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أنشئ فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام 2030، الذي يطلق عليه أيضاً 

اسم فريق العمل الخاص املعني باملعلمني، يف عام 2008، وكان اسمه سابقاً فريق العمل الدويل الخاص املعني 

باملعلمني يف إطار التعليم للجميع. ويعّب االسم الجديد لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني عن مواءمة عمل 

الفريق مع أهداف التنمية املستدامة الجديدة التي اعتمدتها األمم املتحدة يف أيلول/سبتمب 2015، وال سيما 

الهدف ٤ الرامي إىل »ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع«.

ويُعد فريق العمل الخاص املعني باملعلمني تحالفاً عاملياً، ومن ثم فهو ال يمثل موقف منظمة بعينها بل يمثل 

رشاكة مستقلة تضم حكومات وطنية، ومنظمات دولية حكومية، ووكاالت تنمية دولية، ومنظمات تابعة 

للمجتمع املدني، ومنظمات تابعة للقطاع الخاص، ووكاالت تابعة ملنظومة األمم املتحدة، تعمل بتضافر عىل 

املسائل والقضايا املتعلقة باملعلمني. 

وركز فريق العمل الخاص املعني باملعلمني عمله بصورة أساسية عىل معالجة النقص يف عدد املعلمني. فقد 

أشارت نتائج بحث أجراه معهد اليونسكو لإلحصاء إىل أن النقص يف عدد املعلمني املطلوب لتحقيق هدف 

التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم يبلغ 69 مليون معلم. ويعد توفري العدد الكايف من املعلمني املدربني تدريباً 

مالئماً حجر الزاوية يف تحقيق هدف التنمية املستدامة 4. واكتسب هذا املطلب مزيداً من األهمية إذ ُخصصت 

إحدى غايات هدف التنمية املستدامة 4 للمعلمني، وهي الغاية -4ج التي تنص عىل ما ييل: »تحقيق زيادة كبرية 

يف عدد املعلمني املؤهلني، بما يف ذلك من خالل التعاون الدويل لتدريب املعلمني يف البلدان النامية، وبخاصة يف 

أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية النامية، بحلول عام 2030.« ويركز فريق العمل الخاص املعني 

باملعلمني عمله عىل مساعدة دوله األعضاء واألوساط التعليمية العاملية يف تحقيق الغاية -4ج ورصد التقدم 

املحرز نحو بلوغها.
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ألف - ملحة عامة عن الخطة االسرتاتيجية للفرتة 
2018-2021 لفريق العمل الدويل الخاص املعني 

باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام 2030

الرؤية

تحقيق التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع من خالل اإلقرار بمكانة مهنة التعليم وانتفاع جميع املتعلمني بتعليم يضطلع به معلمون مؤهلون 
ومتحمسون ومتمكنون، يف إطار نظم تعليم تتوافر فيها املوارد املطلوبة وتُدار بفعالية وكفاءة.

المهمة

حشد الحكومات وسائر الجهات املعنية من أجل النهوض بمستوى املعلمني والتدريس الجيد، عرب اضطالعها بحفز املساعي الرامية إىل تحقيق هذا الغرض عىل 
الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني من خالل أنشطة الرتويج، وإنتاج املعارف وتبادلها، وتوفري الدعم واملشاركة عىل املستوى الُقطري.

الهدفان

النهوض بمستوى املعلمني زيادة عدد املعلمني

الغايات

محور العمل 1
الرتويج

محور العمل 2
 إنتاج

املعارف وتبادلها

محور العمل 3
 توفري الدعم واملشاركة
عىل الصعيد الُقطري

❶

ترويج الدور الحاسم للمعلمني

❸

سد النقص يف الدراية بأمور املعلمني

❻

تيسري دعم البلدان

❷

تعزيز الحوار االجتماعي لرسم سياسات شاملة 
خاصة باملعلمني

❹

تعزيز رصد غاية التنمية املستدامة 4-ج الخاصة 
باملعلمني

❺

تبادل املعارف املتعلقة بمهنة التعليم

الغاية التنفيذية

❼

تعزيز إدارة فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام 2030



فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام 2030      الخطة االسرتاتيجية للفرتة 2021-2018

5

 باء - املقدمة
واملعلومات األساسية

التعليم هو حق من حقوق اإلنسان األساسية ومنفعة عامة. والتعلم هو سبيل األطفال والشباب والكبار 
يف جميع أنحاء العالم إىل املشاركة بنشاط يف املجتمع واألخذ بخيارات مستنرية واالستفادة من الفرص 

السانحة بطريقة أفضل. ويتيح حصول الناس عىل املعارف واملهارات والقيم املناسبة نيل احرتام 
اآلخرين والتمتع بحياة صحية وعيشة راضية. ويضطلع املعلمون املتحمسون واملتمكنون بدور أسايس 
يف توفري هذا التعليم. ولهذه األسباب أيد الفريق الرفيع املستوى املعني بالتعليم للجميع إبان اجتماعه 

الثامن، الذي عقد يف أوسلو بالنرويج يف عام 2008، إنشاء فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف 
إطار التعليم للجميع.

يمثل فريق العمل الخاص املعني باملعلمني تحالفاً يضم رشكاء ملتزمني بأهدافه يعملون جميعاً بتضافر 
يف إطاره. وتقدم اللجنة التوجيهية لفريق العمل التوجيه االسرتاتيجي، وهي تتألف من بلدان ومنظمات 
دولية حكومية ومنظمات غري حكومية دولية ومؤسسات خاصة وجهات فاعلة مهتمة بقضايا واملعلمني 
ومهنة التعليم. وقد أنشأت اليونسكو أمانة فريق العمل وهي تستضيفها يف مقرها يف باريس، وقد ُعهد 

إىل األمانة بتنفيذ مجموعة أنشطة الحفز التي تجسد تطلعات أعضاء فريق العمل وتنسيق هذه األنشطة.

وقدَّم فريق العمل الخاص املعني باملعلمني منذ تأسيسه يف املرحلتني األوىل )2009 - 2013( والثانية 
(2014 - 2017( الدعم إىل أعضائه من أجل سد الفجوات القائمة عىل مستوى السياسات والقدرات 

والتمويل فيما يخص املعلمني ومهنة التعليم. وقرر فريق العمل بانتهاء حقبة "برنامج التعليم للجميع" 
بلورة أنشطته بما يتالءم مع أهداف التعليم املعتمدة حديثاً عىل الصعيد الدويل. لذلك تستند الخطة 

االسرتاتيجية للفرتة 2018-2021 إىل أهداف التنمية املستدامة، وال سيما الغاية 4-ج الخاصة باملعلمني، 
وإعالن إنشيون بشأن التعليم حتى عام 2030 وإطار العمل الخاص به املعتمدين يف عام 2015، ولهذا 

السبب أيضاً تم تغيري االسم الرسمي لفريق العمل إىل "فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف 
إطار التعليم حتى عام 2030".

ويسرتشد فريق العمل الخاص املعني باملعلمني يف هذه املرحلة الجديدة من مسريته بنتائج التقييم 
الخارجي لفريق العمل الذي أجري يف الفرتة 2016-1.2017 وقد ناقشت اللجنة التوجيهية لفريق العمل 

االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن التقييم يف شهر أيار/مايو 2017، فاعتُمدت بناًء عليها بعض 
التوجهات االسرتاتيجية الواردة يف هذه الخطة االسرتاتيجية. ويتضمن الفصل "واو" بشأن تعزيز اإلدارة 

واملؤسسات معلومات أكثر تفصيالً عن تنفيذ تلك التوصيات.

جيم - الرؤية
تحقيق التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع من خالل اإلقرار بمكانة مهنة التعليم وانتفاع جميع 
املتعلمني بتعليم يضطلع به معلمون مؤهلون ومتحمسون ومتمكنون، يف إطار نظم تعليم تتوافر فيها 

املوارد املطلوبة وتُدار بفعالية وكفاءة.

معهد أوكهام للدعم يف مجال السياسات العامة، »تقييم فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني  1 
للفرتة 2016-2014«، 2017.

دال - املهمة
تتسق مهمة فريق العمل الخاص املعني 

باملعلمني مع إطار هدف التنمية املستدامة 4 
الخاص بالتعليم حتى عام 2030، وغريه من 
الصكوك التقنينية الدولية املتعلقة باملعلمني.

ويسعى فريق العمل الخاص املعني باملعلمني 
إىل تحقيق رؤيته من خالل االضطالع باملهمة 

التالية:

حشد الحكومات وسائر الجهات 

املعنية من أجل النهوض 

مبستوى املعلمني والتدريس 

الجيد، عرب اضطالعها بحفز 

املساعي الرامية إىل تحقيق هذا 

الغرض عىل الصعيد العاملي 

واإلقليمي والوطني من خالل 

أنشطة الرتويج، وإنتاج املعارف 

وتبادلها، وتوفري الدعم واملشاركة 

عىل املستوى الُقطري.
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هاء - نظرية التغيري
الشكل 1: نظرية التغيري

هدف التنمية 
املستدامة 4

ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع

تحقيق التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع من خالل اإلقرار بمكانة مهنة التعليم وانتفاع جميع املتعلمني بتعليم يضطلع الرؤية
به معلمون مؤهلون ومتحمسون ومتمكنون، يف إطار نظم تعليم تتوافر فيها املوارد املطلوبة وتُدار بفعالية وكفاءة

حشد الحكومات وسائر الجهات املعنية من أجل النهوض بمستوى املعلمني والتدريس الجيد، عرب اضطالعها بحفز املساعي الرامية املهمة
إىل تحقيق هذا الغرض عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني من خالل أنشطة الرتويج، وإنتاج املعارف وتبادلها، وتوفري الدعم 

واملشاركة عىل املستوى الُقطري

الهدفان

النهوض بمستوى املعلمنيزيادة عدد املعلمني

طاق العمل
ن

ظامي 
ري الن

ظامي وغ
التعليم الن

ضمنها 
حاء العالم ومن 

جميع أن
ت 

رضرة من األزما
شة واملت

البلدان اله

محاور العمل الرئيسية

 إنتاج املعارفالرتويج
وتبادلها

توفري الدعم واملشاركة عىل 
الصعيد الُقطري

 ❶ ترويج الدور الحاسم
للمعلمني

 ❸ سد النقص يف الدراية
بأمور املعلمني

❻ تيسري دعم البلدان

❷ تعزيز الحوار االجتماعي لرسم 
سياسات شاملة خاصة باملعلمني

❹ تعزيز رصد غاية التنمية املستدامة 
4-ج الخاصة باملعلمني

❺ تبادل املعارف املتعلقة بمهنة التعليم

املبادرة الريادية

 املبادرة الريادية 1:
منتدى الحوار بشأن السياسات

 املبادرة الريادية 2:
منصة املعلومات التابعة لفريق العمل 

الخاص املعني باملعلمني

 املبادرة الريادية 3:
دليل رسم السياسات الخاصة باملعلمني

ضاء 
اإلدارة - أع

فريق العمل 
ص املعني 

الخا
ني

باملعلم

❼ تعزيز إدارة فريق العمل الخاص املعني باملعلمني

 األمانة اللجنة التوجيهية جهات التنسيق 
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نطاق العمل  - 1

سيضطلع فريق العمل الخاص املعني باملعلمني بدور حافز عىل جميع 
مستويات التعليم النظامي وغري النظامي، حتى يف حاالت األزمات والطوارئ، 

يف إطار هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030.

