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يف �ضوء املتغريات املت�سارعة حملياً ودولياً ،وا�ستجابة ومتا�شياً مع امل�ستجدات
واملتغريات التي ت�ؤثر على قطاع التعليم ،اهتمت وزارة الرتبية والتعليم
ب�شكل �شمويل باملخاطر التي حتيط بقطاع التعليم وال�سعي نحو توفري
البيئة الآمنة من املخاطر والأزمات بجميع �أنواعها وت�صنيفاتها والتي
قد ت�ؤثر �سلباً على عنا�صر البيئة التعليمية (الطلبة ،العاملني ،املوارد
املح�سو�سة وامللمو�سة ،البنية التحتية ،النظام الإداري واملايل  )...وجعلت
من �أُوىل �أولوياتها �إعداد ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر ،ون�شر الوعي بثقافة
�إدارة املخاطر انطالقاً من تعريف اخلطر كمفهوم ،و�أين يكمن وكيفية
التعامل معه ،و�آليات تخفيف �أثاره ،وتوفري احلماية من املخاطر املحتملة
كافة ،من خالل خلق بيئة معززة ،تعمل على �إدارة املخاطر ،يف مركز الوزارة
ومديرياتها ومدار�سها كافة ،وكذلك احلفاظ على حياة الطلبة واملعلمني
والعاملني يف حاالت الطوارئ والأزمات.
ونظراً للأهمية التي توليها وزارة الرتبية والتعليم لل�سالمة يف مراحل
البيئات التعليمية وم�ستوياتها كافة ،فقد جاءت هذه الإ�سرتاتيجية لتحقيق
الأهداف الوطنية الإ�سرتاتيجية ،لذا ف�إن من �ضمن الأولويات املهمة
لوزارة الرتبية والتعليم يف اململكة الأردنية الها�شمية فالأمن وال�سالمة من
�أهم القواعد �إن مل يكن الركيزة الأ�سا�سية الأوىل لتوفري بيئة �آمنة للطلبة
واملعلمني والعاملني ،والتقليل من �آثار املخاطر يف حال وقوعها ال قدر اهلل.
وحر�صاً من الوزارة على توفري البيئة التعليمية الرتبوية ال�سليمة
اخلالية من املخاطر يف املدار�س ،وزيادة الوعي لدى جميع الطلبة واملعلمني

والإداريني ب�أهمية معرفة الأخطار التي ميكن �أن يتعر�ضوا لها
وم�ضاعفاتها؛ حر�صت الوزارة على م�شاركتهم جميعا؛ ليقوم كل منهم ب�أداء
واجبه والتزاماته على خري وجه.
لقد قامت وزارة الرتبية والتعليم بو�ضع خطط و�إجراءات كفيلة
للتخفيف من �شدة هذه املخاطر ،على خمتلف امل�ستويات الإدارية للو�صول
�إىل جمتمع مدر�سي يطبق تعليمات و�إر�شادات الأمن وال�سالمة املدر�سية،
ويطور �أدواتها ،وو�ضع القوانني املنا�سبة التي تلزم �إدارات املدار�س تنفيذها
واتباعها ،وتثقيف املجتمع املحلي والأُ�سر والطلبة واملعلمني ومديري
ومديرات املدار�س لتوفري بيئة مدر�سية �آمنة ملواجهة املخاطر املحتملة بعقد
املحا�ضرات والندوات ،والتدرب على مهارات الأمن وال�سالمة املدر�سية و�إدارة
الن�شاط املدر�سي ،وعقد ن�شاطات للطلبة تهتم بالأمن وال�سالمة ،وتفعيل
دور �أولياء الأمور فيما يتعلق باجلوانب ال�سلوكية والعنف يف املدار�س،
والتعاون والتوا�صل مع �إدارات املدار�س للعمل على �إر�ساء قواعد
ت�سهم يف عملية التعلم والتعليم والرتبية ال�سليمة.
ويف �سعي الوزارة لرت�سيخ مفهوم الأمن
ُ
تتعاون مع جهات
وال�سالمة املدر�سية،
�أخرى داعمة وم�ساندة لها؛ لتوفري
بيئة تربوية �آمنة ،وكوادر مدربة
قادرة على مواجهة املخاطر
والأزمات بكفاءة واقتدار.
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ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻨﻬﺎ ،ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻭﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ
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المسوغات
ت�ؤثر جمموعة من املخاطر يف جهود وزارة الرتبية والتعليم الهادفة �إىل حت�سني عملية التعلم والتعليم و البيئة الآمنة للطلبة واملعلمني ،ويف تنفيذ
م�شروعاتها ت�أثري ًا فعا ًال  ،ومن هنا برزت �أهمية بناء �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر للأ�سباب الآتية:
• �إن ح�صر املخاطر وحتديدها له �أثر كبري يف تفعيل �أداء الوزارة �إجرائي ًا ووقائي ًا ،و�سيح ُّد من �أثارها يف حال وقوعها.
• �إن حتديد الإجراءات لتاليف حدوث املخاطر �أو احلد من �آثارها يف وقت مبكر ،ي�ساعد يف �إيجاد احللول املثلى والأكرث فاعلية ،ويجنب
الوزارة احللول الآنية التي تعد �أكرث كلفة و�أقل ت�أثري ًا.
• حتديد املخاطر املرتبطة بتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية والتعامل معها و�إدارتها.
• حاجة الوحدات الإدارية والفنية يف وزارة الرتبية والتعليم �إىل منهجية علمية للتنب�ؤ باملخاطر والتعامل معها.
• حاجة العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم �إىل توجيهات وبرامج ت�ضبط �أداءهم �أثناء وقوع املخاطر ،وت�ساعدهم يف املحافظة على
م�ستوى اجلودة يف تقدمي خدماتهم.
• احلاجة �إىل توحيد املفاهيم واملمار�سات يف جمال �إدارة املخاطر.
• احلاجة �إىل �إطار ت�شريعي ي�ضبط عملية التخطيط يف الوحدات الإدارية والفنية (املدار�س ،املديريات ،الإدارات) ،بحيث يكون
التخطيط للمخاطر مكون ًا �أ�سا�سي ًا فيها.
• احلاجة �إىل فتح قنوات االت�صال بني خمتلف م�ستويات التنظيم الإداري؛ لنقل اخلربات وتقدمي الدعم وامل�ساندة يف جمال �إدارة
املخاطر.
•  احلاجة �إىل وجود �إطار للتقومي الذاتي امل�ستمر الذي ي�ساعد على الك�شف املبكر عن املخاطر ،ويهيئ فر�صة التميز والتناف�س بني
املدار�س واملديريات والإدارات يف توفري بيئة �آمنة.

أهداف إستراتيجية إدارة المخاطر

�أو ًال :تر�سيخ ثقافة �إدارة املخاطر لدى جميع املعنيني يف وزارة الرتبية والتعليم من خالل:
ت�ضمني خطة املخاطر يف اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة و�إدراجها �ضمن املوازنة.
ن�شر الوعي ب�أهمية �إدارة املخاطر.
بناء ثقافة �إدارة املخاطر.
ثانياً :التنب�ؤ باملخاطر والأزمات من خالل:
حتديد املخاطر املحتملة.
تقدير احتمالية حدوثها.
درا�سة العوامل امل�سببة لها والآثار املرتتبة عليها.
ثالثاً :بناء خطط تنفيذية ملواجهة املخاطر والأزمات بفعالية وكفاءة
وحتديد املهام وامل�س�ؤوليات لإدارة املخاطر.
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التعريفات اإلجرائية
الخطر :احتمال حدوث �شيء ما يكون له �أثر �سلبي يف حتقيق الأهداف الرتبوية ،فاال�سرتاتيجية �أو املرحلة ق�صرية املدى قد ت�ؤدي �إىل خ�سائر ب�شرية
�أو مادية �أو ت�أثريات معنوية.
• الوزن = �إمكانية حدوث هذا اخلطر.
• التقدير= �أثر هذا اخلطر يف الوزارة يف حال حدوثه.
األزمة :هي حدث �أو ظرف مفاجئ �أو غري متوقع ينطوي على تهديد وا�ضح للو�ضع الراهن ،وميكن �أن ي�ؤدي �إىل و�ضع خطري �أو غري م�ستقر ي�ؤثر يف
الإدارة الرتبوية.
إدارة المخاطر واألزمات :عملية �إدارية يتم فيها ح�صر املخاطر والأزمات وحتديدها وحتليلها وتقييمها وت�صنيفها و�إعداد اخلطط التنفيذية
للتعامل معها.
إدارة األزمات :كيفية التغلب على الأزمات بالأدوات العلمية والإدارية ،وجتنب �سلبياتها ،واال�ستفادة من �إيجابياتها ،ف�إدارة الأزمات هي �إدارة
التوازنات والتناق�ضات والتكيف مع املتغريات املختلفة ودرا�سة �أثارها يف املجاالت كافة.
سجل المخاطر واألزمات :املرجع الرئي�س للوزارة يف املخاطر والأزمات وحتديد الأولويات ،وتكون املخاطر الواردة فيه مف�صلة ومو�صوفه ب�شكل
دقيق ويت�ضمن البيانات الالزمة لكل خطر.
تقييم الخطر :عملية حتديد �شدة اخلطر يف �إحداث اخل�سائر واحتمالية حدوثها ،و قيا�سها وحتديد معدل حدوثها ،حيث �إن املعلومات الإح�صائية
عن احلوادث ال�سابقة لي�ست متوافرة دائ ًما.
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منهجية إدارة المخاطر واألزمات

	• تٌعد �إدارة املخاطر جزء ًا من اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة ،وتتمثل يف جمموعة من الإجراءات التي تتبعها الوزارة ب�شكل منظم ملواجهة املخاطر

امل�صاحبة لأن�شطتها من خالل اال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة يف ظل وجود املخاطر مبا ي�ضمن حتقيق الأهداف.
	•وت�ضمن �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر جما ًال ملنع اخلطر �أو التقليل من �آثاره ،ومن حجم اخل�سائر عند حدوثها ،والعمل على عدم تكرارها من
خالل درا�سة �أ�سباب حدوث كل خطر؛ ل�ضمان عدم وقوعه �أو تكراره م�ستقب ًال ،وتوفري الأموال الالزمة لتعوي�ض الوزارة عن اخل�سائر التي قد
حتدث.
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	• مت التعرف �إىل املخاطر ذات الأهمية وت�صنيفها وحتليلها وو�ضع خطط و�إ�سرتاتيجيات لتفاديها من خالل:
التحديد املعتمد على الأهداف� :إن الوحدات الإدارية على
اختالف مواقعها يف الوزارة لديها �أهداف ,ف�أي حدث قد
ُي�شكل خط ًرا على حتقيق الأه��داف �سواء �أكان جزئ ًيا �أو
كل ًيا.
التحديد املعتمد على الت�صنيف :وهو حتليل جميع امل�صادر
املحتملة للمخاطر ,من خالل ك�شف املخاطر وتف�صيلها
وح�صرها التي تواجه وزارة الرتبية والتعليم.
م��راج �ع��ة امل �خ��اط��ر :مت االط �ل�اع ع�ل��ى جت��رب��ة ع ��دد من
امل�ؤ�س�سات التي لديها �إ�سرتاتيجية للتعامل مع املخاطر.
تقييم املخاطر :وهي حتديد عن�صر اخلطر واحتمال حدوث
كل خطر ,وكذلك الآثار التي يحدثها كل خطر (الت�أثري).
ومت اعتماد �آلية حمددة لإعطاء كل خطر قيمة ،تعتمد ب�شكل رئي�س على احتمالية حدوثه من ناحية ،وت�أثريه (ال�شدة) من ناحية �أخرى.
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اآلثار التي يحدثها كل خطر( تأثير الخطر)
مت حتديد مدى ت�أثري اخلطر ب�إحدى احلاالت الآتية:
•  اخلطر �سيقع ال حمالة :عالية للغاية ب�شكل غري مقبول ,ويجب التوقف عن العمل
بالن�شاط يف ظل الظرف ال�سائد.
• اخلطر عالٍ جداً :عالية ب�شكل غري مقبول ،و يجب تعديل الن�شاط ليت�ضمن خطط ًا
و�إجراءات عالجية و�أن يكون خا�ضع ًا للتقييم .
• اخلطر عال :مقبولة ,لكن يجب �إدارتها بحيث تظل يف �أدنى م�ستوياتها ل�ضمان عدم
تفاقمها.
• اخلطر متو�سط :مقبولة دون احلاجة التخاذ �إجراء �آخر� ،إن مل يكن ت�صعيد املخاطر
ممكن ًا.
كلما زاد ت�أثري اخلطر ُت�صبح احلاجة �إىل �إعطائه �أهمية كبرية .و�أثناء عملية تقييم ت�أثري اخلطر
يجب ال ُ
أخذ بعني االعتبار �شمولية ت�أثريه وانت�شاره ،وحتدي ُد املت�أثرين ب�شكل �سلبي بهذا اخلطر,
و�إعطا�ؤه �أهمية خا�صة للت�أثريات ال�سلبية التي ال ميكن معاجلتها.
عند تقييم احتمالية ت�أثري اخلطر يف النواحي املالية ,يتم الأخذ بعني االعتبار القيمة املرتتبة على
وقوع اخلطر ،وتكاليف ت�صحيح هذا اخلطر ،و لتتمكن الوزارة من �إدارة املوارد ب�شكل جيد ،يجب
الرتكيز على املخاطر ذات الت�أثري الكبري.
�إ�شراك متلقي اخلدمة وال�شركاء يف حتديد املخاطر حيثما كان ذلك ممكن ًا ,مما ي�ساعد يف تقييم
اخلطر ب�شكل �أف�ضل.

11

تقييم المخاطر

 ويبني منوذج تقييم املخاطر العالقة بني. كبري جد ًا، كبري، متو�سط، �ضعيف، �ضعيف جد ًا:مت حتديد احتمالية حدوث اخلطر ب�إحدى احلاالت الآتية
 فعلى �سبيل املثال توافر معلومات �سابقة, �إن حتديد احتمالية حدوث اخلطر من املمكن �أن تكون �سهلة �أو �صعبة.احتمالية وقوع اخلطر و�شدة ت�أثريه
 ف�إن حتديد احتمالية حدوث اخلطر، وباملقابل �إذا مل تتوافر معلومات م�سبقة حول اخلطر، ي�ساعد يف معرفة احتمالية حدوثه يف امل�ستقبل،حول اخلطر
.�ستكون قليلة
منوذج تقييم املخاطر

ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ













































 



 

 


 







حماور ك�شف املخاطر التي
تواجه وزارة الرتبية والتعليم
مرتبة ح�سب احتمالية
وقوعها
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أنواع المخاطر التي تواجه وزارة التربية والتعليم مرتبة حسب احتمالية وقوعها
	•خماطر الأفراد (املوارد الب�شرية)
	•خماطر الكوارث
	•خماطر تعليمية و�إدارية
	•خماطر تتعلق ب�سالمة امتحانات الثانوية
العامة واالختبارات الوطنية
	•خماطر مالية
	•خماطر �صحية
	•خماطر قانونية
	•خماطر توعوية � /إعالمية /معرفية
	•خماطر �أعطال فنية
	•خماطر الف�ساد
	•خماطر الإرهاب والفكر املتطرف
	•خماطر تتعلق بالأهداف الإ�سرتاتيجية

ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺻﺤﻴﺔ
ﺃﻋﻄﺎﻝ
ﻓﻨﻴﺔ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ

ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ

ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺍﺇﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺳﻼﻣﺔ
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺳﻼﻣﺔ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ

ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
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كشف بالمخاطر التي تواجه وزارة التربية والتعليم وآليات المعالجة
الرقم

نوع اخلطر

اخلطر

1

مالية

عدم كفاية املخ�ص�صات املالية

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة

	•زيادة املخ�ص�صات لل�سنة القادمة
	•عمل املناقالت املالية من مواد يوجد بها
فائ�ض مايل.
	• بناء خطة م�ستقبلية قائمة على التنب�ؤ
ر�صد خم�ص�صات مالية خا�صة بعقد االمتحان
التناف�سي للمعلمني
ر�صد خم�ص�صات مالية خا�صة بتطوير املناهج

زيادة الإنفاق نتيجة احلاجة لتعيني عدد من املعلمني
لزيادة عدد الطالب املنتقلني �إىل املدار�س احلكومية
والأزمات يف دول اجلوار
تكلفة عقد االمتحان التناف�سي للمعلمني

 ت�أخر ت�شكيل جلان اال�ستالم.تلف الأثاث ب�شكل �سريع ومتكرر .
تلف بع�ض الأدوات والتجهيزات اخلا�صة بامل�شاغل خالل
مدة ق�صرية من ا�ستخدامها

14

تفعيل بنود نظام اللوازم فيما يتعلق بت�أخري يف
مدة اال�ستالم.

�إدارة ال�ش�ؤون املالية
�إدارة املوارد الب�شرية
�إدارة املناهج والكتب املدر�سية
دائرة اللوازم العامة (خارج الوزارة).

16

تكلفة تطوير املناهج
 ت�أخر �صرف الفواتري واملطالبات املالية لت�أخراملتعهدين يف توريد املواد واللوازم املحالة عليهم
بالوقت املحدد.
عدم التزامهم بتوريد املواد املحالة بح�سب املوا�صفات
املطلوبة .

�آليات املعاجلة

ال�شخ�ص املخول  /امل�س�ؤول لالت�صال معه
التخاذ القرار

الت�أكيد على املتعهدين �ضرورة توريد املواد
املحالة عليهم وفق الزمن املطلوب.
الت�أكيد على املتعهدين االلتزام باملوا�صفات
عند �إحالة املواد عليهم مع حتديد املوا�صفات
املطلوب وبلد املن�ش�أ للمواد واللوازم املطلوب.
حتديد موا�صفات وجودة عالية للأثاث املدر�سي
تتنا�سب مع اال�ستخدام املتكرر .
�صيانة الأثاث من قبل طالب التعليم املهني
ب�إ�شراف معلميهم

�إدارة اللوازم والتزويد

�إدارة ال�ش�ؤون املالية
�إدارة التعليم املهني والإنتاج

ﺍﺳﺮﺘﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ

الرقم

نوع اخلطر

اخلطر

1

مالية

عدم كفاية املخ�ص�صات املالية

عدم التزام املتعهدين بتوريد املواد واللوازم املحالة عليهم
يف الوقت املحدد
زيادة النفقات على �أعمال ال�صيانة

16

زيادة الإنفاق على املخ�ص�صات نتيجة للحاجة والت�أثيث
للمدار�س وب�شكل طارئ.
ت�أخري املتعهدين يف توريد املواد واللوازم املحالة عليهم يف
الوقت املحدد

16

ت�سديد فواتري ومتطلبات عن �سنني �سابقة

ت�أمني متطلبات ال�سالمة العامة.

�إدارة اللوازم
�إدارة التخطيط والإدارة املعنية

6

زيادة الإنفاق نتيجة احلاجة لإبتعاث طلبة املكرمة امللكية
لأبناء املعلمني فوق الن�سبة املحددة.

