
لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، وما تمت اإلشارة إليه يف املواد 

املعنية باملعلمني يف إعالن إنشيون وإطار العمل الخاص بالتعليم لعام 2030، 

املتعلقة  املوضوعات  وواضحة حول  عميقة  رؤية  المتالك  تحتاج  الدول  فإن 

املفيد جدا تطوير إطار عمل يستخدم كأداة  إلعداد  باملعلمني. وسيكون من 

العمل  وتعول مجموعة  باملعلمني.  املعنية  الوطنية  السياسات  مراجعة  و/أو 

الدولية عىل امليزة النسببية التي تتمتع بها كتحالف يضم العديد من األطراف 

املعنية بحيث تتكاتف الجهود ملواجهة التحديات العاملية ذات الصلة باملعلمني، 

الوطنية  السياسات  دليل  حول  التنفيذي  املوجز  هذا  تقديم  خالل  من  وذلك 

ذات  للمفاهيم  تعريفات  الدليل  لهذا  املستخدمون  وسيجد  باملعلمني.  املعنية 

الصلة ووصفا لألبعاد املختلفة الخاصة باملوضوعات املتعلقة باملعلمني وكيفية 

ربطها بالسياسات، هذا باإلضافة إىل مراحل عملية وضع السياسات الوطنية 

املعنية باملعلمني. ويجب إلقاء الضوء عىل أهمية إرشاك جميع األطراف املعنية، 

السيما املعلمني، يف هذه العملية.
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توطئة
)بجمهورية  إنشيون  يف  عقد  الذي  للرتبية  العاملي  املنتدى  خالل 

العاملية  التعليمية  األرسة  حّددت   ،2015 أيار/مايو  يف  كوريا( 

جدول  يف  عليها  الرتكيز  ينبغي  التي  األولويات  اليونسكو  بقيادة 

للسنوات  املستدامة  التنمية  أهداف  إطار  يف  للتعليم  مشرتك  أعمال 

تحقيق  إىل  املنتدى  يف  املشاركون  ودعا  املقبلة.  عرشة  الخمس 

يرمي  الذي   )4 )الهدف  بالتعليم  املتعلق  املستدامة  التنمية  هدف 

إىل »ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص 

التعّلم مدى الحياة للجميع«. 

وتحقيقاً لهذا الهدف، أجمع املشاركون عىل الدور البارز للمعّلمني 

كافة.  التعليم  مستويات  عىل  الفعال  التعّلم  تحقيق  يف  والتعليم 

واملربني  املعلمني  تمكني  »ضمان  عىل  العزم  عقدوا  السبب  ولهذا 

تأهيالً  وتأهيلهم  جيداً  تدريباً  وتدريبهم  مالئماً  توظيفاً  وتوظيفهم 
الالزمة  الدعم  وأوجه  بالحوافز  تمتعهم  و[ضمان]  مناسباً،  مهنياً 
بموارد  وتُزّود  فعالة  بطريقة  تُدار  ناجعة  تعليمية  نُظم  إطار  يف 
مستدامة  بصورة  التعليمية  القوة  هذه  توفري  يمكن  وال  كافية.« 
ضمن النظم التعليمية دون وجود سياسات وقواعد خاصة بشؤون 

بمشاركة  وتصاغ  البيِّنات  إىل  وتستند  السياقات  تراعي  املعلمني 

جميع األطراف املعنية مشاركًة كاملة. 

الخاص  العمل  فريق  إنشاء  منذ  املستخلصة  العرب  إىل  واستناداً 

العمل  )فريق  للجميع  التعليم  إطار  يف  باملعلمني  املعني  الدويل 

 ،2008 عام  يف  )النرويج(  أوسلو  يف  باملعلمني(  املعني  الخاص 

السياسات  بشأن  ينّظمها  التي  الحوار  منتديات  وبفضل 

الخاصة  السياسات واملمارسات  السائدة يف  التوجهات  واستعراض 

إعداد  دليل  لوضع  موارده  حشد  إىل  الفريق  هذا  سعى  باملعلمني، 

املجال.  هذا  يف  سباقاً  فيكون  هذا  باملعلمني  الخاصة  السياسات 

الوارد  باملعلمني  الخاص  الهدف  تنفيذ  دعم  إىل  الدليل  هذا  ويرمي 

عام  حتى  التعليم  أعمال  وجدول  املستدامة  التنمية  أهداف  يف 

األعضاء  الدول  عىل  ستيّس  أداة  توفري  طريق  عن  وذلك   ،2030

رسم سياسات وطنية خاصة باملعلمني أو مراجعتها إن وجدت.

الفصل 1  هي:  أساسية  أجزاء  خمسة  إىل  الدليل  ينقسم  وعليه، 

وجمهوره  ونطاقه  املنطقي  وأساسه  الدليل  أغراض  يعرض  الذي 

السياسة  إدراج  إىل  الحاجة  يوّضح  الذي  والفصل 2  املستهدف؛ 

الخاصة باملعّلمني يف إطار خطة قطاعية وأولويات إنمائية وطنية؛ 

تعنى  أن  ينبغي  التي  األبعاد  أهم  فيه  تُستعرض  الذي  والفصل 3 

بها السياسات الخاصة باملعّلمني، والروابط بينها؛ والفصل 4 الذي 

والفصل 5  باملعلمني؛  خاصة  سياسة  إعداد  عملية  مراحل  يصف 

تنفيذ  عند  تناولها  الواجب  واملسائل  الخطوات  يحّدد  الذي 

السياسات الوطنية الخاصة باملعلمني.

واإلنجليزية  والصينية  )العربية  لغات  بسبع  الدليل  ويتاح 

نحو  عىل  ُصّمم  وقد  واإلسبانية(.  والروسية  والربتغالية  والفرنسية 

ومع  البلد  سياق  مع  لتتالءم  تعديلها  يجوز  تفاعلية  أداة  يجعله 

احتياجات املستخدمني. 

الدليل  استعمال  تعتزم  التي  الحكومات  ندعو  آخراً،  وليس  وأخرياً 

تشاركية  نهوج  اعتماد  إىل  باملعلمني  خاصة  وطنية  سياسة  إلعداد 

واملنظمات  املعلمني  إرشاك  خالل  من  سيما  وال  للجميع  وشاملة 

التي تمثّلهم يف هذه العملية. 

يف  أسهموا  الذين  ولجميع  للمؤلفني  وشكرنا  تقديرنا  عن  ونعرب 

إنتاج هذه األداة القيّمة.

أدلهيد أواسيس  كيان تانغ بنتيه نيلسون

رئيسة مشاركة، فريق العمل الخاص 
املعني باملعلمني 

 مساعد 
املديرة العامة للرتبية،

رئيسة مشاركة، فريق العمل الخاص 
املعني باملعلمني

وزارة الرتبية والتعليم، ناميبيا منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة الوكالة النرويجية للتعاون من أجل التنمية
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شكر وتقدير
الخرباء  فيه عدد من  َقّدم  امللّخص ثمرة جهود جماعية  يشّكل هذا 
باملعلمني.  الخاصة  السياسات  بشأن  قيّمة  ومدخالت  مساهمات 
وتوىّل صياغته كلٌّ من سيمون دوكرتز )خبرية استشارية تربوية(، 
وويليام راتريي )موظف سابق يف منظمة العمل الدولية(، ويوسف 
كريس  ويشغل  ساسكس،  جامعة  يف  الدولية  الرتبية  )أستاذ  سيّد 
وهو  املعلمني،  بإعداد  واملعني  أفريقيا  بجنوب  الخاص  البحوث 
الكاب  جزيرة  شبه  جامعة  يف  للمعلمني  الدويل  اإلعداد  مركز  مدير 
للتكنولوجيا(. وأرشف عىل عملية الصياغة أديم أدوبرا وهو رئيس 
التعليم  الدويل املعني باملعلمني يف إطار  العمل الخاص  أمانة فريق 

للجميع، وتوىل تنسيَقها هريومييش كاتاياما. 

وحظي إنتاج هذا التقرير بمساندة اللجنة التوجيهية لفريق العمل 
األوروبية  املفوضية  من  سخي  وبتمويل  باملعلمني  املعني  الخاص 
والصينية  العربية  اللغات  إىل  ترجمته  وأتيحت  النرويج.  وحكومة 
الذي  التمويل  بفضل  واإلسبانية  والروسية  والربتغالية  والفرنسية 
املتميز،  التعليمي  لألداء  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  جائزة  وّفرته 
 Humana People to شبكة  قدمتها  التي  التقنية  واملساعدة 

 .People

يف  استشاريون  وخرباء  موظفون  الدليل  هذا  إعداد  فكرَة  وأَطلق 
 2014 أيار/مايو  يف  عقدت  التي  العمل  حلقة  خالل  اليونسكو 
وهم:  باريس،  يف  الرتبية  لتخطيط  الدويل  اليونسكو  معهد  يف 
ديانيه،  وأمينَُة  أويل،  إديم  وإندريس  أدوتيفي،  أدوتي-باه  جان 
وهيلري  الكاس،  وماتيو  هياشيكاوا،  وماكي  غوتيلمن،  وغابرييل 
وفلورنس  سيجيفليتشك،  ويايوي  نهافوتو،  وأرنالدو  مبوتو، 

سرييو، وباربارا تورنييه.

املرشوع  عىل  تعليقات  وردت  فقد  ذكرهم  تقّدم  من  إىل   وباإلضافة 
األويل للدليل من جويل بيالنجري )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
الدويل(، وداكمارا جورجيسكو  )البنك  براهام  االقتصادي(، وكامل 

ومارك  العربية(،  الدول  يف  للرتبية  اإلقليمي  اليونسكو  )مكتب 
التنمية  )بنك  هنكابييه  وديانا   ،) 360   FHI )منظمة  غينزبرغ 
سافيرتيباي  )جامعة  جادهاف  وفايبهاف  األمريكية(،  للدول 
للبحوث  الدويل  اليونسكو  )مركز  جنغ  وليو  الهند(  بيوني،  فويل 
الشعبية(،  الصني  جمهورية  الريفي،  التعليم  مجال  يف  والتدريب 
وأوليفييه البي )معهد اليونسكو لإلحصاء(، وأوليفر ليانغ )منظمة 
للتعاون  اليابانية  )الوكالة  ميازاكي  وتاكييش  الدولية(،  العمل 
الوطنية(، وباز  اإليرلندية  الدويل(، وإيدان مولكني )جامعة مينوث 
الالتينية  أمريكا  يف  للرتبية  اإلقليمي  اليونسكو  )مكتب  بورتاليس 
الدويل(،  البنك  يف  سابق  )موظف  بروتي  وروبرت  والكاريبي(، 
باملعلمني  املعني  الخاص  العمل  فريق  تنسيق  راغب )جهة  ومحمد 
يف جمهورية مرص العربية(، وإيمييل ريتشاردسون )كلية املعلمني، 
الوطنية،  الرتبية  )وزارة  سيغويدا  وبونافينتور  كولومبيا(،  جامعة 
اليونسكو(،  يف  سابق  )موظف  شافر  وشيلدون  فاسو(،  بوركينا 
الرتبية  لتخطيط  الدويل  اليونسكو  )معهد  ومارسيلو سوتو سيماو 
يف بوينس إيرس(، وبورنا كومار رشيسثا )املنظمة الدولية للخدمة 
التنمية  )بنك  فيغاس  وإيمليانا  البحار(،  وراء  فيما  الطوعية 
  Humana People to )شبكة  فولري  وجسرب  األمريكية(،  للدول 

People (. ونود أن نعرب عن صادق شكرنا لهم جميعاً.

عرض  جلسة  يف  املشاركني  من  وردت  التي  بالتعليقات  ننوه    كما 
لربنامج  عرش  السابع  الدويل  املؤتمر  أثناء  للدليل  األويل  املرشوع 
واملحيط  آسيا  يف  التنمية  أجل  من  الرتبوي  للتجديد  اليونسكو 
بانكوك  يف   2014 األول/أكتوبر  ترشين  يف  ُعقد  الذي  الهادي، 
أمانة  نظمتها  التي  الدليل  إقرار  بشأن  العمل  حلقة  ويف  بتايالند، 
األول/ كانون   18 يف  باملعلمني  املعني  الخاص  العمل  فريق 

ديسمرب 2014 يف الرباط باملغرب. واضطلعت إليزا بينيت بتحرير 
خالل  اإلداري  الدعم  روابوكومبا  إيفون  وقدمت  امللخص.  هذا 

إعداد الدليل.
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مقّدمة
العمل  فريُق  باملعلمني  الخاصة  السياسات  إعداد  دليل  وضع 
التعليم للجميع، بالتعاون  الدويل املعني باملعلمني يف إطار  الخاص 
العمل  لفريق  الخارجيني  والرشكاء  اليونسكو  كيانات  مع  الوثيق 
أداة من شأنها  إنتاج  منه  الغرض  باملعلمني. وكان  املعني  الخاص 
تستند  باملعلمني  إعداد سياسة وطنية خاصة  البلدان عىل  مساعدة 

إىل البيِّنات.

 2008 عام  يف  باملعلمني  املعني  الخاص  العمل  فريق  إنشاء  فمنذ 
يف  العجز  تدارك  إىل  يرمي  عامليني  رشكاء  بني  تحالفاً  بوصفه 
الرامية  الدولية  الجهود  تنسيق  إىل  الفريق  دعا هذا  املعلمني،  أعداد 
لتحقيق  جيداً  تأهيالً  املؤهلني  املعلمني  من  كافية  أعداد  توفري  إىل 
الجهود.  هذه  تنسيق  عىل  وساعد  للجميع،  التعليم  برنامج  أهداف 
فريق  لربنامج  الثانية  املرحلة  من  يراد  الخصوص،  وجه  وعىل 
وتحفيز  التعليم  نظم  أداء  تعزيز   )2016-2014( الخاص  العمل 
تقدمها يف معالجة النقص الحاد يف عدد املعلمني املؤهلني من أجل 
يف  الوارد  باملعلمني  الخاص  الهدف  ورصد  تحقيق  عىل  املساعدة 
حتى  بالتعليم  الخاص  العمل  إطار  ويف  املستدامة  التنمية  أهداف 

عام 2030. 

باملعلمني،  املعني  الخاص  العمل  لفريق  التوجيهية  اللجنة  وطلبت 
)جمهورية  كينشاسا  يف   2013 عام  يف  عقد  الذي  اجتماعها  يف 
الدليل.  إعداد  عىل  العمل  األمانة  تبارش  أن  الديمقراطية(،  الكونغو 

استشاري  اجتماع  عقد  إىل  األمانة  دعت  بالعملية،  البدء  إىل  وسعياً 
أيار/مايو 2014 من  املعنية يومي 19و20  اليونسكو  مع كيانات 
واستُعني  العريضة.  وخطوطه  للدليل  األولية  الفكرة  مناقشة  أجل 
صياغة  أجل  من  دوليني  استشاريني  خرباء  بثالثة  ذلك  أثر  عىل 
مستفيضة  مشاورات  أجريت  الدليل،  إعداد  عملية  وخالل  الدليل. 
من  أوسع  طيف  ومع  املناطق  كل  يف  اليونسكو  كيانات  مع  أخرى 
باملعلمني  الخاصة  السياسات  واضعي  يشمل  بما  املعنية،  األطراف 
الدولية  املنظمات  من  وخرباء  الهادي،  واملحيط  آسيا  منطقة  يف 
والبنك  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  ومنها 
الحكومية  غري  واملنظمات  األمريكية،  للدول  التنمية  وبنك  الدويل 
وشبكة  البحار  وراء  فيما  الطوعية  للخدمة  الدولية  املنظمة  مثل 

.Humana People to People

إبّان  باملعلمني  الخاصة  السياسات  إعداد  دليل  عىل  املوافقة  وتمت 
األول/ كانون  يف  )املغرب(  الرباط  يف  نُّظمت  التي  العمل  حلقة 

لتقديم  املؤلفون  أدرجها  مدخالت  إضافة  مع   ،2014 ديسمرب 
إىل  الرامي  االجتماع  هذا  عن  وتمّخض  للدليل.  النهائية  الصيغة 
نسخة  إصدار  إىل  تدعو  هامة  توصية  النهائية  الصيغة  إقرار 
مع  الكامل  النص  وإصدار  محّدد،  لجمهور  الوثيقة  من  موجزة 
عن  املزيد  تعلم  يف  يرغب  ملن  بالبلدان  الخاصة  الحاالت  عن  أمثلة 
خاصة  وطنية  سياسة  إلعداد  الدليل  استعمال  عند  املوضوع  هذا 

باملعلمني.
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يقدم هذا املوجز الخطوط العريضة لكل فصل من دليل إعداد السياسات الخاصة باملعلمني. ويوفر النص 

الكامل وصفا تفصيليا لألدوات بما يف ذلك املراحل ودراسات الحالة يف البلدان ذات الصلة وكذلك املراجع 

الداعمة. والغرض الرئييس من هذا الدليل هو توفري املعلومات الالزمة للمساعدة عىل وضع سياسات وطنية 

خاصة باملعلمني تستند إىل البيّنات.
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الفصل 1
الخلفية

يظهر يف هذا الفصل خلفية الدليل والغرض منه ونطاقه وجمهوره املستهدف.