ويرمي فريق العمل الخاص املعني باملعلمني إىل أن يكون الجهة املرجعية 
الدولية لشؤون املعلمني ويضطلع بدور الجهة املسؤولة عن كل ما يتعلق 

باملعلمني ومهنة التعليم من حيث الرتويج واملعارف والدعم.

ويرى فريق العمل الخاص املعني باملعلمني أن أفضل نهج من حيث الفعالية 
هو اعتماد سياسة شاملة خاصة باملعلمني تشمل أكرب قدر من الجوانب 

املتداخلة التي تؤثر يف املعلمني. ويتضمن "دليل رسم السياسات الخاصة 
باملعلمني" تسعة "جوانب" من جوانب السياسات الخاصة باملعلمني، وهي: 

حشد املعلمني واستبقاؤهم، والتعليم املبدئي واملستمر للمعلمني؛ وتوزيع 
املعلمني عىل املدارس؛ واملسار الوظيفي؛ والعمالة ورشوط العمل؛ واملكافأة 

واألجر؛ واملعايري املهنية الخاصة باملعلمني؛ واملساءلة؛ وإدارة املدارس.2

مستويات التأثري وعوامل التغيري  - 2

يرمي فريق العمل الخاص املعني باملعلمني، بوصفه تحالفاً عاملياً، إىل التأثري 
يف شؤون املعلمني ومهنة التعليم عىل الصعيد العاملي. فسيقدم فريق العمل 

آراء الخرباء والبيانات إىل اللجنة التوجيهية املعنية بهدف التنمية املستدامة 4 
الخاص بالتعليم حتى عام 2030، وال سيما فيما يتعلق بتحقيق الغاية 

الخاصة باملعلمني. ويقيم فريق العمل معظم أنشطته باالرتباط بشبكات 
وجماعات املتخصصني التي تعمل عىل الصعيد الدويل. ومن ثم سيستمد 

التغيري يف هذا املجال الزخم بصورة رئيسية من أنشطة الرتويج واإلعالم، 
وتبادل املعارف بشأن غاية التنمية املستدامة 4-ج الخاصة باملعلمني، 

واإلسهام يف عملية رصد تحقيق هذه الغاية.

أما عىل الصعيد اإلقليمي، فسيقدم فريق العمل الخاص املعني باملعلمني 
املعلومات إىل اللجان املعنية بهدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم 

حتى عام 2030، ويدعم املشاورات اإلقليمية بني األعضاء يف فريق العمل، 
والربط ما بني هذه املشاورات والسلطات اإلقليمية والعمليات اإلقليمية 

املتعلقة بهذا املجال. 

ويسعى فريق العمل الخاص املعني باملعلمني إىل إحداث التغيري يف نهاية 
املطاف عىل الصعيد الوطني. وتمثل جهات التنسيق التابعة لفريق العمل يف 

كل بلد من البلدان األعضاء أو منظمة من املنظمات األعضاء عمالء التغيري 
الرئيسيني لهذا التغيري. ويرمي فريق العمل الخاص إىل تيسري عملية التغيري 

عىل الصعيد الوطني من خالل تزويد جهات التنسيق بأحدث املعارف 
واألدوات. ويُعنى فريق العمل بوصفه تحالفاً عاملياً بالتغيري الذي يطرأ عىل 

مستوى السياسات الخاصة باملعلمني، أما جهات التنسيق الوطنية فتضطلع 
مع سائر الجهات املعنية عىل الصعيد الُقطري بتنفيذ هذه السياسات. 

الهدفان  - 3

ثمة عوامل عديدة تحدد جودة التعليم ونتائج التعلم، وأهمها مطلقاً عىل 
مستوى املدرسة هو تويل معلمني مؤهلني ومتحمسني العمل يف الفصول 

الدراسية. وال يمكن أن يتصدى اإلطار الطموح لهدف التنمية املستدامة 4 

فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام 2030، »دليل   2
رسم السياسات الخاصة باملعلمني - موجز«، 2015.

الخاص بالتعليم حتى عام 2030 للتحديات الواسعة النطاق عىل مستوى 
نظم التعليم من غري إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بقضايا املعلمني ومهنة 

التعليم.

ويملك فريق العمل الخاص املعني باملعلمني رؤية واضحة يف هذا الصدد، 
مفادها أن االستعداد ألداء هذه املهمة يقتيض اتباع نهج شامل عىل نطاق 

النظام. فالتحديات املرتبطة باملعلمني ومهنة التعليم هي تحديات كمية 
ونوعية عىل حد سواء وتتقاطع مع جميع جوانب نظام التعليم، وفيما ييل 

بعض األمثلة: ال يكفي الحد من النقص يف عدد املعلمني، بل يجب أيضاً 
جذب املعلمني إىل مهنة التعليم واستبقاؤهم فيها؛ ويجب أن يقرتن التدريب 

الرفيع املستوى املوّجه إىل املعلمني بالدعم والتنمية عىل الصعيد املهني 
طوال مسريتهم املهنية؛ وال يجوز أن يجري توظيف املعلمني التعاقديني 

املؤقتني عىل حساب الجودة واملعايري املهنية. ولهذا السبب يرى فريق العمل 
أن الفجوات القائمة فيما يتعلق باملعلمني هي فجوات كمية ونوعية عىل حد 
سواء. ويعترب فريق العمل اعتماد سياسات شاملة خاصة باملعلمني، تشمل 

أوسع مجموعة من الجوانب املرتابطة التي تؤثر يف املعلمني، أكثر النهوج 
فعالية لسد هذه الفجوات.

ويمثل تحسني أوضاع املعلمني من الناحيتني الكمية والنوعية الهدفني اللذين 
ينشد فريق العمل الخاص تحقيقهما، واللذين سيُسرتشد بهما يف جميع 

األنشطة التي ستقام يف كل محور من محاور العمل التالية: الرتويج؛ وإنتاج 
املعارف وتبادلها؛ وتوفري الدعم واملشاركة عىل الصعيد الُقطري. 

الهدف 1:  
زيادة عدد املعلمني

تسعى رؤية فريق العمل الخاص املعني باملعلمني إىل معالجة أوجه النقص 
الكمي الرئيسية الثالثة فيما يتعلق باملعلمني: )1( "العدد املتوافر" من 
املعلمني؛ )2( النقص يف "التمويل" الذي يؤدي عادًة إىل النقص يف عدد 

املعلمني يف نظم التعليم التي ال تحظى بتمويل مالئم؛ )3( أوجه القصور 
"اإلدارية" التي تؤدي إىل أوجه االختالل يف توزيع املعلمني عىل املدارس 

وانعدام الشمول يف السياسات الخاصة باملعلمني. 

وتميزت العقود القليلة املاضية يف العديد من البلدان بزيادة االنتفاع بالتعليم 
االبتدائي، الذي نجم عن تزايد الطلب عىل التعليم، والذي يفرض ضغوطاً عىل 

املراحل ما بعد االبتدائية. فضالً عن ذلك، ال يزال 263 مليون طفل ومراهق 
غري ملتحقني باملدارس محرومني من حقهم يف التعليم.3 ومن ثم يبقى 

توفري عدد كاف من املعلمني يف الفصول الدراسية رضورة ملحة. وتشري 
تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء إىل رضورة حشد 69 مليون معّلم بحلول 

عام 2030 من أجل تحقيق هدف التنمية املستدامة 4 يف التعليم االبتدائي 
والثانوي.4 وتشمل هذه البيانات وجهني من أوجه النقص يف عدد املعلمني، 
أولهما رضورة االستعاضة عن املعلمني الذين ينهون الخدمة بغية الحفاظ 

عىل املستوى الحايل من حيث توفري التعليم، وذلك يف سياق ضغط النمو 
السكاني يف كثري من األحيان، وثانيهما الحاجة إىل املزيد من املعلمني من أجل 

توسيع نطاق االنتفاع بالتعليم ولكن بالحفاظ عىل مستوى اكتظاظ معقول 
يف الصفوف. 

التقرير العاملي لرصد التعليم لعام 2016، »التعليم من أجل اإلنسان واألرض: بناء   3
مستقبل مستدام للجميع«، اليونسكو.

معهد اليونسكو لإلحصاء، »يستدعي تحقيق األهداف الخاصة بالتعليم بحلول   4
عام 2030 حشد زهاء 69 مليون معلم جديد«، معهد اليونسكو لإلحصاء، صحيفة 

البيانات رقم 39، 2016.
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وتعاني بعض املناطق من نقص أشد يف عدد املعلمني، فجنوب آسيا وأفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى تحتاجان 76 يف املائة من املعلمني الجدد الالزمني 

للبلدان النامية من أجل تعميم التعليم االبتدائي والثانوي، وفقاً لبيانات معهد 
اليونسكو لإلحصاء. وتعاني منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى من 

حالة خطرية بوجه خاص حيث تسجل 70 يف املائة من البلدان نقصاً حاداً 
يف عدد املعلمني يف التعليم االبتدائي و90 يف املائة منها تسجل نقصاً حاداً يف 

عدد املعلمني يف املرحلة الثانوية. 

وتكمن األسباب الرئيسية لنتائج هذا التحليل الكمي البحت لنقص عدد 
املعلمني يف املصاعب املالية واملسائل املتعلقة بإدارة شؤون املعلمني، التي 

تؤثر أيضاً تأثرياً مبارشاً يف الحلول املقرتحة ملعالجة هذه املسألة. 

وتمثل ُمرتبات املعلمني بند اإلنفاق الرئييس يف ميزانيات التعليم عادًة. لكن 
االستثمار يف املعلمني أمر حاسم لضمان تسخري القسط األكرب من ميزانيات 

التعليم لتحقيق التعليم الجيد. ويسفر النقص يف اإلنفاق عىل التعليم عن 
عواقب وخيمة عىل املعلمني، فارتفاع نسبة التالميذ إىل املعلمني يؤدي إىل 
تدهور ظروف التعلم؛ وتظل ُمرتبات املعلمني يف العديد من البلدان أقل 

من املرتبات املعيارية ملهنة تتطلب كفاءات عالية، وهذا مما يؤدي إىل تدني 
مكانة هذه املهنة يف نظر الناس، أو يؤدي يف أسوأ الحاالت إىل حرمان األطفال 

من خدمات التعليم. وإذ تستحوذ املرتبات عىل القسط األكرب من ميزانيات 
التعليم يُهَمل اإلنفاق عىل أنشطة الدعم للمعلمني ومهنة التعليم، مثل إنتاج 

املواد التعليمية )انظر الهدف 2 فيما ييل: النهوض بمستوى املعلمني(. 