16

فقدان وتلف املواد  .الكتب  ... ،ب�سبب ت�سرب املياه  ،عدم
�صالحية امل�ستودعات ،متا�س كهربائي
عدم الدقة يف و�ضع ميزانية الإدارة مبا يتنا�سب مع
احلاجة الفعلية .
ال�ستحداث مدار�س جديدة

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

ال�شخ�ص املخول  /امل�س�ؤول لالت�صال معه
التخاذ القرار

ر�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة وفق خطة مالية �إدارة التخطيط والأبنية احلكومية
حمكمة و تعتمد على درا�سات دقيقة.
التقيد بالن�سبة املحددة ملكرمة �أابناء املعلمني �أو
زيادة املخ�ص�صات املر�صودة لهذه الغاية لكل عام
درا�سي.
طلب ر�صد خم�ص�صات �أعلى لل�سنة التي تليها
بناء خطة م�ستقبلية قائمة على التنب�ؤ للت�أثيث
والتجهيز
تفعيل بنود نظام اللوازم فيما يتعلق بت�أخري مدة
اال�ستالم.
التاكيد على املتعهدين ب�ضرورة توريد املواد
املحالة.
تدوير القيم املالية املحالة على املتعهدين والتي
�ستورد يف العام الذي يليه وو�ضعها يف ح�سابات
الأمانات لهذه الغاية
التاكيد على املتعهدين االلتزام باملوا�صفات
املحالة عليهم مع حتديد املوا�صفات املطلوبة وبلد
املن�ش�أ للمواد واللوازم املطلوبة.
تفعيل دور �أق�سام ال�صيانة.

�إدارة العالقات الثقافية والبعثات

15

الرقم

نوع اخلطر

اخلطر

1

مالية

عدم كفاية املخ�ص�صات املالية

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة
الت�أخر يف طرح يف العطاءات

16
التعرث يف تفيذ خطة الأبنية والإ�ضافات ب�سبب ال�ضغط
الكبري من املجتمع املحلي على الوزارة.
ت�أخري ورود املعامالت واملطالبات املالية لآخر �شهرين يف
العام  12 + 11من املديريات .

طرح العطاءات مبا�شرة بعد �صدور املوازنة وعدم
ت�أخريها.
ت�شكيل جلنة لو�ضع خطة للمواد املراد �شرا�ؤها
و�إعداد موا�صفات قبل �صدور املوازنة.
التعميم ر�سميا على الإدارات ب�ضرورة تزويد �إدارة
اللوازم والتزويد باملواد وموا�صفاتها التي �سيتم
�شرا�ؤها ح�سب املخ�ص�صات املر�صودة لها.
و�ضع الربنامج الزمني والتنفيذي املن�سجم مع
توقيت طرح العطاءات اخلا�صة بالأبنية
�إعداد املوازنة ب�شكل يتالءم مع م�صروفات
الوزارة للمواد التي يح�صل منها عجز كل عام.

16

تكد�س املطالبات يف نهاية العام .

6

16

�آليات املعاجلة

�ضرورة ان�سجام وتوافق خطط �أق�سام ال�ش�ؤون
املالية يف مديريات الرتبية والتعليم وخطة �إدارة
ال�ش�ؤون املالية.
تاليف تكدي�س املطالبات لنهاية العام يف ق�سم
مراقبة النفقات.
درا�سة املوا�ضع التي تتكد�س فيها املعامالت
و�إعادة النظر يف �آلية مترير املعامالت.
التخطيط امل�شرتك بني �إدارة ال�ش�ؤون املالية يف
مركز الوزارة و�أق�سام ال�ش�ؤون املالية يف مديريات

ال�شخ�ص املخول  /امل�س�ؤول لالت�صال معه
التخاذ القرار

�إدارة ال�ش�ؤون املالية
�إدارة التخطيط

�إدارة الأبنية
�إدارة التخطيط
مديريات الرتبية والتعليم
�إدارة ال�ش�ؤون املالية
�إدارة التخطيط

�إدارة ال�ش�ؤون املالية
وحدة الرقابة الداخلية
مديريات الرتبية والتعليم

ﺍﺳﺮﺘﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ

الرقم

نوع اخلطر

1

مالية

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة
عدم الدقة يف حتديد �سقف ال�سلف املالية

6
عدم التزام احلرا�س يف بع�ض املدار�س بالدوام الليلي

16

ال�سرقات التي تتعر�ض لها املدار�س

16

كاف من حرا�س
عدم وجود حرا�س (عدم توافر كادر ٍ
املدار�س)

8

ت�أخر طرح عطاءات البناء والت�أثيث
لريا�ض الأطفال

عدم توافر خم�ص�صات مالية كافية لتنفيذ طرح عطاءات
البناء والت�أثيث لريا�ض الأطفال

�آليات املعاجلة

ال�شخ�ص املخول  /امل�س�ؤول لالت�صال معه
التخاذ القرار

الرتبية والتعليم ل�ضمان عدم ت�أخري املعمالت
املالية الخر ال�سنة املالية.
تلف االثاث ،ا�ستحداث املدار�س.
ر�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة يف املوازنة
العامة للوزارة لغايات تخطيط املوارد الب�شرية.

�إدارة التخطيط
�إدارة املوارد الب�شرية

تفعيل دور مديري املدار�س يف �ضبط دوام
احلرا�س.
تفعيل دور جلنة متابعة احلرا�س يف مديريات
الرتبية والتعليم
التن�سيق مع اجلهات الأمنية املعنية ملتابعة
احلرا�سة.
زيادة ت�أمني املدار�س من حيث الأ�سوار واملداخل
والنوافذ.
و�ضع موا�صفات خا�صة لتعيني احلرا�س.
خماطبة �إدارة التخطيط بزيادة املخ�ص�صات
املالية لريا�ض الأطفال والتوا�صل مع اجلهات
الداعمة لت�أمني الدعم املايل الالزم لريا�ض
الأطفال.

مديريات الرتبية والتعليم
مدراء املدار�س
�أق�سام الرقابة الداخلية

وحدة التن�سيق التنموي
�إدارة التعليم
�إ دارة التخطيط

17

الرقم

نوع اخلطر

1

قلة الأرا�ضي اململوكة يف وزارة الرتبية والتعليم يف
املناطق امل�أهولة بال�سكان

16

مالية

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

أرا�ض ب�أ�سم للوزارة يف املناطق التي بحاجة
عدم توافر � ٍ
�إىل �أن�شاء �أبنية مدر�سية نتيجة االكتظاظ ونظام الفرتتني
واملدار�س امل�ست�أجرة ،ما ي�شكل حتدي ًا لوزارة الرتبية
والتعليم وعدم تخ�صي�ص املبالغ املالية الكافية يف موازنة
الوزارة ل�شراء الأرا�ضي يف املواقع املطلوبة.
عدم �أخذ البعد الدميوغرايف يف التخطيط ال�ستمالك
الأرا�ضي الالزمة لإن�شاء مدار�س جديدة يف املناطق
امل�أهولة واملكتظة بال�سكان.

احلاجة ل�شراء قطع الأرا�ضي الالزمة وت�أمينها يف �إدارة التخطيط و�إدارة ال�ش�ؤون املالية
املواقع املطلوبة وخا�صة يف املناطق ذات الكثافة
ال�سكانية العالية ( مناطق الق�صبات ) وزيادة
عدد املخ�ص�صات املالية يف املوازنة العامة ل�شراء
الأرا�ضي �أو ت�أمينها يف �أرا�ضي �أمالك الدولة.
�إجراء الدرا�سات حول التجمعات ال�سكانية
أرا�ض بالتن�سيق مع وزارة املالية
والبحث عن � ٍ

�إدارة التخطيط و�إدارة ال�ش�ؤون املالية
بالتن�سيق مع وزارة املالية.

عدم ر�صد خم�ص�صات مالية يف املوازنة لغايات
اال�ستمالك يف املواقع املطلوبة

توقف ال�صرف
ت�أخري ال�صرف

عدم �صرف املطالبات املالية يف بداية العام امليالدي مدة
ثالثة �شهور وذلك نتيجة عدم �إقرار املوازنة مما ي�ؤخر
املطالبات املالية للجامعات والو�صوالت املالية املدفوعة
من قبل الطلبة

ت�أخري املطالبات املالية حلني البدء بال�صرف بعد
�إقرار املوازنة �أو �أن يتم ال�صرف على املخ�ص�صات
املر�صودة لهذه الغاية من موازنة العام املقبل

الت�أخري يف حتويل املطالبات املالية للجامعات ورواتب
الطالب وذلك نتيجة عدم توافر �سقف مايل من قبل
�إدارة ال�ش�ؤون املالية

العمل الدائم على توفري �سقف مايل من قبل
�إدارة ال�ش�ؤون املالية لعدم ت�أخر �صرف املطالبات
املالية ورواتب الطالب �أو من خالل التن�سيق
الدائم بني �إدارة العالقات الثقافية و�إدارة ال�ش�ؤون
املالية حول مدى توافر املبالغ املالية التي من
املمكن ا�ستغاللها بني الفرتة والأخرى

4

18

و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

ال�شخ�ص املخول  /امل�س�ؤول لالت�صال معه
التخاذ القرار

�إدارة العالقات الثقافية والبعثات  ،مدير
البعثات
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الرقم

نوع اخلطر

1

6

ارتفاع الأ�سعار
نق�ص ال�سيولة
عدم تطابق عمليات ال�صرف وال�سجالت املالية واللوازم

عدم التمييز بني ح�ساب الدائن واملدين يف املدار�س

6

الأخطاء املحا�سبية

�إحلاق املوظفني بالدورات التدريبية املالية
واملحا�سبية الالزمة.
برامج التدقيق والرقابة.

الوزارة – الرقابة – التدقيق املايل

�إعداد موازنة تتفق مع توقعات ارتفاع الأ�سعار
زيادة املخ�ص�صات املالية للمدار�س

مديرية الرتبية والتعليم  /الوزارة

اعتماد التخ�ص�ص وبطاقة الو�صف الوظيفي
وخا�صة ب�أعمال املحا�سبة وال�صرف واللوازم

�إدارة املوارد الب�شرية و�أق�سام �ش�ؤون
املوظفني باملديريات

متابعة املدار�س من خالل �أق�سام ال�ش�ؤون املالية،
الرقابة ،التدقيق املايل

�إدارة ال�ش�ؤون املالية الوزارة
وحدة الرقابة الداخلية
�أق�سام التدقيق املايل يف املديريات

20

�ضعف عمليات تقلبات املوازنة م�ؤهالت العاملني بالعهدة
واملحا�سبة واملالية
التدقيق والرقابة وعدم دقة املوازنة

عدم اكت�شاف املخالفات املالية
�ضعف �إعداد التقارير املالية

6

مالية

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

ال�شخ�ص املخول  /امل�س�ؤول لالت�صال معه
التخاذ القرار

19

الرقم

نوع اخلطر

2

�أعطال فنية

اخلطر
تعطل �أجهزة احلا�سوب

حتديث الأجهزة.

12

 خلل كهربائي �أو تلف داخلي ب�سبب تقادم زمني لأ�سالكالكهرباء.
انقطاع التيار الكهربائي عن �أجهزة احلا�سوب لفرتات
طويلة.
تقادم الأجهزة

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة

تقادم الأجهزة
فريو�سات احلا�سوب

12

�سوء ا�ستخدام القر�ص املدمج �أو الفال�شات

االحتفاظ بن�سخ احتياطية من الربجميات.
حتديث الأجهزة.
ال�صيانة املربجمة والدورية.
توفري مزود الطاقة الكهربائية
�إجراء ال�صيانة الدورية وحتديث الأجهزة
ا�ستعمال برجميات اكت�شاف الفريو�سات و�إزالتها.
حتديث برجميات اكت�شاف الفريو�سات ب�شكل
دوري.

ا�ستعمال برجميات غري �أ�صلية
ا�ستعمال �أقرا�ص حتتوي على فريو�سات
تقادم برامج اكت�شاف الفريو�سات.

�أمن املعلومات و�سريتها (قاعدة
البيانات)

تلف �أ�شرطة حفظ املعلومات والأقرا�ص املدجمة.

االحتفاظ بن�سخ احتياطية من املعلومات.

دخول �أ�شخا�ص غري خمولني �إىل الأنظمة العاملة يف
الوزارة.
ت�سريب املعلومات ال�سرية بني املوظفني.
ت�سريب كلمات املرور للأجهزة والدخول �إليها للعبث
بالبيانات.

االحتفاظ ب�أ�شرطة التخزين والأقرا�ص يف
قا�صات خا�صة
تركيب �أجهزة حماية ال�شبكة
اتباع �آلية لت�صنيف البيانات ح�سب ح�سا�سيتها
و�سريتها وحتديد �آلية ترا�سلها(عادية�،سرية�،سرية
للغاية).

16

20

ا�ستعمال برجميات حتتوي على فريو�سات.

�آليات املعاجلة

ال�شخ�ص املخول  /امل�س�ؤول لالت�صال معه
التخاذ القرار

�إدارة مركز امللكة رانيا العبد اهلل
لتكنولوجيا املعلومات
و مديريات الرتبية والتعليم

ﺍﺳﺮﺘﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ

الرقم

نوع اخلطر

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة

عدم وجود �أجهزة حماية على ال�شبكة

2

�أعطال فنية

عدم توافر البيانات
ب�شكل م�ستمر

عدم وجود �سيا�سة لت�صنيف البيانات.
ترا�سل البيانات بني املوظفني بطريقة غري �آمنة من خالل
وحدات التخزين املتنقلة.
انقطاع خدمة الإنرتنت والربيد الإلكرتوين

16

�أمن املعلومات و�سريتها
(قاعدة البيانات)

عدم االحتفاظ باملعلومات ب�شكل �آمن .

�آليات املعاجلة
تغيري كلمات ال�سر با�ستمرار وعدم تناقلها �شفوي ًا
�أو على ق�صا�صات الورق.
منع ا�ستخدام وحدات التخزين املتنقلة

ا�ستخدام �أكرث من مزود خلدمة الإنرتنت

ارتفاع درجة احلرارة التي تنتج عن ت�شغيل ك�شافات
الإ�ضاءة اخلا�صة بالت�صوير التلفزيوين داخل الإ�ستوديو.

االنتباه واحلذر عند ت�شغيل الإ�ستوديو والتفقد
الدوري للأجهزة ،وف�صل التيار الكهربائي عنها
نهائ ًيا عند مغادرة الإ�ستوديو و�ضرورة توفري جهاز
�إطفاء خا�ص.
رفع كفاءة العاملني على الإ�ستوديوهات

3
احلرائق

خلل بال�شبكات الكهربائية العادية �أو املت�صلة
باحلوا�سيب.
عدم وجود نظام �إطفاء خا�ص بالإ�ستوديوهات التلفزيونية
والإذاعية.
زيادة الأحمال وعدم حتمل قاطع الكهرباء.

12

احلريق (الإ�ستوديوهات)

�أعطال على �شبكة الإنرتنت والربيد الإلكرتوين

عمل قاعدة بيانات احتياطية ل�ضمان ا�ستمرارية
العمل.
ا�ستخدام  SMSكو�سيلة ات�صال بديلة

�أعطال على الأجهزة الرئي�سة ()Server

ال�شخ�ص املخول  /امل�س�ؤول لالت�صال معه
التخاذ القرار

رفع قدرة الفازات �أو تخ�صي�ص فاز لكل �إ�ستوديو
االنتباه واحلذر عند ت�شغيل الإ�ستوديو والتفقد
الدوري للأجهزة ،وف�صل التيار الكهربائي عنها
نهائ ًيا عند مغادرة الإ�ستوديو و�ضرورة توفري جهاز
�إطفاء خا�ص.

�إدارة مركز امللكة رانيا العبد اهلل
لتكنولوجيا املعلومات
و مديريات الرتبية والتعليم

�إدارة مركز امللكة رانيا العبد اهلل
لتكنولوجيا املعلومات
و مديريات الرتبية والتعليم
�إدارة اللوازم والتزويد
�إدارة التدريب والإ�شراف الرتبوي
�إدارة الأبنية وامل�شاريع
مديريات الرتبية والتعليم
�إدارة اللوازم والتزويد

21

الرقم
2

احلريق (الإ�ستوديوهات)
احلرائق يف املباين

نوع اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

�ضغط العمل الزائد والتمديدات الكهربائية القدمية �أو
ب�سبب ات�صالها مع الأق�سام الأخرى.

10

احلرائق

اخلطر

و�صف املخاطرة

ا�ستعمال املدافئ التي تعمل على الكاز
تنفيذ التمديدات الكهربائية مبوا�صفات قدمية.
ا�ستخدام املدافئ الكهربائية ذات القدرات العالية
12

عدم و�ضع املدف�أة يف املكان املنا�سب

احلروق الكيماوية

12

22

�سوء ا�ستخدام املواد الكيميائية عند �إجراء التجارب يف
املختربات

�آليات املعاجلة
�صيانة التمديدات الكهربائية وموا�صلة تفقدها
�أو �إ�صالحها.
ف�صل التيار الكهربائي اخلا�ص بالق�سم عن
الأق�سام الأخرى .
و�ضع مل�صقات حتذيرية مثل ( تذكري �إطفاء
الأنوار قبل املغادرة ) عند مواقع اخلطر .
االلتـزام بكودات البناء عند الت�صميم (�إن�شائي
كهروميكانيك)
االلتزام مبتطلبات وموا�صفات الدفاع املدين.
ت�أمني خمارج طوارئ
تركيب �أنظمة �إنذار و�إطفاء للحريق .
تركيب �إنارة طوارئ .
ا�ستعمال �أبواب مقاومة للحريق.
عمل �شبك حماية للمدف�أة
تدريب املعنيني على �إطفاء احلريق بالتعاون مع
الدفاع املدين
مراعاة ا�ستخدام مواد غري قابلة لال�شتعال �أو
مقاومة للأحما�ض يف التجهيزات والأثاث.
مراعاة االلتزام مبوا�صفات عالية خلزانة طرد
الغاز ومراوح ال�شفط يف املختربات.
و�ضع مل�صقات حتذيرية على قوارير املواد
والأحما�ض اخلطرة.
رفع كفاءة قيمي املختربات

ال�شخ�ص املخول  /امل�س�ؤول لالت�صال معه
التخاذ القرار

�إدارة الأبنية وامل�شاريع
و مديريات الرتبية والتعليم
مدراء الإدارات

�إدارة الأبنية وامل�شاريع
�إدارة اللوازم
مديريات الرتبية والتعليم

جلنة ال�سالمة العامة يف املدر�سة
مديريات الرتبية والتعليم
مديريات الرتبية والتعليم

ﺍﺳﺮﺘﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ

الرقم
4

كارثة طبيعية

نوع اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

الهزات والزالزل (انهيار املباين )

12

الكوارث الطبيعية

اخلطر

و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

ال�شخ�ص املخول  /امل�س�ؤول لالت�صال معه
التخاذ القرار

االلتزام بت�صميم الأبنية الرتبوية بح�سب كودات
البناء الوطني اخلا�ص بالزالزل .

�إدارة الأبنية وامل�شاريع الدولية

تدريب كوادر الوزارة ومديريات الرتبية واملدار�س
على عمليات الإخالء بالتعاون مع مديريات الدفاع
املدين.

جلنة الدفاع املدين وال�سالمة العامة
مديريات الرتبية والتعليم

تعليق الدوام يف املدر�سة �أو املدار�س املت�ضررة
�إجراء �صيانة للمدار�س امل�ست�أجرة واململوكة
ت�أمني و�سائط نقل للطلبة يف حال حدوثها �أثناء
الدوام

مديريات الرتبية والتعليم

بناء مالجئ لالحتماء من الكارثة

مداهمة مياه الأمطار للمباين املدر�سية وامل�ستودعات
واملرافق الرتبوية

�ضرورة مراعاة اختيار مواقع املدار�س بحيث تكون
بعيدة عن املجاري وجتمع املياه.
12

الفي�ضانات

تدفق مياه الأمطار والثلوج يف الطرق وال�ساحات واملمرات
العامة

االلتزام بكودات البناء الوطني �آخذين بعني
االعتبار ت�صميم الأبنية الرتبوية.