مقدمة  1.1

لتعميم  أساسيون  املعلِّمني  بأّن  املتزايد  اإلقرار  عىل  الدليل  يرتكز 

وأظهرت  الجودة.  عايل  منصف  بتعليم  الدارسني  جميع  انتفاع 

أن  الرتبوية  النظم  ومختلف  البلدان  شتى  يف  أجريت  التي  البحوث 

وتعلمهم،  الطالب  إنجازات  عىل  األعظم  املدريس  التأثري  للمعلمني 

والتعليم  املعلمون  يكون  أن  وينبغي  املحرومون.  الطلبة  سيما  وال 

يف صدارة اهتمامات واضعي السياسات لألسباب التالية:

عىل  $ التعليم  واعتماد  أساسية،  إنسانية  كأولوية  التعليم   أهمية 

التفاعل اإلنساني بني الدارسني واملعلمني؛

إىل  $ أوالً  يستندان  ونجاحه  التعليم  جودة  أن  تثبت  التي   األدّلة 

املدريس  املتغري  هو  ذلك  لكون  وفعاليتهم  املعلمني  مستوى 

ثمة  وأن  للدارسني،  الدراسية  اإلنجازات  عىل  يؤثر  الذي  األهم 

الخاصة  الجيدة  السياسات  بني  متينة  إرساء صالت  إىل  حاجة 

باملعلمني والخطط القطاعية الرتبوية؛

وامليزانيات  $ البرشية  املوارد  يف  للمعلمني  املحوري   الدور 

العاملة  القوى  أحد أضخم مكوِّنات  املعلمون  الرتبوية: فيشكل 

تربوي،  نظام  أي  يف  الرئييس  البرشي  واملورد  البلدان،  يف 

وتُظهر  الرتبوية؛  السلطة  ميزانية  يف  األكرب  املايل  ن  واملكوِّ

التعليمية  النتائج  أفضل  تحقيق  يمكن  أنه  الدولية  السياسات 

ذوي  معلمني  استخدام  تم  إذا  الرتبوية  التكاليف  من  والحد 

املهنية  الكفاءة  إىل  مستند  تعليم  وتوفري  رفيع،  مستوى 

للمعلمني، وتوخي االمتياز يف سياسات املوارد البرشية؛

مشكلة  $ حّل  عىل  الرتبوية  واإلصالحات  األهداف  نجاح    اعتماد 

الظروف  إيجاد  وعىل  قائمة،  كانت  حيثما  املعلمني  نقص 

املهنية  باملسؤولية  إحساسهم  وتنمية  املعلمني  لتحفيز  الالزمة 

ونجاح  األفراد  تعلم  يف  الرئيسية  العوامل  من  ذلك  باعتبار 

اإلصالح  عملية  يف  املعلمني  إرشاك  وعىل  التعليمي،  النظام 

التعليمي املستدام عرب حوار اجتماعي مناسب
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اعتماد سياسة  النهج األمثل هو  إن  القائل  املبدأ  إىل  الدليل   ويستند 
األبعاد  من  عدد  أكرب  تتضمن  املعلمني  بشأن  )شمولية(  شاملة 
املتشابكة التي تؤثر عىل املعلمني. وتشمل األبعاد األساسية ما ييل: 
إعداد املعلمني وأعضاء القيادة املدرسية إعداداً أولياً شامالً ومفيداً؛ 
املستمّر؛  املهني  الدعم  وتقديم  املتواصل  املهني  التطور  وتشجيع 
املماثلون؛  املهنيون  يتلقاه  ملا  مادية مشابهة  أجور وحوافز  وتوفري 

زة. وإرساء بيئة تعليم وتعلم آمنة، وصحية، ومحفِّ

النتائج  أفضل  تحقق  التي  والسياسات  املسائل  الدليل   ويتناول 
اجتذاب  ذلك  يف  بما  والتعليم،  املعلمني  جودة  ضمان  يخص  فيما 
فعالية  عىل  والحرص  ومساندتهم،  وتدريبهم،  الجيدين،  املعلمني 
التي  األخرى  املسائل  وتشمل  السياسات.  واختيار  التكاليف، 
واملسلكيات  املهني،  والرضا  املعلمني،  فعالية  الدليل  يغطيها 
اإليجابية للمعلمني، والقدر الكبري من الحماس الذي يبديه الطالب 
واملستوى العايل إلنجازاتهم يف مجموعة واسعة من البلدان والنظم 
والحرضية  والكبرية،  والصغرية  والغنية،  منها  الفقرية  الرتبوية: 
والريفية جدا. وتُعترب السياسة الوطنية الشاملة الخاصة باملعلمني 
واملهارة  السياسية  بالعزيمة  ذ  وتُنفَّ الكافية  باملوارد  تحظى  التي 
اإلدارية الرضورية، خري استثمار يمكن أن توظفه البلدان يف مجال 

تعليم الدارسني.

الغرض والنطاق  1.2

والقرارات  السياسات  واضعي  مساعدة  إىل  الدليل  يهدف 
مسندة  وطنية  سياسة  إعداد  عىل  الوطنيني  الرتبويني  واملسؤولني 
سياسات  أو  خطط  يف  أصيل  ن  كمكوِّ املعلمني  بشأن  بالبيِّنات 
واالسرتاتيجيات  الخطط  مع  املتوائمة  الوطني  الرتبوي  القطاع 
تتسم  السياسة  هذه  مثل  أن  الدليل  ويؤكد  الوطنية.  اإلنمائية 
البيِّنات  من  االستفادة  بمقدورها  أن  إال  معنّي  قطري  بطابع 
البلدان  واملتوافرة من طائفة واسعة من  املثىل  باملمارسات  املتعلقة 
املعلمني  حالة  تشخيص  جرى  أن  الدليل  ويَفرتض  واملنظمات. 

ومهنة التدريس قبل الرشوع يف وضع السياسات. 

لسياسات  املرتابطة  واملسائل  لألبعاد  عاماً  عرضاً  الدليل  ويقدم 
الوطنية  السياسة  يف  االعتبار  يف  تؤخذ  أن  ينبغي  والتي  املعلمني 
فيها  النظر  الواجب  االستجابات  معالم  ويرسم  باملعلمني،  الخاصة 

سياسة  وتنفيذ  لوضع  خطوات  ويقرتح  السياسات،  صعيد  عىل 
وطنية خاصة باملعلمني.

توصية  يف  الوارد  تعريفهم  حسب  املعلمني  عىل  الدليل  وينطبق 
الصادرة  املعلمني  أوضاع  بشأن  الدولية/اليونسكو  العمل  منظمة 
أو  املدارس  يف  األشخاص  كل  أنهم:  عىل  ينص  والذي   1966 عام 
الشباب  أو  األطفال  تعليم  عن  املسؤولني  األخرى  التعليمية  املواقع 
األدنى،  والثانوي  واالبتدائي،  االبتدائي،  قبل  ما  التعليم  مراحل  يف 
يف  التعليم  يف  املربني  أو  املعلمني  ذلك  ويشمل  األعىل.  والثانوي 
املهني  التعليم  يف  واملعلمني   )ECE( املبكرة  الطفولة  مرحلة 
من  النوعني  هذين  من  أي  يُقدَّم  حينما  األعىل  أو  األدنى  الثانوي 
يف  املعلمني  الدليل  ويغطي  الرسمية.  املدارس  التعليم ضمن سياق 
املنظمات  ذلك  يف  )بما  سواء  حد  عىل  والخاصة  العامة  املؤسسات 
غري الحكومية(، ورؤساء املدارس أو مديريها أو نُظَّارها، والنواب، 

الذين يسهمون يف قيادة املدارس وترصيف شؤونها.

الجمهور املستهدف  1.3

ينطبق الدليل عىل الجهات التالية:

الرتبية  $ سياسات  عن  املسؤولة  العامة  الرتبوية  السلطات 
واملعلمني، والتخطيط واملمارسة، بما يف ذلك وزارات أو إدارات 
وهيئات  واملالية؛  املدنية/العامة،  والخدمة  والعمل،  الرتبية، 
املعلمني أو الخدمة العامة أو الهيئات املماثلة املعنية بسياسات 
أو  للمعلمني،  املهنية  املجالس  مثل  املهنية  والهيئات  املعلمني؛ 

منتديات التفاوض املشرتكة التي تشمل االتحادات والحكومة؛

ذلك  $ يف  بما  الخاص  القطاع  من  الرتبوية  الخدمات  مقدمو 
دينية  أو  علمانية  كانت  سواء  الربحية،  وغري  الربحية  املدارس 
الحكومية  املنظمات غري  معينة، ومن  معتقدات  إىل  أو مستندة 

أو الجمعيات املنشأة الستكمال التعليم العام؛

عن  $ حوار  يف  تشارك  أن  يمكن  التي  الرتبوية  املعنية  الجهات 
الخاصة  الوطنية  السياسة  إعداد  عند  الحكومة  مع  السياسات 
باملعلمني وتنفيذها، بما يف ذلك املعلمون واتحادات أو رابطات 
املعلمني، ومديرو/نظَّار املدارس ورابطاتهم، ومؤسسات إعداد 
املعلمني، ورابطات املتعلمني والطالب، وأولياء األمور ورابطات 

أولياء األمور واملعلمني، والوكاالت واملنظمات الدولية.
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الفصل 2

مراعاة السياق
يغطي هذا الفصل جوانب أساسية لتأطري السياسات الخاصة باملعلمني. وتشمل هذه الجوانب الحاجة إىل نهج 

متسق ومتكامل إلعداد هذه السياسة، وال سيما فيما يتصل بالسياسات الرتبوية األخرى والخطط اإلنمائية 

واألولويات الوطنية. كما يناقش الفصل املبادئ التوجيهية إلعداد سياسة خاصة باملعلمني وبعض املوارد الدولية 

الرئيسية املتاحة ملساعدة واضعي السياسات يف ذلك.
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وهي  والتعليم،  الرتبية  عىل  تؤثر  ومتداخلة  معقدة  عوامل  وثمة 
واالعتبارات  والثقايف،  واالجتماعي،  واالقتصادي،  السيايس،  اإلطار 
األرسية، والنظام الرتبوي واملدريس، إىل جانب العوامل عىل مستوى 
املدرسة، مما يستدعي تخطيطاً وتنسيقاً دقيقني يف صفوف العديد 
للقيام  التنسيق  آليات  تقوية  أو  وإنشاء  الفاعلة،  الجهات  من 
وتوخياً  باملعلمني.  املعنية  السياسة  أهداف  تحقيق  يكفل  بما  بذلك 
كل  عىل  تُطبَّق  أن  يجب  املذكورة  السياسة  فإن  القصوى  للفعالية 
ضمن  املدرسية  األصعدة  مختلف  وعىل  األقاليم،  كل  يف  املعلمني، 
التوافق  التي تعكس  السياسية،  العزيمة  الدليل. وتعترب  نطاق هذا 
يف  أساسياً  داً  محدِّ عامالً  املقبلة،  الخطوات  بشأن  األعظم  الوطني 

سريورة السياسة انطالقاً من إطارها األويل.

مواءمة السياسة الخاصة باملعلمني مع   2.1
السياسات الرتبوية والوطنية األخرى

يتسم تنسيق السياسة الخاصة باملعلمني مع السياسات أو الخطط 
السياسة.  هذه  لنجاح  بالنسبة  حاسمة  بأهمية  للبالد  الرتبوية 
وبالسمات  الشاملة  بالرؤية  املعلمني  سياسة  تستهدي  أن  وينبغي 
األساسية ذاتها للسياسات الرتبوية العريضة: فهي يجب أن تكون 
للسياقات  ومراعية  ومستدامة،  ومجدية،  وشمولية،  اسرتاتيجية، 
الغايات  الشاملة  املعلمني  سياسة  تغطي  أن  يتعني  كما  القائمة. 
تلك  لتحقيق  الالزم  والتمويل  املاثلة،  البارزة  والتحديات  العامة 
واملوارد  املتعلمني،  لجماعات  الديمغرافية  واملعامالت  الغايات، 

البرشية الالزمة إلرساء التعليم الجيد املتاح للجميع.

ويستند هذا الدليل إىل املبدأ القائل بأن السياسة الشمولية الواحدة 
أفضل من نهج أقل شموالً يتوزع عىل وثائق أخرى لقطاع الرتبية. 
لنجاح  الرئيسية  املحدِّدات  بكل  السياسة  هذه  تُعنى  أن  ويتعني 
والنرش  األويل؛  واإلعداد  االستقدام؛  أي  باملعلمني:  املرتبطة  التعلم 
املتوازن؛ والتطوير املهني املتواصل؛ واألجور الالئقة؛ وآفاق التقدم 
قائمة  الدليل  ويوفر  )التعليم/التعلم(.  العمل  وظروف  الوظيفي؛ 
تدقيق لبعٍض من األبعاد البالغة األهمية للسياسة املعنية باملعلمني 

التي يجب مواءمتها مع الخطة الرتبوية.

املستويات  مختلف  يف  باملعلمني  الخاصة  السياسة  مواءمة  إن 
العامة  والثانوية  واالبتدائية  املبكرة  الطفولة  أي  للبالد،  الرتبوية 
مع  العايل،  والتعليم  واملهني  التقني  املجال  يف  والتدريب  والتعليم 
األولويات الناشئة يمكن أن تعزز من قابلية التأقلم لضمان تماسك 

أعظم يف تلبية االحتياجات الرتبوية املتغرية:

العمالة  $ وظروف  الرواتب  يف  التشابه  أو  التعادل  ضمان 
األخرى عىل مختلف مستويات التعليم، وفقاً ملتطلبات املهارات 

واالحتياجات الرتبوية؛

مراعاة أهمية التعليم االبتدائي أو األسايس )بما يف ذلك التعليم  $
الثانوي األدنى( من حيث الرواتب، واملوارد املدرسية، وظروف 
األعىل  الثانوي  التعليم  مرحلة  معلمي  مع  باملقارنة  التعليم، 

ذوي التخصص األشد باملوضوعات؛

ضمان إرساء سياسات ملعالجة النقص يف املعلمني عىل مختلف  $
عام  افتقار  عن  ناجماً  ذلك  كان  سواء  الرتبوية،  األصعدة 

للمعلمني املؤهلني أو عن نقص يف أنواع معيّنة من املهارات؛

الحتياجات  $ املتغرية  الديمغرافية  بالسمات  املتعلق  التخطيط 
وال سيما  الجديدة،  الرتبوية  لألولويات  واالستعداد  التوظيف 
االعتبارات  تراعي  التي  التعيني  بعمليات  يتصل  فيما 
املناطق  يف  املعلمني  نرش  يف  أكرب  توازن  وإرساء  الجنسانية، 
املعلمني  تناقص  معدالت  من  والحد  والحرضية،  الريفية 
الجدد،  الوافدين  طريق  تعرتض  التي  العوائق  ومن  الشباب 
وتحقيق هدف التعليم الشامل للمجموعات السكانية املحرومة.

بالغة  بأهمية  باملعلمني  خاصة  استرشافية  سياسة  اعتماد  ويتسم 
يف ظل األزمات االستثنائية، مثل الحروب األهلية وحاالت الطوارئ، 
حيث تندرج أعداد ضخمة من املعملني واملتعلمني عىل حد سواء يف 

عداد املرشدين داخلياً أو الالجئني.

مع  متسقة  باملعلمني  الخاصة  السياسة  تكون  أن  وينبغي 
األطفال  حقوق  سياسات  ذلك  يف  بما  األخرى،  الوطنية  السياسات 
بفريوس  املعنية  والسياسات  الصلة،  ذات  األخرى  اإلنسان  وحقوق 
)مرض  املكتسب  املناعة  نقص  ومتالزمة  البرشية  املناعة  نقص 
مرحلة  يف  للتعليم  املتصاعدة  واألهمية  االقتضاء،  عند  اإليدز( 
ما  أو  الجنسني  قضايا  إزاء  الوطنية  والسياسة  املبكرة  الطفولة 
بتأثريات متفاوتة عىل مسألتي اإلتاحة  يماثلها، وهي تتمتع جميعاً 

والجودة.