وتؤثر إدارة شؤون املعلمني تأثرياً مبارشاً أيضاً يف النقص يف عدد املعلمني، 
فحشد املعلمني بطريقة غري مناسبة أو اختالل توزيعهم عىل املدارس يؤديان 

إىل نقص عدد املعلمني يف املناطق الريفية أو الشحيحة الخدمات، وتركيز 
املعلمني األكثر كفاءة وتجربة يف املواقع الحرضية. وينبغي تحقيق التوازن 
بني النساء والرجال يف صفوف املعلمني، إذ يمكن للمعلمات أن يمثلن قدوة 

للفتيات مما يسهم يف التحاقهن باملدارس واستبقائهن فيها. ويمكن أن 
يؤثر تسيري شؤون املسار الوظيفي للمعلمني تأثرياً مبارشاً يف تناقص عدد 

املعلمني، فقد يحدو انعدام فرص العمل أو اإلحباط باملعلمني إىل إنهاء 
خدمتهم قبل سن التقاعد يف بعض البلدان. 

الهدف 2:  
النهوض بمستوى املعلمني

تتناول رؤية فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم 
حتى عام 2030 بوضوح عدة جوانب من جوانب التعليم الجيد: )1( يجب 

أن يكون املعلمون "مؤهلني" لكي يصبحوا مهنيني أكفاء؛ )2( يسهم 
املعلمون "املتمكنون" و"املتحمسون" يف تحسني ظروف التعلم وأداء 
الطالب. فضالً عن ذلك، يؤثر النقص يف "التمويل" وأوجه القصور يف 

"اإلدارة" يف مستوى املعلمني.

ويقتيض تحسني جودة التعليم ونتائج التعلم أكثر من مجرد توفري عدد 
كاف من املعلمني يف الفصول الدراسية، إذ يجب أيضاً أن يكون هؤالء 

املعلمون مؤهلني وفقاً ملعايري مهنية عالية وأن يتلقوا التدريب والدعم طوال 
فرتة خدمتهم املهنية. ومع أنه من العسري تقدير نسبة املعلمني املؤهلني يف 
العالم نظراً إىل تنوع املعايري الوطنية وبرامج التدريب يف مختلف البلدان، 
فإن معهد اليونسكو لإلحصاء يقدر أن "أقل من 80 يف املائة من املعلمني 
يف املدارس االبتدائية تلقوا تدريباً وفقاً للمعايري الوطنية يف عام 2014، يف 

31 بلداً من البلدان الستة والتسعني التي تتوافر بشأنها بيانات عن فرتة 
ما بعد عام 2012".وسيكون من الصعب أيضاً سد النقص يف عدد املعلمني 
عرب حشد املعلمني املؤهلني ما دام الطلب عىل املعلمني الجدد ال يتناسب مع 

أعداد أفواج الخريجني الحاصلني عىل املؤهالت األكاديمية الالزمة لشغل هذه 

الوظائف. 

ويجب أن يسفر تواصل عملية تدريب املعلمني وحشدهم عن تأهيل معلمني 

جيدي املستوى، بيد أنه يجب توسيع نطاق هذه العملية بحيث تشمل التعليم 

املستمر للمعلمني وحصولهم عىل الدعم الرتبوي يف مدارسهم. ويكتسب بناء 

هياكل للتنمية والدعم املهنيني أهمية خاصة يف حاالت البلدان حيث يوجد 

أعداد كبرية من املعلمني غري املدرَّبني. ويُعد التدريب يف أثناء العمل وسيلة 

أساسية لكي يكتسب املعلمون مهارات جديدة عندما يتعرضون لظروف 

عمل وتعلم جديدة وصعبة. ويكون هذا النوع من الدعم أكثر كفاءة عادة 

عندما يجري عىل مستوى املدرسة ويتواله القائمون عىل مجال الرتبية 

والتعليم وجماعات املتخصصني الذين يعالجون املصاعب املرتبطة ارتباطاً 

مبارشاً باألوضاع املحددة القائمة يف الصفوف. 

ويتعلق الوجه الثاني من أوجه النهوض بمستوى املعلمني بكيفية تنظيم 

إدارة شؤون املعلمني يف نظام فعال. وال تقل اإلدارة الجيدة لشؤون املعلمني 

أهمية عن ضمان توزيع املعلمني الجيد عىل املدارس. فاستقالل املعلمني يف 

العمل، وشعورهم بامتالك الكفاءة، ومسارهم املهني املنظَّم، وظروف عملهم 

الجيدة، ومكانتهم االجتماعية الرفيعة، هي أمثلة عىل العوامل التي بوسعها 

تعزيز الحماسة لدى املعلمني. واملعلم املتحمس أكثر قدرة عىل شحذ همم 
املتعلمني وأشد تأثرياً يف التحصيل العلمي للطالب.5

محاور العمل الرئيسية  - 4

تتمحور الخطة االسرتاتيجية للفرتة 2018-2021 حول محاور العمل 

الرئيسية الثالثة التالية، التي تقع يف صميم عمل فريق العمل الخاص املعني 

باملعلمني: الرتويج؛ وإنتاج املعارف وتبادلها؛ وتوفري الدعم واملشاركة عىل 

الصعيد الُقطري. ويرمي فريق العمل الخاص املعني باملعلمني إىل تحقيق 

نتائج يف هذه املجاالت الثالثة بغية تحقيق هدفيه الرئيسيني املتمثلني يف 

زيادة عدد املعلمني والنهوض بمستواهم. 

ويتمثل املسوغ املنطقي لهذا الخيار يف أن بناء الوعي أو صون الوعي بشأن 

إيالء املعلمني األولية يف مجال السياسات من جهة، وتوفري أحدث املعارف من 

جهة ثانية، سيسلحان الجهات املعنية بالوسائل الكفيلة بسد النقص يف عدد 

املعلمني يف بلدانهم وسياقاتهم. وييرس فريق العمل الخاص املعني باملعلمني 

تقديم الدعم الخاص عىل املستوى الُقطري إىل البلدان التي تلتمس املساعدة 

يف هذه املوضوعات. 

وستفيض محاور العمل الرئيسية هذه إىل إعداد مبادرات ريادية ستسهم يف 

تحقيق النتائج املنشودة يف عدة مجاالت. وتمثل هذه املبادرات أنشطة مركبة 

تخدم الغرض الرئييس لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني، وستكون 

حجر الزاوية ملنجزات األمانة يف الفرتة 2021-2018. 

وسيجري إضفاء الطابع املؤسيس عىل أفرقة العمل املواضيعية بغية تمكينها 

من توفري آراء الخرباء، وسيتقاطع عملها مع كل محور من محاور العمل 

الرئيسية )انظر الفصل "واو" فيما ييل بشأن تعزيز اإلدارة واملؤسسات(.

فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام 2030،   5
"حفز املعلمني: ماذا نعرف وماذا يلزمنا لتحقيق أهداف خطة التعليم حتى 
عام 2030؟"، التقرير عن الدورة التاسعة ملنتدى الحوار بشأن السياسات، 

سييم ريب،كمبوديا، 2016.
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املبادرات الريادية للفرتة 2021-2018

تتقاطع املبادرات الريادية لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني مع غايات محاور العمل الرئيسية الثالثة. وتستند املبادرتان الرياديتان 1 و3 إىل أنشطة 
سابقة سيجري تعزيزها بغية زيادة تأثريها. وترمي املبادرة الريادية 2 إىل وضع منتج جديد يجمع جميع املعارف الجيدة املتعلقة باملعلمني ومهنة التعليم.

املبادرة الريادية 1: تعزيز منتدى الحوار بشأن 
السياسات

يرمي منتدى الحوار بشأن السياسات إىل زيادة الوعي لدى أعضاء 
فريق العمل الخاص املعني باملعلمني ورشكائه بشأن املسائل 

الحاسمة األهمية لتحقيق الغاية الخاصة باملعلمني يف هدف التنمية 
املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030. ويعزز منتدى 

الحوار بشأن السياسات فعالية التعاون والتواصل وتعبئة املوارد 
عىل مستوى أعضاء فريق العمل الخاص املعني باملعلمني من أجل 
تحقيق الغاية الخاصة باملعلمني يف هدف التنمية املستدامة 4، من 
خالل استعراض املسائل املتعلقة باملعلمني وتبادل الخربات فيما 

يتعلق بالنقص يف عدد املعلمني.

ويُعقد منتدى الحوار بشأن السياسات سنوياً من أجل توثيق أوارص 
الصلة بني أعضاء فريق العمل. ويمكن تنفيذ فعاليات جديدة 

يف إطار هذه املبادرة من خالل إقامة األحداث اإلقليمية املرتبطة 
بمنتدى الحوار بشأن السياسات، وربطها بأنشطة أخرى من أنشطة 

فريق العمل بغية إقامة أوجه التآزر بينها.

ويسعى منتدى الحوار بشأن السياسات إىل التأثري يف السياسات 
وعمليات التفكري واملناقشات عىل املستوى الُقطري. ويمثل 

تعزيز العمل عىل هذا املستوى الُقطري الهدف الرئييس 
ملنتدى الحوار بشأن السياسات يف إطار الخطة االسرتاتيجية 

للفرتة  2018 -2021، الذي سيتطلب تحقيقه مشاركة جميع 
جهات التنسيق التابعة لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني عىل 
نحو منظَّم، ونرش املعلومات عن نتائج املنتدى املبارشة والعرضية 

بطريقة سليمة.

املبادرة الريادية 2: إنشاء منصة إلكرتونية للمعارف 
املتعلقة بشؤون املعلمني ومهنة التعليم

قررت اللجنة التوجيهية لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني 
يف شهر أيار/مايو 2017 إنشاء موقع إنرتنت دينامي لتعميم 

املنشورات واألدوات واملعلومات املفيدة فيما يتعلق بالسياسات 
 الخاصة باملعلمني. واستناداً إىل إحدى التوصيات املنبثقة عن

 التقييم الخارجي لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني
 )انظر الفصل "واو"(، يرمي فريق العمل إىل الحصول عىل

 املعارف بشأن السياسات الخاصة باملعلمني من البلدان واملناطق،
من أجل تيسري تبادل املعلومات بني أعضاء فريق العمل وزيادة 

 املعلومات املتوافرة بشأن رصد تحقيق غاية التنمية املستدامة 
4-ج الخاصة باملعلمني، والسياسات األوسع نطاقاً الخاصة 

باملعلمني يف إطار جدول أعمال التعليم حتى عام 2030.