عدم قدرة البنية التحتية على ا�ستيعاب كميات تدفق املياه
ب�سبب �سرعتها وحجمها غري املتوقع

االلتزام باخلطة الإجرائية لوزارة الرتبية
والتعليم ملواجهة ف�صل ال�شتاء
الت�أمني على موجودات م�ستودعات الوزارة
�إجراء ال�صيانة ب�شكل م�ستمر

�إدارة الأبنية وامل�شاريع الدولية
�إدارة التخطيط
مديريات الرتبية والتعليم
�إدارة اللوازم والتزويد
�إدارة الأبنية وامل�شاريع الدولية

23

الرقم

نوع اخلطر

5

عدم و�صول مغلفات الأ�سئلة و طرود الإجابة يف الوقت
املحدد �إىل مديريات الرتبية والتعليم �أو قاعات االمتحان.

�إدارة االمتحانات واالختبارات.
�إدارة اللوازم والتزويد

االت�صال مع رئي�س جلنة االمتحانات واالختبارات
يف املديرية املعنية لت�أمني و�سيلة نقل و�إ�شعار �إدارة
االمتحانات بذلك.
�إجراء عملية النقل من خالل �سيارتني ت�سريان
م ًعا

ت�سرب �أ�سئلة امتحان الثانوية
العامة

حدوث �سطو �أثناء نقل الأ�سئلة �أو تخزينها يف املديريات
عدم االلتزام بتطبيق تعليمات االمتحان من قبل رئي�س
القاعة واملراقبني.

16

تتعلق ب�سالمه امتحانات الثانوية العامة واالختبارات الوطنية

16

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

حدوث عطل يف �سيارة نقل مغلفات الأ�سئلة ب�سبب
الظروف اجلوية �أو حوادث ال�سري.

االت�صال ب�إدارة االمتحانات واالختبارات التي
تت�صل باجلهات املعنية لت�أمني و�سيلة نقل(طائرة
عمودية).

وجود ن�سخة احتياطية من الأ�سئلة لكل مبحث من
املباحث
توفري �أنظمة حماية (�إلكرتونية) ومراقبة لغرف
التخزين

ت�أخري ن�سخ
الأ�سئلة

ا�ستعمال �أجهزة ات�صال وو�سائل تكنولوجية حديثة يف
الت�سريب.

توفري حماية �أمنية لغرف التخزين

حدوث خلل �إداري يف املوارد الب�شرية امل�شرفة على
ال�سحب.

توقيع عقود ملعاجلة الأعطال.

تعطل �آالت الن�سخ.

8

24

و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

ال�شخ�ص املخول  /امل�س�ؤول لالت�صال معه
التخاذ القرار

عمل �صيانة لآالت الن�سخ قبل بدء االمتحانات.

�إدارة االمتحانات واالختبارات� ،إ دارة
اللوازم ،احلركة والنقليات
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الرقم

نوع اخلطر

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

5

تتعلق ب�سالمة امتحانات الثانوية العامة واالختبارات الوطنية

ت�أجيل بع�ض االمتحانات لأ�سباب طارئة مثل الظروف
اجلوية .

ي�صدر وزير الرتبية والتعليم �أو من يفو�ضه
تعليمات بت�أجيل امتحانات ذلك املبحث �إىل موعد
�آخر .

16

�أعطال طارئة ب�سبب الأحوال اجلوية .

ت�أمني مبيت للعاملني يف ا�ستخراج النتائج.

عزوف املعلمني عن الت�صحيح ب�سبب املطالبة برفع الأجور

نقل مراكز الت�صحيح يف املحافظات وجعلها يف
حمافظتي العا�صمة ،و�إربد

عدم مالءمة مراكز الت�صحيح

�إعادة النظر يف �شروط اختيار مراكز الت�صحيح.

12

عدم عقد امتحان عدم كفاية امل�صححني املكلفني
الت�أخر يف ا�ستخراج النتائج.
�أو �أكرث
بت�صحيح دفاتر الثانوية العامة

نق�ص الكوادر الب�شرية العاملة على ا�ستخراجها

وجود مولد كهربائي يعمل فور انقطاع التيار
الكهربائي.

8

انقطاع التيار الكهربائي.

و�ضع خطة زمنية مرنة ت�ستوعب مثل هذا اخللل

متديد فرتة الدوام اليومي يف مراكز الت�صحيح

ت�أخر الرد حول �صحة ال�شهادات.

12

ت�أخري معادلة ال�شهادات
للطلبة

عدم ا�ستكمال �إجراءات املعادلة .

مينح الطالب قيد معادلة مدة �أربعة �أ�شهر ،على
م�س�ؤوليته ويجدد له لت�سهيل �أمور و�إجراءات
ت�سجيله باجلامعة و�إمتامها حلني الت�أكد من
ال�شهادة.

ال�شخ�ص املخول  /امل�س�ؤول لالت�صال معه
التخاذ القرار

�إدارة االمتحانات واالختبارات.
�إدارة اللوازم والتزويد

�إدارة االمتحانات واالختبارات.

�إدارة املالية

�إدارة االمتحانات واالختبارات.

�إدارة االمتحانات واالختبارات.

25

الرقم
5

عدم توفر خم�ص�صات مالية عدم القدرة على
لالختبارات الوطنية يف املوازنة الإدخال

عدم تخ�صي�ص املبلغ الكايف يف املوازنة

8

نوع اخلطر

عدم كفاية املعلمني
املكلفني باملراقبة

بعد مكان قاعات االمتحان عن �أماكن �سكن املعلمني

اال�ستعانة مبراقبني من املديريات املجاورة
اال�ستعانة مبوظفني من �أجهزة الدولة املختلفة
وبخا�صة الثقافة الع�سكرية.

تخفي�ض النفقات

اال�ستفادة من املخ�ص�صات يف م�شاريع الأجندة
الوطنية.
تخفي�ض حجم العينة امل�ستهدفة
ا�ستعمال االختبارات الإلكرتونية (بنك الأ�سئلة)

تعطل �أجهزة القارئ ال�ضوئي وعدم �إمكانية ت�صحيح
اخللل فيه
عدم توافر قطع غيار لهذه الأجهزة

عدم القدرة على تطبيق
االختبار الكرتونيا

تعطل خدمة الإنرتنت يف املدار�س لأ�سباب تتعلق
باالت�صاالت
عدم وجود خدمت الإنرتنت يف بع�ض املدار�س

توقيع عقود ال�صيانة مع ال�شركة املتخ�ص�صة
12

تتعلق ب�سالمه امتحانات الثانوية العامة واالختبارات الوطنية

12

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

عزوف املعلمني عن املراقبة.

12
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و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

م�س�ؤولية التنفيذ واملتابعة واتخاذ القرار

اال�ستعانة باجلامعات الأردنية وا�ستعمال �أجهزة
الت�صحيح الآيل لديهم
توفري ن�سخ ورقية بديلة

�إدارة االمتحانات واالختبارات.
�إدارة الأبنية وامل�شاريع
�إدارة التخطيط
�إدارة املالية
مديريات الرتبية والتعليم
�إدارة اللوازم والتزويد
مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا املعلومات
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اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

عدم القدرة على تطبيق االختبار
الكرتونيا
تتعلق ب�سالمه امتحانات الثانوية
العامة واالختبارات الوطنية
5

تعطل الأجهزة

التن�سيق مع �شركة الكهرباء و�شركة االت�صاالت
ل�ضمان ا�ستمرار اخلدمة �أثناء عقد االمتحان.
منح املدر�سة وقت ا�ضايف للدخول �إىل موقع
االمتحان يف حالة وجود عطل خالل مدة االمتحان

كاف
عدد الأجهزة غري ٍ

12

تعطل الكهرباء

توفري غرفة طوارئ ملعاجلة �أي خلل طارئ.

بطء خدمة الإنرتنت يف املدار�س �أو عدم توفرها يف بع�ض
املدار�س

6

قلة عدد املوظفني.
امل�ؤهلني

تعليمية و�إدارية

الهجرة الق�صرية

هجرة الطلبة ال�سوريني والعراقيني ب�أعداد كبرية �إىل
اململكة

نق�ص يف املهارات الإدارية والرتبوية والناجتة عن عدم
خ�ضوع املوظفني للدورات التدريبية ال�ضرورية

قبول الطلبة كافة �شريطة ح�صولهم على البطاقة
الأمنية فقط
تقدمي خدمات تغذية مدر�سية للطلبة ال�سورين يف
املدار�س امل�شمولة بالتغذية املدر�سية
تقدمي خدمات ال�صحة املدر�سية
التعاون مع املنظمات الدولية لتنظيم درو�س تقوية
للطلبة ال�سوريني
فتح ( )20مدر�سة يف خميمات الالجئني ال�سوريني
تزويد املدار�س بالأثاث وم�ستلزمات املختربات
ل�سد حاجات املدار�س الناجمة عن االكتظاظ
تعيني الأعداد املنا�سبة.
12

�إحلاق املعلمني بدورات �ضرورية لالرتقاء بعملهم

م�س�ؤولية التنفيذ واملتابعة واتخاذ القرار

�إدارة االمتحانات واالختبارات.

�إدارة التخطيط

�إدارة العالقات الدولية
�إدارة الأبنية وامل�شاريع
�إدارة التخطيط
�إدارة املوارد الب�شرية
�إدارة التدريب.
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الرقم

نوع اخلطر

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

عدم نقل املعرفة ب�شكل
�صحيح للموظف اجلديد

12

�ضعف يف تو�ضيح مهام الأق�سام ب�شكل �صحيح.
رغبة الأ�شخا�ص باالحتفاظ باملعرفة وعدم الرغبة
بنقلها.

تطبيق نظام �إدارة اجلودة.
تفعيل عنا�صر التميز يف �سجالت الأداء التي
ت�شجع على نقل املعرفة

اال�ستمرار يف عمل �إر�شاد مدة طويلة.

6

نق�ص يف املهارات الإدارية والرتبوية.

عدم �إخ�ضاع املوظفني لدورات تدريبية مالئمة.

9

تعليمية و�إدارية

عدم تقبل التغيري .

البدء بتطبيق وا�ستخدام طرق جديدة.

ن�شر ثقافة تقبل التغيري.

8

قلة تقبل الأفكار اجلديدة.

تطبيق �إدارة التغيري.

حتديد االحتياجات التدريبية.

عدم مواكبة امل�ستجدات.

عقد دورات تدريبية مالئمة لطبيعة العمل.

عدم االلتزام بالو�صف الوظيفي .

�إجراء درا�سة تقيمية بعد كل دورة تدريبية
لت�شخي�ص جوانب القوة وال�ضعف يف الربنامج.

12

خرق �أمن و�سريتها
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و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

م�س�ؤولية التنفيذ واملتابعة واتخاذ القرار

التعيينات اجلديدة
�إف�شاء بع�ض املوظفني ملعلومات من خالل قيامهم بعملهم
قد ت�ؤثر يف امل�صلحة العامة �أو قد تتعر�ض لبع�ض املوظفني

تطوير نظام الرتب لي�شمل بقية الدورات وكل
ح�سب تخ�ص�صه.
قيا�س انتقال �أثر التدريب.
التزام جميع املوظفني ب�أخالقيات الوظيفة العامة

�إدارة املوارد الب�شرية
�إدارة الإ�شراف والتدريب الرتبوي.
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6

�شعور املوظف بامللل ال�ستمراره بالعمل نف�سه ل�سنوات
طويلة .

اعتماد بطاقة الو�صف الوظيفي .
12

انخفا�ض درجة فاعلية الأداء امل�ؤ�س�سي

عدم تعبئة ال�شواغر بح�سب ال�شروط املعلن عنها .

تفعيل الو�صف الوظيفي .

عدم تفوي�ض ال�صالحيات.

تفعيل تفوي�ض ال�صالحيات

عدم االحتفاظ بالوثائق املتعلقة بربامج الوزارة وامل�شاريع
التي تنفذها الوزارة مع املنظمات الدولية.

االحتفاظ بجميع وثائق م�شاريع الوزارة و�إ�ضافته
ك�أحد مهام �أق�سام الوزارة

وجود عدد من م�شاريع الوزارة والربامج تنفذ ب�إدارات
خمتلفة ومع العديد من املنظمات وامل�ؤ�س�سات غري
الر�سمية مما ي�صعب جمعها واالحتفاظ بوثائقها

االحتفاظ بن�سخة �إلكرتونية من امل�شاريع اخلا�صة
بالوزارة لدى ق�سم التوثيق الرتبوي.

عدم �إخ�ضاع املوظفني لدورات تدريبية مالئمة

عقد دورات للتعريف ب�آليات ال�شراء داخل الوزارة
وال�شراء من خالل املديريات

9

عدم معرفة املوظفني بنظام
نق�ص توثيق �أعمال الوزارة
اللوازم و�آ ليات ال�شراء داخل الوزارة

عدم مراعاة الو�صف الوظيفي عند تعبئة ال�شواغر .

تطبيق �سيا�سية الإحالل الوظيفي .

12

تعليمية و�إدارية

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

م�س�ؤولية التنفيذ واملتابعة واتخاذ القرار

�إدارة املوارد الب�شرية
�إدارة الإ�شراف والتدريب الرتبوي.
�إدارة التخطيط
مديريات الرتبية والتعليم

عدم املعرفة واجلهل بالأنظمة والتعليمات

29

الرقم

نوع اخلطر

6

عدم فعالية الزيارات الإ�شرافية (اال�سناد
الرتبوي).
تعليمية و�إدارية

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

عدم متابعة �إدارات املدار�س ملالحظات امل�شرفني

حث املعلمني على اال�ستفادة من توجيهات
امل�شرفني .

�ضعف متابعة امل�شرف للمعلمني �ضعيفي الأداء �أثناء العام
الدرا�سي

حث امل�شرفني على و�ضع خطة عالجية للمعلمني
�ضعيفي الأداء ومتابعة تنفيذها

عدم اعتماد تقارير الإ�شراف عند تعبئة التقارير ال�سنوية
من قبل بع�ض املديرين.

�إعداد برنامج زيارات للم�شرفني ومديري
املدار�س لتفعيل دورهم.

9

عدم تقيد املعلمني مبالحظات امل�شرفني الرتبويني ب�شكل
�صحيح.

متابعة امل�شرف الرتبوي للمعلمني الذين مت
زيارتهم �سابق ًا.

نق�ص كوادر الإ�شراف .

توفري بديل للم�شرف املفرغ على �شكل تكليف
م�ؤقت .
الرتكيز على املعلمني اجلدد يف الزيارات .

زيادة عدد املعلمني الذين يتابعهم امل�شرف .
قلة امل�شرفني وعدم تغطية ال�شواغر .

امل�شرفون الرتبويون ومديرو املدار�س .

�إدارة الإ�شراف والتدريب الرتبوي

م�شكلة املوا�صالت واحلركة .
ان�شغال امل�شرفني بربامج تربوية �أخرى.

عدم فعالية بع�ض برامج
التدريب

التدريب خارج �سياق التعليم
عدم تفعيل املتابعة والتقييم للربامج التدريبية واملتدربني

9
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�آليات املعاجلة

م�س�ؤولية التنفيذ واملتابعة واتخاذ القرار

التدريب داخل �سياق العمل
تقدمي حوافز للمتدربني مثل:
 .1كتب �شكر
� .2إدراج الدورات �ضمن نظام الرتب
� .3إدراج الدورات يف �سجل الأداء والتقارير
ال�سنوية

مدير �إدارة الإ�شراف والتدريب الرتبوي
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6

تعليمية و�إدارية

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

م�س�ؤولية التنفيذ واملتابعة واتخاذ القرار

�ضعف التحاق الطلبة يف التعليم املهني.
حتويالت الطلبة �إىل الفروع الأكادميية.
ن�سبة االلتحاق بالتعليم املهني

بعد املدار�س عن املناطق ال�سكنية بالن�سبة للطلبة
وعائالتهم. .
�ضغوط اجتماعية

نقل التجهيزات �إىل مواقع �أخرى مالئمة
لال�ستفادة منها .

تقارير طبية.
النظرة الدونية للتعليم املهني .
عدم رغبة الطلبة يف االلتحاق بالتعليم املهني.

وحدة امل�ساءلة وجودة التعليم.
وحدة الرقابة الداخلية
مديريات الرتبية والتعليم
�إدارة التعليم املهني
�إدارة التخطيط

الإفادة والربط مع املدن ال�صناعية القائمة
و�إعطاء الطلبة فر�صة للتدريب فيها بعد و�ضع
ترتيب خا�ص .

اال�ستحداثات (ا�ستحداث مواقع للتعليم
املهني وعدم رفدها بالطلبة)

يتم التن�سيب با�ستحداث مواقع جديدة للتعليم املهني
يف بع�ض املواقع ( العتبارات خمتلفة) وال يتم التحاق
الأعداد املخطط لها من الطلبة (احلد الأدنى) مما ي�ؤدي
�إىل �إغالق هذه املواقع .
�سوء اختيار املوقع.

و�ضع �أ�س�س ح�سب املوقع ومالءمته للم�سار،
زراعي ( الأغوار ) ،فندقي (املدن ) �،صناعي
( املدن )

�إدارة التعليم املهني
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6

تعليمية و�إدارية

اخلطر

التعيني على ح�ساب التعليم الإ�ضايف .

نق�ص يف �أعداد املعلمني للتخ�ص�صات
املتنوعة يف املناطق النائية .
ت�سرب الطلبة من التعليم الأ�سا�سي

عدم رغبة املعلمني يف العمل يف الأماكن مو�ضوع امل�شكلة.

تعيني معلمني من مناطق �أخرى مع مراعاة
ا�ستفادة املعلمني من عالوة التجـيـري.

عدم �إقبال �أبناء املنطقة املعنية على التوظيف �أو الدرا�سة
يف التخ�ص�صات املطلوبة.

التـزام �إدارة املوارد الب�شرية عند تعبئة ال�شواغر
بالتخ�ص�صات املحددة واملطلوبة من قبل �إدارة
التعليم املهني والإنتاج .
التن�سيق بني �إدارة املوارد الب�شرية و�إدارة التعليم
املهني يف عمليات التعينات والتنقالت

التنقالت التي يقوم بها مديرو الرتبية والتعليم خالل
العام الدرا�سي .

طلب معلمني عن طريق الإعالن املفتوح عن
�شواغر التخ�ص�صات العلمية وا�ستثمار الكادر
العلمي للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا من حملة
البكالوريو�س يف التخ�ص�صات العلمية املطلوبة

انقطاع بع�ض الطلبة عن االلتحاق بالدرا�سة للأ�سباب
الآتية.
�أ�سباب اقت�صادية.

م�ساعدة الأهل من خالل تثقيفهم

التعيينات والتنقالت التي تقوم بها �إدارة املوارد الب�شرية
دون الرجوع �إىل �إدارة التعليم املهني والإنتاج فيما يتعلق
مبعلمي بع�ض التخ�ص�صات املهنية.

�ضعف التح�صيل .
تفكك الأ�سرة .

12
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12

عدم وجود معلمني من �أبناء املنطقة من حملة التخ�ص�ص
املطلوب.

ن�سبة تقييم
اخلطر
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�آليات املعاجلة

م�س�ؤولية التنفيذ واملتابعة واتخاذ القرار

�إجراء درا�سات حول ظاهرة الت�سرب للوقوف على
الأ�سباب ومعاجلتها و�إيجاد حلول لها
�إن�شاء مراكز حمو الأمية
تفعيل التعليم الإلزامي من خالل احلاكم الإداري
والأجهزة املعنية

�إدارة املوارد الب�شرية
مديريات الرتبية والتعليم
�إدارة التعليم
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6

ت�سرب الطلبة من عدم موافقة مديري املدار�س على التحاق الطلبة
التعليم الأ�سا�سي
من ذوي االحتياجات اخلا�صة مبدار�سهم.

الو�ضع ال�صحي للطالب .
ثقافة الأهل .

