاظمً والذيً ً للمعلمير  المحوريً ،19ًًالدوًر

ًبذلتًمنًِقبل ي
بيةًوالتعليمًًوإضافةًإلًالجهودًالتر ًًوًًوزارةًالير المؤسساتًالمعنيةًبإعدادًالمعلمير 

"ًكوفيدًً جائحةً المهاًر19إبانً اكتسابً عىلً لتدريبهمً المتنوعةً التدريبيةً امجً الير إعدادً ً ي
ف  اتًً"ً

ًوالتعلمًعنًُبعًد ي
ون  إحداثًتغ،ًفقدًًالالزمةًلتطبيقًالتعليمًاإللكير ًا ً ًيأصبحًلزام  ً ًًير ًًًوجذريًًكبير ي

ف 

التأهيلًوالتدريب ًمرحلةًاإلعدادًأًو ي
ظروفًالعملًالمناسبةًً،ًوتهيئةًًالتنميةًالمهنيةًللمعلمًسواءًف 

ًً. ي
المهت  المساًر ووضوحً والمستقرةً والمحفزةً عمانًًوالجاذبةً سلطنةً عىلًًوستواصلً العملً

منًً ًوالجائحةًًكتسباتًماالستفادةً المعلمير ً،ً ً تمكير  معهم،ًًدعمًسياساتً معًًًوالتشاوًر والعملً



المعنية المرجعياتًوالنظمًوالضوابطًواًًالمؤسساتً إيجادًمنظومةًمتكاملةًمنً ألسسًًمنًأجلً

 ًًالتدريسً.والمبادئًالخاصةًبمهنةً

 

ًبنيةًتعليميةًمنصفةًوشاملةًوآمنةًللجميع • ًالتعليميةًًً،أهميةًتوفير ي
ًالمبان  بدايةًمنًخاللًتوفير

الدولة مناطقً ًكافةً ي
ف  إلًًًً،المجهزةً تصلً ًا حالي  عاليةًجدًا اتً 100ًًمعًتحقيقًمؤشر توفير ً ي

ف  ً%

ًن ًالمختلطة،ًوشبكاتًاإلنير تًوالحواسيبًألغراضًتربوية،ًونسبًعاليةًمنًًالمرافقًالصحيةًغير

ًللدمج،ًوبرامجً ًاإلعاقة.ًومدارسًمستعدة ًللطالبًذوي ًتحتيةًوموادًمالئمة ًببنية ًالمجهزة المدارس

ًالتعلمًوالنطقًوالتخاطب ًكلًًً،لمعالجةًصعوبات ي
وخدمةًالصحةًالمدرسيةًبوجودًممرضًمقيمًف 

ًكافةًالمدارسًللطالبًمنًأيً،ًًفسيًةمدارسًالدولة،ًوخدماتًالرعايةًاالجتماعيةًوالن واستيعاب

ًباللغةً ًللدراسة ًالجاليات، ًالتعليم،ًومدارسًخاصةًودوليةًومدارس ي
ًالحقًف  منًمبدأ ًانطالقًا جنسية
الطالبً. أيًلغةًيختارهًا ًًاألمًأًو ًًًسلطنةًعمانًًلوستواصً أكير ًعىلًالبيئةًالتعليميةًلجعلهًا كير 

الير

،ًوإيالءًمواضيعًاإلنصافً ي
الثقاف  ًوالتنوعً التفاعلًاالجتماعي للتعلم،ًمركزينًعىلً منًمجردًمكانً

التنميةًً أهدافً منً الرابعً الهدفً وغاياتً لمبادئً تحقيقًا اهتمامنًا جلً والجودةً والشمولً

ال لكلً التعليميةًحاضنةً البيئةً لتكونً آخرين،ًًالمستدامة،ً ً وعاملير  ً ومعلمير  منًطالبً مكوناتً
يعاتًواللوائحًالمنظمةً. التشر وتطويًر ًوتعزيًز

ً

التعليمًًً • ًشهدهًا ي
ًكافةًالجهودًوالممارساتًواألساليبًالتكنولوجيةًالمبتكرةًالتر سلطنةًعمان تقدًر

ًللمدارسًوالجامعات،ًً ًالكىلي ًاإلغالق ًبعد ًالجائحة ًخالل ي
ًالًًفيهاتجهتًًًًوالتر ًتطبيقًعددًمن طرقًًإل

ًباستخدامًً ي
ون  واألساليبًالستمراريةًالتعليمًمنها:ًالتعليمًالمدمجًوالتعليمًعنًبعدًوالتعليمًاإللكير

التعليمية لهًً،المنصاتً الداعمةً والوثائقًوالسياساتً المصادًر ً التحولًًً،وتوفير وعً مشر إطاًر ً ي
وف 