وستسهم منصة املعارف اإللكرتونية يف تعزيز عمل فريق العمل 
الخاص املعني باملعلمني؛ وستتيح االنتفاع بقاعدة بيانات عالية 
الجودة تتضمن منشورات وقوانني وسياسات وأدوات وتقاريراً 

ودروساً عرب اإلنرتنت، مشفوعة برشوح وبيانات وصفية؛ وتوفر 
حيزاً يقدم فيه أعضاء فريق العمل التقارير عن أنشطتهم، 

ويتواصلون فيما بينهم، ويتبادلون األدوات، ويلتمسون املساعدة 
التقنية، وييرسون تبادل املعارف.

وسيجري من خالل املنصة تبادل املنشورات الصادرة عن أعضاء 
فريق العمل الخاص املعني باملعلمني وعن جهات خارجية، 

وستسعى إىل التعاون مع مختلف أنواع الرشكاء مثل الحكومات، 
والجهات املانحة، والسلك األكاديمي، ومنظمات املجتمع املدني، 

ومنظمات املعلمني، والقطاع الخاص.

 املبادرة الريادية 3: تجريب دليل رسم السياسات
الخاصة باملعلمني

أعد دليل رسم السياسات الخاصة باملعلمني عرب نهج تشاركي 
وشامل للجميع يف إطار الخطة االسرتاتيجية للفرتة 2016-2014. 

ويتمثل الهدف من هذا الدليل يف تيسري تطوير عملية استعراض 
السياسات الوطنية املستندة إىل البينات الخاصة باملعلمني. ويضع 

الدليل السياسات الخاصة باملعلمني يف إطار خطة قطاع الرتبية 
والتعليم وأولويات التنمية عىل الصعيد الوطني، وينظر يف الجوانب 

املتداخلة املتعلقة بالسياسات الخاصة باملعلمني والعالقات فيما 
بينها. ويقدم الدليل وصفاً ملراحل عملية رسم السياسات الخاصة 

باملعلمني، ويحّدد الخطوات الواجب اتخاذها واملسائل الواجب 
معالجتها عند تنفيذ السياسات الوطنية الخاصة باملعلمني.

وسيجري تجريب الدليل يف عدد من البلدان ثم سيجري تقييمه، 
يف إطار الخطة االسرتاتيجية للفرتة 2018-2021. ثم سيعمم عىل 

طيف واسع من الجهات املعنية وتجري بلورته بصيغة أداة تعلم 
تُستخدم لبناء القدرات عىل املستوى الُقطري.



فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام 2030      الخطة االسرتاتيجية للفرتة 2021-2018

10

1 - الرتويج  

  تحليل املشكلة

يحظى املعلمون يف إطار هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى 
عام 2030 باإلقرار بكونهم عنرصاً حيوياً يف نظام التعليم. ويعرّب وضع غاية 

التنمية املستدامة 4-ج عن مساعي الرتويج املتواصلة التي بذلتها األوساط 
التعليمية والتي أسهم فريق العمل الخاص املعني باملعلمني إسهاماً كبرياً 

فيها خالل املرحلة الثانية من تفويضه، وهو ما أقرت به نتائج "تقييم فريق 
العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني للفرتة 2016-2014". 

ومع أن دعم املعلمني اكتسب زخماً قوياً عىل املستوى الدويل، فإنه ما زال 
من الرضوري جداً املحافظة عىل هذا الزخم والتعبري عنه يف السياسات 
واالسرتاتيجيات الشاملة واملستدامة عىل املستويني اإلقليمي والوطني. 

ونظراً إىل انتقال الرتكيز نحو تنفيذ أهداف التنمية املتسدامة، سيعزز فريق 
العمل الخاص املعني باملعلمني تركيزه يف إطار الخطة االسرتاتيجية للفرتة 

2018- 2021 عىل الحكومات والجهات املعنية ودورها يف تنفيذ السياسات 
الخاصة باملعلمني عىل جميع مستويات التعليم النظامي وغري النظامي. 

وستكون تعبئة املوارد، والسياسات واملمارسات املنصفة والشاملة الخاصة 
باملعلمني، مهمة بوجه خاص يف هذا اإلطار. وتطمح هذه الخطة االسرتاتيجية 
إىل زيادة الوعي بشأن مختلف جوانب شؤون املعلمني عىل املستوى الُقطري. 

ويرى فريق العمل الخاص املعني باملعلمني أن تنفيذ السياسات الخاصة 
باملعلمني بفعالية يتطلب إقامة الحوار مع جميع الجهات املعنية، ويف 

مقدمتها املعلمون، ومشاركة هذه الجهات يف الحوار مشاركًة واسعة النطاق. 
بيد أن الحوار فيما بني الجهات املعنية يبقى رضورياً جداً من أجل تخفيف 

التوتر الذي قد ينشأ بني املعلمني وأرباب عملهم والذي يؤثر يف عملية التعلم. 
ومن ثم سيصبح الحوار االجتماعي أحد أهم العوامل الدافعة لتنفيذ غاية 

التنمية املستدامة الخاصة باملعلمني.

  الغايات

 الغاية ❶
تعزيز اإلقرار بالدور الحاسم للمعلمني ومهنة التعليم يف تحقيق هدف 

التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030 وغاياته عىل 
املستوى الدويل واإلقليمي والُقطري

 يقتيض الحفاظ عىل الزخم يف شؤون املعلمني إدماج جميع جوانب
السياسات الخاصة باملعلمني، التي تشمل الجوانب املدرجة يف غاية التنمية 

 املستدامة 4-ج الخاصة باملعلمني، يف مختلف الوثائق املرجعية بشأن
 التعليم )النتيجة املنشودة 1-1(، ومنها الوثائق املتعلقة بالتقرير العاملي

لرصد التعليم والرشاكة العاملية من أجل التعليم عىل سبيل املثال، ويف 
 الفعاليات واملنتديات السياسية والتقنية ذات األهمية يف هذا الصدد

(النتيجة املنشودة 2-1). 

 وستُعمم أنشطة الرتويج التي سيقوم بها فريق العمل الخاص
 املعني باملعلمني عرب مختلف مواد النرش املتعددة الوسائط

 (النتيجة املنشودة 1-3(، لكن ينبغي أيضاً نرشها عىل نطاق أوسع
ونقلها عرب قنوات وجهات فاعلة أخرى، لذا من الرضوري إقامة رشاكات 

اسرتاتيجية تسهم يف توسيع نطاق تأثري الفريق العامل الخاص املعني 
باملعلمني )النتيجة املنشودة 4-1).

 الغاية ❷
حث الحكومات وسائر الجهات املعنية عىل املشاركة يف الحوار 

االجتماعي وتمكينها من املشاركة فيه، بغية صياغة سياسات 
واسرتاتيجيات فعالة وشاملة خاصة باملعلمني وتنفيذها يف إطار 

خطط التعليم الوطنية

يبقى الحوار االجتماعي عادة بال صبغة مؤسسية ويقترص عىل مجاالت 
 معينة من السياسة الخاصة باملعلمني، مثل األجر ورشوط العمل.

وسيعزز فريق العمل الخاص املعني باملعلمني الحوار الشامل بني الجهات 
املعنية، التي تشمل الحكومات والنقابات ومنظمات املجتمع املدني واملعلمني، 

الذي سيتناول جميع جوانب السياسة الخاصة باملعلمني عىل نحو واف 
(النتيجة املنشودة 1-2).

ويجب مراعاة نتائج الحوار االجتماعي يف خطط قطاع الرتبية والتعليم 
الفعلية، واألفرقة املحلية املعنية بالتعليم )حيثما وجدت(، والقرارات، 

والسياسات والترشيعات الوطنية )النتيجة املنشودة 2-2). 

وسيُنشأ نظام إبالغ بشأن الحوار االجتماعي عىل املستويات الدولية واإلقليمية 
والوطنية )النتيجة املنشودة 2-3(، وستتلقى جهات التنسيق التابعة لفريق 

العمل الخاص املعني باملعلمني الدعم من أجل اإلسهام يف هذا النظام. 

2 - إنتاج املعارف وتبادلها  

 تحليل املشكلة

أظهرت نتائج الدراسة االستقصائية التي شارك فيها أعضاء فريق العمل 
الخاص املعني باملعلمني يف إطار "تقييم فريق العمل الدويل الخاص 

املعني باملعلمني للفرتة 2014-2016" أن القيمة املضافة الرئيسية لفريق 
العمل تتمثل يف وضع املعارف واملمارسات الجيدة يف متناول األعضاء. 

ويحظى منتدى الحوار بشأن السياسات التابع لفريق العمل الخاص املعني 
باملعلمني باإلقرار بوجه خاص بإسهامه يف إنتاج املعارف عن التعليم عىل 

الصعيد العاملي. 

وتعزز األهمية التي يحظى بها املعلمون يف إطار هدف التنمية املستدامة 4 
الخاص بالتعليم حتى عام 2030 رضورة إنتاج معارف سليمة عن أوضاع 

املعلمني. وسيكون إجراء عمليات رصد منتظمة لتفاصيل التقدم التي تحرزه 
البلدان فيما يتعلق باملعلمني رضورياً أكثر مما كان يف أي وقت مىض، 

وينبغي له أن يقرتن بسد الفجوات عىل مستوى املعارف بشأن املعلمني 
ومهنة التعليم. وسيستند فريق العمل الخاص املعني باملعلمني إىل خربته 

وشبكة رشكائه من أجل مواصلة اضطالعة بتبادل املعارف والتجارب، 
وسيساند عملية رصد تحقيق غاية التنمية املستدامة 4-ج. وقد أقرت اللجنة 

الدولية املعنية بتمويل الفرص التعليمية يف العالم بإسهام فريق العمل 
الخاص املعني باملعلمني يف إجراء البحوث وإنتاج املعلومات بشأن سلك 

املعلمني ونرشها.6

وترسخ الخطة االسرتاتيجية أيضاً منتدى الحوار بشأن السياسات بوصفه 
أحد األنشطة الريادية لفريق العمل الخاص املعني بالتعليم. ويجب تعزيز 

استخدام منتدى الحوار بشأن السياسات عىل املستويني اإلقليمي والُقطري، 
من أجل تقديم الردود واملالحظات إىل الجهات املعنية وواضعي السياسات 

عىل املستوى الوطني. ويجب أن تكون املنتديات مناسبة أيضاً لتبادل نتائج 

اللجنة الدولية املعنية بتمويل الفرص التعليمية يف العالم، انظر الفقرات من 70 إىل 76   6
.2016 ،" من التوصية 4 يف "جيل التعلُّم: االستثمار يف التعليم لعالٍم متغريِّ
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سائر أنشطة فريق العمل الخاص املعني باملعلمني وتيسري إقامة أوجه التآزر 
بينها. 

وتتمثل إحدى األنشطة الريادية األخرى التي تقع يف صميم عمل فريق العمل 
الخاص املعني باملعلمني خالل الفرتة 2018-2021 يف وضع منصة إلدارة 

املعلومات واملعارف بشأن املعلمني، التي ستكون ركيزة أساسية ليصبح 
فريق العمل الجهة املسؤولة عىل الصعيد العاملي عن كل ما يتعلق باملعلمني 

ومهنة التعليم. 