12

تعليمية و�إدارية

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

م�س�ؤولية التنفيذ واملتابعة واتخاذ القرار

عدم مالءمة البيئة التعليمية.

عدم مواءمة املبنى حلاجاتهم .

التثقيف بحاجات ذوي االحتياجات اخلا�صة .

عدم الإقبال على مهنة التعليم خا�صة عند الذكور

توفري �سكن وظيفي منا�سب

اال�ستنكاف عن العمل يف املناطق النائية
�صعوبة املوا�صالت وبعد �أماكن املدار�س عن املناطق
امل�أهولة بال�سكان

�ضعف االت�صال والتوا�صل بني الطلبة واملعلمني.

12

�إتالف املمتلكات

الإتالف املتعمد ملرافق املدر�سة املختلفة

�إدارة املوارد املورد الب�شرية
�إدارة التخطيط

12

العزوف عن مهنة
التعليم .

عدم قبول مديري املدار�س لهذه ال�شريحة.

تعميم من الوزارة للمديريات لدمج ه�ؤالء الطلبة
ب�أقرانهم يف املدار�س

�إدارة التعليم اخلا�ص
�إدارة التعليم.
�إدارة املوارد املورد الب�شرية

مديريات الرتبية والتعليم

�إمداد املعلمني مبهارات االت�صال والتوا�صل
والإدارة ال�صفية الناجحة

�إدارة اللوازم� .إدارة الأبينة
�إدارة املوارد �إدارة التعليم
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نوع اخلطر

اخلطر

6
7

�إ�ضراب املعلمني

12

�إمداد املعلمني مبهارات االت�صال والتوا�صل
والإدارة ال�صفية الناجحة

�إدارة اللوازم� .إدارة الأبينة
�إدارة املوارد �إدارة التعليم

�إعداد اخلطط البديلة يف حال ا�ستمرار الإ�ضراب
والتن�سيق مع الدوائر الأخرى واملتقاعدين
الع�سكرين وديوان اخلدمة املدنية

�إدارة التخطيط
�إدارة املوارد املورد الب�شرية

تطبيق �أحكام نظام اخلدمة املدنية فيما يتعلق
بالتوقف واالمتناع عن العمل

حوادث و�إ�صابات العمل لطلبة واملعلمني.

تعليم الطلبة االنتظام يف ال�صفوف عند الدخول
واخلروج من الغرف ال�صفية

مديريات الرتبية والتعليم

تدافع الطلبة خالل ا�ستخدام املبنى يف احلاالت
الطارئة.
وقوع الطلبةعن الطوابق العليا.

تركيب حاجز على جانبي ال�سلم.

جلنة ال�سالم يف املدر�سة

اال�ستخدام اخلاطئ للتجهيزات واملعدات يف م�شاغل
التعليم املهني.

تركيب حديد حماية لل�شبابيك خا�صة الطوابق
العليا.

عدم تعليم الطلبة على النظام واال�صطفاف بالدور حني
اخلروج من ال�صفوف (ال�سلوك اليومي).
اال�ستخدام اخلاطئ لبع�ض مرافق املدر�سة.

12

تعليمية و�إدارية

الرغبة يف حت�سني الو�ضع املعنوي واملادي للمعلمني

12

�صحية

عدم مراعاة بع�ض املعلمني للحاجات النمائية والنف�سية
لدى الطلبة.

12

�إتالف املمتلكات (العنف على
البناءاملدر�سي)

نق�ص مهارات تعديل �سلوك الطلبة لدى املعلمني.

12

34

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

م�س�ؤولية التنفيذ واملتابعة واتخاذ القرار

تدريب الطلبة على اال�ستخدام ال�سليم للمعدات
والتجهيزات.
تدريب الطلبة على عمليات الإخالء �أثناء الكوارث
الطبيعة .
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الرقم

نوع اخلطر

7

حوادث و�إ�صابات العمل
لطلبة واملعلمني.
�صحية

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة
عدم التقيد بتعليمات ال�سالمة العامة واملهنية.
تدافع الطلبة خالل ا�ستخدام املبنى يف احلاالت الطارئة.

التعنيف من املعلمني للطلبة .
12

العنف داخل املدر�سة

ال�سلوك العنيف بني الطلبة �أنف�سهم .
ال�سلوك اخلاطئ من الطلبة اجتاه املعلمني .

التزام املعلمني والطلبة با�ستخدام معدات
الوقائية ال�شخ�صية.
توفري مظلة الت�أمني على حياة الطلبة واملعلمني
�ضد حوادث و�إ�صابات العمل ،توفري العالج الطبي
والتعوي�ض للطلبة والتعوي�ض للمعلمني
توجيه املعلمني نحو العالقات الإيجابية ال�صحية
جتاه الطلبة با�ستخدام اال�ساليب الرتبوية لتوجيه
وتعديل ال�سلوك.
توجيه الطلبة للممار�سة الن�شاطات الريا�ضية.

جلنة ال�سالم يف املدر�سة
مديريات الرتبية والتعليم
�إدارة التعليم املهني

جلنة ال�سالم يف املدر�سة
مديريات الرتبية والتعليم
�إدارة التخطيط
�إدارة الن�شاطات الرتبوية

توجيه املر�شدين للعمل على اجلانب البنائي
والوقائي والعالجي
�إعادة النظر بعدد املر�شدين املعينني لكل مدر�سة

املعاناة وال�ضغوط النف�سية واالجتماعية التي يتعر�ض لها
الطلبة.

التخل�ص من احليوانات والدواجن امل�صابة
بالتن�سيق مع املعنيني يف وزارتي ال�صحة والزراعة
12

الأمرا�ض احليوانية املعدية التي تنتقل
من الطيور �أو احليوانات �إىل الإن�سان

كرثة عدد الطلبة يف املدار�س
انت�شار الوباء بني حيوانات املزرعة �أو الدواجن يف منطقة
املدر�سة
انتقال العدوى وانت�شارها

�آليات املعاجلة

م�س�ؤولية التنفيذ واملتابعة واتخاذ القرار

�إدارة التعليم املهني
�إدارة اللوازم والتزويد

التوعية والتثقيف باملر�ض
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الرقم

نوع اخلطر

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

7

قانونية

تدين م�ستوى الوعي بالت�شريعات
الناظمة لعمل الوزارة و�إداراتها

8

قانونية

عدم تزويد �إدارة ال�ش�ؤون القانونية بالتعديالت التي تخدم طبيعة العمل
�أو التي من �ش�أنها جتنب الوزارة خماطر مادية �أو فنية

   عدم االطالع على اجلريدة الر�سمية ومتابعتها

عقد ور�ش تدريبية للمركز وامليدان تتعلق بالتوعية
بالت�شريعات القانونية
ا�ستخدام الطرق الإلكرتونية يف التعميم

9

قيام املوظفني بعملهم ب�شكل خمالف للت�شريعات املعمول
بها يف اململكة

ن�شر الت�شريعات املتعلقة بعمل الوزارة على املوقع
الإلكرتوين

عدم متابعة التعميمات ال�صادرة من �إدارة ال�ش�ؤون
القانونية
عدم اال�ستجابة لتعميمات �إدارة ال�ش�ؤون القانونية

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية
�إدارة التعليم
�إدارة املوارد املورد الب�شرية
�إدارة التدريب والإ�شراف الرتبوي
مديريات الرتبية والتعليم

الت�أخر يف ا�ستالم التبليغات �أو �ضياعها

12

36

و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

م�س�ؤولية التنفيذ واملتابعة واتخاذ القرار

ا�ستخدام الطرق الإلكرتونية يف تعميم التبليغات

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية
�إدارة التدريب والإ�شراف الرتبوي
وحدة امل�ساءلة وجودة التعليم
وحدة الرقابة الداخلية
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نوع اخلطر

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة

8

قانونية

9

توعوية � /إعالمية

9

تدين م�ستوى الوعي الإعالمي باملخاطر القانونية لدى
بع�ض القادة الرتبويني .
تدين م�ستوى الوعي لدى كوادر الوزارة فيما يتعلق
بالت�شريعات املتعلقة بحق احل�صول على املعلومة وحق
الرد.

10

الف�ساد

9

التعيينات غري
امل�ؤهلة

 بناء املدار�س و�صيانتها. تكاليف امل�شرتيات غري املربرة. -تكاليف التدريب غري الفاعل او الثانوي

عدم توافر معايري �شفافة ومو�ضوعية يف التعيينات
للقيادات الرتبوية

12

عدم االهتمام باجلانب الإعالمي لدى �ضخامة تكلفة اخلدمات
وا�ضعي اخلطط والربامج يف الوزارة التعليمية وحجمها وجودتها.

�إخ�ضاع املوظفني لدورات تدريبية يف جمال
الت�شريعات وكيفية تطبيقها.

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية
�إدارة التدريب والإ�شراف الرتبوي
وحدة امل�ساءلة وجودة التعليم
وحدة الرقابة الداخلية

   توجيه متخذي القرار يف الوزارة �إىل االهتمام
بالإعالم الرتبوي عند �إعداد اخلطط والربامج

مديرية االعالم
�إدارة ال�ش�ؤون القانونية
�إدارة التدريب والإ�شراف الرتبوي

9

عدم فهم كيفية تطبيق
الن�صو�ص القانونية

�إ�ساءة تطبيق الن�صو�ص �أو تطبيقها ب�شكل خمالف
للت�شريعات

�آليات املعاجلة

م�س�ؤولية التنفيذ واملتابعة واتخاذ القرار

تعميم قانون حق احل�صول على املعلومات على
القادة الرتبويني يف الوزارة.
تدريب القادة الرتبويني على ت�صنيف املعلومات
التي يحق لهم الإف�صاح عنها.
التخطيط الرتبوي.
 اعتماد الدرا�سات الدقيقة ور�سم اخلطط	�إدارة اللوازم.
الالزمة لعمليات ال�صيانة.
مديريات الرتبية
 االلتزام ب�آليات ال�شراء وفق ًا للأنظمة املعمول	�إدارة الأبنية
بها.
	و�ضع خطط التدريب ور�سمها بناء علىاحلاجات الفعلية
�إدارة املوارد املورد الب�شرية
معايري �شفافة ومو�ضوعية وعادلة الختيار
�إدارة ال�ش�ؤون القانونية
القيادات الرتبوية
وحدة امل�ساءلة وجودة التعليم
وحدة الرقابة الداخلية
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الرقم

نوع اخلطر

10

ت�ضارب ال�سيا�سات ،وعدم و�ضوح اخلطط
واال�إ�سرتاتيجيات ،وبقاء معظمها حربا على ورق

 عدم امل�ؤ�س�سية يف و�ضع اخلطط وال�سيا�ساتالرتبوية.
 عدم االلتزام يف ا�ستكمال تنفيذ اخلطط ومعاجلةال�سيا�سات.
12

الف�ساد

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

 اعتماد امل�ؤ�س�سية يف ر�سم اخلططوال�سيا�سات.
 -تقييم ال�سيا�سات وو�ضع ا�س�س املعاجلة .

�إرجاء �أو ت�أجيل تنفيذ الأولويات املقررة يف اخلطط،
والتوجه نحو امل�شروعات الإ�صالحية اجلزئية

 االلتزام باخلطط والإ �سرتاتيجيات.	-و�ضع املعايري الالزمة للأولويات

 تعطيل ال�سري الإ�صالحي للعمليات الرتبوية ،والتوجه نحو اجلزئيات الثانوية.

12

38

و�صف املخاطرة

�آليات املعاجلة

م�س�ؤولية التنفيذ واملتابعة واتخاذ القرار

الوزارة.
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نوع اخلطر

11

اخرتاقات املنهاج اخلفي

	�إنت�شارالفكر املتطرف لنظام الرتبية والتعليم بكلم�ؤ�س�ساته.
 تركز املناهج احلالية على احلفظ واال�ستظهار،وافتقارها �إىل الفكر النقدي والعلمي املتجدد
12

الإرهاب  /املدار�س

اخلطر

ن�سبة تقييم
اخلطر

و�صف املخاطرة

 -انت�شار العن�صرية والتفوق الب�شري الدويل

�آليات املعاجلة

م�س�ؤولية التنفيذ واملتابعة واتخاذ القرار

 تعزيز قيم الت�سامح يف مواجهة التع�صبوالتطرف.
 الربط بني التخطيط الرتبوي والتخطيطاالجتماعي ال�شامل
 حتديث مناهج التعليم وتطويرها باجتاه فتحم�ضامينها على ثقافة حقوق الآخرين.
	�إبراز �أهمية املنهج الوقائي. توعية النا�شئة بالقيم االجتماعية والثقافية. تعزيز مفاهيم الفكر املعتدل يف املناهجالتعليمية.
 حتفيز والء املعلمني وانتمائهم ،وتعميقمفهوم الوالء الوطني .

�إدارة املناهج والكتب املدر�سية

عدم تفهم املواطنة العاملية

12

 ن�شر املواطنة العاملية وتعميمها كمفهومدويل.
 جت�سيد احل�س باالنتماء �إىل املجتمع العامليوالإن�سانية امل�شرتكة.
 تطوير بيداغوجيات جديدة عرب ا�ستخدامالتثقيف

�إدارة املناهج والكتب املدر�سية
الوزارة.
البحث والتطوير الرتبوي

39

السيناريوهات

40
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اخلطر/الأزمات/
الكوارث

اخلطر املتوقع

()1
نزوح الالجئني من الدول املجاورة
( لدى املدار�س القدرة على اال�ستيعاب )

1

()2
زيادة عدد الالجئني بحيث ال ميكن دجمهم مع الطلبة

�أزمات اللجوء
(� 3سيناريو)

الإجراءات التنفيذية
.1
.2
.3

ا�ستقبال احلاالت املبلغ عنها.
متابعة احلاالت الواردة لغرفة العمليات والتن�سيق مع الإدارات املعنية.
ح�صر �أعداد الطلبة يف املراحل العمرية املختلفة وال�صفوف املنا�سبة
لأعمارهم ومناطقهم.
حتديد عدد املدار�س الالزمة ال�ستيعاب الطلبة ح�سب الفئات العمرية
وال�صفوف واملناطق الأكرث ا�إكتظاظ ًا.
ا�ستقبال الطلبة ودجمهم يف املدار�س وح�سب �أعداد الطلبة الذين مت
ا�ستقبالهم .
ا�ستحداث �شعب �صفية يف املدار�س يف املناطق الأكرث ا�ستقبا ًال للالجئني.
توفري املعلمني لهذه املدار�س وح�سب عدد ال�شعب امل�ستحدثة.

.1
.2
.3
.4

التن�سيق مع غرف العمليات يف الوزارة لتحديد املديريات الأكرث ت�ضرر ًا.
حتديد املناطق الأكرث جتمعا لل�سكان من الالجئني.
ر�صد حاجة هذه املديريات من املدار�س وح�سب �أعداد الطلبة امل�سجلني.
التخطيط ال�ستحداث مدار�س ال�ستقبال الطلبة ح�سب �أماكن التواجد عن
طريق حتويل املدار�س لنظام الفرتتني.
التن�سيق مع �إدارة التخطيط و�إدارة املوارد الب�شرية و�إدارة اللوازم لتوفري
حاجات هذه املدار�س من الكادر واللوازم والكتب املدر�سية.
البدء با�ستقبال الطلبة يف املدار�س.
حتديد الأ�س�س والتعليمات اخلا�صة ب�آلية قبول الطلبة يف املدار�س مع
الت�سهيالت ال�ستقبالهم طوال العام وح�سب موجات اللج�ؤ.
تعميم هذه الأ�س�س والتعليمات على امليدان.
متابعة املدار�س والأ�شراف عليها

.4
.5
.6
.7

.5
.6
.7
.8
.9

م�س�ؤولية التنفيذ

ال�شركاء

مركز الوزارة
مديريات
الرتبية والتعليم
املدار�س

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
وزارة الداخلية
املنظمات الدولية
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الرقم
1

�أزمات اللجوء
(� 3سيناريو)

2

احلرائق
(� 3سيناريو)

()1
()3
زيادة عدد الالجئني بحيث ال يوجد مدار�س ميكن حدوث حريق يف منطقة حرجية (غابات) يف �ساعات الدوام
الر�سمي ويف وقت الرياح اخلما�سينية
حتويلها لنظام الفرتتني

42

اخلطر/الأزمات/
الكوارث

اخلطر املتوقع

الإجراءات التنفيذية

م�س�ؤولية التنفيذ

�	.1إعداد اخلطط الالزمة وذلك بالتن�سيق مع غرف العمليات يف املديريات
لال�ستعداد لهذا الأمر مبك ًرا.
 .2العمل على ا�ستئجار عدد من املباين �ضمن املوا�صفات املحددة يف الوزارة.
 .3جتهيز املباين من اللوازم والأثاث املدر�سي بحيث تكون جاهزة ال�ستقبال
الطلبة قبل تزايد �أعداد الالجئني.
 .4التن�سيق مع �إدارة املوارد الب�شرية لت�أمني حاجة املدار�س من الكوادر الإدارية
والتعليمية.
 .5يتم العمل يف هذا ال�سيناريو بالتزامن مع العمل على بناء مدار�س جديدة
وح�سب املناطق الأكرث جتمعا لالجئني.
 .6ا�ستقبال الطلبة يف املدار�س

مركز الوزارة

 .1ت�شكيل غرفة العمليات يف املديرية القريبة من منطقة احلريق.
 .2ا�ستدعاء الفريق املحوري وتكليفه بالقيام باملهام التالية:
	•التوا�صل مع مركز �إدارة الأزمات يف املحافظة والدفاع املدين ملعرفة
مدى انت�شار احلريق.
	•ح�صر املدار�س القريبة من منطقة احلريق و�أعداد الطلبة فيها لتوفري
م�ستلزمات الأمان والإخالء عند ال�ضرورة.
	•حتديد �أماكن �إيواء منا�سبة «مدار�س  ،مراكز �شبابية  »..ال�ستخدامها
عند ال�ضرورة.
	•التوا�صل مع مديري املدار�س القريبة من املنطقة لإعداد خطة �إخالء
عاجلة للطلبة ،و�إبعادهم عن مركز اخلطر بالتعاون مع كوادر الدفاع
املدين.
	•متابعة عمليات الإخالء يف املدار�س وو�صول الطلبة �إىل منازلهم �إذا

ال�شركاء

مديريات
الرتبية والتعليم
املدار�س

م�ؤ�س�سات الدولة
املجتمع الدويل
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
مراكز �إدارة الأزمات
واملخاطر

ﺍﺳﺮﺘﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ

الرقم

اخلطر/الأزمات/
الكوارث

اخلطر املتوقع
()1
حدوث حريق يف منطقة حر�شية (غابات)
يف �ساعات الدوام الر�سمي ويف وقت الرياح
اخلما�سينية

2

()2
حدوث احلريق يف �ساعات الدوام الر�سمي يف فرتة ال�صيف
وارتفاع درجات احلرارة وجفاف اجلو

احلرائق
(� 3سيناريو)