ً ًالتعًًالرقمي ًذلكًقطاع ي
ف  ًالمختلفةًبمًا ًالقطاعات ي

ًلتشي    عًمتطلباتًالذيًتبنتهًسلطنةًعمانًف  ليم؛

الفعال التعلمً وتحقيقً ونية،ً اإللكير ًًالحكومةً عىلًً، العملً تمً للتحولًًفقدً تنفيذيةً خطةً تطويًر

ًبشكلًعام،ًً ًبالدولة،ًوخلصتًاللجنةًإلًإعدادًوتالرقمي ي
ون  شكلتًلجنةًتوجيهيةًللتعليمًاإللكير

.ً ي
ون  ًللتعليمًاإللكير ي

الوطت  ًاستخدامًالتالدعوةًًًوًًاإلطاًر ي
إيجابيًاكنولوجياًًمستمرةًف  والتفاعلًمعهًا

ًالتعليمًحسبًعىلًالمستوياتًالمختلفة ي
ًف  أخالقياتًالذكاءًاالصطناعي ًاالعتباًر ،ًمعًاألخذًبعير 

ًالبنيةًالتحتيةًالالزمة.ًً ،ًواستكمالًتوفير ًتوافقًإعالنًبيجير 

ً

ًالحياة • ًالتعلمًمدى ًالمجالًًًً،منًمنطلقًمبدأ ي
ًالحصولًعىلًالتعليمًوالتدريبًالجيدًف  ي

واإلنصافًف 

والبحثًً ً العالي التعليمً وفرصً ً ي
والمهت  ً ي

ًًالتقت  ؛ ًًًيجبالعلمي ي
ف  لالستثماًر التحولًوبشعةً علينًا

ًالعملًً ًالعمل؛ًوتوفير ًلسوق ًالفعليةًوالمستقبلية ًالتعليمًواالحتياجات ًبير  ًالمهاراتًوالموائمة تنمية

ال والتنميةً مًًسلطنةًعمانًًفإنًًلذا،ًًمستدامةً.الالئقً التعليمًًًبًًةملير  ًمؤسساتً ي
الجودةًف  تحقيقً

ًبالتعليمً اتيجية،ًوزيادةًأعدادًالملتحقير  امجًتدريبيةًاسير ًمنًااللتحاقًبير ًالمتعلمير  ،ًوتمكير  العالي

لمواكبةًً المناهجً وتطويًر المجتمع،ً معً ً العالي التعليمً تكاملًمؤسساتً وتعزيًز ً، ي
المهت  والتدريبً



تمويلًًمتطلب مصادًر وتنوي    عً االستدامةً وتحقيقً المستقبل،ً ومهاراتً المستدامةً التنميةً اتً

وطرحًً المؤسسات،ً هذهً ً ي
ف  الجودةً وضمانً ً، ي

والمهت  ً ي
التقت  والتعليمً ً العالي التعليمً مؤسساتً

ً.مساراتًتعليميةًوتدريبيةًمواكبةًلمتطلباتًالتنميةًالمستدامةًومهاراتًالمستقبًل

ً

ًكأولويةًً • مةًباإلنفاقًعىلًالتعليم ًمجالًتمويلًالتعليمًفإنًسلطنةًعمانًملير  ي
منًخاللًًوطنية،ًًف 

ًاألنشطةً ًلتمويل ًالخاصًوتوجيهها ًالحوافزًللقطاع ًلتوفير ًسياساتًمرنةًومبتكرةًوآلياتًعملية ي
تبت 

واالستث بالتعليمً المرتبطةً الخدماتً بعضً إمكانيةًخصخصةً ودراسةً التعليمية،ً امجً ًًوالير ي
ف  ماًر

التعليمية المرافقً أساليبًًًوًً،بعضً وتطويًر المستثمرين،ً معً حقيقيةً اكةً لشر فاعلةً أسسً إرساءً

التعليمًً ً ي
ف  االستثماًر جذبً وتعزيًز للتعليم،ً إضافيةً يةً تحفير  حزمً وتخصيصً مبتكرة،ً تمويلً

ً ي
ًعىلًالشفافيةًوالحوكمةًف  كير 

االستدامةًالمالية،ًمعًالير ،ًلتعزيًز ي
ًوالتقت  ي

ًالمتابعةًوالتدريبًالمهت 
 واإلجراءاتً.

 

اماتًًالحفاظ • ًتعهنعىلًالير  ي
الدوليةًالتر اتًالهدفًالرابعًمنًأهدافًًًًدنًاًا بها،ًلتحقيقًغاياتًومؤشر

اتً المؤشر خاصةً التحقق،ً اتً مؤشر ورصدً والتقييمً المتابعةً عىلً والعملً المستدامة،ً التنميةً

ًللتعلي العالمي ًمًمنًأجلًالتنميةًالمستدامةً.المرجعيةًالمعتمدةًللهدفًالرابع،ًوتنفيذًاإلطاًر

ً

 

ً

ً

ً