  الغايات

 الغاية ❸
تحديد أوجه النقص فيما يتعلق باملعارف والتكليف بإجراء البحوث 

الالزمة لالسرتشاد بنتائجها يف وضع السياسات والترشيعات 
واملمارسات وسبل اإلدارة الخاصة باملعلمني

سيقوم فريق العمل الخاص املعني باملعلمني بإنتاج املعارف سعياً إىل 
سد النقص يف الدراية بأمور املعلمني من خالل إعداد عدد من الدراسات 

والتقارير عن البحوث )النتيجة املنشودة 3-1(، التي تتناول موضوعات 
تشمل إعداد املعلمني، ومهنة التعليم والتعلم، وتمويل مهنة التعليم، 

واملعايري املهنية، وإدارة شؤون املعلمني، واستقالل املعلمني واملساءلة، 
ورشوط العمل، وتنمية قدرات املعلمني. 

وسيجري إعداد مبادئ توجيهية عاملية بشأن املعايري املهنية يف مجال 
التعليم وتقييم املعلمني، بالتعاون الوثيق مع الرشاكة العاملية من أجل 
التعليم، وتماشياً مع توصيات اللجنة الدولية املعنية بتمويل الفرص 

التعليمية يف العالم، واستناداً إىل نتائج عمليات التفكري التي جرت داخل 
ذ هذا العمل بمراعاة  الشبكات املهنية )النتيجة املنشودة 3-2(. وسيُنفَّ

املبادئ التوجيهية التقنينية التي تشمل التوصيات الصادرة يف عام 1966 
عن منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن العاملني يف سلك التعليم، 

وتوصية اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التعليم يف التعليم العايل، واملبادئ 
التوجيهية املتعلقة بالسياسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن 

تعزيز العمل الالئق للقائمني عىل التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، 
والوثائق املالئمة الصادرة عن اللجنة الدولية املعنية بتمويل الفرص 

التعليمية يف العالم واالتحاد الدويل للمعلمني.

 الغاية ❹
تعزيز رصد أوضاع املعلمني ومهنة التعليم يف إطار تحقيق غاية 
التنمية املستدامة 4-ج الخاصة باملعلمني وغايات خطة التعليم 

حتى عام 2030

يجب سد النقص فيما يتعلق بالبيانات املتوافرة من أجل رصد تحقيق 
غاية التنمية املستدامة 4-ج الخاصة باملعلمني عىل النحو الواجب. وستقام 
أنشطة تعاون بني معهد اليونسكو لإلحصاء وغريه من املؤسسات املرتبطة 
بهذا املجال، بوصفها الخطوة األوىل يف سبيل تحسني رصد أوضاع املعلمني 

عىل الصعيد العاملي )النتيجة املنشودة 1-4).

ويحظى تعزيز رصد أوضاع املعلمني يف البلدان األعضاء باألهمية ذاتها، 
 فعىل صعيد السياسات سيقوم فريق العمل الخاص املعني باملعلمني

 بوضع جدول من أجل رصد تنفيذ السياسات الخاصة باملعلمني
(النتيجة املنشودة 2-4). 

 الغاية ❺
تيسري تبادل املعارف والخربات والتجارب املتعلقة بالجوانب الرئيسية 

ملهنة التعليم

 سيستند تبادل املعارف يف املراحل األوىل إىل األدوات القائمة فعالً،
ومنها املبادئ التوجيهية املتعلقة بالسياسات الصادرة عن منظمة العمل 

 الدولية بشأن تعزيز العمل الالئق للقائمني عىل التعليم يف مرحلة
الطفولة املبكرة، عىل سبيل املثال. وستجري عمليات التبادل عن التجارب 

املتعلقة باستخدام هذه الوثائق لالسرتشاد بها يف مراجعة هذه الوثائق 
 واالستفادة من الدروس املستخلصة يف صياغة املنشورات الجاري

إعدادها )النتيجة املنشودة 1-5). 

وتتمثل إحدى األنشطة التي سيضطلع بها فريق العمل الخاص املعني 
باملعلمني يف وضع منصة إلدارة املعلومات واملعارف وتحديثها وصيانتها 

(النتيجة املنشودة 5-2(. وسيكون املوقع اإللكرتوني لفريق العمل الخاص 
املعني باملعلمني باب الدخول إىل هذه املنصة، التي ستشمل الورقات البحثية، 

وآراء الخرباء، والكتيبات اإلرشادية، واألدوات، ومختلف مواد النرش املتعددة 
الوسائط. وستُستخدم املنصة اإللكرتونية لنرش املعارف التي ينتجها فريق 
العمل الخاص املعني باملعلمني والجهات الخارجية عىل حد سواء، وتبادل 

املعلومات بشأن املمارسات بني أعضاء فريق العمل )النتيجة املنشودة 
 .(3-5

 وتتمثل املبادرة الريادية األخرى يف منتدى الحوار بشأن السياسات
(النتيجة املنشودة 5-4(. فستُعقد هذه املنتديات عىل الصعيدين العاملي 
واإلقليمي من أجل بحث املوضوعات واالحتياجات املهمة للبلدان األعضاء 

يف هذا الصدد. وسيجري تيسري تبادل املعارف والخربات والتجارب بشأن 
الجوانب الرئيسية ملهنة التعليم من خالل أنشطة التعاون بني بلدان الجنوب، 

وبني بلدان الشمال، وبني بلدان الجنوب والشمال.

3 - توفري الدعم واملشاركة  
عىل الصعيد الُقطري

  تحليل املشكلة

تختلف السياسات الخاصة باملعلمني باختالف السياق، أي أنه ال يوجد نهج 
واحد مناسب للجميع يف هذا الصدد. لذلك قد تطلب البلدان من فريق العمل 

الخاص املعني باملعلمني أن يقدم إليها دعماً خاصاً مالئماً لسياقها. وتعد 
 قدرة فريق العمل عىل إسداء املشورة العملية والتوجيه بشأن املسائل

املتعلقة بالسياسات وتنفيذها مصدراً أساسياً يستمد منه فريق العمل 
رشعيته وأهميته. 

ويجوز لفرادى البلدان أن تستفيد من دعم فريق العمل الخاص املعني 
باملعلمني بحسب توافر املوارد والخربات، لكن األمانة ال تستطيع أن تلبي 

االحتياجات الفردية لجميع البلدان. بيد أنه ينبغي لألعضاء يف فريق العمل، 
بوصفه تحالفاً عاملياً، القيام بصورة جماعية بإنتاج املعارف واألدوات التي 

من شأنها أن تشجع عىل إحداث التغيري عىل الصعيد الوطني. 

وسيتمثل التحدي الذي سيتعني التصدي له يف إطار الخطة االسرتاتيجية 
للفرتة 2018-2021 يف تحقيق أوجه التآزر بني مختلف الجهات املعنية 
املرتبطة بفريق العمل الخاص املعني باملعلمني، وبني مختلف املنشورات 
التي يصدرها فريق العمل واملرشوعات التي ينفذها. وتشمل سبل تيسري 

إقامة أوجه التآزر املنصة إلكرتونية إلدارة املعلومات واملعارف، والفعاليات 
واآلليات املستخدمة للتنسيق والتعاون بشأن املسائل املتعلقة باملعلمني. 
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الغايات

 الغاية ❻

تيسري تقديم الدعم إىل البلدان التي تطلب املساعدة التقنية يف 

ما يتعلق بشؤون املعلمني ومهنة التعليم

تتمثل إحدى املبادرات الجديدة التي سيضطلع بها فريق العمل الخاص 

املعني باملعلمني خالل الفرتة املشمولة يف الخطة االسرتاتيجية يف إعداد منصة 

إلكرتونية إلدارة املعلومات واملعارف بشأن املعلمني، التي ستُستخدم بوصفها 

مستودعاً للمعارف واملمارسات الجيدة، يمكن لجميع أعضاء فريق العمل 

استعماله كلما احتاجوا إىل الدعم )النتيجة املنشودة 1-6). 

وتستطيع البلدان استعمال دليل رسم السياسات الخاصة باملعلمني بوصفه 

أداة لتعزيز االسرتاتيجيات والسياسات الشاملة واملستدامة الخاصة باملعلمني، 

وسيتواصل استخدامه لتوفري الدعم يف هذا املجال )النتيجة املنشودة 2-6).

وسيكمل فريق العمل الخاص املعني باملعلمني تقديم الدعم من خالل إقامة 

املنابر واألحداث والشبكات بغية تعزيز أنشطة التعاون بني بلدان الجنوب، 

وبني بلدان الشمال، وبني بلدان الجنوب والشمال )النتيجة املنشودة 3-6(، 

باعتبارها جزءاً من منتدى الحوار بشأن السياسات الذي يمثل النشاط 

الريادي لفريق العمل.

وسيجري تيسري إضفاء الطابع املؤسيس عىل آليات الحوار االجتماعي من 

أجل النهوض بمهنة التعليم )النتيجة املنشودة 6-4(. وتتشابه النتيجة 

املنشودة 6-4 مع النتيجة املنشودة 2-1 لكنها تؤكد أهمية تيسري الحوار 

االجتماعي عىل الصعيد الُقطري. 

وسيستخدم أعضاء فريق العمل الخاص املعني باملعلمني املعارف واملعلومات 

التي يكتسبونها من فريق العمل إلثراء املناقشات بشأن املعلمني ومهنة 

التعليم يف إطار آليات التنسيق والتعاون )النتيجة املنشودة 6-5(. وسيقدم 

األعضاء تعليقاتهم عرب املنصة اإللكرتونية لتبادل املعارف. 

 واو - تعزيز اإلدارة واملؤسسات
أجريت عملية تقييم خارجي يف ترشين الثاني/نوفمرب 2016 الستعراض 

تفويض فريق العمل الخاص املعني باملعلمني وتنفيذ خطته االسرتاتيجية 

للفرتة 2014-2016. وأجري تحليل لألنشطة والهيكل التنظيمي والعمليات 

يف ضوء تنفيذ برنامج فريق العمل. وأكد هذا التقييم نتائج التقييم السابق 

الذي أجري يف نهاية املرحلة األوىل يف عام 2012 وكّملها.

وأعاد التقييم الخارجي تأكيد أهمية فريق العمل الخاص املعني باملعلمني 

وشدد عىل أن الزخم الدويل الراهن بشأن املعلمني يمثل فرصة لتعزيز أهمية 

فريق العمل. وخلص هذا التقييم أيضاً إىل أنّه يتعني تنظيم عمل الفريق 

عىل نحو يوضح أدوار الجهات املعنية ومسؤولياتها، ويحسن التخطيط عىل 

الصعيد التشغييل واإلبالغ والرصد.