الإجراءات التنفيذية
	• كانت بعيدة عن خطر احلريق �أو مراكز الإيواء املعتمدة عند
ال�ضرورة.
	•متابعة �أو�ضاع املدار�س القريبة للت�أكد من �سالمتها وعدم و�صول
احلرائق �إليها ،والتن�سيق مع �أق�سام ال�صيانة يف املديرية ووزارة الأ�شغال
للعمل على معاجلة الأ�ضرار �إن وجدت لتجهيزها للعودة للدرا�سة.
	•�إعداد قائمة ب�أ�سماء مدار�س بديلة لإحلاق الطلبة بها �إىل حني انتهاء
�أعمال ال�صيانة يف املدار�س املت�ضررة.
	•�إعداد تقارير ر�صد ومتابعة ومتريرها �إىل غرفة العمليات يف الوزارة.
 .1ت�شكيل غرفة العمليات يف املديرية القريبة من منطقة احلريق.
 .2ا�ستدعاء الفريق املحوري وتكليفه بالقيام باملهام التالية:
	•التوا�صل مع مركز �إدارة الأزمات يف املحافظة والدفاع املدين ملعرفة
مدى انت�شار احلريق.
	•ح�صر املدار�س القريبة من منطقة احلريق و�أعداد الطلبة فيها لتوفري
م�ستلزمات الأمان والإخالء عند ال�ضرورة.
	•حتديد �أماكن �إيواء منا�سبة "مدار�س  ،مراكز �شبابية  "..ال�ستخدامها
عند ال�ضرورة.
	•التوا�صل مع مديري املدار�س للت�أكد من �سالمة الطلبة وابتعادهم
عن مركز اخلطر �أو �إخالئهم �إىل منازلهم �إذا كانت بعيدة عن مركز
احلريق �أو مراكز الإيواء املعتمدة عند ال�ضرورة.
	•توفري م�ستلزمات طبية "كمامات و�أدوية للح�سا�سية  "..وعبوات مياه
لتوزيعها على الطلبة يف حال بقائهم يف املدر�سة �إذا كانت بعيدة عن

م�س�ؤولية التنفيذ

ال�شركاء

وزارة الرتبية
مديريات الرتبية

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
الدفاع املدين
وزارة ال�صحة
اجلهات ذات العالقة
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الرقم

اخلطر/الأزمات/
الكوارث

اخلطر املتوقع
()2
حدوث احلريق يف �ساعات الدوام الر�سمي
يف فرتة ال�صيف وارتفاع درجات احلرارة
وجفاف الج

2

()2
حدوث احلريق يف �ساعات الدوام الر�سمي يف فرتة ال�صيف
وارتفاع درجات احلرارة وجفاف اجلو

44

احلرائق
(� 3سيناريو)

الإجراءات التنفيذية

م�س�ؤولية التنفيذ

خطر احلريق وتفادي ًا للإ�صابات.
	•متابعة �أو�ضاع املدار�س القريبة للت�أكد من �سالمتها وعدم و�صول
احلرائق �إليها ،والعمل على معاجلة الأ�ضرار �إن وجدت.
	•التن�سيق مع �أق�سام ال�صيانة يف املديرية ووزارة الأ�شغال لإجراء عمليات
ال�صيانة و�إعادة ت�أهيل املدار�س يف حال تعر�ضها للأ�ضرار.
	•�إعداد قائمة ب�أ�سماء مدار�س بديلة لإحلاق الطلبة بها �إىل حني انتهاء
�أعمال ال�صيانة يف املدار�س املت�ضررة.
	•�إعداد تقارير ر�صد ومتابعة ومتريرها �إىل غرفة العمليات يف الوزارة.
 .1ت�شكيل غرفة العمليات يف املديرية القريبة من منطقة احلريق.
 .2ا�ستدعاء الفريق املحوري وتكليفه بالقيام باملهام التالية:
	•التوا�صل مع مركز �إدارة الأزمات يف املحافظة والدفاع املدين ملعرفة
مدى انت�شار احلريق.
	•ح�صر املدار�س القريبة من منطقة احلريق و�أعداد الطلبة فيها لتوفري
م�ستلزمات الأمان والإخالء عند ال�ضرورة.
	•حتديد �أماكن �إيواء منا�سبة "مدار�س  ،مراكز �شبابية  "..ال�ستخدامها
عند ال�ضرورة.
	•التوا�صل مع مديري املدار�س للت�أكد من �سالمة الطلبة وابتعادهم
عن مركز اخلطر �أو �إخالئهم �إىل منازلهم �إذا كانت بعيدة عن مركز
احلريق �أو مراكز الإيواء املعتمدة عند ال�ضرورة.
	•توفري م�ستلزمات طبية "كمامات و�أدوية للح�سا�سية  "..وعبوات مياه
لتوزيعها على الطلبة يف حال بقائءهم يف املدر�سة �إذا كانت بعيدة عن

وزارة الرتبية
مديريات الرتبية

ال�شركاء

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
الدفاع املدين
وزارة ال�صحة
اجلهات ذات العالقة

ﺍﺳﺮﺘﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ

الرقم

اخلطر/الأزمات/
الكوارث

اخلطر املتوقع
()2
حدوث احلريق يف �ساعات الدوام الر�سمي
يف فرتة ال�صيف وارتفاع درجات احلرارة
وجفاف اجلو

2

()3
حدوث احلريق يف �ساعات ما بعد الدوام الر�سمي مع وجود عوامل
خطر (رياح – حرارة –جفاف اجلو)

احلرائق
(� 3سيناريو)

الإجراءات التنفيذية
خطر احلريق وتفادي ًا للإ�صابات.
	•متابعة �أو�ضاع املدار�س القريبة للت�أكد من �سالمتها وعدم و�صول
احلرائق �إليها ،والعمل على معاجلة الأ�ضرار �إن وجدت.
	•التن�سيق مع �أق�سام ال�صيانة يف املديرية ووزارة الأ�شغال لإجراء عمليات
ال�صيانة و�إعادة ت�أهيل املدار�س يف حال تعر�ضها للأ�ضرار.
	•�إعداد قائمة ب�أ�سماء مدار�س بديلة لإحلاق الطلبة بها �إىل حني ا�إنتهاء
�أعمال ال�صيانة يف املدار�س املت�ضررة.
	•�إعداد تقارير ر�صد ومتابعة ومتريرها �إىل غرفة العمليات يف الوزارة.
 .1ا�ستدعاء الفريق املحوري يف املديرية وتكليفه بالتن�سيق مع غرفة العمليات يف
مركز الوزارة.
 .2قيام الفريق املحوري بالتوا�صل مع الدفاع املدين -املركز اجلغرايف امللكي ...
لتحديد �أماكن ميكن و�صول احلريق و�آثاره املحتملة �إليها.
�	.3إعداد خطة عاجلة ملواجهة �آثار احلريق على املباين املدر�سية �إن وجدت،
والتن�سيق مع ال�صيانة يف املديرية ووزارة الأ�شغال للتعامل معها و�إعدادها
ال�ستئناف الدرا�سة.
 .4التوا�صل مع مديري املدار�س بعد الدوام ملتابعة �أحوال الطلبة ال�صحية من �آثار
احلريق " الأدخنة املنت�شرة يف اجلو و�آثارها عليهم "
 .5التن�سيق مع اجلهات ال�صحية لتوفري كمامات و�أدوية للح�سا�سية عند احلاجة.
 .6التن�سيق مع كوادر الدفاع املدين للتخل�ص من �آثار احلريق على املباين
املدر�سية �إن وجدت.
�	.7إعداد التقارير الالزمة ومتريرها لغرفة العمليات يف الوزارة.

م�س�ؤولية التنفيذ
وزارة الرتبية
مديريات الرتبية

ال�شركاء
املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
الدفاع املدين
وزارة ال�صحة
اجلهات ذات العالقة

وزارة الرتبية
مديريات الرتبية

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
الدفاع املدين
وزارة ال�صحة
اجلهات ذات العالقة
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الرقم

اخلطر/الأزمات/
الكوارث

3

()1
ا�إنت�شار مر�ض وبائي يف منطقة واحدة داخل اململكة

الأمرا�ض الوبائية
(� 2سيناريو)

اخلطر املتوقع

()2
ا�إنت�شار مر�ض وبائي يف �أكرث من
منطقة داخل اململكة

46

الإجراءات التنفيذية
 .1ح�صر املدار�س التابعة للمنطقة التي ظهر بها حاالت ات�شار املر�ض.
 .2حتديد مديريات الرتبية والتعليم التي تتبع لها هذه املدار�س.
 .3اال�ستناد �إىل ما ت�صدره وزارة ال�صحة من تعليمات وتوجهات طبية ووقائية
للت�صدي لهذا الوباء.
 .4التعميم على مديريات الرتبية والتعليم للرتكيز على نظافة البيئة املدر�سية
من حيث توفري املياه وال�صابون ومتابعة النظافة ال�شخ�صية للطلبة ونظافة
خزانات املياه.
�	.5إبالغ مديري الرتبية والتعليم ب�ضرورة التن�سيق مع مديرية ال�صحة املعنية
لإتخاذ الإجراءات واخلدمات ال�ضرورية الالزمة للتعامل مع الوباء.
 .6حتديد املدار�س الإيوائية املوجودة �ضمن هذه املنطقة واال�ستفادة منها كمراكز
عالجية �أو �إيوائية.
 .7عقد ور�ش عمل مل�س�ؤويل ومعلمي ال�صحة املدر�سية واملر�شدين الرتبويني
للتوعية بالوباء.
 .8توعية الطلبة بالوباء من خالل الإذاعة املدر�سية وتوزيع ن�شرات تثقيفية.
 .9توزيع ن�شرات تثقيفية حول الوباء للأهايل واملجتمع املحلي.
 .1ح�صر املدار�س التابعة التي ظهرت بها حاالت انت�شار املر�ض.
 .2حتديد مديريات الرتبية والتعليم التي تتبع لها هذه املدار�س.
 .3اال�ستناد �إىل ما ت�صدره وزارة ال�صحة من تعليمات وتوجهات طبية ووقائية
للت�صدي لهذا الوباء
 .4التعميم على مديريات الرتبية والتعليم للرتكيز على نظافة البيئة املدر�سية
من حيث توفري املياه وال�صابون ومتابعة النظافة ال�شخ�صية للطلبة ونظافة
خزانات املياه.
�	.5إبالغ مديري الرتبية والتعليم ب�ضرورة التن�سيق مع مديرية ال�صحة املعنية

م�س�ؤولية التنفيذ

ال�شركاء

وزارة الرتبية
مديريات الرتبية
املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
الدفاع املدين
وزارة ال�صحة
اجلهات ذات العالقة

وزارة الرتبية
مديريات الرتبية

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
الدفاع املدين
وزارة ال�صحة
اجلهات ذات العالقة
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الرقم
3

الأمرا�ض الوبائية
(� 2سيناريو)

التخاذ الإجراءات واخلدمات ال�ضرورية الالزمة للتعامل مع الوباء.
 .6حتديد املدار�س الإيوائية املوجودة �ضمن هذه املناطق واال�ستفادة منها كمراكز
عالجية �أو �إيوائية.
 .7عقد ور�ش عمل مل�س�ؤويل ومعلمي ال�صحة املدر�سية واملر�شدين الرتبويني
للتوعية بالوباء.
 .8توعية الطلبة بالوباء من خالل الإذاعة املدر�سية وتوزيع ن�شرات تثقيفية.
 .9توزيع ن�شرات تثقيفية حول الوباء للأهايل واملجتمع املحلي.

4

()1
حدوث الزلزال يف مناطق حفرة االنهدام يف
�ساعات الدوام الر�سمي

 .1ت�شكيل غرفة العمليات يف املديرية
 .2تكليف الفريق املحوري من مديريات الرتبية والتعليم بالتوا�صل مع مديري
املدار�س التي مت تدريبهم العداد خطط املدار�س باالخالء
 .3متابعة ر�صد عمليات الإخالء يف املدار�س و�إعداد ك�شف ب�أ�سماء الطلبة
املتواجدين يف املدر�سة
 .4متابعة و�صول الطلبة �إىل منازلهم �أو �إىل مراكز الإيواء و�إعداد ك�شوفات
ب�أعدادهم و�أارقامهم ومتريرها �إىل غرفة العمليات
�	.5إعداد تقارير ر�صد ومتابعة ومتريرها لغرفة العمليات
�	.6إاعداد م�سودة خطة تدريب للمديريات الأخرى
 .7تزويد غرفة العمليات املركزية بالوزارة بالتقارير الالزمة كافة.

( )2حدوث الزلزال يف
�ساعات الدوام املدر�سي
يف �إقليم ال�شمال /
الو�سط  /اجلنوب

الزالزل
(� 3سيناريو)

()2
ا�إنت�شار مر�ض وبائي يف �أكرث من
منطقة داخل اململكة

اخلطر/الأزمات/
الكوارث

اخلطر املتوقع

الإجراءات التنفيذية

 .1ت�شكيل غرفة عمليات مركزية يف مركز املحافظة
 .2ا�ستدعاء الفريق املحوري املدرب على التعامل مع مديريات اقليم ال�شمال
�	.3إعداد خطة �إخالء �إجرائية فورية للمدار�س من قبل الفريق املحوري
 .4تعميم اخلطة على مديري املدار�س
 .5توزيع �أع�ضاء الفريق املحوري على مديريات ال�شمال ليكون كل ع�ضو فيهم

م�س�ؤولية التنفيذ
وزارة الرتبية
مديريات الرتبية

ال�شركاء
املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
الدفاع املدين
وزارة ال�صحة
اجلهات ذات العالقة

وزارة الرتبية
مديريات الرتبية

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
الدفاع املدين
وزارة ال�صحة
اجلهات ذات العالقة

وزارة الرتبية
مديريات الرتبية

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
الدفاع املدين
وزارة ال�صحة
اجلهات ذات العالقة
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الرقم

اخلطر/الأزمات/
الكوارث

اخلطر املتوقع
()2
حدوث الزلزال يف �ساعات الدوام
املدر�سي يف اقليم ال�شمال /
الو�سط  /اجلنو

وزارة الرتبية
مديريات الرتبية

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
الدفاع املدين
وزارة ال�صحة
اجلهات ذات العالقة

4

.1
.2

ا�ستدعاء الفريق املحوري للمخاطر والكوارث من مديرياته
جتهيز مدار�س لإيواء الأ�شخا�ص الذين مت اخال�ؤهم من مناطق الزلزال
وتزويد اجلهات املعنية ب�أ�سماء مدار�س اال�إيواء
توزيع الفريق املحوري على مناطق الإيواء
ت�سخري �آليات املديرية املعنية للم�ساعدة يف عمليات الإخالء واال�إيواء
ر�صد �أعداد الذين مت �إيوا�ؤهم وتوفري امل�ستلزمات اال�سا�سية من مياه وتغذية
وتدفئة وغريها ومتريرها �إىل غرفة العمليات.
م�ساعدة فرق اال�إنقاذ يف عمليات توزيع امل�ستلزمات على الأ�شخا�ص الذين مت
�إيوا�ؤهم.
�إعداد تقارير ر�صد ومتابعة ومتريرها لغرفة العمليات املركزية يف الوزارة.

5

()3
حدوث الزلزال يف اي منطقة يف �ساعات ما بعد
الدوام الر�سمي

الأعمال الأرهابية
(� 3سيناريو)

م�س�ؤ ً
وال عن متابعة الأمور يف املديرية املحددة
�	.6إعداد تقارير ر�صد ومتابعة ومتريرها لغرفة العمليات
�	.7إعداد خطة ا�ستجابة ما بعد الزلزال يتم من خاللها ر�صد اخل�سائر وبدء
تنفيذ مرحلة ما بعد الكارثة
 .8تزويد غرفة العمليات املركزية يف الوزارة بالتقارير الالزمة

.7

()1
وقوع عمل �إرهابي يف
�إحدى املدار�س
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الزالزل
(� 3سيناريو)

الإجراءات التنفيذية

م�س�ؤولية التنفيذ

ال�شركاء

 .1تفعيل غرفة العمليات يف املديرية .
�	.2إبالغ اجلهات املعنية باحلادث الإرهابي من خالل االت�صال على هاتف
الطوارئ املوحد (.)911
 .3تقدمي و�صف �أويل عن احلادث الإرهابي للجهات املعنية .
 .4ت�سهيل مهمة اجلهات املعنية من خالل كامريات املراقبة يف املدار�س

.3
.4
.5
.6

وزارة الرتبية
مديريات الرتبية

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
الدفاع املدين
وزارة ال�صحة
اجلهات ذات العالقة

مركز الوزارة
مديريات
الرتبية والتعليم
املدار�س

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
وزارة الداخلية
املنظمات الدولية
الأمم املتحدة

ﺍﺳﺮﺘﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ

الرقم

اخلطر/الأزمات/
الكوارث

اخلطر املتوقع
()1
وقوع عمل �إرهابي يف �إحدى
املدار�س

5

()2
وقوع عمل �إرهابي يف منطقة حميطة
باملدر�سة

الأعمال الأرهابية
(� 3سيناريو)

الإجراءات التنفيذية
وغرفة ال�سيطرة يف مركز الوزارة .
 .5ت�سهيل عمل اجلهات املعنية للتعامل مع احلادث الإرهابي .
�	.6إزالة كل خملفات احلادث الإرهابي .

م�س�ؤولية التنفيذ

ال�شركاء

مركز الوزارة
مديريات
الرتبية والتعليم
املدار�س

()3
مكافحة الفكر املتطرف

 .1تفعيل غرفة العمليات يف املديرية واملدر�سة .
�	.2إبالغ اجلهات املعنية باحلادث الإرهابي من خالل االت�صال على هاتف
الطوارئ املوحد (.)911
 .3اتخاذ التدابري املنا�سبة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية حلماية الطلبة واملدر�سة
 .4ت�سهيل مهمة اجلهات املعنية من خالل كامريات املراقبة يف املدار�س وغرفة
ال�سيطرة يف مركز الوزارة .

مركز الوزارة
مديريات
الرتبية والتعليم
املدار�س

 .1عقد ور�شات توعوية للجان الإ�شراف وامل�ؤلفني للمباحث الإن�سانية (الرتبية
الإ�سالمية ،التاريخ ،الرتبية االجتماعية والوطنية ،اجلغرافيا ،الرتبية
الريا�ضية ،اللغة االجنليزية ،اللغة العربية ،مبحث الرتبية الوطنية واملدنية،
مبحث الرتبية املهنية)
 .2تطوير املناهج والكتب املدر�سية للرتكيز على �سماحة الإ�سالم وو�سطيته
واعتداله ،وقيم الت�سامح وتقبل الآخر ،واالنتماء والوالء� ،أو نبذ العنف
والإرهاب ،وتعزيز القيم االن�سانية امل�شرتكة.
 .3معاجلة ت�سرب الطلبة من املدار�س من خالل العمل الإر�شادي

وزارة الرتبية

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
وزارة الداخلية
املنظمات الدولية
الأمم املتحدة

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
الدفاع املدين
وزارة ال�صحة
اجلهات ذات العالقة
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الرقم

اخلطر/الأزمات/
الكوارث

اخلطر املتوقع
()1
انقطاع التيار الكهربائي لفرتات
طويلة

6

()2
انقطاع الطاقة (�سوالر  ،كاز ،غاز  ،بنزين)
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�أزمة الطاقة
(� 2سيناريو)

الإجراءات التنفيذية

م�س�ؤولية التنفيذ

ال�شركاء

 .1تزويد جميع املديريات واملدار�س بالكمبيوتر املحمول
 .2تزويد املدار�س باملولدات الكهربائية لتغذية ال�سريفارات وتربيدها
 .3تزويد املدار�س مبولدات كهربائية ت�ضمن تغذية طوال فرتة االنقطاع

 .1توفري و�سائل تدفئة متعددة يف املدار�س
 .2توفري خزانات �سوالر وكاز احتياطية
 .3ح�صر �أ�سماء الطلبة واملعلمني القاطنني يف �أماكن بعيدة ال متكنهم من
الو�صول م�شيا على الأقدام وذلك لت�أمني حافالت تنقل فقط هذه الفئة.
 .4اقتناء ال�سيارات الهجينة (بنزين وكهرباء)
 .5رفع كفاءة املوظفني الأقرب على مراكز العمل بحيث يزيد االعتماد عليهم يف
�أداء املهام يف هذه الفرتة.
 .6جدولة الإجازات ال�سنوية للموظفني يف هذه الفرتة لتقليل الأثر املرتتب على
املوظفني والوزارة.
 .7توفري و�سائل ربط �إلكرتوين مع املوظفني لت�سهيل تكليفهم باملهام يف منازلهم
 .8ت�سجيل احل�ص�ص الإلكرتونية جلميع املناهج وتزويد الطلبة بـ  cdي�شرح
املنهاج من قبل معلمي الوزارة املتميزين.
�	.9إعادة ترتيب اال�إجازة ال�شتويه وال�صيفية وبالتن�سيق مع التعليم العايل ل�ضمان
احلد من �آثار االزمة حلني انفراجها.