املشرتكة  باملسؤوليات  تُعنى  أن  باملعلمني  الخاصة  السياسة  وعىل 
للحدود  العابر  التنسيق  خالل  من  وتنفيذها  السياسات  إعداد  عن 
الالمركزية.  الرتبوية  والنظم  االتحادية  الدول  يف  الوطنية  دون 
الحكومات  فإن  لإلنصاف،  وتوخياً  السياسات  النسجام  وضماناً 
االتحادية غالباً ما تستخدم رافعات مالية مرتبطة بمعايري محددة 
مبارش  غري  أو  مبارش  أثر  مع  تربوية،  جوانب  تحسني  أو  للتعلم 
بأهمية  السياسات  تنسيق  ويتسم  باملعلمني.  املتعلقة  األبعاد  عىل 
الجزرية  )وخصوصاً  الصغرية  والدول  الضخمة  الدول  يف  خاصة 
الالزمة  واملالية  البرشية  القدرات  عىل  قيوداً  تواجه  التي  منها( 
اعتبارات  وتتضمن  باملعلمني.  معنية  سياسة  وتطبيق  إلعداد 
السياسة الخاصة باملعلمني يف سياقات النزاعات وما بعد النزاعات 
عىل  والقائمني  املعلمني  وتدريب  توفري  عملية  تعزيز  والكوارث 
يف  التنوع  وزيادة  اإلدارة،  معلومات  بنظم  والنهوض  تأهيلهم، 

أشكال املعلمني الذين يتم توظيفهم يف مثل هذه السياقات.
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أسس السياسة الخاصة باملعلمني   2.2
ومبادئها التوجيهية

عىل غرار خطط قطاع الرتبية فإن عىل السياسة الخاصة باملعلمني 
من  واالستدامة  واملشاركة،  والتنسيق،  امللكية،  عىل  تشدد  أن 
للتنفيذ  الرئيسية  والعنارص  املبادئ  وتشمل  القدرات.  تنمية  خالل 

واإلنجاز ما ييل:

الرؤية أو بيان املهمة ووجهة تحديد الغايات؛ $

األرقام املستهدفة، وعالمات القياس، واألطر الزمنية؛ $

التغطية الشاملة لألبعاد األساسية؛ $

تقدير البيئة: املصاعب/التحديات/الثغرات؛ $

البيانات ذات الصلة واإلدارة؛ $

آليات التنسيق؛ $

احتياجات التمويل ومصادره؛ $

املشاركة والتزام الجهات املعنية؛  $

التقييم والتنقيح. $

عىل  السياسة  غايات  يحدد  الذي  الرؤية  بيان  يرّكز  أن  وينبغي 
القصوى  الفائدة  وتتحقق  ومهنيتهم.  وتحفيزهم،  املعلمني،  فعالية 
الالزمة  الزمنية  واألطر  القياس،  ومؤرشات  املستهدفة،  األرقام  من 
مرتبطة  تكون  حينما  السياسة  تطبيق  طريق  عىل  التقدم  لقياس 
األجلني  يف  لألولويات  ومراعية  الوطنية  الرتبوية  بالخطة  أيضاً 

القصري والطويل عىل حد سواء.

ويقتيض األمر تغطية أهم أبعاد إعداد املعلمني وعملهم يف السياسة 
وبرمجة ذلك ضمن إطار متعدد السنوات:

التوظيف املهني الشامل للمعلمني؛ $

اإلعداد األويل الفعال واملفيد للمعلمني؛ $

التطوير املهني املتواصل طيلة الحياة الوظيفية لكل املعلمني؛ $

الرصد والدعم، بما يف ذلك التعريف باملهام وإزجاء النصح؛ $

الفعالني، ونرشهم، واالحتفاظ  $ املعلمني  حوافز األجور الجتذاب 
بهم؛

التدرج الوظيفي، بما يف ذلك التنقالت والرتقيات؛ $

مساندة توفري ظروف الئقة للتعليم والتعلم؛ $

املعايري املهنية، واملساءلة، والحقوق واملسؤوليات؛ $

التقييم التكويني للمعلمني املرتبط بغايات التعلم؛ $

أصواتهم  $ إلسماع  الفرصة  املعلمني  ومنح  االجتماعي،  الحوار 
عند اتخاذ القرارات؛

املعلمني  $ بإدارة  يتعلق  فيما  وقيادتها  املدارس  ترصيف شؤون 
ودعمهم.

البارزة،  الفعالة بيانات ذات صلة تغطي األبعاد  وتتطلب السياسة 
واملستويات  السكانية،  واملجموعات  الجغرافية،  املناطق  وكل 
تقييم  من  أيضاً  وللتمكني  إعدادها،  جهود  عليها  لرتتكز  الرتبوية 
أن  ويمكن  املطلوبة.  والتعديالت  املنجزة  والغايات  املحرز  التقدم 
األهمية يف فهم جوانب  بالغة  أداة  للمعلمني  النوعية  املسوح  تشكل 
املعلمني  مؤرشات  ربط  وينبغي  والفعالية.  واإلحباط،  التحفيز، 

ربطاً وثيقاً بحصائل التعلم.

من  باملعلمني  املعنية  للسياسة  ميزانية  وضع  إىل  الحاجة  وتدعو 
السياسة،  أبعاد  ربط  وينبغي  التنفيذ.  مرحلة  حتى  اإلعداد  مرحلة 
بتوقعات  واملتكررة،  الرأسمالية  والتكاليف  املعلمني  إعداد  أي 
كما  االقتضاء،  حسب  املدرسية  أو  املحلية،  أو  الوطنية،  امليزانية 
يمكن اعتماد أرقام مستهدفة يف امليزانية العامة ملخصصات البنود 
ضمن  أخرى  بموارد  تُستكمل  أن  عىل  تحديداً،  بالسياسة  املتعلقة 
الوطنية  للموارد  الكيل  القياس  مؤرش  أو  الكيل  املستهدف  الرقم 

الرضورية لنجاح السياسة.

أوسع  عىل  باملعلمني  الخاصة  السياسة  تأطري  يستند  أن  ويتعني 
مشاركة ممكنة من كل الجهات املعنية البارزة لضمان االنخراط يف 
واألطراف  الرشيكة  الجهات  أهم  أما  بتحقيقها.  وااللتزام  السياسة 
بشكل  والتعلم  التعليم  املنخرطون يف حاالت  املعلمون  فهي  املعنية 
هذه  إرشاك  وينبغي  املهنية،  واملنظمات  املعلمني،  ونقابات  يومي، 
كما  االجتماعي.  للحوار  املناسبة  اآلليات  أفضل  عرب  األطراف 
هي  أخرى  أساسية  فاعلة  جهات  السياسة  حوار  يشمل  أن  ينبغي 
املهنية،  اإلجازة  عن  املسؤولة  والهيئات  املعلمني،  إعداد  مؤسسات 
األمور  أولياء  وممثلو  والطالب،  املعايري،  تحديد  أو  التنظيم،  أو 

واملجتمعات املحلية.

أو  أداة  ضمن  باملعلمني  الخاصة  السياسة  إطار  إدراج  ويتعني 
الغايات  تحقيق  طريق  عىل  املنجز  التقدم  لتقدير  تقييمية  عملية 
التغيريات  وماهية  الزمنية،  باألطر  وااللتزام  القياس،  ومؤرشات 
أن  ويتعني  املستقبل.  يف  وتنفيذها  السياسة  تعريف  يف  الالزمة 
القائمني  هوية  تحدد  وأن  القياس،  معايري  التقييم  عملية  تغطي 
معالم  ترسم  وأن  للتقدير،  الزمنية  األطر  تعنيِّ  وأن  بالتقييم، 

االستفادة من النتائج.

استخدام األدوات الحالية: األعمال   2.3
التحليلية ووثائق السياسات املتاحة 

املتعلقة باملعلمني والرتبية

وأدوات  ومؤرشات،  بيانات،  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  تنتج 
ومطبوعات تحليلية يمكن أن تساعد واضعي السياسات والقرارات 
عىل تحديد، وتنفيذ، وتقدير، وتنقيح السياسات الخاصة باملعلمني. 
اختبارها  أو  منها،  التثبت  أو  املواد،  هذه  من  الكثري  إعداد  وتم 
الرتبوية،  السلطات  مع  الوثيق  بالتشاور  القطري  املستوى  عىل 
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املهنية، وفرادى املعلمني(،  وممثيل املعلمني )االتحادات، والرابطات 
املصادر  الدليل  بالرتبية. ويورد  املعنية  الجهات  واملتعلمني، وسائر 
الخاصة  السياسة  منها يف عمل  االستفادة  كيفية  املعتمدة ويوضح 
من  وورقية  رقمية  مصادر  إىل  وصالت  يُدرج  كما  باملعلمني، 

املنظمات التالية )قائمة غري كاملة(:

واليونسكو  $ الدولية  العمل  منظمة  بني  املشرتكة  الخرباء  لجنة 
يف  العاملني  بأوضاع  الخاصتني  التوصيتني  بتطبيق  واملعنية 

التعليم )TRAEC(؛

اليونسكو  $ ومعهد  لإلحصاء،  اليونسكو  ومعهد  اليونسكو، 
الدويل لتخطيط الرتبية )PEII(؛

التعليم  $ إطار  يف  باملعلمني  املعني  الدويل  الخاص  العمل  فريق 
للجميع )AFE(؛

منظمة العمل الدولية؛ $

البنك الدويل؛ $

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛  $

$ .)EPG( الرشاكة العاملية من أجل التعليم
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الفصل 3
األبعاد

يدرس هذا الفصل أهم األبعاد التي ينبغي أن تُعنى بها السياسة الخاصة باملعلمني. والكثري من هذه األبعاد 

مرتابط ومتجذِّر يف السياق التاريخي، أو السيايس، أو الثقايف، أو االقتصادي للبالد، ولذا فإن من الواجب 

دراستها معاً كجزء من سياسة شاملة ومرتابطة خاصة باملعلمني.   
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وهناك تسعة أبعاد أساسية تُعترب ذات أهمية حاسمة بالنسبة ألي سياسة خاصة باملعلمني وهي:

توظيف املعلمني 
واالحتفاظ بهم؛

 إعداد املعلمني 
)األويل واملتواصل(

النرش

الهياكل/املسارات 
الوظيفية

 عمالة املعلمني 
وظروف عملهم

مكافآت املعلمني 
وأجورهم

معايري املعلمني
إدارة املدارس

مساءلة املعلمني
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توظيف املعلمني واالحتفاظ بهم  3.1

أساسياً  جانباً  بهم  واالحتفاظ  املعلمني  توظيف  يشكل 
من جوانب أية سياسة معنية بهم. وينبغي السرتاتيجية 

التوظيف:

النوعية  $ االحتياجات  إىل  ومستندة  بالبيِّنات  مستنرية  تكون  أن 
والكمية الراهنة واملتوقعة؛

املتمتعني  $ املعلمني  من  املطلوب  بالعدد  وتحتفظ  تجتذب  أن 
بالسمات الالزمة وااللتزام املطلوب؛

عمالتهم ورشوطها  $ أوضاع  من خالل  املعلمني  مهنية  تعزز  أن 
املتعاقدين  املعلمني  بتوظيف  العمل  أرباب  بعض  )يقوم 
املعلمني  توفري  مثل  معينة،  وحاالت  احتياجات  إىل  استجابة 

للمدارس التي يصعب استقدام املوظفني إليها(؛

أن تتضمن إجراءات ملنح الرخص أو اإلجازات للمعلمني ضماناً  $
والكفاءات،  للمعارف،  بالتعليم  الراغبني  األشخاص  المتالك 

والخصائص الرضورية؛

إجراءات  $ خالل  من  املعلمني  توظيف  يف  اإلنصاف  تكفل  أن 
عادلة وشفافة ال تلحق الظلم ببعض الجماعات أو األفراد؛

التوظيف املنصف لقادة مدرسيني فعالني يتمتعون  $ أن تضمن 
باملعارف، والكفاءات، والخصائص املطلوبة؛ 

أن تتيح التوظيف املنتظم واملنسق للمعلمني من ذوي السمات  $
والكفاءات املناسبة يف الدول الهشة وحاالت الطوارئ.

إعداد املعلمني )األويل واملتواصل(  3.2

مراحل  ثالث  املعلمني  إلعداد  املتماسك  اإلطار  يشمل 
املعلمني  )إعداد  للمعلمني  األويل  اإلعداد  هي:  متكاملة 
باملهام،  التعريف  وفرتة  الخدمة(،  قبل  وتدريبهم 
الخدمة  أثناء  التدريب  أو   )CPD( املتواصل  املهني  والتطوير 

.)INSET(

بنوعية  يتعلق  فيما  أساسياً  عامالً  للمعلمني  األويل  اإلعداد  ويعترب 
إطار  يف  لذلك  التخطيط  يجري  أن  املحتمل  ومن  وأدائهم؛  املعلمني 
الراهنة.  االحتياجات  إىل  تستند  املعلمني  لتوظيف  اسرتاتيجية 
يكفي  بما  مرتفعة  الدنيا  الدخول  متطلبات  تكون  أن  وينبغي 
الجتذاب أشخاص يتمتعون بمستوى عال بشكل واف من التعليم، 
توافر  ضمان  مع  فعالني  معلمني  ليصبحوا  واإلمكانيات  واملعرفة، 
الوقت ذاته. وينبغي  لتلبية االحتياجات يف  املتقدمني  عدد كاف من 
املناسبني،  املرشحني  قادرة عىل تحديد  االختيار  إجراءات  أن تكون 

والقديرين، واملتحمسني للتدريب األويل للمعلمني.

ومناهجها  للمعلمني  التدريبية  الربامج  مضامني  تكون  أن  ويتعني 
بالسياسات  تُربط  وأن  املحيل؛  السياق  مع  متوائمة  الدراسية 

مثل  املدرسية،  للصفوف  املحددة  واملسائل  الوطنية  الرتبوية 
النظرية وقسط واسع من  بني  وأن تجمع  اللغات؛  تعليم  سياسات 
توّجه  وأن  املدرسية،  الصفوف  إىل  املستندة  التعليمية  املمارسة 

املتدربون ليصبحوا »ممارسني متفكرين«.

السياسة الخاصة باملعلمني عىل توصيات أو متطلبات  وقد تشتمل 
والتعريف  األويل،  والتدريب  واالختيار،  واملؤهالت،  السمات،  بشأن 
بما يستجيب الحتياجات  املعلمني  ملدربي  املهني  والتطوير  باملهام، 

السياق املعني.

ذلك  يف  بما  للمعلمني،  األويل  للتدريب  الناجح  االستكمال  ويقود 
قبل  أنه  عىل  الالزمة.  املؤهالت  عىل  الحصول  إىل  العملية،  املمارسة 
حديثاً  املؤهلني  املعلمني  إىل  يُطلب  قد  الرتخيص  أو  اإلجازة  منح 
اإلجراءات  هذه  ُطبِّقت  وسواء  اختبارية؛  فرتة  بنجاح  يتموا  إن 
لربامج  حديثاً  املؤهلون  املعلمون  يخضع  أن  األمثل  من  فإن  ال  أم 
معارفهم،  تطوير  يواصلوا  أن  من  فيها  يتمكنون  باملهام  تعريف 
وذلك  األويل،  التدريب  خالل  ُجبلت  التي  ومواقفهم  ومهاراتهم، 

بمساعدة املرشدين من املعلمني املخرضمني.

اإلدماج  مبادئ  إىل  للمعلمني  األويل  اإلعداد  يستند  أن  وينبغي 
واإلنصاف. ويتعني أن يتعلم املتدربون طرق التعليم الجامعة لكل 

املتعلمني وأن يدركوا طبيعة آليات االستبعاد، والتحيز، والتمييز.