وتم االسرتشاد باستنتاجات التقييم والتوصيات الناتجة عنه يف إعداد الخطة 

االسرتاتيجية الجديدة بأكملها. وتجلت التوصيات الخاصة بالتوجهات 

االسرتاتيجية يف نظرية التغيري الخاصة بفريق العمل الخاص املعني 

باملعلمني بوجه خاص. وتبني الفصول اآلتية كيفية تطبيق التوصيات 

التنفيذية التي خلص إليها التقييم الخارجي. وترمي الخطة االسرتاتيجية 

للفرتة 2018-2021 عىل وجه الخصوص إىل تعزيز دور جهات التنسيق 

الوطنية ليتسنى تحقيق التغيري عن طريق االستعانة بخرباتها وقدراتها. 

وسيتم إعداد اسرتاتيجيات محددة لتحسني التواصل والرتويج وتعبئة 

املوارد.

وأُدمجت هذه التغيريات املؤسسية يف غاية تنفيذية أشمل تكّمل الغايات 

االسرتاتيجية الست املنصوص عليها يف نظرية التغيري، وهي:

 الغاية ❼
تعزيز إدارة فريق العمل الخاص املعني باملعلمني

دور جهات التنسيق  - 1

تتبوأ جهات التنسيق التابعة ألعضاء فريق العمل الخاص املعني باملعلمني 
موقعاً مركزياً يف نظرية التغيري الخاصة بفريق العمل، فهي تمثل الجهات 

املعنية بشؤون املعلمني يف بلدانها أو منظماتها، وتمثل حلقة الوصل بني 
بلدانها أو منظماتها وشبكة فريق العمل الخاص املعني باملعلمني. وتدعم 

جهات التنسيق عمل فريق العمل وتستفيد من الخربة الجماعية. وتؤدي هذه 
الجهات دوراً أساسياً نظراً إىل ما تقدمه إىل املجموعة األوسع نطاقاً وقيامها 

بنرش الرسائل املتعلقة بالسياسات واملعارف والدراية التي يضعها فريق 
العمل الخاص املعني باملعلمني بصورة عامة.

وينبغي مواصلة العمل ببعض املبادئ القائمة الخاصة بجهات التنسيق يف 
الفرتة التي تشملها الخطة االسرتاتيجية، ومنها ما ييل:

تضطلع جهة التنسيق بتمثيل بلدها أو منظمتها وتلتزم بتحسني كل  ●
نواحي عمل فريق العمل الخاص املعني باملعلمني؛

تعنيِّ السلطات املعنية يف البلد أو املنظمة جهة التنسيق من أجل االضطالع  ●
بهذا الدور املتوخى منها؛

قد تختلف خصائص جهات التنسيق بني بلد وآخر وتضم مسؤولني  ●
حكوميني، وممثلني عن نقابة املعلمني، ومتخصصني من معاهد تدريب 

املعلمني. ويمكن تسخري هذا التنوع لخدمة فريق العمل الخاص 
املعني باملعلمني.
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ويحق لألعضاء من املنطقة نفسها أن يرشحوا نظرياً لهم لالنتخابات يف 

االجتماع السنوي لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني من أجل تمثيل 

مجموعتهم االنتخابية يف اللجنة التوجيهية لفريق العمل. وتتوىل جهة 

التنسيق اإلقليمية بعدئذ مسؤولية تنسيق أنشطة فريق العمل الخاص املعني 

باملعلمني يف املنطقة، والتشاور مع جهات التنسيق األخرى والجهات املعنية 

باملعلمني يف املنطقة، والسعي إىل املساهمة يف آليات الرصد وتقديم التقارير 

إىل اللجنة التوجيهية واألمانة فيما يخص تحقيق هدف التنمية املستدامة 

4. وتضطلع جهة التنسيق اإلقليمية، بوصفها عضواً يف اللجنة التوجيهية، 

بدور أسايس يف تيسري االتصال املتبادل بني أعضاء فريق العمل الخاص 

املعني باملعلمني واللجنة التوجيهية. وتتناوب جهات التنسيق ضمن املجموعة 

االنتخابية الواحدة بعد نهاية واليتني، رشيطة أن يكون أعضاء آخرون من 

مجموعتها عازمني عىل الرتشح. ويسّهل نظام التناوب هذا تجديد القيادة 

والحفاظ عىل التزام عىل الصعيد العاملي واالستفادة من تنوع الخصائص.

بيد أن تنفيذ الخطة االسرتاتيجية للفرتة 2014-2016 أبرز بعض التحديات 

املتكررة التالية التي تواجهها جهات التنسيق:

نقص التواصل بني جهات التنسيق؛ ●

كثرة تبديل جهات التنسيق؛ ●

اإلسهامات املخصصة ألغراض معينة - إن وجدت - يف أنشطة فريق  ●

العمل الخاص املعني باملعلمني.

وترمي الخطة االسرتاتيجية للفرتة 2018-2021 إىل أن تجعل جهات 

التنسيق عمالء التغيري. ويتضمن امللحق الثاني بيان أدوار جهات التنسيق 

ومسؤولياتها. وتدعو الخطة االسرتاتيجية "إىل تعيني جهات تنسيق رسيعة 

االستجابة ونشطة لكي يتسم عمل فريق العمل الخاص املعني باملعلمني 

بالنضج والفعالية والكفاءة".

وتضطلع جهات التنسيق بما ييل:

أداء دور حلقة الوصل بني البلد أو املنظمة العضو يف فريق العمل الخاص  ●

املعني باملعلمني وأمانة فريق العمل وسائر هيئاته؛

التواصل مع دوائرها املعنية وتبادل املعلومات معها سواء يف مقراتها أو يف  ●

البنى الالمركزية؛

التواصل مع اللجنة التوجيهية املعنية بجدول أعمال التعليم حتى عام  ●

2030 من خالل مجموعاتها االنتخابية وتحالفاتها؛

تزويد األمانة بمعلومات باستخدام النماذج املخصصة لهذا الغرض،  ●

وال سيّما بشأن أنشطة فريق العمل الخاص املعني باملعلمني، وجمع 

جميع املعلومات الهامة األخرى بشأن البلد أو املنظمة لنرشها عرب منصة 

املعلومات التابعة لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني؛

املشاركة يف أنشطة فريق العمل الخاص املعني باملعلمني واإلسهام فيها  ●

)ومنها االجتماع السنوي لفريق العمل، ومنتدى الحوار بشأن السياسات، 

وأفرقة العمل اإلقليمية واملواضيعية عىل سبيل املثال(، وتيسري أعمال 

التنفيذ واملتابعة عىل الصعيد الُقطري؛

اإلسهام يف الجهود الرامية إىل تعبئة موارد فريق العمل الخاص املعني  ●

باملعلمني من خالل تحديد مصادر التمويل املحتملة.

انظر امللحق الثاني لالطالع عىل البيان الكامل لدور جهات التنسيق.

األفرقة املواضيعية  - 2

ترمي األفرقة املواضيعية إىل تبادل املعارف واألفكار والنهوض بالعمل 

التقني بشأن مواضيع محددة، وتعزيز النقاش بني األعضاء، وتشجيع 

التعاون، وتيسري األنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية التي يمكن ألعضاء 

الفريق اإلسهام فيها. وتتوافق أنشطة األفرقة املواضيعية مع محاور العمل 

الرئيسية للخطة االسرتاتيجية. وليست قائمة املوضوعات التي يحتمل أن 

تحظى باهتمام األفرقة املواضيعية حرصية بل هي قابلة لإلضافة والتعديل.

وسيتم يف املرحلة األوىل اختبار األفرقة املواضيعية األربعة التالية باالستناد إىل 

التعاون القائم بني العديد من أعضاء فريق العمل الخاص املعني باملعلمني 

منذ عام 2014: 

اإلدماج واإلنصاف يف إطار السياسات واملمارسات الخاصة باملعلمني؛  - 1

استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعليم عن بُعد لتنمية   - 2

قدرات املعلمني؛ 

إدارة شؤون املعلمني يف حاالت األزمات والطوارئ؛  - 3

املعلمون وامليرسون يف إطار الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة.  - 4

وتمنح اللجنة التوجيهية الطابع املؤسيس لألفرقة املواضيعية وتوافق عليها. 

ح  وتُنشأ هذه األفرقة عىل أساس طوعي، فعدد أعضائها ليس محدوداً ويُشجَّ

جميع أعضاء فريق العمل الخاص املعني باملعلمني عىل املشاركة يف أنشطة 

الفريق املواضيعي. وتتوىل منظمات وبلدان رائدة تنسيق عمل كل فريق من 

األفرقة املواضيعية، وتحّدد القضايا الرئيسية املتعلقة بالسياسات الواجب 

معالجتها، واملبادرات القائمة التي يمكن املشاركة فيها، والرشكاء الذين 

يمكن التعاون معهم. وستُنشأ األفرقة املواضيعية وفقاً ملبنى تنظيمي محدد 

واختصاصات محددة وستسهم يف تعبئة موارد فريق العمل الخاص املعني 

باملعلمني ويف األنشطة املرتبطة بإعداد التقرير السنوي، وتقديم املالحظات 

بخصوص اآلليات املعرفية لفريق العمل بوجه عام.

تعزيز آليات إعداد التقارير  - 3

ينّفذ فريق العمل الخاص املعني باملعلمني أنشطة عديدة يف إطار خطته 

السنوية لصالح مجموعة واسعة من الجهات املعنية، مما يتطلب إعداد الكثري 

من التقارير. وسيكون من املفيد ترشيد الخطط والتقارير السنوية برمتها 

وغريها من إجراءات اإلبالغ من أجل الحد من تكرار العمل املتعلق بإعداد 

التقارير وتشتته.

وقررت اللجنة التوجيهية لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني إعداد أدوات 

ووضع إجراءات لزيادة فعالية عملية إعداد التقارير. لذا ستعتمد اللجنة 

التوجيهية عدداً من النماذج بوصفها الوثائق الرئيسية إلعداد التقارير التي 

ستُستخدم بصورة منهجية طوال فرتة تنفيذ الخطة االسرتاتيجية لجميع 

أنواع األنشطة.

املسائل اإلدارية  - 4

تتألف األمانة منذ عام 2009 من فريق تنفيذي يقع مقر عمله يف اليونسكو. 

وسيتم اإلبقاء عىل الرتتيبات اإلدارية الراهنة خالل املرحلة الواقعة يف الفرتة 

2018-2021 من مسرية فريق العمل الخاص املعني باملعلمني.
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وسيواصل فريق العمل الخاص املعني باملعلمني االعتماد عىل اليونسكو 
فيما يخص دور املنظمة يف تنسيق املساعي الرامية إىل تحقيق هدف التنمية 

املستدامة 4، وحضورها امليداني، وأطرها اإلدارية والقانونية لتيسري أوجه 
التآزر.

بيد أنه من املهم كذلك أن يحافظ فريق العمل الخاص املعني باملعلمني عىل 
مكانته بوصفه مبادرة أقيمت مع رشكاء متعددين لديها نظام مشرتك التخاذ 

القرارات، وال سيّما فيما يتعلق بتخصيص املوارد واستخدامها.