مركز الوزارة
مديريات
الرتبية والتعليم
املدار�س

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
الدفاع املدين
وزارة ال�صحة
اجلهات ذات العالقة

ﺍﺳﺮﺘﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ

الرقم

اخلطر/الأزمات/
الكوارث

7

()1
عنف طالب جماعي داخل املدر�سة انتقل �أثره �إىل الأهايل وحتول �إىل عنف جمتمعي

العنف املدر�سي
(� 3سيناريو)

اخلطر املتوقع

الإجراءات التنفيذية
 ي�ستدعي مدير الرتبية رئي�س ق�سم الإر�شاد الرتبوي يف املديرية وتكلفه مبا يلي: .1التن�سيق مع مدير املدر�سة واملر�شد الرتبوي و�أع�ضاء جمموعات
املنا�صرة يف املدر�سة املعنية بح�صر �أ�سماء الطلبة امل�شاركني يف حالة
العنف و�أخذ عناوينهم.
 .2التوا�صل مع احلاكم الإداري واجلهات الأمنية يف املنطقة التخاذ
الإجراءات الإدارية والقانونية املتعلقة بحاالت العنف.
 .3ا�ستدعاء �أولياء �أمور الطلبة امل�شاركني يف حالة العنف وكتابة تعهدات
بااللتزام بعدم
تكرار ذلك.
�	.4إح�ضار الطلبة والتحقق من املو�ضوع واتخاذ الإجراءات املنا�سبة
بحقهم ح�سب ما تن�ص
عليه تعليمات االن�ضباط الطالبي.
 .5يع ّد املر�شد الرتبوي درا�سة حالة حول امل�شكلة وجمع املعلومات الالزمة
و�إعداد خطة وقائية عالجية ت�شمل الطلبة و�أولياء امور الطلبة
 .6تنفيذ املر�شد الرتبوي حل�ص�ص �إر�شادية تهدف ا�إىل �إك�ساب الطلبة
مهارات التفاو�ض وحل النزاعات وا�سلوب احلوار.
 .7عقد ور�ش توعوية لأولياء الأمور حول كيفية التعامل مع امل�شكالت التي
تواجه �أبناءهم.
�	.8إعداد تقارير ر�صد ومتابعة ومتريرها �إىل غرفة العمليات يف الوزارة.

م�س�ؤولية التنفيذ

ال�شركاء

مركز الوزارة
مديريات
الرتبية والتعليم
املدار�س

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
وزارة الداخلية
املنظمات الدولية
الأمم املتحدة

51

الرقم

اخلطر/الأزمات/
الكوارث

7

()2
عنف طالبي بني جمموعتني من الطلبة ( التنمر) خارج
املدر�سة وداخلها

العنف املدر�سي
(� 3سيناريو)

اخلطر املتوقع

()3
حاالت اعتداء طالبي على ممتلكات املدر�سة
والتخريب فيها

52

الإجراءات التنفيذية
 .1ين�سق مدير املدر�سة مع املر�شد الرتبوي و�أع�ضاء جلان املنا�صرة يف املدر�سة
حل�صر �أ�سماء الطلبة الذين يقومون باالعتداء على زمالئهم والطلبة الذين يتم
االعتداء عليهم.
 .2اللقاء مع الطلبة والتحقق من املو�ضوع واتخاذ الإجراءات املنا�سبة بحقهم ح�سب
ما تن�ص عليه تعليمات االن�ضباط الطالبي
 .3ا�ستدعاء �أولياء �أمور الطلبة امل�شاركني يف حالة العنف وكتابة تعهدات بالتزام
�أبنائهم بعدم تكرار ذلك.
 .4يع ّد املر�شد الرتبوي درا�سة حالة حول امل�شكلة ويجمع املعلومات الالزمة واال�سباب
التي ت�ؤدي اىل حدوث التنمر ويع ّد خطة وقائية عالجية للطلبة املتنمرين واملتنمر
عليهم.
 .5تنفيذ برامج توعوية لإك�ساب الطلبة مهارات حياتية متنوعة تفيدهم يف حماية
�أنف�سهم من الإ�ساءة و�إك�سابهم ال�سلوك الإيجابي واالبتعاد عن ال�سلوك ال�سلبي
�	.6إعداد تقارير ر�صد ومتابعة ومتريرها �إىل غرفة العمليات يف الوزارة.
 .1ين�سق مدير املدر�سة مع املر�شد الرتبوي حل�صر �أ�سماء الطلبة الذين قاموا
باالعتداء على ممتلكات املدر�سة.
 .2تقدير قيمة املمتلكات التي مت االعتداء عليها.
�	.3إح�ضار الطلبة والتحقق من املو�ضوع واتخاذ الإجراءات املنا�سبة بحقهم ح�سب ما
تن�ص عليه تعليمات االن�ضباط الطالبي.
 .4تغرمي �أولياء الأمور قيمة ال�ضرر الذي حلق باملمتلكات الذي قام به �أبنا�ؤهم.
 .5يع ّد املر�شد الرتبوي درا�سة حالة حول امل�شكلة وجمع املعلومات الالزمة واال�سباب
التي ت�ؤدي بهم اىل ايقاع ال�ضرر مبمتلكات املدر�سة والتخريب فيها.
 .6عقد ور�ش توعوية للطلبة حول �أهمية املحافظة على املمتلكات
 .7تكثيف ح�ص�ص التوجيه اجلمعي للمر�شد الرتبوي حول االنتماء.
�	.8إعداد تقارير ر�صد ومتابعة ومتريرها لغرفة العمليات يف الوزارة.

م�س�ؤولية التنفيذ

مركز الوزارة
مديريات
الرتبية والتعليم
املدار�س

ال�شركاء

املركز الوطني للأمن
و�إدارة الأزمات
الدفاع املدين
وزارة ال�صحة
اجلهات ذات العالقة

ﺍﺳﺮﺘﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ

تحليل سوات ( )SWOTإلستراتيجية إدارة المخاطر
القوةS :
كادر �إداري كف�ؤ .خربة تراكمية يف �إدارة الأزمات.تن�سيق وتعاون م�ستمر مع الدفاع املدين.التعاون مع بع�ض اجلهات الدولية املعنية.-خطط على امل�ستويات الإدارية كافة للتعامل مع كل طارئ.

الفرصO :
دعم املديرية العامة للدفاع املدين يف تدريب كوادرالوزارة.
ن�شرات توعية باملخاطر التي تتعامل معها الوزارة.-جهات دولية معنية.

الضعفW :
ت�أخر و�صول املعلومة عن طبيعة اخلطر �أو الأزمة.عدم اتخاذ القرار الإداري املنا�سب يف حينه.-عدم تنفيذ اخلطط العالجية بال�شكل املطلوب.

التهديداتT :
عدم توافر المخصصات المالية الكافية من قبل وزارة المالية للتعامل مع
الخطر أو األزمة.

عدم تعاون القطاع اخلا�ص بال�شكل املطلوب.-عدم تعاون املجتمع املحلي.

53

إجراءات التعامل مع المخاطر
 .1التحكم يف املخاطر
�أي حتديد الطرائق التي ت�ستخدمها الوزارة لتقليل احتمال وقوع اخلطر و�آثاره  ,ور�صد مبلغ �ضمن موازنة الوزارة للتعامل مع املخاطر من خالل :
• نقل اخلطر :حتويل العمل �أو جزء منه �إىل جهات �أخرى لتقوم بتنفيذه.
• تقبل اخلطر� :إن اتخاذ �إجراءات فعالة للحد من اخلطر تكون حمدودة يف بع�ض احلاالت� ،أو تكلفة اتخاذ هذه الإجراءات قد تكون
عالية� ،أو مكلفة ويف هذه احلالة يكون الإجراء الإداري املطلوب هو مراقبة اخلطر والت�أكد من �أن احتمالية حدوثه �أو ت�أثريه لن تتغري،
وقد يكون من املنا�سب التعامل مع هذا اخلطر يف امل�ستقبل ب�شكل �أف�ضل عند توافر الإجراءات الإدارية املختلفة لإدارة هذا اخلطر.
• معاجلة اخلطر :معظم حاالت اخلطر �ستكون �ضمن هذه الفئة ،حيث يتم احتواء اخلطر من خالل اتخاذ �إجراءات عالجية للتعامل
معه �أو للحد منه.
• �إنهاء اخلطر :اتخاذ �سل�سلة من الإجراءات ت�ضمن معاجلة اخلطر ب�شكل جذري و�إزالته وعدم تكراره ،مثل ا�ستخدام طرائق خمتلفة
لتنفيذ العمل� ،أو تكنولوجيا خمتلفة؛ ما يجعل اخلطر غري موجود.
 .2املراقبة واملتابعة الدورية
ت�ضمن اكت�شاف م�صادر اخلطر اجلديدة �أو ف�شل التحكم يف املخاطر ال�سابقة من خالل البند  3-5من الإجراء القيا�سي � QP-20إدارة
املخاطر ومن خالل تعبئة منوذج خطة �إدارة املخاطر من قبل الإدارات معتمد ًة على ك�شف املخاطر التي تواجه الوزارة.
�إن قائمة املخاطر (ك�شف املخاطر) تعد ركيزة �أ�سا�سية لإ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر ,وتتم مراجعة قائمة املخاطر ب�شكل دوري ،وحتديد
التطور يف �إدارة املخاطر بطرائق خمتلفة منها:
• مدى التغري يف قائمة املخاطر.
• تكرارية حدوث اخلطر.
• مدى فعالية الإجراءات الوقائية املتبعة وجناحها يف احلد من اخلطر.
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• مدى م�شاركة املوظفني والدقة يف حتديد قائمة املخاطر.
• مدى حتديث قائمة املخاطر من حيث ظهور خماطر جديدة ،و�إنهاء خماطر �سابقة.
• • مدى فهم عملية تقييم املخاطر وا�ستيعابها من حيث حجم ت�أثريها :كبري ،متو�سط ،قليل القيا�س.
 .3قيا�س فاعلية الإجراءات املتخذة لتاليف املخاطر با�ستخدام منوذج تقييم املخاطر .
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المخاطر المرتبطة باألهداف اإلستراتيجية
الهدف امل�ؤ�س�سي  :تطوير نظام تربوي يتمتع بال�شفافية ،معزز بتقارير دورية مدعمة ببيانات ومعلومات موثقة ،تظهر الإجنازات والتحديات
التي يواجهها النظام
الو�صول �إىل جمتمع تعلم ذي نوعية متميزة ،حتقق معايري تربوية على امل�ستوى الوطني والدويل ويف جميع م�ستويات العمل يف الوزارة
الربنامج

النتائج املتوقعة م�ؤ�شر الأداء

تخطيط
�إ�سرتاتيجي مبني
على ال�سيا�سات
الرتبوية وموجه
بالنتائج وي�ستند
�إىل �أولويات
القطاع الرتبوي

التخطيط
الإ�سرتاتيجي
�إ�سرتاتيجية
لل�شراكات يف
الوزارة

خطة
�إ�سرتاتيجية
من�سجمة
وتوجيهات
القطاع

ن�سبة
ال�شراكات
الوطنية
والإقليمية
مع الوزارة
والعاملية ذات
العالقة مع
الوزارة

املخاطر الناجمة عن عدم حتقق النتائج
 زيادة ال�ضغط على البنية التحتية لقطاع التعليم نتيجةتدفق الالجئني ال�سوريني.
 ق�صور الت�شريعات التي حتكم العمل ّية الرتبو ّية �أدا ًءوم�ساءلة.
 �ضعف �أمن و�سالمة البيانات والتخطيط املبني علىالبيانات
 انخفا�ض ن�سبة االلتحاق يف مرحلة التعليم ما قبل املدر�سييف املناطق الريفية والفقرية.
 النمو ال�سكاين والهجرات الق�سرية املتزايدة. عدم حتقيق العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص يف امتحانالثانوية العامة.
 احلاجة للتو�سع يف التعليم املهني والتدريب احلريف ملواءمةاحتياجات �سوق العمل
 تدين م�ستوى �أداء الطلبة يف االختبارات الوطنية والدولية. عدم وجود نظام �شامل للجودة يرتبط بنظام للمتابعةوالتقييم وامل�ساءلة ونظام العتماد م�ؤ�س�سات التعليم
اخلا�ص.

اخلطط والبدائل امل�ستقبلية
 التو�سع يف �إن�شاء الأبنية املدر�سية امللك ،وا�ستحداث �شعب �صفية. ا�ستحداث فرتة ثانية يف عدد من املدار�س ال�ستيعاب الأعداداملتزايدة من الطلبة ال�سوريني.
 ا�ستئجار مبانٍ ال�ستغاللها كمدار�س ال�ستيعاب الطلبة ال�سوريني. تطوير املناهج والتعليم الإلكرتوين وم�صادر التعلم. التو�سع يف �إن�شاء ريا�ض �أطفال يف املدار�س احلكومية خا�صة يفاملناطق الفقرية والنائية.
 رفع قدرات املعلمني و�ضمن م�سارين الأول املعلمني اجلدد والثايناملعلمني �أثناء اخلدمة.
 التو�سع يف التعليم املهني والتقني. التو�سع يف تنفيذ برنامج التغذية املدر�سية . متكني ذوي االحتياجات اخلا�صة من احل�صول على فر�ص تربويةمنا�سبة.
 حتقيق العدالة بني اجلن�سني وتفعيل م�شاركة املر�أة يف و�ضعوتطوير �سيا�سات ومناهج وزارة الرتبية والتعليم.
 تو�سيع فر�ص االلتحاق بالتعليم العايل للم�ؤهلني من خالل �ضبطامتحان الثانوية العامة مما ي�ؤدي �إىل تكاف�ؤ الفر�ص.
 �إعداد م�شروع لنظام امل�ساءلة .� -إعداد م�شروع نظام م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص.
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الربنامج
الالمركزية
وتفوي�ض
ال�صالحيات

االت�صال
واخلدمات

م�ؤ�شر الأداء

املخاطر الناجمة عن عدم حتقق النتائج

النتائج املتوقعة

هيكل تنظيمي مطور

 هدر الوقت واجلهد واملال على املوازنة واملواطنني. عدم القدرة على التعامل مع احلاالت الطارئة التيت�ستدعي قرارات �سريعة.
 بطء التعامل مع احلاالت الطارئة التي ت�ستدعيقرارات �سريعة.

الو�صول املبا�شر �إىل املعلومة
وتبادلها ب�سرعة و�سهولة

ن�سبة الو�صول �إىل
املعلومة

�إ�سرتاتيجية ات�صال �إداري
مطورة

�إ�سرتاتيجية ات�صال
�إدارة مطورة

 �صعوبة متابعة حمتوى املوقع وحتديثه �أ ًوال ب�أول  ،مبا
ي�ضمن �آنية املعلومة املقدمة ودقتها وكفايتها.
 �صعوبة متابعة التغذية الراجعة املت�أتية من املتلقيعرب املوقع الإلكرتوين وكيفية التعامل معها.
 �صعوبة عالقة الوزارة وم�أ�س�سة العالقة مع ال�صحفوو�سائل الإعالم.
 اتباع الطرق التقليدية ( ق�ص ول�صق) يف �إعدادالتقرير مما ي�ؤدي �إىل ت�أخري الإجناز ،و�صعوبة
احلفظ والأر�شفة.

هيكل تنظيمي ي�ستند �إىل
الأدوار الرئي�سية مل�ستويات
النظام الرتبوي ومهامها مبا
ين�سجم ومبد�أ الالمركزية
تخطيط حملي معتمد على
�أولويات وحاجات املديريات
واملجتمع املحلي

خطة حملية معدة
ومقرة ومنفذة

م�ستوى مرتفع من اخلدمات م�ستوى ر�ضا املتعاملني
مع الوزارة
املقدمة للمتعاملني مع الوزارة

تطوير الأداء
امل�ؤ�س�سي
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وثيقة �إحالل وظيفي
 اختيار قيادات غري مالئمة ل�ضمان كفاءة النظاممطورة ومعتمدة
الإداري ووثيقة الإحالل والو�صف الوظيفي نظام
ومطبقة
�أداء م�ؤ�س�سي م�ستند �إىل �أ�س�س و�صف وت�صنيف وظائف تقييم الأداء وال�صالحيات املفو�ضة.
مطور ومعتمد
ومعايري مطورة
 عدم معرفة املوظفني باملهام املوكلة �إليهم.فردي
أداء
�
تقييم
نظام
 عدم وجود حيادية يف عملية التقييم.مطور ومعتمد
�صالحيات مفو�ضة

اخلطط والبدائل امل�ستقبلية

 التوجه نحو ال مركزية القرار من خالل تفوي�ضال�صالحيات.
 مراجعة م�ستمرة خلطة املديريات وتعديلها يف�ضوء امل�ستجدات.
 �إعداد �سيناريوهات من اخلطط البديلة التيتت�صف باملرونة والواقعية و�سهولة التنفيذ (خطط
ف�صل ال�شتاء)
 تن�سيق اجلهود املبذولة يف �إدارة املوقع ،وحتديدم�ستويات و�صالحيات الدخول ومتابعة املحتوى
وحتديثه.
 حتديد �صالحيات كل من �أ�صحاب القرار وامل�ست�شارالإعالمي للوزارة.
 تدريب املوظفني املعنيني على مهارات كتابة الأخباروالتغطيات ال�صحفية و�إنتاج الن�شرات الإخبارية
وال�صحفية اخلا�صة بالوزارة.
توفري خدمة اخلط ال�ساخن (غرفة العمليات) ت�ضمني �إ�سرتاتيجية االت�صال �أدلة �إجرائيةات�صالية.
 تدريب العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم لرفعم�ستوى �أدائهم مبا ي�ؤهلهم كقيادات م�ستقبلية
ل�ضمان كفاءة النظام الإداري ( مثل دورة القيادة).
 بطاقات و�صف وظيفي معتمده على نظام و�صفوت�صنيف الوظائف مراجعة وحمدثه با�ستمرار.
� -إعداد درا�سات تقييميه حول نظام تقييم الأداء
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م�ؤ�شر الأداء

املخاطر الناجمة عن عدم حتقق النتائج

اخلطط والبدائل امل�ستقبلية

الربنامج

النتائج املتوقعة

ملختلف امل�ستويات
الإدارية

 عدم تطور املوظفني لعدم و�ضوح نقاط القوةوال�ضعف.

ومعايريه ،وثيقة �إحالل وظيفي معتمده ،و�آلية
معتمدةيف تفعليها.