مع  جيداً  تكامالً  املتواصل  املهني  التطوير  يتكامل  أن  ويتعني 
الحصول  ويؤدي  له.  استمراراً  يكون  وأن  للمعلمني  األويل  اإلعداد 
إىل  الجيدة  النوعية  وذي  املنتظم  املتواصل  املهني  التطوير  عىل 
التدرج  مع  إدماجه  ويمكن  وحفزهم،  املعلمني  فعالية  تعزيز 
املهني  التطوير  يستند  أن  وينبغي  املرتبات.  يف  والزيادة  الوظيفي 
وأن  املمارسة،  عىل  يركز  وأن  املدرسة  إىل  للمعلمني  املتواصل 
وأن  املدرسية،  الصفوف  يف  للمعلمني  اليومي  العمل  مع  يتكامل 
إىل  الرامية  النُظمية  باإلصالحات  يُربط  وأن  كافية،  مدته  تكون 
الوقت  املعلمني  منح  العمل  أرباب  وعىل  التعليم.  بجودة  النهوض 
أثناء وجودهم يف املدرسة؛  الكافية للتطوير املهني  الالزم والفرص 
مخصصاً  تمويالً  تتضمن  أن  الرتبوية  امليزانيات  عىل  أن  كما 
الخيارات  تكون  أن  ويمكن  للمعلمني.  املتواصل  املهني  للتطوير 
لحفز  مصممة  حزمة  من  جزءاً  املتواصل  املهني  للتطوير  الجذابة 
ويتسم  محددة.  لفرتة  نائية  عمل  بمواقع  القبول  عىل  املعلمني 
مهنيني  يغدون  إذ  باألهمية  املهني  تطويرهم  يف  املعلمني  انخراط 
يف  لعملهم  ممارستهم  يف  الذاتي  باالستقالل  ومتمتعني  نشيطني 

الصفوف املدرسية.

التدريب  خالل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تعليم  وينبغي 
هؤالء  يصبح  بحيث  للمعلمني  الخدمة  أثناء  والتدريب  األويل 
املدرسية.  الصفوف  يف  الجديدة  للتكنولوجيات  واثقني  مستخدمني 
املهني  للتطوير  قيِّمة  إمكانيات  تتيح  التكنولوجيات  هذه  أن  كما 
بني  تجمع  التي  املمزوجة  التعلم  لدورات  أو  بعد  عن  املتواصل 
املواد  باستخدام  املستقلة  الذاتية  والدراسة  الوجاهي  التدريب 
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التعليم  فيها  يتطور  التي  السياقات  من  العديد  وهناك  الرقمية. 
والبث  املحمولة  باألجهزة  )مدعوم  محمول«  »تعليم  إىل  اإللكرتوني 
الالسلكي(، مما يتيح قسطاً أكرب من القدرة عىل النفاذ إىل املعلمني 
يف املناطق املفتقرة إىل شبكات اإلنرتنت السلكية واملغطاة يف الوقت 

ذاته بشبكات الهواتف املحمولة.

من  التعليم  مبادئ  تتضمن  أن  املعلمني  تدريب  سياسة  وعىل 
الرتبية  املبادئ  هذه  وتَعترب   .)ESD( املستدامة  التنمية  أجل 
الحياة  وأنماط  واملسلكيات،  القيم،  ترويج  يف  أساسياً  عنرصاً 
الرضورية ملستقبل مستدام، وهي تعزز فهم املشكالت مثل الفقر، 
والصحة،  والسكان،  البيئي،  والتدهور  التبذيري،  واالستهالك 

والنزاعات، وحقوق اإلنسان.

دورهم  ألداء  واف  بتدريب  املدرسيون  القادة  يحظى  أن  وينبغي 
بالقادة  الخاص  التدريب  وسيشمل  املدرسة.  إدارة  يف  الحاسم 
املدرسيني مسائل إدارة املعلمني، بما يف ذلك رصد املثابرة، والتقيد 
وإرشاد  الرتبوي،  الدعم  وتوفري  واألداء؛  واملهنية،  الدوام،  بساعات 
وأوليائهم  املتعلمني  مع  والتفاعل  بالنصائح؛  وتزويدهم  املعلمني 

وتوجيههم، واملسائل املالية واإلدارية األخرى، وإدارة املدارس.

النزاعات والكوارث  العاملون يف سياقات ما بعد  ويتطلب املعلمون 
هذه  يف  واملعلمني  املتعلمني  احتياجات  يراعي  مناسباً  تدريباً 

الظروف الخاصة.

تقدم  الحكومية  غري  الفاعلة  الجهات  فإن  السياقات  بعض  ويف 
وجود  يسهم  وقد  املعلمني.  تدريب  إىل  القيمة  فائقة  مساهمات 
التنظيم  توافر  حال  يف  املعلمني،  بإعداد  معنية  متنوعة  أطراف 
منهجيات  من  أقوى  نماذج  استحداث  يف  جيد،  بشكل  والرصد 
الوطني  النظام  امتداد  عىل  الرتبوية  والطرق  املعلمني  إعداد 

إلعداد املعلمني.

النرش  3.3

االحتياجات  إىل  املستندة  النرش،  اسرتاتيجية  تتطلب 
سمات،  عن  ثة  ومحدَّ موثوقة  معلومات  الراهنة، 
امللتمسني  املعلمني  من  كل  وأفضليات  واحتياجات، 
نظم  وتُعترب  تعليمي؛  كادر  تعيني  إىل  الساعية  واملدارس  للنرش 
الرتبية  شؤون  أو  املعلمني  شؤون  بإدارة  الخاصة  املعلومات 
وثمة  األمر.  هذا  إلدارة  الفضىل  الفعالة  الوسيلة   )TMIS/EMIS(
نموذجان أساسيان لنرش املعلمني، ولكل منهما محاسنه ومساوئه:

النظم املدارة مركزياً واملنسقة عىل املستوى الوطني أو مستوى  $
يف  املعلمني  تعيني  تتوىل  والتي  املقاطعات/الواليات/املناطق 

الوظائف الشاغرة؛ 

الوظائف  $ عن  باإلعالن  املدارس  تقوم  حيث  املدرسية  النظم 
إليها مبارشة. وقد تستخدم  الطلبات  املعلمون  الشاغرة ويرفع 

هذه النظم جهات وسيطة مثل وكاالت توظيف املعلمني.

املعلمني  لتخصيص  وسائل  الفعالة  النرش  اسرتاتيجية  وتمتلك 
ورخاء  املدارس  احتياجات  بني  واملوازنة  املناسبة،  للوظائف 
تمكني  يف  أساسياً  عنرصاً  »التطابق«  هذا  تحقيق  ويعترب  املعلمني. 
بالوظيفة.  التزامهم  أداء عملهم بشكل حسن وضمان  املعلمني من 
الوظيفي،  للتدرج  بهيكل  النرش  اسرتاتيجية  تُربط  أن  وينبغي 
والحوافز،  واملكافآت،  املتواصل،  املهني  التطوير  عىل  والحصول 

واالحتياجات التي يجب تحديد تكلفتها.

التي  املواقع  عىل  املعلمني  توزيع  الفعالة  النرش  اسرتاتيجية  وتكفل 
النائية  الريفية  املناطق  ذلك  يف  بما  إليهم،  فيها  الحاجة  تمس 
لنرش  الواعدة  االسرتاتيجيات  تجمع  ما  وغالباً  الصعبة.  والحرضية 
من  املالية  وغري  املالية  الحوافز  بني  املواقع  هذه  مثل  يف  املعلمني 
الوظيفي  والتقدم  املتواصل  املهني  التطوير  عىل  والحصول  جهة 
يف  املدارس  احتياجات  تلبية  تدابري  تشمل  وقد  أخرى.  جهة  من 
املعلمني  وتدريب  توظيف  إليها  الوصول  يصعب  التي  املناطق 
املحليني الناطقني باللغة األصلية والذين يحتمل أن يكونوا ملتزمني 

بالبقاء يف مدرسة أو منطقة محلية ما.

األوىل  إىل وظائفهم  املؤهلني حديثاً  املعلمني  يكون نرش  أن  وينبغي 
الزمالء  من  والنصح  الدعم  تلقي  لهم  يتيح  وأن  وشفافاً،  منصفاً 

األوسع خربة، وضمان تلبية احتياجاتهم الشخصية والصحية.

يتيح  وأن  األرسية  الحياة  يف  الحق  النرش  يحرتم  أن  ينبغي  كما 
تتوافق  ال  وحينما  أرسهم.  إزاء  بمسؤولياتهم  االضطالع  للمعلمني 
مواقع التعيني مع الحياة األرسية فإنه ينبغي تقديم حزمة النتقال 

األرسة، بما يف ذلك التغطية املناسبة لنفقات اإلقامة والسفر.

تتغري ظروفهم  الذين  املعلمني  لنقل  الالزمة  التدابري  اتخاذ  ويتعني 
احتياجات  مع  ذلك  يتسق  ما  حدود  يف  املهنية،  أو  الشخصية 

التوظيف يف املدارس والحفاظ عىل مبادئ اإلنصاف والشفافية.

الهيكل/املسار الوظيفي  3.4

التقدم  يتيح  الذي  الوظيفي  املسار  أو  الهيكل  يتسم 
بأهمية  للمعلمني  الوظيفية  الحياة  امتداد  عىل  والتطور 
املعلمني، وحفزهم، واالحتفاظ بهم،  حاسمة يف اجتذاب 
واملواقف  والكفاءات،  املعارف،  تمتلك  تعليمية  قوة  بناء  يف  ويسهم 
يقوم  أن  الوظيفي  التقدم  توفري  ويكفل  التعلم.  لتعزيز  الرضورية 
املعلمون األكفاء بتقديم النصح والتدريب إىل من هم دونهم خربة؛ 
التدريب  توفري  من  أعىل  مردودية  ذا  باملعلمني  االحتفاظ  ويُعترب 
يوفر  أن  وينبغي  تأهيلهم.  بعد  املهنة  يهجرون  ما  ملعلمني رسعان 
لحفز  مالية،  وغري  مالية  قيِّمة،  وحوافز  مكافآت  الوظيفي  املسار 
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املهني  للتطوير  مهمة  بخيارات  يُربط  وأن  التقدم؛  عىل  املعلمني 
للرتقي  متساوية  فرصاً  يتيح  بحيث  منصفاً  يكون  وأن  املتواصل؛ 
النظام  احتياجات  املسار  هذا  يراعي  أن  يتعني  كما  الوظيفي. 
الرتبوي: فبمقدور النظم الرتبوية التي تعاني من استنزاف مفرط 

يف املعلمني أن توائم الهيكل الوظيفي لالستجابة لذلك.

متنوعاً،  يكون  أن  للمعلمني  الجيد  الوظيفي  الهيكل  ويتطلب 
للمعلمني.  متكافئة  ولكن  متعددة  وظيفية  خيارات  يوفر  بحيث 
البقاء  املخرضمني  للمعلمني  »األفقية«  الوظيفية  املسارات  وتتيح 
املواد  وضع  مثل  بمسؤوليات  االضطالع  مع  املدرسية  الصفوف  يف 
تنسيق  أو  بالنصح،  وتزويدهم  الزمالء  دعم  أو  الدراسية،  واملناهج 
)بصفتهم  معينة  أو صفوف  بمواد  يتعلق  فيما  والتعليم  التخطيط 
املدرسة. ويشمل  قيادة  أو دعم  أو سنوات دراسية(،  رؤساء دوائر 
كل  وترتبط  بها؛  مرتبطة  أجور  نطاقات  ذات  فئات  عدة  ذلك 
والبيِّنات  املطلوبة  األداء  معايري  يصف  واضح  كفاءة  بإطار  فئة 

املستخدمة يف تحديدها.

خارج  دور  عىل  غالباً  »الرأسية«  الوظيفية  املسارات  وتشتمل 
القيادة،  أو  اإلدارة  يف  يكون  ما  وعادة  التعليمي،  والدعم  التعليم 
املعلمني،  ومدرب  املدارس،  ومفتش  املدير،  نائب  أو  املدير  مثل 
يف  تخطيطية  أو  استشارية،  أو  إدارية،  أو  تنظيمية،  وظائف  أو 
الوظائف  املعلمني إىل مثل هذه  الرتبية. وكلما جرت ترقية  وزارات 
املناسب،  بالتدريب  وتزويدهم  رسمياً،  تعيينهم  ينبغي  فإنه 

ومكافأتهم عىل هذه املسؤوليات.

القدرة  املعلمني  منح  املتنوع  الوظيفي  الهيكل  ضمان  ويتضمن 
يف  جزئي  بدوام  التعليم  وإمكانية  إجازات  عىل  الحصول  عىل 
إىل  الحقاً  العودة  خيار  مع  الوظيفية،  حياتهم  من  معينة  مراحل 
اإلجازات  عىل  الحصول  عىل  القدرة  وتعترب  كامل.  بدوام  العمل 
التطوير  أو  التدريب  من  املزيد  تلقي  بغية  جزئي  بدوام  العمل  أو 
بني  الجمع  أو  الوظيفي،  التقدم  إمكانيات  لتعزيز  املتواصل  املهني 
عامالً  األرسية،  املسؤوليات  مثل  أخرى  وأنشطة  الوظيفية  الحياة 
يف  بهم  واالحتفاظ  التعليم  لحقل  األشخاص  من  العديد  اجتذاب  يف 

هذه املهنة.

عمالة املعلمني وظروف عملهم  3.5

إلرساء  باملعلمني  الخاصة  السياسة  تجهد  أن  ينبغي 
املعلمني  فرادى  لحفز  مواتية  )تعليم/تعلم(  عمل  بيئة 
متزامنة  أهداف  ثالثة  تحقيق  عىل  املدريس  والفريق 

ومتفاعلة هي:

إنتاج املستويات القصوى من التعليم املهني والرضا الوظيفي؛ $

الرتكيز عىل املسؤوليات األساسية للتعليم والتعلم؛  $

أو  $ التعلم  إنجازات  حيث  من  املعلمني  بفعالية  النهوض 
حصائله.

ووفقاً للمعايري الدولية فإنه ينبغي إرساء السياسة املعنية بظروف 
عمل املعلمني بالتشاور أو التفاوض مع ممثيل نقابات املعلمني.

التعليم،  ملهنة  ر  املتصوَّ الوضع  عىل  والعمل  العمالة  ظروف  وتؤثر 
العالية  الكفاءات  ذوي  املرشحني  اجتذاب  عىل  قدرتها  وعىل 
تتناول  أن  وينبغي  للمعلمني.  املهني  الرضا  وعىل  بهم،  واالحتفاظ 
عىل  تؤثر  التي  العمل  ظروف  أبعاد  باملعلمني  املعنية  السياسة 
واالحتفاظ  املعلمني،  اجتذاب  وعىل  ومعنوياتهم،  املعلمني  تحفيز 

بهم، والتزامهم، بما يف ذلك ما ييل:

العمل  $ بني  والتوازن  العمل،  وعبء  العمل،  ساعات 
أبعاد  كل  إىل  العمل  ساعات  تستند  أن  ينبغي  والحياة: 
التدرييس،  والدعم  التدريس،  وقت  ذلك  يف  )بما  املعلمني  عمل 
عن  والخارجة  اإلدارية  واألنشطة  املتواصل،  املهني  والتطوير 
جانب  إىل  األمور/األوصياء(،  أولياء  مع  والتفاعل  املنهاج، 

االحتياجات الشخصية واألرسية؛

حجم الصفوف املدرسية ونسبة عدد الطالب إىل املعلمني:  $
املعلمني  تمتع  املعلمني  إىل  الطالب  عدد  نسبة  تتيح  أن  ينبغي 
حول  تتمحور  نُهج  عرب  التعلم  أهداف  وتحقيق  بالفعالية 
عىل  والرتكيز  صغرية،  ملجموعات  التدريس  وتوفري  املتعلمني، 

املتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة حسب االقتضاء؛

ضمن  $ املعلمون  يعمل  أن  ينبغي  املدرسية:  التحتية  البنية 
مباٍن مدرسية آمنة، ووافية من حيث البناء والصيانة، ومتمتعة 
من  واإلناث  للذكور  الصحية  واملرافق  النقية  املياه  بإمدادات 

املتعلمني واملعلمني؛

مواد  $ إتاحة  تعترب  وجودتها:  والتعلم  التعليم  مواد  توافر 
للمتعلمني، بما يف  للمعلمني، وإمدادات ومواد تربوية  تدريسية 
ذلك الكتب املدرسية، بكميات كافية ونوعية جيدة، من العوامل 
الرئيسية لرضا املعلمني وحفزهم، ولتحقيق الحصائل الرتبوية 

أيضاً.

املدارس  $ يعترب ترصيف شؤون  وانضباطهم:  الطالب  سلوك 
وإدارتها بصورة فعالة رضورياً إلرساء بيئة صفوف مدرسية 
الوظيفي،  ورضاهم  وسالمتهم،  املعلمني،  لصحة  مواتية 

وفعاليتهم، ومن ثم لتحسني حصائل التعلم؛

املعلمني  $ السياسات  تساند  أن  ينبغي  املدريس:  العنف 
السالم،  يغمرها  كمناطق  للمدارس  االحرتام  وتعزز  وتحميهم 
البدني،  والعقاب  الجنساني  العنف  تجريم  يشمل  ما  وهو 

وتوعية املعلمني بأدوارهم ومسؤولياتهم املهنية.