ويجب توافر العنرصين األساسيني التاليني لضمان حسن سري عمل األمانة 
وأدائها مهامها بفعالية:

توافر تمويل أسايس ليتمكن فريق العمل الخاص املعني باملعلمني من  ●
حشد العاملني ذوي املؤهالت املناسبة واستبقائهم عىل نحو مستدام؛

اضطالع فريق األمانة بأدوار ومسؤوليات واضحة من أجل إتمام املهام  ●
بانتظام ويف الوقت املناسب، وال سيما إعداد التقارير ووثائق العمل.

اسرتاتيجية التواصل واإلعالم والرتويج  - 5

استناداً إىل اإلسهامات الناجحة لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني يف 
الدعوة إىل تخصيص غاية للمعلمني يف إطار هدف التنمية املستدامة 4 

الخاص بالتعليم حتى عام 2030، ستُعد اسرتاتيجية للتواصل واإلعالم 
والرتويج للفرتة 2021-2018.

وستُعنى هذه االسرتاتيجية يف تحديد نوع أنشطة التواصل واإلعالم واألنشطة 
الرتويجية الرضورية، وكيفية تنفيذها عىل الصعيد الدويل واإلقليمي 

والوطني، فعىل الصعيد الدويل، يمكن ألعضاء فريق العمل الخاص املعني 
باملعلمني استخدام تأثريهم السيايس يف اللجان املعنية بهدف التنمية 

املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030، أما عىل الصعيد الوطني، 
فينبغي إبراز حضور فريق العمل من خالل إنشاء الروابط بينه وبني هيئات 

التنسيق الوطنية املعنية بالتعليم، )ومنها مثالً األفرقة املحلية املعنية بالتعليم 

وأفرقة االتصال املعنية بأهداف التنمية املستدامة(، وتحسني التواصل 
املتبادل بني جهات التنسيق وأمانة فريق العمل الخاص املعني باملعلمني. 

وستتطرق االسرتاتيجية أيضاً إىل توضيح دور جهات التنسيق 
)انظر القسم 2 آنفاً( ووضع منصة املعارف اإللكرتونية.

اسرتاتيجية تعبئة املوارد  - 6

تلقى أهمية املعلمني ودورهم املركزي فيما يتعلق ببلوغ أهداف التنمية 
املستدامة وإطار جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 اعرتافاً عىل الصعيد 
العاملي. وثّم اعرتاف واسع بأهمية فريق العمل الخاص املعني باملعلمني يف 
ترويج دور املعلمني وتعزيزه، وهو ما يولد الحاجة لتعبئة املوارد. ويكمن 

املسوغ الرئييس إليجاد اسرتاتيجية لتعبئة املوارد يف تحسني القدرة عىل 
التنبؤ بمصادر تمويل فريق العمل وتحقيق استدامتها. 

ومع أن عضوية فريق العمل الخاص املعني باملعلمني طوعية ومجانية، إال أّن 
الشبكة بحاجة إىل تعبئة موارد كافية لتحقيق التفويض الفريد املسند إىل 

فريق العمل الخاص املعني باملعلمني الذي بلغ مرحلة "النضوج"، وفقاً ملا 
ورد يف التوصيات املنبثقة عن التقييم الخارجي لفريق العمل. بيد أن عدد 
األعضاء الذين يساهمون يف التمويل األسايس لفريق العمل الخاص املعني 

باملعلمني ضئيل جداً، وذلك بسبب التنافس عىل التمويل بني األولويات 
واملبادرات عىل املستوى العاملي. ويقّدم أعضاء آخرون مساهمات عرضية 

ألغراض محددة، لكن مستوى هذه املساهمات وتوقيتها ال يمكنان دائماً من 
استخدام املوارد عىل النحو الصحيح.

وسرتمي هذه االسرتاتيجية إىل ما ييل: )1( تحقيق االتساق بني تعبئة املوارد 
والخطة االسرتاتيجية واألنشطة؛ )2( ترويج رضورة إيجاد هيكل تموييل 
أكثر استقراراً عىل مر الزمن من خالل إطالع الجهات املانحة عىل كيفية 
مساهمتها واملقابل الذي ستحصل عليه؛ )3( وضع آلية التخاذ القرارات 

بشأن مشاركة فريق العمل الخاص املعني باملعلمني يف الدعوات املفتوحة 
لتقديم االقرتاحات وطلبات التمويل ألغراض محددة.
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زاي - املخاطر والفرضيات

تستفيد الخطة االسرتاتيجية للفرتة 2018-2021 من الزخم املؤاتي لعمل 

فريق العمل الخاص املعني باملعلمني عىل الصعيد الدويل، إذ يقدم هدف 

التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم وغاية التنمية املستدامة 4-ج الخاصة 

باملعلمني رؤية شاملة تتوافق مع مهام فريق العمل. بيد أّن هذه الفرصة 

والبيئة املؤاتية قد تتحوالن إىل خطر بفعل االنتشار الرسيع للمبادرات املعنية 

باملعلمني عىل الصعيد الدويل التي قد تُؤدي إىل تشتت الرتكيز وازدواجية 

الجهود عوضاً عن تعزيز أوجه التآزر بينها.

وتستند الفرضية االسرتاتيجية الرئيسية يف نظرية التغيري الخاصة بفريق 

العمل الخاص املعني باملعلمني إىل القدرة عىل إحداث التغيري وتحقيق 

التحول يف السياسات املعنية باملعلمني ومهنة التعليم عىل الصعيد الوطني. 

لكن عدد الجهات املعنية والطابع املعقد للسياسات الوطنية الخاصة بالتعليم 

وسياق االقتصاد السيايس الفردي تجعل من الصعب الربط بني الرتويج عىل 

الصعيد العاملي واملعارف الرضورية إلحداث التغيري عىل الصعيد الوطني يف 

الفرتة الزمنية القصرية املشمولة يف الخطة االسرتاتيجية )2018 - 2021).

ولهذا السبب، يعّرف فريق العمل الخاص املعني باملعلمني نفسه بأنه ميرّس 

ويعترب جهات التنسيق التابعة له وكالء التغيري عىل الصعيد الوطني. لذا 

تراعي العديد من األهداف التنفيذية يف هذه الخطة االسرتاتيجية التحدي 

املتمثّل يف التأثري يف السياسات الدولية وإحداث التغيري من خالل السياسات 

الوطنية، وتشمل هذه األهداف ما ييل: )1( مراجعة أدوار جهات التنسيق 

ومسؤولياتها؛ )2( تحسني عملية إعداد التقارير بشأن األنشطة املعنية 

باملعلمني عىل الصعيد الُقطري؛ )3( تركيز اسرتاتيجية التواصل واإلعالم 

والرتويج عىل املستوى الوطني؛ )4( توثيق تأثري املبادرات الريادية لفريق 

العمل الخاص املعني باملعلمني، مثل منتدى الحوار بشأن السياسات، عىل 

املستوى الوطني.

أما عىل املستوى التنفيذي، فيكفل دور املضيف الذي تضطلع به اليونسكو 

استقرار فريق العمل الخاص املعني باملعلمني، لكن قلة املوارد البرشية يف 

األمانة وُشح مصادر التمويل يف الوقت الراهن للفرتة 2018-2021 يمثالن 

خطراً عىل فعالية فريق العمل الخاص املعني باملعلمني واستدامته.
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امللحق 1: إطار النتائج 

يتضمن إطار النتائج الهدفني، والغايات السبع، والنتائج املنشودة الخمس 

والعرشين الواردة يف هذه الخطة االسرتاتيجية، مشفوعة بعرشين مؤرشاً 

رئيسياً. 

ويتألف إطار نتائج فريق العمل الخاص املعني باملعلمني من ثالثة 

مستويات، هي: 

مستوى التأثري (4 مؤرشات(: يُعنى هذا املستوى بالتقدم املحرز عىل  ●

الصعيد العاملي فيما يتعلق بتحقيق هدف التنمية املستدامة 4 والهدفني 

الرئيسيني اللذين يسعى فريق العمل الخاص املعني باملعلمني إىل 

تحقيقهما.

مستوى النتائج (12 مؤرشاً(: يرمي هذا املستوى إىل قياس النتائج  ●

األساسية املحرزة من جراء تنفيذ الخطة االسرتاتيجية لفريق العمل 

الخاص املعني باملعلمني للفرتة 2018-2021. وتُستخدم املؤرشات لرصد 

التقدم املحرز يف تحقيق ست غايات من الغايات االسرتاتيجية.

املستوى التنفيذي (4 مؤرشات(: يتعلق هذا املستوى بالتغيريات  ●

التنظيمية التي تمثل جزءاً من الخطة االسرتاتيجية للفرتة 2021-2018. 

وترصد املؤرشات التقدم املحرز يف تحقيق الغاية 7 املتعلقة بإدارة فريق 

العمل الخاص املعني باملعلمني.

واختري عدد محدود من املؤرشات لقياس كل غاية من الغايات االسرتاتيجية، 

بمعّدل مؤرشين اثنني لكل غاية. وتعرّب هذه املؤرشات عن التوجه 

االسرتاتيجي لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني، وترمي إىل قياس النتائج 

املحرزة خالل الفرتة 2018-2021. ويمّكن هذا النهج فريق العمل من 

الرتكيز عىل مجموعة أساسية من املؤرشات ستجري متابعتها خالل فرتة 

تنفيذ الخطة االسرتاتيجية. 

التغيري نظرية  النتائج إطار 

املعلمنيالهدفان عدد  املعلمنيزيادة  بمستوى  التأثريالنهوض   مستوى 
4 مؤرشات

 مستوى النتائجالغايات
ً 12 مؤرشا

الرتويج

❶ ترويج الدور الحاسم للمعلمين

❷ تعزيز الحوار االجتماعي لرسم سياسات شاملة خاصة

 الرتويج:
4 مؤرشات

إنتاج المعارف وتبادلها

❸ سد النقص في الدراية بأمور المعلمين

❹ رصد غاية التنمية المستدامة 4-ج الخاصة بالمعلمين

❺ تبادل المعارف المتعلقة بمهنة التعليم

 إنتاج املعارف وتبادلها:
6 مؤرشات

توفير الدعم والمشاركة على الصعيد الُقطري

❻ تيسير دعم البلدان
 توفري الدعم واملشاركة
 عىل الصعيد الُقطري:

مؤرشان اثنان

 ❼ تعزيز إدارة فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمينالغاية التنفيذية
في إطار التعليم حتى عام 2030

 املستوى التنفيذي
4 مؤرشات



فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام 2030      الخطة االسرتاتيجية للفرتة 2021-2018

17

وستوضع آليات إلعداد التقارير )انظر القسم 3 من الفصل "واو" بشأن 
آليات إعداد التقارير( سرتكز أيضاً عىل وضع اإلجراءات التي سيستعان بها 

لرصد هذه املؤرشات الرئيسية.

ومعظم املقاصد الواردة يف إطار النتائج هي مقاصد سنوية باستثناء مقاصد 
املؤرشات 6 و7 و8 و16 املرتبطة بمقاصد تراكمية )كما ذُكر يف العمود 

األخري(.