مدار�س ذات ا�ستقاللية يف ن�سبة املديريات املطبقة � -سوء ا�ستغالل ال�صالحيات نتيجة تطبيق
التنمية املهنية
لهذا املنحى
الالمركزية
�إدارة مواردها التعليمية املبني
املبنية
والإدارة
على تقييم ذاتي حلاجاتها ن�سبة املدار�س املطبقة  -ا�ستدامة الربنامج وم�أ�س�سته
على املدر�سة وتخ�ضع لنظام م�ساءلة فعال
 ا�ستدامة التمويل وبخا�صة املنحلهذا املنحى

 تفعيل منظومة امل�ساءلة دمج الربنامج يف نظام اجلودة يف الوزارة وعملياتالأق�سام ودمج املربنامج يف قانون املوازنة املوجه
نحو ال مركزية املوارد

املجال  :متويل التعليم
الهدف امل�ؤ�س�سي :تطوير نظام مايل ي�سعى �إىل تر�شيد ا�ستخدام املوارد املتاحة وتوظيف مبادئ اقت�صاديات التعليم ب�شكل يركز على �إعداد
املوازنة املوجهة بالنتائج.
الربنامج
التحليل
القطاعي

التمويل املايل
وتخ�صي�ص
املوارد

النتائج املتوقعة

م�ؤ�شر الأداء

املخاطر الناجمة عن عدم حتقق النتائج

 عدم القدرة على ر�سم معامل ال�سيا�سة الرتبويةن�سبة املعايري املنجزة التي والتوجهات الإ�سرتاتيجية للوزارة لتواكب وترية
حتليل �شمويل لقطاع التعليم
حتقق التحليل القطاعي
التغيري االقت�صادي واالجتماعي العاملي املت�سارع
(الإطار العام لل�سيا�سات الرتبوية)
ن�سبة الربامج املالية
موازنة موجهة بالنتائج و�إطار امل�ستندة �إىل املوازنة
انفاق متو�سط املدى
املوجهة بالنتائج و�إطار -عدم القدرة على ربط املوارد املالية بالنتائج
الإنفاق املتو�سط املدى
عدم كفاية تخ�صي�ص املوارد املالية �ضمن قانوننظام مايل ي�شجع املمولني
املوازنة
�آليات معدة ومعتمدة
ويجذبهم لربامج التعليم
العام

اخلطط والبدائل امل�ستقبلية
 تو�صيات امل�ؤمتر الرتبوي للعام 2015 تطبيق املوازنة املوجهة بالنتائج و�إطار �إنفاق متو�سطاملدى على امل�ستويات التعليمية كافة.
 تعديل الأنظمة والت�شريعات املالية لت�شجيع املمولنيومتكينهم من امل�شاركة يف دعم العملية الرتبوية
التعليمية.
 �إعداد م�شروع معدل لنظام التربعات املدر�سية ي�سهلعلى املمولني دعم العملية التعليمية.
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الربنامج

النتائج املتوقعة

م�ؤ�شر الأداء

�آليات متابعة وتقييم وم�ساءلة
الأداء املايل معتمدة على
املوازنة املوجهة بالنتائج
والإنفاق متو�سط املدى

�آليات معدة ومعتمدة
ملتابعة وتقييم الأداء
املايل

املخاطر الناجمة عن عدم حتقق النتائج

اخلطط والبدائل امل�ستقبلية

املجال  :الربامج اخلا�صة بتوفري فر�ص التعليم للجميع

الهدف امل�ؤ�س�سي :جت�سيد مفهوم التعليم للجميع الذي يحقق مبد�أ العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص لتحقيق اخلدمات الرتبوية ب�شفافية ومو�ضوعية.
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الربنامج

النتائج املتوقعة

ريا�ض الأطفال

معدالت مرتفعة
لاللتحاق بريا�ض
الأطفال يف املناطق
الريفية والفقرية
(الأقل منوا والأكرث
حاجة)

م�ؤ�شر الأداء

املخاطر الناجمة عن عدم حتقق النتائج

اخلطط والبدائل امل�ستقبلية

ن�سبة االلتحاق يف
ريا�ض الأطفال

 انخفا�ض ن�سب امللتحقني بريا�ض الأطفال. عدم اكت�ساب الأطفال �أكرب قدر ممكن من اخلرباتالتعليمية التي متكنهم من جماراة امللتحقني بريا�ض
الأطفال.
 عدم حتقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وحتقيق العدالة بنيالأطفال امللتحقني وغري امللتحقني.

 ت�شجيع القطاع اخلا�ص من �أجل اال�ستثمار يف ريا�ض الأطفالوذلك من خالل مبادرة الفرق الإقليمية للأقاليم الثالثة.
 فتح ريا�ض �أطفال يف مدار�س البنني الأ�سا�سية (�أقل منال�صف ال�سابع).
 تخ�صي�ص �أجنحة ريا�ض �أطفال يف الأبنية املدر�سيةاجلديدة.

ن�سبة الطلبة ذوي
اال�ستعداد للتعلم
يف ال�صف الأول
الأ�سا�سي

 �ضعف يف منو اخل�صائ�ص النمائية اخلم�سة (ال�صحةاجل�سمية ،الكفايات االجتماعية ،الن�ضج االنفعايل،
التطور اللغوي ،مهارات التوا�صل واملعرفة العامة
 �أطفال غري م�ستعدون للتعلم. وجود فجوة بني امللتحقني بريا�ض الأطفال وغريامللتحقني من حيث اال�ستعداد للتعلم.

 تنفيذ برنامج رفع ا�ستعداد الأطفال للتعلم. تنفيذ برامج �أ�سرية تثقيفية للأهل مثل ( برنامج م�شاركةالأهل يف الرو�ضة وال�صفوف الثالثة الأوىل ،وبرنامج
التوعية الوالدية).
 اال�ستمرار يف �إجراء الدرا�سات لقيا�س ا�ستعداد الأطفالالأردنيني للتعلم با�ستخدام �أداة تطور الطفل عن طريق
املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية.
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التعليم غري
النظامي

الرتبية اخلا�صة

النتائج املتوقعة م�ؤ�شر الأداء

املخاطر الناجمة عن عدم حتقق النتائج

قد ي�سهم عدم التحاق الأطفال املت�سربني يف مراكز التعليم
غري النظامي� ،أو انخفا�ض عدد الأطفال امللتحقني وت�سربهم
خف�ض ن�سبة
ن�سبة الأمية من املراكز �إىل بروز خماطر عديدة على النحو الآتي:
الأمية
�1.1سهولة اجنراف الأطفال املت�سربني وت�أثرهم بالفكر
املتطرف والتيارات املت�شددة مما ي�سهم يف الت�أثري �سلب ًا
يف الأمن الوطني.
2.2الإ�سهام يف زعزعة منظومة الأمن والدفاع املجتمعي نظر ًا
ل�سهولة تعر�ض الطفل املت�سرب (غري امل�ؤهل) لالنحراف
ال�سلوكي من تعاطي املخدرات والعنف والإ�ضرار
زيادة �أعداد
باملمتلكات العامة واخلا�صة و�أمن الأفراد.
امللتحقني
�إعداد امللتحقني
تعزيز
بربنامج
يف برنامج 3.3زيادة ن�سبة الإعالة وال�ضغط على اخلدمات العامة
ثقافة املت�سربني
وحتديد ًا ال�صحية واالجتماعية لوجود �أ�شخا�ص غري
تعزيز ثقافة
ودجمهم يف
م�ؤهلني ،وال ي�ستطيعون وقاية �أنف�سهم ،وحتقيق �أدنى
املت�سربني
تنمية
برامج
متطلبات ال�صحة العامة والنظافة ال�شخ�صية.
منا�سبة
4.4الت�أثري �سلب ًا يف النظام الرتبوي من حيث زيادة ن�سبة
الهدر وتو�سيع الفجوة بني املدخالت واملخرجات التعليمية.
5.5زيادة عمالة الأطفال.
زيادة الفر�ص
املتاحة
للطلبة ذوي
االحتياجات
اخلا�صة
(موهوبني,
ومعوقني)

ن�سبة االلتحاق
يف برامج
املتفوقني
واملوهوبني

 تراجع الكفاءات على امل�ستوى الوطني -الرتاجع التح�صيلي للطلبة املتفوقني .

ن�سبة الطلبة
امللتحقني
بربامج املعوقني

 زيادة الأعباء االقت�صادية على الأهل والدولة.� -صعوبة انخراط الطلبة ودجمهم يف املجتمع وعدم التكيف

اخلطط والبدائل امل�ستقبلية
 ت�شجيع الأطفال املت�سربني لاللتحاق مبراكز التعليم غريالنظامي" تعزيز الثقافة للمت�سربني" ،وتوفري احلوافز الت�شجيعية
لهم( قرطا�سيه ،وجبات طعام).
 تفعيل منظومة التحريك املجتمع والت�شبيك امل�ؤ�س�سي منخالل �إطالق �إ�سرتاتيجية �أو �إطار وطني ي�سهم يف تن�سيق جهود
امل�ؤ�س�سات الوطنية (الر�سمية وغري الر�سمية املعنية بت�أهيل
الأطفال املت�سربني.
 �إعداد قاعدة بيانات تت�ضمن االحتياجات التعليمية للأطفالاملت�سربني يف حمافظات اململكة كافة.
 التو�سع يف تنفيذ الربنامج وامل�شاريع الفاعلة يف جمال �إعدادالأطفال املت�سربني وفق ًا مل�ضامني قاعدة البيانات املذكورة �أعاله.
 نقل �أثر منهجية التعليم غري النظامي �إىل الغرف ال�صفيةالنظامية بهدف وقاية الأطفال املعر�ضني خلطر الت�سرب
(ت�صميم برامج ريادية وقائية).
 التوعية الإعالمية مبخاطر الت�سرب من خالل املجال�س املحليةوجمل�س التطوير الرتبوي.
 تفعيل ال�شراكات مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات العاملةيف جمال ت�أهيل الأطفال املت�سربني.
 التو�سع يف �إن�شاء مدار�س التمييز لت�شمل جميع حمافظات اململكة. زيادة عدد غرف الطلبة املوهوبني يف املدار�س التو�سع يف تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة من خالل �إن�شاءاملدار�س والغرف التي تخدم الطلبة.
 -اال�ستمرارية يف ت�أهيل وتدريب العاملني مع ذوي الإعاقة.
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املجال  :املوارد الب�شرية

الهدف امل�ؤ�س�سي :رفع خربات وكفاءات العن�صر الب�شري واحلاقة بربامج التنمية املهنية امل�ستدامة لدعم اخلربات وتطويرها لتتمكن من �إدارة
النظام بكفاءة وفعالية.
الربنامج

النتائج املتوقعة

م�ؤ�شر الأداء

املخاطر الناجمه عن عدم حتقق النتائج

عدم تنفيذ التنمية املهنية للعاملني يف املواقع الفنية والإداريةكافة.
 نق�ص الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة للعمل .برامج التنمية ن�سبة املتدربني من  -نق�ص املوارد املالية وانعكا�سه على الربامج التدريبية ون�سبة
التنمية املهنية
املهنية امل�ستدامة الفئات املختلفة من املتدربني .
امل�ستدامة وت�أهيل (�إدارة اال�شراف
املعلمني واملديرين  -عدم مراجعة الت�شريعات الرتبوية ال�ضابطة لتنفيذ �سيا�سة
والتدريب
املعلمني
واملر�شدين
�إعداد املعلمني وتوظيفهم وتنمية م�سارهم الوظيفي.
الرتبوي)
 عدم منا�سبة �أماكن التدريب وبعدها عن مراكز عملاملعلمني.

حوافز املعلمني
وحزمة الأمان
االجتماعي

ن�سبة املعلمني
امل�ستفيدين من
قرو�ض �إ�سكان
الرتبية
م�ستوى معي�شي
منا�سب

زيادة عالوة
التعليم
ن�سبة املعلمني
احلا�صلني على
عالوة التجيري
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 هجرة الكفاءات. عدم الر�ضا الوظيفي وانخفا�ض الدافعية مما ي�ؤثر يفم�ستوى اخلدمة املقدمة للطلبة.

اخلطط والبدائل امل�ستقبلية
 تنفيذ ور�ش تدريبية لبناء قدرات العاملني يف املركزلتزويدهم باملهارات واملعارف الالزمة ملمار�سة �أدوارهم وفق
املهام املحددة.
ت�شكيل جلان فنية لدرا�سة الطاقات التدريبية للم�سمياتالرتبوية كافة.
تطوير الت�شريعات ال�ضابطة ل�سري العمل يف �إطار �إعداداملعلمني وتوظيفهم وتنمية م�سارهم الوظيفي.
 اعتماد مراكز تدريبية منا�سبة للفئات امل�ستهدفة تراعياملتطلبات الرتبوية.
 زيادة فر�ص التعاون مع ال�شركاء لرفع �أداء العاملني وتطويروتنميتهم مهني ًا.
 زيادة �أعداد املعلمني امل�ستفيدين من قرو�ض �إ�سكان الرتبية.نظام حوافز وعالوات جديد �أو مطور . زيادة عالوة التجيري.زيادة ن�سبة املعلمني العاملني يف املناطق النائية واحلا�صلنيعلى حوافز.
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الربنامج

النتائج املتوقعة

حوافز املعلمني
وحزمة الأمان
االجتماعي

نظام حوافز
منا�سب

م�ؤ�شر الأداء

املخاطر الناجمه عن عدم حتقق النتائج

اخلطط والبدائل امل�ستقبلية

ن�سبة املعلمني العاملني يف
املناطق النائية واحلا�صلني
على حوافز
ن�سبة امل�ستفيدين من
�صندوق ال�ضمان االجتماعي
يف الرتبية
 �إخفاق الوزارة يف تلبية احتياجاتها الب�شرية كونهابيئة عمل طاردة.
ن�سبة الرتبويني احلا�صلني
غياب العدالة االجتماعية والر�ضا املجتمعي يفعلى رتب
املناطق النائية النخفا�ض م�ستوى اخلدمات
ن�سبة امل�شاركني يف جائزة
امللكة رانيا العبد اهلل للمعلم التعليمية.

 زيادة �أعداد امل�ستفيدين من �صندوق ال�ضمان االجتماعييف الرتبية (مثل ال�سلف الطارئة).
 زيادة ن�سبة الرتبويني احلا�صلني على رتب. زيادة ن�سبة امل�شاركني يف جائزة امللكة رانيا العبد اهللللمعلم املتميز من عدد املعلمني الكلي.

املتميز من عدد املعلمني
الكلي

 زيادة ن�سبة الطلبة املوفدين لتلبية احتياجات املناطقالنائية.

ن�سبة الطلبة املوفدين لتلبية
احتياجات املناطق النائية

متابعة الأداء
وتقييمه

نظام داخلي
للمتابعة والتقييم
وامل�ساءلة

نظام معد ومعتمد
 -عدم القدرة على التحقق من فعالية امل�شروع وكفاءته.

تطبيق مقايي�س
الأداء امل�ؤ�س�سي
والفردي

ن�سبة مقايي�س الأداء
املعتمدة يف النظام الرتبوي

 بناء �إطار عام للمتابعة والتقييم يت�ضمن جميع الربامجوامل�شاريع امل�ستقبلية للوزارة املنبثقة عن برنامج التطوير
الرتبوي.

61

املجال :البيئة التعليمية التعلمية
الهدف امل�ؤ�س�سي  :بيئة تعليمية �آمنة ت�شمل املتطلبات التي تتنا�سب مع احتياجات الطلبة االنفعالية واالجتماعية والرتبوية والأكادميية.
الربنامج

النتائج املتوقعة

بيئة التعلم املادية

بيئة وبنى حتتية
مطورة و�آمنة

م�ؤ�شر الأداء

املخاطر الناجمة عن عدم حتقق النتائج

ن�سبة الأبنية امل�ست�أجرة
ن�سبة الأبنية ذات الفرتتني
الأداء ال�سلبي للطلبة و�إ�ضعاف قدراتهم يف
ن�سبة الأبنية التي حتتاج �إىل �صيانة اكت�ساب املهارات ب�أنواعها املختلفة ،مما
ن�سبة الطلبة يف الأبنية امل�ست�أجرة �سي�ؤثر يف خمرجات التعليم
ن�سبة الطلبة يف الأبنية امللك

اخلطط والبدائل امل�ستقبلية
اال�ستثمار الأمثل للمدار�س امل�ستملكة والغرفال�صفية.
م�صادر متويل مايل بديلة لتنفيذ خطط ق�صريةوطويلة املدى ،وخطط للمحافظة على ا�ستمرارية
الأبنية املدر�سية وذلك من خالل �صيانتها الدورية
وتطويرها وحتديثها امل�ستمرين.

املجال :املتعلم

الهدف امل�ؤ�س�سي:

1 .1تطوير معارف ومهارات وكفايات وخربات املتعلم وتعزيز القيم الإيجابية لديه مل�ساعدته يف التعامل مع م�ستجدات الأو�ضاع والق�ضايا
والتحديات التي تنا�سب �سوق العمل �إىل جانب �ضمان م�شاركة كل من الأ�سرة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
2 .2توفري بيئة تعليمية �آمنة ت�شمل جميع املتطلبات التي تتنا�سب مع احتياجات الطلبة ال�صحية واالنفعالية واالجتماعية والرتبو ية والأكادميية.
3 .3تهيئة طلبة التعليم املهني ال�شامل لت�أهيلهم باالنخراط يف �سوق العمل للحد من الفقر والبطالة يف �صفوف ال�شباب �أو االلتحاق يف التعليم
العايل من خالل تطوير الربامج واخلطط التي تلبي متطلبات �سوق العمل.
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املجال :املتعلم
الربنامج

النتائج املتوقعة

املناهج
والتعلم

موارد تعلمية تعليمية مطبوعة

مناهج منقحه وموازنة
النتاجات العامة واخلا�صة
ح�سب اخلطة الدرا�سية لكل
مبحث وفق معايري عاملية

موارد تعلمية تعليمية �إلكرتونية

م�ؤ�شر الأداء

املخاطر الناجمه عن عدم حتقق النتائج

اخلطط والبدائل امل�ستقبلية

ن�سبة املناهج املنقحة

 االعتماد على الإطار العام والنتاجات ال�سابقةللمباحث املدر�سية.
 نق�ص وجود كتب مدر�سية . االعتماد على املوارد التعليمية املطبوعة. -قلة وجود املوارد الإلكرتونية .

 خطة لتطوير الإطار العام والنتاجات للمباحثالدرا�سية.
 خطة لإنتاج الكتب املدر�سية قبل بدء العامالدرا�سي.
 -االعتماد على املوارد التعليمية الإلكرتونية.

زيادة ن�سبة املوارد التعلمية
التعليمية املتنوعة
زيادة ن�سبة املوارد التعلمية
التعليمية الإلكرتونية
ن�سبة النجاح يف الثانوية العامة
للطلبة النظامني

التقومي

تقومي �شمويل واقعي لأداءات
املتعلمني

نتائج الأردن يف االمتحان الدويل
TIMSS

نتائج الأردن يف االمتحان الدويل
PISA

متو�سط الأداء لالختبار الوطني
رابع وثامن وعا�شر

 عدم وجود تقومي �شمويل يف نهاية املرحلةالثانوية.
 عدم وجود م�ؤ�شرات رقمية على جودة التعليميف الأردن.
 عدم تكاف�ؤ الفر�ص يف ما يخ�ص االلتحاقباجلامعات.
عدم توافر م�ؤ�شرات دولية حول م�ستوى طلبة
الأردن يف توجهاتهم نحو العلوم والريا�ضيات،
ومدى امتالكهم ملهارات حل امل�شكالت والتفكري
الناقد واال�ستدالل للمقارنة بها
عدم توافر م�ؤ�شرات دولية حول م�ستوى طلبة
الأردن يف الربنامج الدويل للقرائية والعلوم
والريا�ضيات للمقارنة بها.
عدم وجود م�ؤ�شرات رقمية على جودة التعليم
يف الأردن ملراحل التعليم الأ�سا�سي الدنيا
واملتو�سطة والعليا.