االستقالل الذاتي والتحكم: تتعزز كفاءة املعلمني املهنية إذا  $
التحكم  عىل  والقدرة  الذاتي  االستقالل  من  بدرجة  تمتعوا  ما 

باملمارسة املهنية لفرادى املعلمني وملهنة التعليم ككل.
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عىل  فإن  عملهم  وأرباب  املعلمني  بني  العمالة  عالقة  من  وكجزء 
ومسؤوليات  العمالة  حقوق  تحدد  أن  باملعلمني  الخاصة  السياسة 

املعلمني الخاصة بالبلد والسياق.

مكافآت املعلمني وأجورهم  3.6

املدفوعات  من  كاملة  مجموعة  املعلمني  مكافآت  تشمل 
العمل:  عن  كتعويض  املقدمة  النقدية  وغري  النقدية 
فإن  األسايس(  )املرتب  األسايس  األجر  إىل  وباإلضافة 
واإلكراميات،  املستهَدفة،  العالوات  تشمل  أن  يمكن  املكافآت  هذه 
التقاعدية  املعاشات  ذلك  يف  بما  املالية،  وغري  املالية  والحوافز 
اإلجازات  واستحقاقات  االجتماعي،  للضمان  األخرى  واألشكال 
السياسة  وستأخذ  املتواصل.  املهني  التطوير  عىل  والحصول 
عالقتها  يف  العوامل  هذه  كل  االعتبار  يف  باملعلمني  املعنية  الشاملة 
وتحفيزهم،  وتطويرهم،  بهم،  واالحتفاظ  املعلمني،  بتوظيف 

وفعاليتهم.

واالحتفاظ  املعلمني  توظيف  يف  باألهمية  املعلمني  رواتب  وتتسم 
تدفع  التي  الرتبوية  النظم  فإن  العمل  سوق  منظور  ومن  بهم. 
من  أكرب  قدراً  ستصيب  املماثلة  املهن  مع  باملقارنة  مغرية  رواتب 
بهم.  واالحتفاظ  الجيدة  النوعية  ذوي  املعلمني  اجتذاب  يف  النجاح 
نجاح  يف  الوحيد(  يكن  لم  )وإن  أساسياً  عامالً  الراتب  ويشكل 
النظم الرتبوية ذات األداء الرفيع. وحينما ال تعكس رواتب املعلمني 
وال تتيح  املطلوبة،  واملسؤوليات  والتدريب،  التعليم،  مستويات 
آخر،  عمل  شغل  إىل  االضطرار  دون  الكريم  العيش  للمعلمني 
بتوظيف  الرضر  يلحق  ما  وهو  مكانتها،  تفقد  التعليم  مهنة  فإن 

املعلمني، وتحفيزهم، واالحتفاظ بهم.

ويتعني تحديد مستويات رواتب املعلمني باملقارنة مع اآلتي:

مستويات الدخل القومي – التي تُقاس عادة كحصة الفرد من  $
إجمايل الناتج املحيل؛

مستويات املعيشة الدنيا يف البلدان املعدمة؛ $

املؤهالت،  $ من  مماثالً  قدراً  تتطلب  التي  املهن  املقارنة:  املهن 
وفرتات التدريب، واملعارف، واملهارات، واملسؤوليات؛

القدرة املالية للسلطات الرتبوية وإيراداتها. $

عام  بعد  ما  ملرحلة  التعليم  أعمال  جدول  دراسة  األمر  ويقتيض 
وسيعني  البلدان.  من  عدد  يف  التكلفة  فعالية  ومسائل   2015
حساب  عىل  التعليم  لتمويل  األولوية  منح  السياقات  بعض  يف  ذلك 
اإليرادات  تكون  وحينما  املوارد.  عىل  الحصول  مطالب  سائر 
تتطلب  قد  العالية  الرواتب  مستويات  فإن  محدودة،  الحكومية 
خيارات  وتتسم  األخرى.  السياسات  بغايات  عنها  االستعاضة 
املعونة  عىل  تعتمد  التي  للبلدان  بالنسبة  أكرب  بصعوبة  السياسات 

الحاجة  وتدعو  الرتبوي.  تمويلها  من  كبري  قسط  لتغطية  الدولية 

الدوليني  املانحني  جانب  من  األجل  طويلة  تمويلية  التزامات  إىل 

التمويل  إدراج  يكفل  بما  الوطنية  الحكومات  التزامات  الستكمال 

أن  كما  األولويات.  عداد  يف  املعلمني،  رواتب  ذلك  يف  بما  الرتبوي، 

الرشكاء  كل  بني  واتساق  السياسات  عن  حوار  إىل  حاجة  هناك 

»إيجاد  لـ  الالزمة  السبل  تشمل  أن  ويمكن  الرتبويني.  واملمولني 

املعلمني  رواتب  لتمويل  املتاحة  املوارد  لتعزيز  مالية«  فسحة 

الرضائب،  بتحصيل  النهوض  خالل  من  اإليرادات  بزيادة  القيام 

لإلنفاق  األولوية  ومنح  الرضيبي؛  والتهرب  اإلعفاءات  من  والحد 

من  والتخفيف  الحكومية؛  امليزانيات  ضمن  التعليم  مجال  عىل 

املسؤول  الحكومي  االقرتاض  بشأن  التقييدية  الدولية  املمارسات 

الكيل  االقتصاد  باستقرار  املعنية  املانحني  معونة  سياسات  وربط 

مع النفقات الرتبوية املتكررة مثل رواتب املعلمني.

فيه  تستند  واحداً  رواتب  جدول  البلدان  من  العديد  ويستخدم 

التقدم  يرتكز  بينما  األكاديمية،  املؤهالت  إىل  النطاقات  أو  الفئات 

أو  األقدمية  عىل  املذكورة  النطاقات  ضمن  للرواتب  التدريجي 

األداء،  أو  املهارات  مستويات  استخدام  ويتزايد  الخدمة.  سنوات 

فأكثر  أكثر  للكفاءات،  أطر  ضمن  محددة  معايري  إىل  املستندة 

التدريجية  الزيادات  فإن  العادة  ويف  الرواتب.  لزيادات  كأساس 

الخربة،  سنوات  إىل  تستند  هذه،  الرواتب  جداول  ضمن  املنتظمة، 

مستويات  سلم  يف  بالصعود  ترتبط  األكرب  الزيادات  أن  حني  يف 

املهارات املحددة وفقاً للهيكل الوظيفي.

يتضمن  قد  الذي  األسايس،  الراتب  أو  األسايس  األجر  جانب  وإىل 

الحوافر  التقاعدي والضمان االجتماعي، فإن  تتعلق باملعاش  بنوداً 

املعلمني  مكافآت  حزم  من  جزءاً  تشكل  التي  األخرى  املالية 

والتعويضات  معينة،  بمسؤوليات  لالضطالع  عالوات  تتضمن 

النقل،  العائلية، وتوفري السكن أو إعانات السكن، وإعانات وسائل 

املهني  والتطوير  التدريب  من  املزيد  لتوفري  املالية  واملساهمات 

املتواصل. وقد تشمل الحوافز املالية املستخدمة يف اجتذاب املعلمني 

السكن  لها عالوات  املوظفني  التي يصعب توفري  املدارس  للعمل يف 

األمتعة  نقل  تكاليف  وتغطية  جيدة،  نوعية  ذات  مساكن  توفري  أو 

مقابل  املعلمني  لتدريب  دراسية  منح  وتقديم  النقل،  ووسائل 

التزام بالعمل يف املدارس التي يصعب توفري املوظفني لها، أو منح 

دراسية للحصول عىل مؤهالت أعىل عند شغل الوظيفة.

اإلجازات  أحكام  مختلف  املالية  غري  الحوافز  عىل  األمثلة  وتتضمن 

والحصول  الرتقية،  الدراسية(، وتعزيز فرص  اإلجازة  ذلك  )بما يف 

الهواتف  وتوفري  املتواصل،  املهني  التطوير  أنواع  مختلف  عىل 

املحمولة  الحواسيب  أو  اإللكرتونية  القارئة  واألجهزة  الذكية، 

املهني  التطوير  أنشطة  أجل  من  اإلنرتنت  شبكة  مع  املوصولة 

املالية  وغري  املالية  الحوافز  تكون  أن  وينبغي  والسكن.  املتواصل، 

التي  املدارس  إىل  املعلمني  الجتذاب  شاملة  اسرتاتيجية  من  جزءاً 

يصعب توفري املوظفني لها، بما يف ذلك التقدم الوظيفي.
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املعلمني  مكافآت  بني  التعليمية  والنظم  البلدان  بعض  وتربط 
)مدفوعات  إضافية  إكراميات  أو  رواتب  شكل  عىل  وذلك  وأدائهم، 
أداء(. وترمي مثل هذه الخطط عادة إىل اجتذاب املعلمني الجيدين 
واالحتفاظ بهم، وتشجيع التحفيز والجهد لتحسني حصائل التعلم. 
إىل  الطالب  وحصائل  املعلمني  بمواظبة  التعويضات  ربط  ويهدف 
عىل  التدرييس؛  والجهد  التحفيز  وتعزيز  املعلمني  تغيب  من  الحد 
أو  التعليم  مجال  يف  يتحقق  ذلك  أن  تؤكد  كافية  بيِّنات  من  ما  أنه 
املدارس  بني  القائمة  الفوارق  تعزيز  السلبية  اآلثار  التعلم. وتشمل 
غمار  تخوض  أن  املحرومة  املدارس  عىل  األصعب  من  يغدو  بحيث 
إىل  املعلمني  وسعي  معلمني؛  من  تحتاجه  ما  الجتذاب  املنافسة 
يف  للمتعلمني  الجيد  األداء  لضمان  االمتحانات«  أجل  من  »التعليم 
التي  املهارات واملعارف  االمتحانات املوحدة، مما يؤدي إىل تضييق 
بتحفيز  واإلرضار  الجماعي  العمل  وتقويض  املتعلمون؛  يكتسبها 
استخدام  حال  ويف  ظاملة.  الخطة  اعترُبت  ما  إذا  املعلمني  فرادى 
الحوافز املرتبطة باألداء فإن طريقة تطبيقها تحدث فارقاً ضخماً 
النظر  الواجب  األساسية  العوامل  وتشمل  األهداف.  تحقيق  يف 
الحوافز  وحجم  املكافآت،  ملنح  كأساس  املعلمني  تقييم  طرق  فيها 
السلوك  بني  الوثيقة  والصلة  الوقت،  ميض  مع  املالية  واستدامتها 
مكافآت  مع  باملقارنة  للفرد  املكافآت  ومستوى  واملكافآت،  املنتظر 

الجماعة أو املدرسة.

معايري املعلمني  3.7

البلدان باستحداث معايري مهنية  يقوم عدد متزايد من 
ماهية  وتحديد  فهم  إىل  منها  سعياً  وذلك  للمعلمني 
وتعزيز  الجيدين،  املعلمني  لتكوين  الالزمة  العنارص 
يف  املتمثل  الشامل  الهدف  ضمن  املهنية  وقدراتهم  املعلمني  كفاءة 
هنا  املصطلح  ويشري  املتعلمني.  وحصائل  الرتبية  بجودة  النهوض 
وسماتهم،  وكفاءاتهم،  املعلمني،  معارف  بشأن  التطلعات  إىل 
بشكل  املعايري  توضح  أن  وينبغي  األداء.  من  املرغوب  واملستوى 
إليه  يحتاج  وما  معني،  يف سياق  الجيد  التعليم  ودقيق طبيعة  جيل 
املعلمون من معارف وقدرات عملية لتوفري مثل هذا التعليم الجيد. 

وتقوم معايري املعلمني بما ييل:

التعليم الجيد يف  $ تطوير فهم موّحد وأهداف ولغة مشرتكة إزاء 
صفوف املعلمني، واملهنيني الرتبويني اآلخرين، والجمهور العام؛

املهني  $ الصعيد  عىل  تعّلمهم  يف  املعلمني  لتوجيه  إطار  توفري 
وتطورهم؛

توفري إطار واضح وعادل للمساءلة املهنية؛ $

السياسات  $ يف  والتماسك  باالتساق  للنهوض  إطار  توفري 
الخاصة باملعلمني؛ 

املساهمة يف إرساء املهنية والنهوض بالوضع املهني التعليمي. $

يجب  مستويات  أربعة  إىل  مستويني  املعايري  أطر  بعض  وتحدد 
للمعلمني.  وظيفية  ومراحل  أساسية  كفاءات  مقابل  إليها  الوصول 
بيانات واضحة ودقيقة  املعايري عموماً عىل شكل  التعبري عن  ويتم 
أو يف مجموعات من العناوين املرفقة بتوصيفاتها. ويف العادة فإن 
املعلمني  وممارسات  ملعارف  األساسية  األبعاد  كل  تُسمي  املعايري 
املعايري  الرتبوي. وتتضمن معظم أطر  النظام  التي تحظى بتقدير 
واملهارات  التعليمية،  باملادة  املتينة  املعرفة  مثل  مشابهة،  عنارص 
التدريس،  تخطيط  ومهارات  املتعلمني،  بشأن  واملعرفة  الرتبوية، 
مواصلة  عىل  والقدرة  التعلم،  بيئة  وإدارة  الطالب،  تعلم  وتقييم 

التطور.

البلدان  بعض  استحدثت  باملعلمني،  الخاصة  املعايري  جانب  وإىل 
املدراء،  هؤالء  وظيفة  املعايري  هذه  وتحدد  املدارس؛  ملدراء  معايري 
املهني،  التطوير  وترشد  الختيارهم،  الالزمة  اإلرشادات  وتقدم 

وتعنيِّ معايري التقييم.

وتشمل الرشوط األساسية للتطبيق الناجح للمعايري ما ييل:

ربط املعايري ربطاً واضحاً بغايات تعلم الطالب؛ $

مواءمة أطر املعايري مع اسرتاتيجية شاملة للنهوض بالتعليم؛ $

انخراط املعلمني ومشاركتهم يف تحديد املعايري؛ $

التقييم والتنقيح بانتظام؛ $

تفادي »النزعة اإلدارية« الفوقية التي تعيق ممارسة التعليم؛  $

إرساء التوازن بني التوجيه املركزي واالستقالل الذاتي املحيل. $

مساءلة املعلمني  3.8

أدائهم  عن  للمساءلة  املعلمني  خضوع  مبدأ  يتسم 
ونوعية تعليمهم بأهمية حاسمة يف ضمان رفعة مكانة 
لذلك  مقابل  مبدأ  وثمة  التعلم.  وتعزيز  التعليم  مهنة 
املعلمني،  أمام  مسؤولة  تكون  أن  ينبغي  الرتبوية  النظم  أن  وهو 
الواجب  املقبولة. ومن  العمل  الفعال وظروف  الدعم  وأن توفر لهم 
من  جزءاً  املساءلة  عىل  باملعلمني  املعنية  السياسة  تركيز  يكون  أن 
تتحول  أن  يجوز  وال  والرتبية؛  بالتعليم  للنهوض  أوسع  سياسة 
الدعوات العامة والسياسية إلخضاع املعلمني للمساءلة إىل تحميلهم 

وزر كل املشكالت يف النظام الرتبوي.

أدائهم  لتقييم  بانتظام  للمعلمني  تقدير  عمليات  إجراء  وينبغي 
ربطاً  واآلراء  التقدير  عمليات  ربط  ويتعني  املهني.  تطورهم  ودعم 
تكويني  طابع  ذات  تكون  وأن  املتواصل  املهني  بالتطوير  وثيقاً 
مربوطة  تكون  وأن  املهنية،  املمارسة  تحسني  عىل  تنصب  بحيث 

بالتقييم واالسرتاتيجية واألهداف عىل مستوى املدرسة.

أداء  يف  قصور  عن  وتقييمه  األداء  تقدير  عمليات  تكشف  وحينما 
واملمارسة  املتواصل  التحسني  ثقافة  فإن  رداءته  عن  أو  املعلمني 
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النقص يف مرحلة مبكرة  التأملية ينبغي أن تضطلع بتحديد أوجه 
وإنشاء نظم داعمة للمعلمني املقرصين وإجراءات لتحسني أدائهم. 
وال يجوز قبل استنفاد مثل هذه التدابري اتخاذ إجراءات ذات طابع 

رسمي أشد تقيض بفصل املعلمني ذوي األداء الضعيف.

عمليات  إدارة  معايري  فإن  بالحوافز  األداء  تقييم  ربط  حال  ويف 
تلك  وتؤدي  وموثوقة.  وشفافة،  منصفة،  تكون  أن  يجب  التقييم 
إىل  واستندت  واإلجحاف،  اإلدارة  سوء  من  عانت  ما  إذا  العمليات 
الهمم.  تثبيط  إىل  املحاباة،  أو  املحسوبية  إىل  أو  ذاتية،  معايري 
املرسومة  املعايري  أداؤهم  يلبي  ال  الذين  املعلمني  تزويد  وينبغي 
بمعلومات واضحة وبناءة ترشح الجوانب التي تحتاج إىل تحسني، 

وطريقة القيام بهذا، وتوفري املساندة لهم لتحقيق ذلك.

املنتظمني  والتقدير  الرصد  عرب  الجودة  ضمان  أنشطة  وبمقدور 
يف  املعلمني  تساعد  أن  وداعمني  مؤهلني  زمالء  يد  عىل  للتعليم 
استخدام الطرق واملمارسات املناسبة وتعزيز تطورهم املهني، بما 

يسهم يف النهوض بنوعية التعليم بوجه عام.

باملعلمني  االستعانة  إىل  املعلمني  تقدير  عمليات  تلجأ  أن  وينبغي 
التعلم  حصائل  يحققون  الطالب  كان  إذا  ما  تحديد  يف  الداعمني 
االقتضاء.  عند  املناسبة  التصحيحية  التدابري  تنفيذ  ويف  املنشودة 
فإن  املعلمني  تقدير  عمليات  أمر  يتوىل مفتشون خارجيون  وحينما 
املعلمني،  نفوس  يف  والشك  الخوف  مشاعر  إثارة  إىل  يؤدي  ذلك 
بالعمليات  اإلخالل  إىل  املفتشني  هؤالء  زيارات  تؤدي  أن  ويمكن 
صفوف  يف  والتوتر  القلق  أحاسيس  ونرش  املدرسية  الروتينية 
يمتلك  أن  ينبغي  الدراسات  هذه  بمثل  القيام  حال  ويف  املعلمني. 
ودعم  لتقدير  الالزمة  والصفات  والكفاءات،  املعارف،  املفتشون 
تكون  أن  ويتعني  ومنصف.  وموضوعي،  مطرد،  بشكل  املعلمني 
معلومات  توفري  عىل  الرتكيز  مع  عقابية،  ال  بناءة  التفتيش  عمليات 
بعد يوم  تكوينية لدعم التطوير املتواصل. وثمة ابتعاد يتزايد يوماً 
إىل  ذلك  عن  عوضاً  التوجه  فيتم  الخارجية  التفتيش  عمليات  عن 
اعتماد نظم مدرسية متسمة بروح الزمالة واملرونة لتقييم املعلمني.

تتعلق  أحكاماً  تتضمن  أن  باملعلمني  الخاصة  للسياسة  ينبغي  كما 
بتقييم أداء القادة املْدرسيني.

إدارة املدارس  3.9

املعلمني  تحفيز  يف  حاسماً  عامالً  املدارس  إدارة  تُعترب 
واالحتفاظ  وأدائهم،  املعلمني،  معنويات  يف  ثم  )ومن 
الرتبوية.  والحصائل  املتعلمني  أداء  يف  وكذلك  بهم( 
وتتضمن عواقب الترصيف الرديء لشؤون املدارس تغيب املعلمني 
للدروس  املعلمني  وإعطاء  باملواعيد،  التزامهم  وقلة  العمل  عن 
واجباتهم  بأداء  قيامهم  عن  كبديل  املضبوطة  غري  الخصوصية 
غري  واملسلكيات  الجنساني  العنف  وانتشار  األساسية،  التعليمية 
املهنية األخرى، وهي أمور ترض جميعاً باملتعلمني. وتشمل العوامل 

املعلمني؛  أفضل  اجتذاب  املدارس  بإدارة  للنهوض  األساسية 
تشتّد  التي  املواقع  يف  املعلمني  وتوفري  املعلمني؛  إعداد  وتحسني 
املمتازين؛  املعلمني  الستبقاء  الحوافر  وتقديم  إليهم؛  فيها  الحاجة 
وتحميلهم  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  املدرسيني  القادة  وتدريب 
مادية  بيئات  عىل  والحفاظ  بأدوارهم؛  الفعال  االضطالع  مسؤولية 

وثقافية تدعم التعليم والتعلم الفعالني.

ترصيف  وتعزيز  الناجحة  املدارس  يف  القيادة  دور  ويحظى 
تفتقر  البلدان  من  الكثري  أن  عىل  جيد.  بتوثيق  املعلمني  شؤون 
تجري  إذ  وإعدادهم،  املدرسني  القادة  لتحديد  اسرتاتيجيات  إىل 
عىل  تدريبهم  دون  بالتعليم  القائمني  صفوف  من  عادة  ترقيتهم 
نهاية  يف  املدرسيون  القادة  ويتحمل  واملعلمني.  املدارس  إدارة 
املدارس؛  تعليم ضمن  من  املتعلمون  يتلقاه  عما  املسؤولية  املطاف 
التعليميني، بما يف ذلك  التعليميني وغري  املوظفني  إدارة ودعم  وعن 
البيئة  وعن  مواعيدهم،  ودقة  الحضور  عىل  املعلمني  مواظبة  رصد 
السياسة  تتضمن  أن  الواجب  ومن  املدارس.  يف  واملعنوية  املادية 
االضطالع  من  املدارس  مدراء  لتمكني  أحكاماً  باملعلمني  الخاصة 
املدرسيني  القادة  لتحديد  أحكام  ذلك  يف  بما  الحاسم،  الدور  بهذا 
املناسب  التدريب  وتوفري  بهم؛  واالحتفاظ  وتوظيفهم،  املوهوبني، 
املنتظمة  والعمليات  املتواصل(؛  املهني  والتطوير  األويل  )التدريب 

لتقييم/تقدير القادة املدرسيني.

يف  الهام  الدور  ذات  األخرى  املعنية  والجهات  املجموعات  بني  ومن 
ورابطات  اإلدارة،  مجالس  وأعضاء  األمور،  أولياء  املدارس  إدارة 
املحلية، ومسؤولو  املجتمعات  أولياء األمور/املعلمني، وأفراد وقادة 

الرتبية املحليون، واملوظفون التعليميون وغري التعليميني.

اآلخرين،  املصلحة  بالرشاكة مع أصحاب  املدرسة،  قيادة  وتضطلع 
منها  املادية  املدرسية،  البيئة  وصون  إيجاد  عن  باملسؤولية 
والثقافية، واآلمنة، واملناسبة لألغراض املنشودة منها، والقادرة عىل 

تعزيز الرتبية ذات النوعية الجيدة.
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الفصل 4
املراحل

يبحث الفصل 4 يف بعض املسائل العملية املتصلة بعملية إعداد سياسة خاصة باملعلمني. ويرتبط هذا الفصل 

ارتباطاً لصيقاً بالفصل 5 الذي يتناول جوانب أساسية يف تنفيذ السياسة الوطنية إلعداد املعلمني. ويتطلب 

نجاح عملية إعداد السياسة أن تكون حسنة التخطيط منذ البداية. وتعترب وزارة/إدارة الرتبية جهة فاعلة 

أساسية يف تنظيم العملية املذكورة، وتحديد الهيئات ذات الصلة املنخرطة فيها، وإطارها الزمني، وتكاليفها. 

وغالباً ما يكون إعداد السياسات الخاصة باملعلمني مهمة معقدة، وليس هناك من نهج شامل لهذه السياسات 

»يصلح لكل الحاالت« نظراً ألنها تتأثر بشدة بسمات سياقها املحدد.
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املراحل األساسية يف إعداد سياسة وطنية   4.1
خاصة باملعلمني

كأداة  باملعلمني  الخاصة  السياسة  إلعداد  إطاراً   4 الفصل  يعرض 
للعملية.  البارزة  العنارص  تحديد  من  السياسات  واضعي  لتمكني 
قلما  وتنفيذها  السياسة  أنشطة صياغة  بأن  اإلقرار  يتعني  أنه  عىل 
متأصل،  بشكل  سياسية  عملية  فهي  منطقياً-تقنيا.  تمريناً  تكون 
املتنافسة. وعىل  واألهداف  األولويات  بني  مقايضات  إجراء  وتتطلب 
ومتسماً  للجدل  مثرياً  العادة  يف  يكون  السياسة  وضع  فإن  هذا 

بالرصاعات والنزاعات االجتماعية.

عملية  هو  السياسة  استحداث  فإن  بالقيم  مشوب  وكتمرين 
تلقى  بينما  بالتفضيل  األصوات  بعض  فيها  تحظى  معيارية 
املجتمع.  القوة يف  فوارق  يعكس  ما  التهميش، وهو  أخرى  أصوات 
عموماً  املصلحة  ألصحاب  املفيدة  املشاركة  أن  يف  السبب  هو  وهذا 
الخصوص. ومن  هي عنرص حاسم عىل وجه  وللمعلمني خصوصاً 
عما  النظر  بغض  املعنيني،  كل  أصوات  إىل  االستماع  ضمان  املهم 

يتمتعون به من سلطة أو نفوذ داخل عملية السياسة وخارجها.

أسايس  عنرص  إنها  بل  فحسب  لهم  حقاً  املعلمني  مشاركة  وليست 
ما  عىل  املعلمني  انخراط  وينطوي  للسياسة.  الناجح  التنفيذ  يف 
يكفل  أن  يجب  االنخراط  هذا  أن  إذ  املشورة؛  تقديم  يتجاوز 
بجودة  للنهوض  الرضورية  التغريات  تحديد  يف  العميق  إرشاكهم 

التعليم عىل الصعيد العميل )مرحلة التنفيذ(.

عملية  يف  املتنوعة  واألصوات  الواسعة  املشاركة  ضمان  ويؤدي 
عند  السياسة،  هذه  تحظى  أن  احتماالت  زيادة  إىل  السياسة  إعداد 
واملوظفني  املعنية،  والجهات  العام،  الجمهور  بمساندة  اكتمالها، 

امليدانيني الذين سيعهد إليهم بتنفيذها، واملمولني.

ويحدد الفصل 4 عدداً من املراحل يف عملية إعداد السياسة، بما يف 
ذلك ما ييل:

التي  $ املشكالت  أو  املسائل  تحديد  األعمال:  جدول  وضع 
عليها،  واملوافقة  الحكومي،  االهتمام  من  املزيد  تتطلب 
بالسياسة  املتعلق  األعمال  جدول  ينبثق  وقد  وتوضيحها. 
الخاصة باملعلمني من مصادر أخرى غري الحكومة، مثل الرأي 
العام، ونقابات املعلمني. وبغض النظر عن طبيعة املصدر فإن 

الحكومة تضطلع بدور حاسم يف تنفيذ جدول األعمال هذا.

السياق،  $ تحليل  عىل  هنا  الرتكيز  ينصب  السياسة:  صياغة 
هذه  وتشتمل  الخيارات/االختيارات.  ووضع  املبادئ،  واعتماد 

اللحظة عىل عدد من العمليات املرتابطة بما فيها ما ييل

السياسات  # تحليل  يُعترب  االحتياجات:  تحليل/تشخيص 
أنه  إذ  السياسات،  خيارات  وضع  جوانب  من  هاماً  جانباً 
بشأن  التوصيات  واتخاذ  للحالة،  املنتظمة  الدراسة  يكفل 
السبل  وتحديد  فورياً،  اهتماماً  تتطلب  التي  املسائل 
الالزمة للعناية بأمرها. ويتطلب وضع خيارات السياسات 

النظر  وكذلك  بها،  املتعلقة  بالتكلفة  اهتماماً  واختياراتها 
ما بعد  األفضل. ويف سياقات  املناسبة  السياسات  أدوات  يف 
إىل  خاص  اهتمام  توجيه  ينبغي  والكوارث  النزاعات 
ونرشهم،  املعلمني  توفري  ذلك  يف  بما  األساسية  الجوانب 
السالم، واملصالحة،  بناء  املعلمني كعنارص نشطة يف  ودور 
أساسياً يف تحليل  والتأهب للكوارث. وتمثل البحوث مكوِّناً 
الذي  وما  معروف  هو  ما  بشأن  البيِّنات  وتحديد  األوضاع، 
بعض  عن  مجملة  صورة   3 الفصل  ويوفر  ناجحا.  يُعترب 

الجوانب األساسية والبيِّنات املعنية.

تستهدي  # أن  ينبغي  السياسة:  أثناء صياغة  املبادئ  اعتماد 
املتمحورة  املبادئ والعوامل  العملية بمجموعة واضحة من 
هذه  مثل  وتشمل  والتعلم.  التعليم  بجودة  االلتزام  حول 
وشمولية  شاملة  وسياسة  باإلنصاف،  التزاماً  املجموعة 

مجدية ومستدامة ماليا.

يكون  # أن  ينبغي  واختياراتها:  السياسة  خيارات  وضع 
تحليل  مع  متسقاً  واختياراتها  السياسة  خيارات  توليد 

الحالة يف البلد املعني ومع املبادئ املعتمدة.

السياسة  $ عىل  املوافقة  عملية  تعتمد  االعتماد/القرار: 
فإن  البلدان  من  الكثري  ويف  القطري.  السياق  عىل  واعتماِدها 
الحكومة،  برنامج  يف  أساسية  دعامة  تُعترب  النهائية  السياسة 
التماساً  الربملان  عىل  لعرضها  نهائية  مسودة  إعداد  يتم  ولذلك 
السياسة املعنية تضحي  ملوافقته عليها. ويف حاالت أخرى فإن 
الرتبية.  الرتبية، وتتطلب موافقة وزير  وثيقة من وثائق وزارة 
وتكون عملية تحويل السياسة إىل قانون مداراً للجدل، وهو ما 

قد يتضمن رفع دعاوى قانونية.

الفصل 5 بشكل مستفيض مسألة  $ يتناول  التنفيذ -التعميم: 
الفعال  التنفيذ  تعزيز  وينبغي  املعتمدة.  السياسة  تنفيذ 
الحسن  التصميم  ذات  التعميم  حمالت  خالل  من  للسياسة 
املعنية. ويمكن لالهتمام اإلعالمي أن  الجهات  واملوجهة إىل كل 

يسهم يف ضمان تفهم الجمهور العام للسياسة ودعمه لها.

السياسة  $ إعداد  عملية  تتضمن  أن  ينبغي  والتقييم:  الرصد 
خطة واضحة للرصد والتقييم تتوىل استعراض فعالية الخطة 
تحقق  كانت  إذا  ما  وتحديد  املحددة  املشكالت  معالجة  يف 
والتقييم  الرصد  عملية  تكون  أال  ويتعني  املرجوة.  التغيريات 
التكويني  الرصد  تتضمن  أن  ينبغي  إذ  نهائي،  طابع  ذات 
 5 الفصل  )يوفر  تنفيذها  أثناء  السياسة  لتعديل  واملتواصل 

مناقشة مستفيضة بهذا الشأن(.
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أدوار ومسؤوليات الهيئات ذات الصلة يف صياغة سياسة وطنية خاصة باملعلمني  4.2

املنخرطة  املختلفة  الفاعلة  الجهات  ألدوار  الواضح  التوزيع  يتسم 
فإن  وهكذا  للسياسة.  الفعال  لإلعداد  بالنسبة  باألهمية  العملية  يف 
املعنية  بالسياسة  تتعلق  عملية  أية  يف  الحاسمة  الخطوات  بني  من 
باملعلمني تحديد الجهات املعنية املناسبة. وتضطلع الجهات املعنية 

السياسة.  لعملية  املختلفة  املراحل  يف  متفاوتة  بأدوار  املتباينة 
العادة  القرار هي يف  االعتماد/اتخاذ  املثال فإن مسألة  وعىل سبيل 
عملية  عرب  باملعلمني  الخاصة  السياسة  تمر  إذ  للربملان،  عائد  حق 
ترشيعية. ويورد الجدول 1.4 بعضاً من الجهات املعنية الرئيسية. 