بنوك �أ�سئلة للمباحث كافة وما حتتويه من
فقرات ذات خ�صائ�ص �سيكومرتية حمددة
مرتبطة بنتاجات كل مبحث.
االختبارات الوطنية ل�ضبط نوعية التعليم

والتي طورت واملحاور التي يقي�سها TIMSS

بالتقاطع مع املهارات

االختبارات الوطنية ل�ضبط نوعية التعليم والتي
طورت واملحاور التي يقي�سها  PISAبالتقاطع
مع املهارات
اختبارات حت�صيلية �أو اختبارات قدرات ملرحلة
التعليم الأ�سا�سي مبا يتنا�سب مع ال�سلم
التعليمي اجلديد املقرتح.
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الربنامج

النتائج املتوقعة

ال�صحة
والتغذية
املدر�سية
واللياقة
البدنية

طلبة يتمتعون مب�ستوى �صحي
ووعي تغذوي ولياقة بدنية

م�ؤ�شر الأداء

املخاطر الناجمه عن عدم حتقق النتائج

اخلطط والبدائل امل�ستقبلية

عدم م�شاركة املدار�س يف الربامج ال�صحية  -زيادة التوا�صل والتن�سيق مع وزارة
قد ي�ؤدي �إىل ظهور خماطر عديدة على النحو ال�صحة للم�ساهمة يف رفع الوعي
:الآتي
ال�صحي لدى الطلبة والهيئات
التدري�سية واملجتمع املحلي.
1.1قلة الوعي ال�صحي لدى الطلبة والهيئة
	�إ�شراك �أكرب عدد ممكن من املدار�سالتدري�سية داخل املدر�سة.
ن�سبة املدار�س امل�ستفيدية من الربامج
يف الربامج ال�صحية.
2.2انت�شار الأمرا�ض غري ال�سارية بني
ال�صحية
 تعزيز م�س�ؤويل ال�صحة املدر�سية علىالطلبة.
م�ستوى مديريات الرتبية والتعليم
3.3قلة الوعي ب�أهمية النظافة.
ومعلمي ال�صحة يف املدار�س.
4.4زيادة املخاطر البيئية يف املدر�سة.
 تفعيل ال�شراكات مع م�ؤ�س�سات املجتمع5.5اتباع الطلبة ل�سلوكات �صحية خاطئة.
املدين واملنظمات ذات العالقة
�6.6ضعف التح�صيل الأكادميي لدى الطلبة.
قد ي�سهم عدم �شمول الطلبة يف الفئة �-شمول جميع الطلبة �ضمن الفئة
امل�ستهدفة مب�شروع التغذية املدر�سية �إىل امل�ستهدفة يف مدار�س اململكة احلكومية.
:ظهور خماطر عديدة على النحو الآتي
	�إيجاد م�صادر ملخ�ص�صات ماليةال�ستدامة امل�شروع.
ن�سبة الطلبة امل�ستفيدين من برامج
-1انت�شار �أمرا�ض �سوء التغذية بني الطلبة.
()6-1
التغذية املدر�سية للفئة العمرية
 اال�ستفادة من جتربة املطبخ الإنتاجي-2زيادة العبء املايل على �أولياء الأمور.
والتو�سع فيها تدريجياً.
-3زيادة ن�سبة الت�سرب بني الطلبة.
�-4ضعف التح�صيل الأكادميي لدى �	-إيجاد بدائل ملكونات الوجبة الغذائية
املقدمة للطلبة.
الطلبة.
 حتفيز الطلبة على امل�شاركة من حاللالتنويع بالأن�شطة وتوزيع احلوافز
 �ضعف القدرة الريا�ضية اجلاذبةن�سبة الطلبة امل�شاركني يف جائزة امللك
املعنوية للطلبة.
للمدر�سة من قبل الطلبة.
عبد اهلل الثاين للياقة البدنية من الأعمار
 �ضعف م�ستوى ال�صحة البدنية وزيادة  -ن�شر وزيادة وعي الطلبة بالأن�شطة�12-9سنة
الريا�ضية للجائزة من خالل الطابور
ن�سبة البدانة للطلبة.
ال�صباحي.
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الربنامج

النتائج املتوقعة

ال�صحة
والتغذية
املدر�سية
واللياقة
البدنية

طلبة يتمتعون مب�ستوى �صحي
ووعي تغذوي ولياقة بدنية

خريجون مناف�سون للعمل
التعليم املهني
يف ال�سوق املحلي واخلارجي

مهارات املهنة طلبة يتمتعون بالكفايات
واملهارات املطلوبة للمهن
و�إمكانية
املختلفة وقادرون على حتديد
التوظيف
م�سارهم املهني امل�ستقبلي
تطبق خطة النهو�ض الوطني
من خالل تنفيذ الن�شاطات
وامل�سابقات
خطة النهو�ض تطبيق حماور خطة النهو�ض
الوطني يف املناهج والكتب
الوطني
املدر�سية
برنامج التدريب الع�سكري

م�ؤ�شر الأداء

املخاطر الناجمه عن عدم حتقق النتائج

اخلطط والبدائل امل�ستقبلية

 �ضعف البنية التحتية والتجهيزاتالريا�ضية املدر�سية.
 �ضعف م�ستوى توعية الطالب ب�أهميةاللياقة البدنية والغذائية ،و�أهمية
ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية من قبل
(الأهل ،املعلم ،املدر�سة).

 عقد دورات توعية ملعلمي الرتبية الريا�ضية ب�أهميةاللياقة البدنية ،والتغذية ودورها يف �صحة الطالب.
 -توفري املرافق والأجهزة الريا�ضية املدر�سية و�صيانتها.

 زيادة البطالة العزوف عن التعليم املهني انخفا�ض �أعداد الفنيني واجلامعنيامل�ؤهلني

�إن�شاء عالقات عمل مع �شركات التوظيف ال�ستيعابخريجي التعليم املهني وتدريبهم
حتديث املناهج والربامج التدريبية يف التعليم املهني مبايتالءم مع حاجات �سوق العمل.

ن�سبة املدار�س امل�شاركة يف برنامج
م�سار من املدر�سة �إىل املهن
(�سابق ًا)

عدم ت�شغيل خريجي التعليم املهني يف�أماكن العمل
اختيار غري منا�سب لنوع املهنة التيتنا�سب طبيعة الطلبة وقدراتهم.

 تكثيف برامج التوجيه والتوعية املهنية من خاللالربامج املختلفة ومنها من املدر�سة �إىل املهنة.
حتديد الكفايات واملهارات التدريبية مبا يتالءم معقدرات الطلبة اجل�سدية والعلمية والنف�سية الختيار
املهنة املنا�سبة.

ن�سبة الطلبة امل�شاركني يف برنامج
التدريب الع�سكري

 �ضعف م�ستوى ال�ضبط وااللتزامبالقوانني والأنظمة واحرتام الر�أي
والر�أي الآخر

 تنفيذ خميمات ك�شفية و�إر�شادية لزيادة وعي طلبةاملرحلة الأ�سا�سية الدنيا.

ن�سبة امل�شاركني يف دورة الأمري
في�صل الأوملبية للنا�شئني

ن�سبة ت�شغيل خريجي التعليم
املهني
ن�سبة امللتحقني يف التعليم العايل

ن�سبة املباحث التي ت�ضمن خطة
النهو�ض الوطني
ن�سبة الطلبة امل�شاركني

 �ضعف م�ستوى االنتماء والوطني لدىطلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا.

 عقد دورات وحما�ضرات تثقيفية وت�شكيل فرق تطوعيةداخل املدار�س وتطبيق فكرة ال�صف املناوب يف املدر�سة.
 التو�سع يف م�شاريع م�شابهة مثل التدريب الوطني لطلبةال�صف التا�سع الذي ُبدئ به العام  2015حيث �شارك
 4000طالب يف مع�سكرات القوات امل�سلحة.
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املجال � :ضمان اجلودة

الهدف امل�ؤ�س�سي� :إيجاد جمتمع تعلم ذي نوعية متميزة حتقق معايري تربوية فنية و�إدارية على امل�ستوى الوطني والدويل ويف جميع م�ستويات العمل يف
الوزارة.
الربنامج

النتائج املتوقعة

م�ؤ�شر الأداء
ن�سبة الإدارات يف مركز الوزارة
التي طبقت هذا املنحى

نظام جودة جلميع
امل�ستويات الإدارية يف
مركز الوزارة باعتماد
�ضمان اجلودة
التقييم الذاتي «الداخلي
واخلارجي ل�ضمان ال�شفافية
وامل�ساءلة

ن�سبة املديريات يف امليدان التي
طبقت هذا املنحى
ن�سبة املدار�س التي طبقت هذا
املنحى
ترتيب الوزارة يف جائزة امللك عبد
اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي
وال�شفافية
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املخاطر الناجمة عن عدم حتقق النتائج
 -عدم توحيد الإجراءات بني الأق�سام يف مركز

اخلطط والبدائل امل�ستقبلية
املحافظة على تطبيق نظام اجلودة
بكفاءة وفاعلية جلميع الأق�سام يف
مركز الوزارة.

الوزارة .
 تداخل العمليات بني الأق�سام يف مركزالوزارة.
 عدم ن�شر ثقافة اجلودة بني موظفي الوزارة. عدم توحيد الإجراءات بني الأق�سام يفمديريات الرتبية والتعليم.
املحافظة على تطبيق نظام اجلودة
 تداخل العمليات بني الأق�سام يف مديرياتبكفاءة وفاعلية جلميع الأق�سام يف
الرتبية والتعليم.
مركز الوزارة.
 عدم ن�شر ثقافة اجلودة بني موظفي مديرياتالرتبية والتعليم.
عدم توحيد الإجراءات للم�سميات الوظيفية يفرفع جودة التعليم يف املدار�س من خالل
املدار�س كافة.
تطبيق معايري االعتماد.
انخفا�ض م�ستوى جودة التعليم عدم ن�شر ثقافة الإبداع والتميز يف وزارةالرتبية والتعليم.

ال�سعي للح�صول على املركز الأول يفجائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز
الأداء احلكومي وال�شفافية.
 ال�سعي للح�صول على مركز متقدم يفجائزة الإبداع.

ﺍﺳﺮﺘﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ

الخطة اإلجرائية لوزارة التربية والتعليم الستقبال فصل الشتاء

ال �شك �أن لف�صل ال�شتاء خ�صو�صية معينة تنطلق من طبيعة احلوادث التي قد تقع خالل �أ�شهر هذا الف�صل نتيجة للظروف اجلوية التي ت�سود وت�ؤثر
فياململكة خالل ال�شتاء  ,مثل ت�شكل ال�سيول اجلارفة وانغالق الطرقات الرئي�سية والفرعية نتيجة لت�ساقط الثلوج وتراكمها  ,ف� ً
ضال عن حوادث الغرق
التي قد يتعر�ض لها النا�س وبخا�صة الأطفال يف حال غياب الرقابة املفرت�ضة والواجبة من قبل املدر�سة و�أولياء الأمور واملجتمع املحلي.

�إن اال�ستعداد امل�سبق والوقائي واجليد للتعامل مع الظروف اجلوية غري االعتيادية ،يقلل من اخل�سائر بالأرواح واملمتلكات ،كما �أن للإجراءات التي
تتخذها املدار�س ومديريات الرتبية والتعليم ومركز وزارة الرتبية والتعليم دو ًرا مهما يف تاليف �أي حوادث طارئة �أو متوقعة.
ومن هذا املنطلق �أعدت وزارة الرتبية والتعليم خطة �إجرائية ال�ستقبال ف�صل ال�شتاء واتخاذ التدابري الوقائية حلماية الطلبة واملعلمني واملرافق التعليمية
من تبعات ف�صل ال�شتاء وت�ساقط للأمطار والثلوج عل مناطق اململكة املختلفة والذي قد ي�ؤدي �إىل مداهمة مياه الأمطار للمدار�س ،وتراكم الثلوج داخل
وخ�صو�صا املدار�س القريبة من جماري ال�سيول.
مرافقها؛ مما قد ي�شكل خطر ًا ي�ستوجب الإعداد للتعامل معه
ً

االفرتا�ضات:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

1حدوث في�ضانات واجنرافات �أو انهيارات وجتمعات كبرية للمياه داخل مرافق املدر�سة �أو االنهيارات يف الرتبة املجاورة للمدرا�س �أو �أي
خماطر قد تحُ ِدث �إرباك ًا �أو خ�سائر ب�شرية �أو مادية.
2انقطاع �أو ُ
تعطل التيار الكهربائي �أو و�سائل االت�صال يف بع�ض املناطق .
3تطاير بع�ض الأج�سام �أو املمتلكات غري الثابتة بفعل الرياح مثل ( الألواح املعدنية ,الآرمات  ,خزانات املياه .) ...
4حدوث حاالت االجنماد ب�سبب تراكم الثلوج �أثناء الفرتة ال�صباحية وخالل توجه الطلبة ملدار�سهم .
5وقوع �إ�صابات بني الطلبة واملعلمني نتيجة لال�ستخدام اخلاطئ لو�سائل التدفئة .
6وقوع انهيارات يف بع�ض الطرق والعبارات واجل�سور واملباين .
7ظهور �أي ُمع ّوقات قد متنع عمليات الإنقاذ �أو الإطفاء �أو الأخالء.
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املهام املطلوب تنفيذها على م�ستوى مركز الوزارة :
	•�إدراج مفاهيم �إدارة املخاطر والطوارئ يف املناهج والكتب املدر�سية.
	•فتح غرفة عمليات للتعامل مع الظروف الطارئة ال�ستقبال ف�صل ال�شتاء .
	•�إعداد ك�شوفات مف�صلة ودقيقة ب�أ�سماء �ضباط االرتباط يف مديريات الرتبية والتعليم واملعلومات عنهم للتوا�صل معهم يف الظروف الطارئة.
	•االحتفاظ بالهواتف ال�ضرورية لغرف العمليات يف (املحافظة  /طوارئ الكهرباء  /البلديات  /طوارئ املياه ) ....
	•اال�ستفادة من التقارير ال�سابقة لتاليف جميع ال�سلبيات التي ظهرت خالل املو�سم ال�شتوي املا�ضي.
	•�إعداد تقرير يومي عن �سري العمل يف غرف العمليات وتتبع تعميمها ل�ضمان معاجلتها.
	•�إ�صدار التعليمات اخلا�صة باحلالة اجلوية وربطها �إلكرتوني ًا عرب �شبكة الإنرتنت يف موقع الوزارة.
	•�إبالغ مديريات الرتبية والتعليم واملدار�س بتعليق الدرا�سة خالل فرتة زمنية منا�سبة.

املهام املطلوب تنفيذها على م�ستوى مديريات الرتبية والتعليم:

�	.1إعداد خطة �إجرائية ملديرية الرتبية والتعليم واملدار�س التابعة لها ملواجهة ف�صل ال�شتاء وتزويد وزارة الرتبية والتعليم بن�سخة منها.
 .2فتح غرفة عمليات على م�ستوى مديريات الرتبية والتعليم (جلنة الطوارئ).
�	.3إدامة غرفة عمليات املديرية املرتبطة بغرفة عمليات جلنة الدفاع املدين باملحافظة.
�	.4إعداد برنامج املناوبة وتفعيله يف احلاالت الطارئة.
�	.5إعداد تعليمات مف�صلة حول اال�ستعداد والتعامل مع الظروف اجلوية خالل ف�صل ال�شتاء وموافاة غرفة العمليات  /مركز الوزارة بن�سخة منها.
�	.6إعداد تقرير يومي عن �سري العمل يف غرف العمليات.
 .7تنظيم فرق تطوعية داخل املدار�س الثانوية ال�شاملة.
 .8تهيئة مدار�س على م�ستوى املديرية كمدار�س �إيواء ( )6مدار�س ال�ستخدامها عند ال�ضرورة ،و�إعالم احلاكم الإداري ب�أ�سمائها.
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ﺍﺳﺮﺘﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ

املهام املطلوب تنفيذها على م�ستوى املدار�س:

�	.1إعداد خطة �إجرائية وحتديثها لرفع كفاءة املدر�سة ملواجهة ف�صل ال�شتاء ،وتزويد مديرية الرتبية والتعليم بنخ�سة منها.
�	.2إعداد كادر املدر�سة وتدريبه وم�شاركة الطلبة يف تطبيق اخلطة الإجرائية وتفعيلها.
 .3ال�شروع يف فتح غرفة عمليات على م�ستوى املدر�سة وم�شاركة املجتمع املحلي.
 .4تنظيم فرق تطوعية على م�ستوى املدر�سة وتدريبها.

الإجراءات الواجب اتخاذها لال�ستعداد لف�صل ال�شتاء على م�ستوى مركز الوزارة ومديريات الرتبية والتعليم واملدار�س
• حتديد املخاطر ودرجة احتمال وقوعها وو�ضع اخلطط ملواجهتها من امل�ستويات الإدارية كافة (الوزارة ،مديرية الرتبية والتعليم ،املدر�سة).
•�إجراء متارين الإخالء ب�شكل جمز�أ الختبار القدرات بالتعاون املبا�شر مع الدفاع املدين يف مناطق وجود املدار�س.
•ح�صر الإمكانات والقدرات املتوافرة يف البيئة املحيطة باملدار�س لال�ستعانة بها عند ال�ضرورة.
•�إجراء �أعمال ال�صيانة ال�ضرورية للمدافئ.
•تخزين املحروقات الالزمة للتدفئة من (كاز ،و�سوالر) يف م�ستودعات �آمنة والت�أكد �أنها حمكمة الإغالق.
•و�ضع احلاجز الواقي على املدف�أة داخل الغرفة ال�صفية.
•الت�أكد من �إحكام �إغالق �أغطية مناهل وحدات ال�صرف ال�صحي.
•و�ضع احلواجز والإ�شارات التحذيرية على احلفر االمت�صا�صية لتجنيب الطلبة خماطرها.
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الخطة اإلجرائية لوزارة التربية والتعليم الستقبال فصل الشتاء
اخلطر املحتمل

و�صف اخلطر
حدوث متا�سات كهربائية
عند هطول الأمطار

الأمطار وال�سيول والثلوج :حدوث انهيار يف بع�ض
احتمالية حدوث �أمطار املباين
و�سيول وثلوج قد ت�سبب
احتجاز الطلبة يف بع�ض
تلف بع�ض ممتلكات
مديريات الرتبية والتعليم املدار�س
واملدار�س و�إغالق الطرق
واحتجاز الطالب
جتمع مياه الأمطار
واملعلمني داخل املدار�س
تراكم الثلوج
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�سيا�سة درء اخلطر
ال�صيانة الدورية لتمديدات
الكهرباء والت�أكد من جودتها

الإجراءات بعد انتهاء اخلطر
تفقد جميع املرافق للت�أكد من
جاهزيتها

ال�شخ�ص امل�س�ؤول
على م�ستوى وزارة الرتبية والتعليم:
غرفة العمليات

الفح�ص الدوري للمباين للت�أكد
�صيانة الأجزاء التي قد تكون
من �سالمتها و�إخالء غري ال�صالح
ال�سيول قد اتلفتها
منها

على م�ستوى مديريات الرتبية
والتعليم :مدير الرتبية والتعليم
بالتن�سيق مع غرفة العمليات

توفري �أماكن �آمنة يف حال حدوث و�ضع التدابري اخلا�صة بتاليف
الق�صور يف نظام ت�صريف املطر
الفيا�ضانات وال�سيول

على م�ستوى املدار�س :مدير املدر�سة
وجلنة الطوارئ

الك�شف عن منافذ الت�صريف
ب�شكل دوري

الت�أمني على موجودات م�ستودعات
مديريات الرتبية وم�ستودعات
املدار�س

العمل على �إزالة الثلوج من
تعليق الدوام يف املديرية �أو املدار�س
مداخل مركز الوزارة ومديريات
املت�ضررة بقرار من املرجع املخت�ص
الرتبية والتعليم واملدار�س