األدوارالهيئة/املنظمة

 املعلمون وممثلوهم

)مثل نقابات املعلمني(

e  توفري خربات املعلمني الحقيقية والعملية
e التعبري عن شواغل/احتياجات املعلمني
e املشاركة يف صياغة السياسات وإقرارها

الحكومة

  بما يف ذلك وزارة الرتبية ووزارة املالية )من 

الواجب يف الدول االتحادية إرشاك حكومات األقاليم/

املقاطعات/الواليات، وال سيما حينما تتمتع بسلطات 

موازية فيما يتعلق بالرتبية وجمع اإليرادات(

e تسهيل العملية
e االضطالع بمسؤولية ضمان اعتماد السياسة وتوفري املوارد الكافية لها
e تيسري تقدير االحتياجات
e قيادة العملية املتعلقة بالسياسة

األكاديميون والباحثون »مراكز البحوث« 

)مثل معاهد السياسات والبحوث(

e توفري الخربات، واملدخالت، والبيِّنات التي يُسرتشد بها يف خيارات السياسة
e املشاركة املحتملة كأعضاء يف فريق العمل املعني بالتحليل املؤسيس/صياغة السياسة

القادة املدرسيون 

)املدراء ونوابهم(
e توفري خربات وفهم املنخرطني يف إدارة املدارس

أولياء األمور وممثلوهم 

)مثل رابطات أولياء األمور - املعلمني(

e التعبري عن احتياجات/شواغل أولياء األمور/املجتمعات املحلية
e العمل كحلقة وصل مع املجتمعات املدرسية

الطالب وممثلوهم

)مثل املجالس التمثيلية للطالب(

e  غالباً ما تُغفل هذه األدوار. وينبغي إرشاك املتعلمني يف املساعي املبذولة الستحداث السياسات
الرتبوية عموماً، وسياسات إعداد املعلمني خصوصا.

التعبري عن احتياجات ومصالح الرشكات واألعمال عند إعداد السياسة. eالقطاع الخاص
e  ويف العديد من البلدان فإن هذه األطراف تعمل كجهات مقدِّمة للخدمات الرتبوية عىل مختلف

األصعدة، بما يف ذلك توفري خدمات إعداد املعلمني يف بعض الحاالت عرب مؤسسات التعليم العايل.

ل العملية. eالوكاالت الدولية يمكن أن تموِّ
e .توفري الضوابط واملوازين املتعلقة باملساءلة
e .دعم صياغة السياسة
e .املساعدة التقنية
e .بناء القدرات

 الجهات التنظيمية الخاصة باملعلمني/
التدريس ) مجالس املعلمني(

e توفري منتدى الستحداث السياسات/تقديم املدخالت بقيادة املهنيني

الجدول 4.1: الجهات املعنية/الهيئات ذات الصلة املنخرطة يف عملية السياسة

املصدر: إعداد املعلمني
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املعنية  الجهات  من  بعٍض  إىل   27 الصفحة  يف  الجدول  ويشري 
العملية  يف  إرشاكها  ينبغي  التي  الصلة  ذات  والهيئات  الرئيسية 
املتعلقة بالسياسة. ومن األفضل تحديد القائمة الخاصة بكل حالة 
عىل املستوى القطري. ويتطلب االنخراط الفعال للهيئات والجهات 
االجتماعي  الحوار  إجراء  خاللها  من  يمكن  آليات  إنشاء  املعنية 
املشاركة  أن  كما  املعنية.  والجهات  الحكومية  السلطات  بني 
الوصول  ذلك  يف  بما  واالنفتاح  الشفافية  من  ثقافة  تتطلب  املفيدة 

إىل املعلومات.

تحديد التكاليف  4.3

الخاصة  بالسياسة  املتعلقة  املالية  الجوانب  دراسة  الواجب  من 
يف  الفشل  ويعترب  إعدادها.  عملية  من  مبكرة  مرحلة  يف  باملعلمني 
امليزانية  وعمليات  السياسات  وضع  جهود  بني  الفعال  الربط 
تنفيذ  ضعف  يف  املساهمة  الرئيسية  العوامل  بني  من  الوطنية 
املشكلة،  أولوية  عىل  جديدة  سياسة  تمويل  ويعتمد  السياسات. 
سياسات  وضع  وعند  لتنفيذها.  الالزمة  املوارد  وتوافر  والتكاليف، 
الخطط  ضمن  بوضوح  تحدد  أن  يجب  أولويتها  فإن  جديدة 
فإن  ذلك  عن  وفضالً  الرتبوي.  للقطاع  األجل  واملتوسطة  الطويلة 
ييل  وفيما  وواقعية.  متأنية  ميزنة  إىل  تحتاج  الجديدة  السياسة 
التي  الرضورية  التكاليف  مجاالت  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل 

يجب توفريها:

تعيينهم  $ ينبغي  الذين  واملعلمني  حاليا  املعينني  املعلمني  رواتب 
يلقي  ذلك  فإن  األوقات،  أغلب  )يف  التعليم.  مستويات  كل  يف 
القدر  نفس  تتطلب  التي  الهامة  األخرى  التكاليف  عىل  بظالله 

من االهتمام(. 

تكلفة توفري تدريبات أولية ومستمرة تتسم بالجودة للمعلمني:  $
املعلمني  تدريب  بمؤسسات  الخاصة  واملعدات  التحتية  البنية 

وكذلك طاقم التدريس واإلدارة. 

مواد التعليم والتعلم.  $

مخصصات لضمان النرش العادل للمعلمني املؤهلني.  $

مع  $ للمعلمني  جيدة  عمل  وظروف  كريمة  حياة  توفري  تكاليف 
االهتمام بسياقات الحرمان والتعداد السكاني. 

الحوافز األخرى الالزمة لجذب شباب رجال ونساء للتدرب كي  $
يصبحوا معلمني. 

إجراء أبحاث حول التعليم والتعلم وخالفه. $

بعض الرشوط الالزمة للنجاح   4.4 
يف وضع سياسة خاصة باملعلمني

خاصة  سياسة  إعداد  يف  للنجاح  املهمة  الرشوط  من  العديد  هناك 
باملعلمني:

والهياكل  $ والسياسات  الجديدة  السياسة  بني  االتساق 
ينبغي  باملعلمني  خاصة  جديدة  سياسة  طرح  عند  القائمة: 
عىل  السياسة  هذه  تأثري  كيفية  لدراسة  شامل  تحليل  إجراء 
وجدت،  إن  التغيريات،  ماهية  ومعرفة  القائمة  السياسات 
فإن  ذلك  عن  وفضالً  القائمة.  السياسة  عىل  إدخالها  الواجب 
تبني  أن  باملعلمني  الخاصة  بالسياسة  متعلقة  عملية  أي  عىل 
بني  التناسق  ضمان  املهم  من  أن  كما  فعال.  قائم  هو  ما  عىل 
األخرى،  والوزارات  الرتبية  وزارات  شعب/إدارات  مختلف 

وكذلك بني مختلف مستويات النظام الرتبوي.

التخطيط  $ يتسم  الشامل:  االسرتاتيجي  التخطيط 
االسرتاتيجي املتكامل بأهمية حاسمة لإلعداد الفعال للسياسة. 
يف  أصيالً  أن تكون جزءاً  باملعلمني من  املعنية  للسياسة  بد  وال 
االسرتاتيجية  الخطط  يف  وكذلك  األخرى  الرتبوية  السياسات 

الكلية للحكومات.

الرئيسية  $ املعنية  الجهات  هم  املعلمني  إن  املعلمني:  إرشاك 
بأهمية  ودعمهم  تفهمهم  ويتسم  بهم،  الخاصة  السياسات  يف 
مع  اجتماعي  حوار  إجراء  وباملستطاع  التنفيذ.  لنجاح  حيوية 
لصياغة  املختلفة  املراحل  خالل  متباينة  بأشكال  املعلمني 

السياسة وأطوار تنفيذها.

عملية  $ تنظر  أن  ينبغي  بالبيِّنات:  مستنرية  سياسة  إعداد 
سياسة  تصميم  بغية  املتاحة  البيِّنات  يف  السياسة  إعداد 
ذلك  ويتطلب  أفضل.  حصائل  تحقيق  إىل  تؤدي  للمعلمني 
البحوث  بني  منتظماً  وتكامالً  البحوث  إجراء  عىل  وطنية  قدرة 
البيانات  جمع  أو  إدارة  يستدعي  أنه  كما  والسياسات. 

الستخدامها يف عملية السياسة الخاصة باملعلمني.

عملية  $ يف  النامية  البلدان  انخراط  يُعترب  القطري:  االنخراط 
بشأن  باريس  إلعالن  األساسية  املبادئ  بني  من  السياسات 
املعني يف وضع  البلد  قيادة  املعونة. ويكفل ذلك إرشاك  فعالية 
املانحني  والتزام  الوطنية  اإلنمائية  االسرتاتيجيات  وتنفيذ 
القدرات  تطوير  ومساندة  للرشكاء  القطري  االنخراط  باحرتام 

الوطنية.

البرشية  $ للموارد  الرتبية  إدارة  أو  وزارة  امتالك  يعترب  القدرة: 
عنه  غنى  ال  رشطاً  الوافية  التقنية  الخربات  ذات  الرضورية 
إجراء  وينبغي  باملعلمني.  خاصة  سليمة  سياسات  الستحداث 
املوظفون  يكون  أن  لضمان  التدريبية  لالحتياجات  تقدير 
السياسة  عملية  إدارة  عىل  قادرين  الحكوميون  واملسؤولون 

وتنفيذها بصورة فعالة.
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اإلطار الزمني وخارطة الطريق  4.5

إعداد سياسة  عملية  تنظيم  تتوىل  التي  الرتبية  إدارة  أو  وزارة  عىل 
البداية، برسم خارطة طريق جلية  خاصة باملعلمني أن تقوم، منذ 
الهيئات  وتعيني  وأطوارها،  العملية  مراحل  توضيح  عىل  تشتمل 
ويتسم  وتكاليفها.  الزمني،  وإطارها  فيها،  إرشاكها  املزمع  املعنية 
جانب  من  الدعم  ضمان  يف  حاسمة  بأهمية  زمني  إطار  توفري 
خارطة  تساعد  أن  ويمكن  األخرى.  املعنية  والجهات  املعلمني 
الطريق عىل تحديد معالم كيفية تنفيذ أهداف السياسة وإنجازها.

السياسة عىل  الواضح لألولويات ضمن  التحديد  أن يساعد  ويمكن 
األنشطة  الذي سيتم بموجبه إطالق  الزمنية والرتتيب  األطر  تقرير 
بعض  نجاح  يعتمد  وقد  قدما.  السياسة  بغايات  الدفع  إىل  الرامية 
غايات السياسة عىل أغراض سياسات أخرى جاٍر تحقيقها. ولذلك 
تشكل  قد  السياسة  غايات  أو  األنشطة  لبعض  الزمنية  األطر  فإن 

مرتكزات لألنشطة األخرى.

أداة  الفصل  هذا  بحثها  التي  بالسياسة  املتعلقة  العملية  وتوفر 
املهم  من  أن  عىل  باملعلمني.  الخاصة  السياسات  لصياغة  تحليلية 
هذا  وعىل  البسيطة.  بالعملية  ليس  السياسة  إعداد  بأن  اإلقرار 
سياسة  إلعداد  مرن  كدليل  املقرتح  اإلطار  استخدام  ينبغي  فإنه 

خاصة باملعلمني.
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الفصل 5
التنفيذ

ينبغي أن تكون خطط التنفيذ قد قطعت شوطاً بعيداً بالفعل كجزء من عملية إعداد السياسة، مع إطار زمني 

وخريطة طريق مناسبني للبلد وللنظام الرتبوي الذي رسم مالمحه واضعو السياسة. ويتسم تنفيذ السياسة 

الخاصة باملعلمني بالتعقيد وهو مرهون بعدد من العوامل السياسية، واالجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، 

علماً بأن العديد منها قد يكون خارج نطاق الرتبية. وللتنفيذ طابعه القطري الخاص، وال بد له من أن يأخذ يف 

االعتبار السياسات الحكومية الكلية، والقدرات والوجهة السياسية، وحالة النظام الرتبوي ومهنة التعليم، والقوى 

السياسية واالجتماعية الفاعلة.
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وتشري بحوث التنفيذ الفعال إىل رضورة القيام بما ييل:

تمحور اإلصالحات حول الطالب والتعلم؛ $

بناء قدرات املوظفني املهنيني؛ $

ضمان القيادة واالتساق عىل مستوى املدرسة والنظام؛ $

استخدام الحوار املناسب لضمان إرشاك أصحاب املصلحة منذ  $
البداية؛ 

التقييم الصارم وذو الجودة العالية للسياسة. $

املثىل  الوسيلة  يف  البت  عند  فيها  النظر  يجب  التي  األسئلة  وتشمل 
أو  للحكومة،  أو حملة  برنامجاً  كانت  إذا  ما  أي  السياسة،  لتطبيق 
من كل  أو مزيجاً  أو ترشيعات،  إدارية،  أو  قرارات/قواعد تنفيذية 

ذلك، ما ييل: 

ما الذي سيخلِّف أعظم األثر يف السياق القطري؟ $

ما هي املوارد البرشية الالزمة والتكاليف املالية؟ $

ما هي التكاليف مقابل مقايضات األثر؟ $

العملية الترشيعية واالعتماد  5.1

الوطنية  الترشيعات  خالل  من  السياسة  تنفيذ  يضفي 
تتمتع  الوطنية  القوانني  أن  حيث  قاطعاً،  سياسياً  بعداً 
املجتمعات  يف  بالدستور  يتعلق  فيما  العليا  باملكانة 
وإجراءات  بالتمويل  املصحوبة  الترشيعات  وتعزز  الديمقراطية. 

التنفيذ اإلدارية من فرص النجاح يف تطبيق السياسة.

إىل  والقانوني  التقني  الدعم  وتقديم  التخطيط  ألنشطة  وينبغي 
الالزمة(  )القوانني  الالزم  القانون  بشأن  البلد  يف  الترشيعية  الهيئة 
الحسبان  يف  تأخذ  أن  باملعلمني  خاصة  وطنية  سياسة  لتنفيذ 
التقني  الدعم  ويعترب  املحتملة.  والنكسات  والتأخريات،  التكاليف، 
املراحل،  مختلف  يف  أساسياً  السياسات  واضعو  يقدمه  الذي 
الربملانية؛  االستفسارات  عىل  واإلجابة  الترشيعات؛  صياغة  أي 
املعنية؛  والجهات  السياسية  املصالح  مجموعات  مع  والعالقات 
عني ووسائل اإلعالم؛ والعمل بعد  والسعي إىل استقطاب تأييد املرشِّ

اعتماد السياسة عىل صقل الترشيعات أو أحكام التنفيذ.

القرارات التنفيذية أو اإلدارية  5.2

تطبيق  نحو  اإلدارية  أو  التنفيذية  املسارات  تكون  قد 
الوطنية،  الحمالت  أو  الربامج  ذلك  يف  بما  السياسة، 
أكثر اتساماً بفعالية التكاليف من حيث املوارد البرشية 
واملالية، ولو أن من األصعب عليها تحقيق األثر املنشود دون توافر 
تكليف  ويمكن  مايل.  ودعم  سياسية  سلطة  من  رضوري  هو  ما 

أخرى  إدارة  أو  وكالة  أو  الرتبية  وزارة  ضمن  السياسات  واضعي 
تكون  وقد  التنفيذ.  يف  باملساعدة  املعلمني  بإدارة/تشغيل  معنية 
آليات  الالمركزية  النظم  يف  والسيما  للتنفيذ  التوجيهية  املبادئ 

دعم فعالة.

األدوات والجدول الزمني للعمل  5.3

السياسات  تنفيذ  صكوك  أو  أدوات  تشمل  أن  يمكن 
خطة للعمل، وإطاراً منطقياً، وخطة للتطبيق، ومبادئ 
تتضمن  أن  وينبغي  مماثلة.  أدوات  أو  توجيهية 
والقدرات  والعوائق  الالزم،  الوقت  يراعي  زمنياً  إطاراً  الصكوك 

املتعلقة بوضع السياسة موضع التنفيذ.

نجاح  احتماالت  من  الحسنة  الصياغة  ذات  العمل  خطة  وتزيد 
السياسة،  غايات  لتطبيق  طريق  خريطة  وتوفر  التنفيذ، 
إىل  الخطة  هذه  تستند  أن  وينبغي  وبرامجها.  واسرتاتيجياتها، 
السيايس.  والتوقيت  املحددة،  واملسؤوليات  واألدوار  املقررة،  املوارد 

وتتضمن عنارص خطة العمل ما ييل:

بيان أنشطة مربوط بالسياسة والغاية االسرتاتيجية/الربمجية؛ $

واملؤرشات  $ القياس،  وعالمات  املستهدفة،  واألرقام  النواتج، 
املتصلة بالتنفيذ؛

اإلطار الزمني للتنفيذ؛ $

أو  $  )SIME( الرتبية  شؤون  بإدارة  الخاص  املعلومات  نظام 
شؤون املعلمني )SIMT( أو نظام معلومات مكافئ؛

تكاليف األنشطة باملقارنة مع امليزانية اإلجمالية لخطة العمل؛ $

موارد التمويل، والرشكاء العامون والخاصون واإلنمائيون؛  $

الهياكل، واألدوار، واملسؤوليات املتعلقة بالتنفيذ. $

الجهات  شتى  بني  حواراً  تتطلب  الفعالة  العمل  خطة  أن  كما 
بمهام وأدوار مختلفة،  التي تضطلع  املؤسسية والسياسية  الفاعلة 

بما يف ذلك ما ييل:

إدارات/مكاتب/وكاالت وزارة الرتبية أو سلطة الرتبية؛ $

الوزارات أو الوحدات الحكومية املسؤولة عن الشؤون املالية أو  $
العمل ولوائح  امليزانيات، وتوظيف وتشغيل املعلمني، وعالقات 
أماكن العمل، والسياسات ذات الصلة مثل الصحة واملستويات 

الرتبوية املتمايزة؛

السلطات الالمركزية؛ $

ونقاباتهم/منظماتهم  $ املعلمون  فيهم  بمن  املصلحة،  أصحاب 
)وهي أطراف بالغة األهمية بالنظر إىل أدوارها ومسؤولياتها(؛ 
وأرباب  الخاص،  للقطاع  التابعون  الرتبوية  الخدمات  ومقدمو 
مقدمو  أو  املعلمني  إعداد  ومؤسسات  األعمال،  وهيئات  العمل 
خدمات إعداد املعلمني، والهيئات املهنية مثل مجالس املعلمني، 
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املحلية/ املجتمعات  وممثلو  األمور/املعلمني،  أولياء  ورابطات 
القرى، واملنظمات غري الحكومية؛ 

الرشكاء اإلنمائيون. $

تسويات  الخطة  تنفيذ  بشأن  للحوار  السيايس  الطابع  ويتضمن 
بشأن ترتيب األنشطة من حيث األولوية وطريقة تنفيذها. وينبغي 
ذات  لألنشطة  إلغاءات  أو  تأجيالت،  أو  تنقيحات،  حدوث  توقع 

األولوية األدنى بغية تحقيق الحد األقىص من االلتزام واالنخراط.

وحال املوافقة عىل الخطة فإنه يتعني تحديد تكاليفها بشكل كامل، 
القائمة، أو من الجهات  وتمويلها، قدر املستطاع، من ضمن املوارد 
وينبغي  الحاجة.  عند  الدوليني  الرشكاء  و/أو  الوطنية  املعنية 
وتوقيت  الزمن،  مع ميض  الخطة  امتداد  عىل  التنفيذ  تمويل  ضمان 

ذلك بحيث يتوافق مع دورات ميزانية الحكومة والسلطة الرتبوية.

خطة  بمقدور  فإن  التنفيذ  سياق  مع  املناسبة  املواءمة  حال  ويف 
التنفيذ  ذلك  عن  املسؤولني  يساعدا  أن  املنطقي  اإلطار  أو  التطبيق 
الربامج.  أو  االسرتاتيجيات  تشغيل  طريق  عىل  التقدم  تتبع  يف 
واألرقام  واألغراض،  واألهداف،  الغايات،  األدوات  هذه  مثل  وتربط 
املستهدفة، والنواتج املنشودة، من خالل األنشطة املزمعة، بمؤرشات 
تحدد  أن  لألدوات  ويمكن  منها.  التثبت  وبوسائل  للقياس  قابلة 
يف  املنخرطني  بني  التعاون  تطوير  عىل  وتساعد  والوجهة،  الغرض 
الالزمني  والتدريب  املعرفة  مستخدموها  يمتلك  أن  رشيطة  التنفيذ، 
مع  التنفيذ  مواءمة  يف  املرونة  عىل  والحفاظ  بفعالية،  الستعمالها 
املتاحة  الفرص  تقييد  عدم  وضمان  املتغرية،  والعقبات  الظروف 

لتلقي مدخالت مفيدة من الجهات املعنية.

بصورة  توضح  التي  التوجيهية  املبادئ  من  التنفيذ  يستفيد  وقد 
املبادئ  السياسة. ويمكن أن تكون  العملية لتنفيذ  الجوانب  مفصلة 
التوجيهية وقوائم التدقيق نافعة بشكل خاص لتلك الجهات الفعالة 

واملعنية غري املنخرطة بشكل مبارش يف إعداد السياسة.

الرصد والتقييم  5.4

الصكوك  ذات  والتقييم  الرصد  خطة  تشكل  أن  ينبغي 
أن  ويتعني  للتنفيذ.  أي خطة  من  أصيالً  املناسبة جزءاً 
عن  مسؤولة  املخصصة  والتقييم  الرصد  وحدة  تكون 
املوارد  كانت  ما  إذا  فيها  أن تكون عضواً  أو  الخطة  وحدة تصميم 

البرشية أو املالية محدودة.

ويمكن توزيع أنشطة الرصد عىل النحو التايل:

واستنباط  $ العوائق،  وتحديد  التقدم،  لتقدير  املنتظم  الرصد 
الحلول للمشكالت حال نشوئها؛

والتقييم  $ الرصد  خرباء  يعدها  التي  املنتظم  الرصد  تقارير 
الوقت  يف  األساسيني  القرارات  واضعي  إىل  املعلومات  لتقديم 

الحقيقي بشأن العوائق واإلجراءات التصحيحية املستصوبة؛

عملية  $ يف  األساسية  املعنية  الجهات  مع  سنوي  استعراض 
الخيبات،  إيضاح  املعنية  للجهات  تتيح  رصيحة  تشاورية 

والنجاحات، والتغيريات الالزمة يف خطة التنفيذ؛ 

املستوى  $ رفيع  الستعراض  كأساس  السنوي  األداء  تقرير 
لإلنجازات، وأوجه القصور، والتحسينات يف الخطط املقبلة.

وباإلضافة إىل الرصد فإن الحاجة تدعو إىل التقييم لكشف النقاب 
نهاية  أو  املدة  ملنتصف  تقييم  وبمقدور  ذلك.  وأسباب  حدث  عما 
املدة يجريه عاملون مستقلون أن يقيم األثر والحصائل، واألهمية، 
أسباب  ذلك  جانب  إىل  يحدد  وأن  واالستدامة،  التكاليف،  وفعالية 

النجاح أو الفشل وأن يستخلص الدروس للمستقبل.

ويتطلب الرصد والتقييم الفعاالن مؤرشات واضحة وقابلة للقياس 
مربوطة بأهداف محدودة من حيث العدد؛ ومنصبة عىل األولويات 
نحو  موجه  أو  النتائج  إىل  مستند  إطار  يف  ومعروضة  الرئيسية؛ 
ومستقرة  ومتسقة  الرتبوي؛  التوازن  النعدام  ومراعية  الحصائل؛ 
املستخدمني.  لكل  بالنسبة  الفهم  وميسورة  التنفيذ؛  دورة  طيلة 
الشأن  أصحاب  جانب  من  مقبولة  تكون  أن  من  للمؤرشات  بد  وال 
أو  االجتماعي  للحوار  املناسبة  اآلليات  اإلنمائيني عرب  الرشكاء  ومن 
النوعية  املعلومات  عىل  االعتماد  تعزيز  يشكل  أن  ويمكن  السيايس. 
يمتد  نهج  عرب  املستقلني  الباحثني  أو  املعنية  الجهات  من  املتوافرة 
أو  النجاح  لقياس  قيماً  مكمالً  عنرصاً  القمة«  إىل  القاعدة  »من 

الفشل ولتعزيز األثر.

الرتتيبات التنظيمية للتنفيذ  5.5

أية جوانب من تنفيذ  يوفر تحديُد من هو املسؤول عن 
السياسة وعىل أي مستوى الوضوَح بشأن املسؤوليات، 
املسؤوليات  تحديد  ويتسم  االتصال.  وخطوط  واملهام، 
بأهمية خاصة بالنسبة ألولئك املنخرطني عىل نحو مبارش أشد مع 
املعلمني،  ومدربو  واملفتشون،  املدارس،  نظَّار/مدراء  أي  املعلمني، 
تحديد  يعترب  كما  املوظِّفة.  والسلطات  املعايري،  تحديد  وهيئات 
الالزمة  واملالية  البرشية  والقدرات  والتنفيذ  القيادة  مسؤوليات 
ما  تعيني  مع  جنب  إىل  جنباً  التنفيذ،  نجاح  يف  أساسياً  عنرصاً 

يعرتض ذلك من عوائق سياسية وغريها.

السياسية  السلسلة  إىل  يكون  ما  أقرب  القيادة  تكون  أن  وينبغي 
الغموض  تفادي  ويتعني  السياسة.  نجاح  لضمان  القرارات  التخاذ 
واضح  بياني  لرسم  ويمكن  واملسؤوليات.  األدوار  يف  البلبلة  أو 

التصميم أن يساعد عىل بيان هيكل وخطوط السلطة/القرارات.
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يجب  ما  وهو  حاسمة،  بأهمية  وافية  تنفيذ  قدرة  توافر  يتسم  كما 
أن يبدأ بتحليل لقدرات الجهات الفاعلة األساسية:

إدارة القطاع العام ومؤسساته؛ $

التنظيم الرتبوي وإدارة املعلمني ودعمهم؛ $

كفاءات فرادى املسؤولني؛  $

والجهات  $ الخاص  للقطاع  التابعون  الرتبوية  الخدمات  مقدمو 
الفاعلة من غري الدول.

وحيث يتم تحديد الثغرات فإنه يتعني االستعداد لتوفري التدريب يف 
بصورة  األخرى  واملهارات  واالتصال،  واإلدارة،  التخطيط،  ميادين 
مسبقة أو متوازية مع التنفيذ باالستعانة بالدعم التقني الخارجي 
أينما  واملحلية  الوطنية  القدرات  تطوير  طريق  عىل  قدماً  للميض 

اقتىض األمر ذلك.

أو  العامة  اإلدارة  أي  الفضىل،  املناسبة  التنفيذ  هياكل  وستعتمد 
الرتبوية القائمة، أو الكيانات الحرة أو املتمتعة باالستقالل الذاتي، 
القطرية  السياقات  الحكومة، عىل  القائمة خارج سلطة  الهياكل  أو 
والقدرات.  واملسؤوليات،  املثىل،  القيادة  بشأن  والقرارات  واإلدارية 

وينبغي أن يستجيب القرار للمسائل املتصلة بما ييل:

اإلنصاف واملساءلة الفعالة والديمقراطية؛ $

األبعاد  $ بشأن  األساسية  القرارات  التخاذ  الرضورية  السلطة 
الكربى للسياسة املعنية باملعلمني؛

اإلدارة والقدرة املالية لإلرشاف عىل التنفيذ؛  $

السياسية  $ الفاعلة  الجهات  مع  الفعالة  التواصل  مهارات 
والعمل  وااللتزام،  للتفهم،  التماساً  األخرى  املعنية  والجهات 

بشأن أهداف السياسة.

تحديد تكاليف التنفيذ  5.6

ينبغي ميزنة كل جوانب التنفيذ 
 بما يف ذلك ما ييل: 

وسيلة التنفيذ وسريورته - تنفيذية/إدارية أو ترشيعية؛ $

خطة العمل والصكوك ذات الصلة؛ $

الرصد والتقييم؛  $

القدرات،  $ وتطوير  واإلدارة،  القيادة،   - التنظيمية  الرتتيبات 
والهياكل.

دون  أو  وطنية  مصادر  من  التنفيذ  تمويل  يتوافر  أن  ويمكن 
والخاصة(،  العامة  املصادر  من  مزيج  أو  العامة  )امليزانية  وطنية 
التمويل  رشوط  تكون  أن  الواجب  ومن  اإلنمائيني.  الرشكاء  وكذلك 
الخارجي واضحة، وأن يتم الحفاظ عىل امللكية القطرية. وبمقدور 
خطة عمل معقولة بشأن السياسة أن تساعد بحد ذاتها عىل حشد 
فإن  تمويلية  ثغرات  وجود  حال  ويف  السياسة.  هذه  لتنفيذ  املوارد 
استنباط  عرب  والخطط  االسرتاتيجيات  تعديل  يتطلب  قد  األمر 
وسائل تنفيذ أكثر اتساماً بفعالية التكاليف من خالل أوجه التآزر 
األهداف  عن  االنتباه  تشتيت  دون  املسؤوليات  وتفويض  اإلداري 

الكلية واألولويات الرئيسية.

عمليات  هي  وتنفيذها  السياسة  إعداد  أنشطة  فإن  وباختصار 
الفعال للسياسة  التنفيذ  السيايس. ويتطلب  معقدة تخضع للجدال 
الخاصة باملعلمني الوعي بالديناميات السياسية والثقافية الخاصة 
وتطلعات  للعوائق،  االهتمام  يويل  للتنفيذ  ونهجاً  سياق،  بكل 
تؤدي  أن  يكفل  بما  القوة،  وعالقات  الرئيسية،  املعنية  الجهات 

السياسة إىل إحداث التغيريات املنشودة. 
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خاتمة 
وأصحاب  السياسات  واضعي  مساعدة  قصد  الدليل  هذا  أعّد 

باملعلمني مسندة  الوطنيني عىل رسم سياسة وطنية خاصة  القرار 

السياسات  أو  الخطط  يف  محورياً  مكّوناً  بوصفها  بالبيِّنات، 

متوائمة  تكون  أن  ينبغي  التي  الرتبوي  بالقطاع  الخاصة  الوطنية 

الدليل عىل  الوطنية واسرتاتيجياتها. ويقوم هذا  التنمية  مع خطط 

التعليم  لضمان  محوريان  عامالن  والتعليم  املعّلمني  بأن  القناعة 

إىل  الدليل  يف  ويشار  الدارسني.  لجميع  واملنصف  الجودة  العايل 

يتأثر  التي  املتشابكة  األبعاد  من  واسعة  مجموعة  مراعاة  رضورة 

ضمن  بالتعليم  خاصة  شاملة  مادة  إعداد  أجل  من  املعّلمون،  بها 

توظيف   )1( ومنها:  التعليم،  بقطاع  الخاصة  الوطنية  السياسة 

واملتواصل(؛  )األويل  املعلمني  إعداد   )2( بهم؛  واالحتفاظ  املعلمني 

املعلمني  عمالة   )5( الوظيفي؛  الهيكل/املسار   )4( التعبئة؛   )3(
املعايري   )7( وأجورهم؛  املعلمني  مكافآت   )6( عملهم؛  وظروف 

الخاصة باملعلمني؛ )8( مساءلة املعّلمني؛ و)9( إدارة املدارس. 

املدرجة  البنود  عن  موجزة  نسخة  ببساطة  امللخص  هذا  ويقّدم 
السياسات  إعداد  ملراحل  كامالً  رشحاً  يوفر  وال  الكامل  النص  يف 
للدليل  الكامل  النص  ويشمل  وتنفيذها.  باملعلمني  الخاصة 
وتنفيذها،  باملعلمني  الخاصة  السياسات  لرسم  معّمقة  تفسريات 
األعمال  من  واقتباسات  مختلفة  دول  من  حاالت  عرض  خالل  من 
مستخدمو  يقرأ  بأن  ونويص  باملوضوع.  الخاصة  والوثائق  األدبية 
ويرّحب  التنفيذي.  املوجز  هذا  إىل  باإلضافة  كامالً  النص  الدليل 

بآراء املستخدمني كذلك من أجل تحسني هذه األداة إذا لزم األمر. 



لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، وما تمت اإلشارة إليه يف املواد 

املعنية باملعلمني يف إعالن إنشيون وإطار العمل الخاص بالتعليم لعام 2030، 

املتعلقة  املوضوعات  وواضحة حول  عميقة  رؤية  المتالك  تحتاج  الدول  فإن 

املفيد جدا تطوير إطار عمل يستخدم كأداة  إلعداد  باملعلمني. وسيكون من 

العمل  وتعول مجموعة  باملعلمني.  املعنية  الوطنية  السياسات  مراجعة  و/أو 

الدولية عىل امليزة النسببية التي تتمتع بها كتحالف يضم العديد من األطراف 

املعنية بحيث تتكاتف الجهود ملواجهة التحديات العاملية ذات الصلة باملعلمني، 

الوطنية  السياسات  دليل  حول  التنفيذي  املوجز  هذا  تقديم  خالل  من  وذلك 

ذات  للمفاهيم  تعريفات  الدليل  لهذا  املستخدمون  وسيجد  باملعلمني.  املعنية 

الصلة ووصفا لألبعاد املختلفة الخاصة باملوضوعات املتعلقة باملعلمني وكيفية 

ربطها بالسياسات، هذا باإلضافة إىل مراحل عملية وضع السياسات الوطنية 

املعنية باملعلمني. ويجب إلقاء الضوء عىل أهمية إرشاك جميع األطراف املعنية، 

السيما املعلمني، يف هذه العملية.
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