وترتبط املؤرشات الواردة بخط مائل بصورة مبارشة أو غري مبارشة 
باألنشطة الريادية لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني، وهي:

املبادرة الريادية 1 - "تعزيز منتدى الحوار بشأن السياسات": املؤرشان  ●
13 و14

املبادرة الريادية 2 - "إنشاء منصة إلكرتونية للمعارف املتعلقة بشؤون  ●
املعلمني ومهنة التعليم ": املؤرشان 12 و15

املبادرة الريادية 3 - "تجريب دليل رسم السياسات الخاصة باملعلمني":  ●
املؤرشان 7 و16

وسيجري موافاة اللجنة التوجيهية بتقارير سنوية بشأن املؤرشات العرشين. وستضمن خطط العمل السنوية واجتماعات اللجنة التوجيهية رصد النتائج 
املنشودة بصورة أفضل وعىل نحو أكثر تفصيالً.

مستوى التأثري

الهدف 1: زيادة عدد املعلمني

املالحظات والفرضيات وسيلة التحقق املقصد نقطة االنطالق املؤرشات

املؤرش املواضيعي 38 لغاية التنمية 
املستدامة 4 -ج.

سيتحسن توافر البيانات بمرور الوقت من 
خالل العملية التي يتوىل معهد اليونسكو 

لإلحصاء قيادتها

قاعدة بيانات معهد 
اليونسكو لإلحصاء

ً يحدد الحقا ً 1 - نسبة التالميذ إىل املعلمني املؤهلني، بحسب  تحدد الحقا
املرحلة التعليمية

املؤرش املواضيعي 42 لغاية التنمية 
املستدامة 4-ج

ستقدم املعلومات عن التوزيع بحسب 
الجنس يف حال توافرها.

سيتحسن توافر البيانات بمرور الوقت من 
خالل العملية التي يتوىل معهد اليونسكو 

لإلحصاء قيادتها.

قاعدة بيانات معهد 
اليونسكو لإلحصاء

ً يحدد الحقا ً 2 -   معدل تناقص أعداد املعلمني بحسب املرحلة  تحدد الحقا
التعليمية

الهدف2: النهوض بمستوى املعلمني

مالحظات وفرضيات وسيلة التحقق املقصد نقطة االنطالق املؤرشات

املؤرش العاملي 4-ج-1 لهدف التنمية 
املستدامة 4.

ستقدم املعلومات عن التوزيع بحسب 
الجنس يف حال توافرها.

سيتحسن توافر البيانات بمرور الوقت من 
خالل العملية التي يتوىل معهد اليونسكو 

لإلحصاء قيادتها.

قاعدة بيانات معهد 
اليونسكو لإلحصاء

ً يحدد الحقا ً تحدد الحقا 3 - نسبة املعلمني يف: )أ( مرحلة ما قبل التعليم 
االبتدائي؛ )ب( التعليم االبتدائي؛ )جـ( التعليم 
اإلعدادي؛ )د( التعليم الثانوي للمعلمني الذين 
حصلوا عىل األقل عىل الحد األدنى من التدريب 
املنظَّم للمعلمني )مثل التدريب الرتبوي(، قبل 

الخدمة أو يف أثناء الخدمة، الالزم للتدريس عىل 
املستوى املناسب يف بلد معني

املؤرش املواضيعي 37 لغاية التنمية 
املستدامة 4-ج

ستقدم املعلومات عن التوزيع بحسب 
الجنس يف حال توافرها.

سيتحسن توافر البيانات بمرور الوقت من 
خالل العملية التي يتوىل معهد اليونسكو 

لإلحصاء قيادتها.

قاعدة بيانات معهد 
اليونسكو لإلحصاء

ً يحدد الحقا ً تحدد الحقا 4 - نسبة املعلمني املؤهلني وفقاً للمعايري 
الوطنية، بحسب املرحلة التعليمية ونوع املؤسسة 

التعليمية
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مستوى النتائج

الرتويج

الغاية 1: تعزيز اإلقرار بالدور الحاسم للمعلمني ومهنة التعليم يف تحقيق هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030 وغاياته عىل املستوى الدويل 
واإلقليمي والُقطري

النتائج املنشودة:

1-1: إدماج جوانب السياسات الخاصة باملعلمني الواردة يف أهداف التنمية املستدامة، ومنها غاية التنمية املستدامة -4ج الخاصة باملعلمني، يف الوثائق املتعلقة بالتعليم

1-2: إدراج جوانب السياسات الخاصة باملعلمني، ومنها غاية التنمية املستدامة -4ج الخاصة باملعلمني يف املنتديات والفعاليات واملنابر السياسية والتقنية ذات األهمية لهذا املجال

1-3: إعداد واستخدام مواد متعددة الوسائط ومنصة إلكرتونية بشأن جوانب السياسات الخاصة باملعلمني

1-4: تحديد رشاكات اسرتاتيجية وإقامتها من أجل توسيع نطاق تأثري فريق العمل الخاص املعني باملعلمني

مالحظات وفرضيات وسيلة التحقق املقصد نقطة االنطالق املؤرشات

تشمل الوثائق املتعلقة بالرتويج عىل الصعيد العاملي 
التقرير العاملي لرصد التعليم والوثائق األساسية، والتقرير 

عن التنمية يف العالم، والوثائق والتقارير االسرتاتيجية 
الصادرة عن الرشاكة العاملية من أجل التعليم.

املؤسسات املسؤولة عن هذه املنشورات مستعدة للتعاون 
مع فريق العمل الخاص املعني باملعلمني واالستفادة من 

مساهمته.

ينرش فريق العمل الخاص 
املعني باملعلمني املنشورات عىل 

موقعه ومنصته اإللكرتونية 
للمعارف

 3 منشورات
يف السنة

 منشوران
)يف عام 2017)

5 - عدد املنشورات ذات األهمية لهدف 
التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم 

حتى عام 2030 عىل الصعيدين اإلقليمي 
أو العاملي، التي تجّسد جانباً واحداً أو 

أكثر من جوانب السياسات الخاصة 
باملعلمني.

مقاصد هذا املؤرش هي مقاصد تراكمية.

يتنامى االعرتاف بفريق العمل الخاص املعني باملعلمني 
بوصفه الجهة املرجعية الدولية لقضايا املعلمني. 

تقيم مبادرات دولية جديدة أوجه تآزر مع فريق العمل 
الخاص املعني باملعلمني. 

تعتمد اللجنة التوجيهية 
الوثيقة التي تتضمن رشوط 

الرشاكة االسرتاتيجية

 رشاكتان يف
عام 2018

5 رشاكات يف 
عام 2021

رشاكة واحدة 6 - عدد الرشاكات االسرتاتيجية املنشأة 
بموجب اتفاق رسمي

الغاية 2: حث الحكومات وسائر الجهات املعنية عىل املشاركة يف الحوار االجتماعي وتمكينها من املشاركة فيه، بغية صياغة سياسات واسرتاتيجيات فعالة وشاملة 
خاصة باملعلمني وتنفيذها يف إطار خطط التعليم الوطنية

النتائج املنشودة:
2-1: مراعاة جوانب السياسات الخاصة باملعلمني حق املراعاة يف الحوار االجتماعي بني الجهات املعنية، التي تشمل الحكومات والنقابات ومنظمات املجتمع املدني واملعلمني، ويف 

عمليات اتخاذ القرارات
2-2: منح جوانب السياسات الخاصة باملعلمني موقعاً بارزاً يف عمليات إعداد خطط التعليم الوطنية وتنفيذها ومراجعتها، وال سيما يف إطار األفرقة املحلية املعنية بالتعليم أو اآلليات 

املماثلة، وتضمينها يف السياسات والترشيعات الوطنية
2-3: وضع نظام إلعداد التقارير بشأن عمليات الحوار االجتماعي عىل الصعيد الدويل واإلقليمي والوطني، وتيسري مساهمة جهات التنسيق فيه

مالحظات وفرضيات وسيلة التحقق املقصد نقطة االنطالق املؤرشات

مقاصد هذا املؤرش هي مقاصد سنوية.

ينبغي معالجة 7 جوانب عىل األقل من الجوانب التسعة 
للسياسات الخاصة باملعلمني لكي تكون عملية املراجعة 

شاملة.

وضع آلية محددة إلعداد التقارير تتوافق مع التوجه 
االسرتاتيجي للخطة االسرتاتيجية للفرتة 2021-2018 

)انظر الفصل "واو"(.

آليات إعداد التقارير املعتمدة 
لدى فريق العمل الخاص 

املعني باملعلمني: تجمع األمانة 
املعلومات بناء عىل التقارير 
التي تقدمها جهات التنسيق

 بلدان اثنان
 يف الفرتة

2021-2018 

 4 بلدان
)يف عام 2017)

7 - عدد البلدان التي اشرتكت حديثاً 
يف عملية املراجعة الشاملة للسياسات 

الخاصة باملعلمني

مقاصد هذا املؤرش هي مقاصد تراكمية.

ستوضع املقاصد بعد تحليل نقطة االنطالق.

وضع آلية محددة إلعداد التقارير تتوافق مع التوجه 
االسرتاتيجي للخطة االسرتاتيجية للفرتة 2021-2018 

)انظر الفصل "واو"(.

آليات إعداد التقارير املعتمدة 
لدى فريق العمل الخاص 

املعني باملعلمني: تجمع األمانة 
املعلومات بناء عىل التقارير 
التي تقدمها جهات التنسيق

 عام 2018:
سيجرى بحث 

لتحديد املقاصد 
ً الحقا

 عام 2019:
ً يحدد الحقا
 عام 2020:
ً يحدد الحقا
 عام 2021:
ً يحدد الحقا

سيجرى بحث 
لتحديد نقطة 
ً االنطالق الحقا

8 - عدد البلدان حيث تشارك منظمات 
املعلمني وغريها من الجهات املعنية 

باملعلمني يف حوار اجتماعي منّظم
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إنتاج املعارف وتبادلها

الغاية 3: تحديد أوجه النقص فيما يتعلق باملعارف والتكليف بإجراء البحوث الالزمة لالسرتشاد بنتائجها يف وضع السياسات والترشيعات واملمارسات وسبل اإلدارة 
الخاصة باملعلمني

النتائج املنشودة:

3-1: إعداد عدد من الدراسات والتقارير عن البحوث لسد النقص يف الدراية بأمور املعلمني ونرشها

3-2: إعداد مبادئ توجيهية عاملية بشأن املعايري املهنية يف مجال التعليم وتقييم املعلمني، وإتاحتها للبلدان األعضاء واملنظمات املعنية

مالحظات وفرضيات وسيلة التحقق املقصد نقطة االنطالق املؤرشات

توافر الخرباء ومصادر التمويل إلجراء بحوث جديدة 
يتوىل فريق العمل الخاص باملعلمني اإلرشاف عليها.

نرش الدراسات والتقارير عىل 
موقع فريق العمل الخاص 

املعني باملعلمني ومنصة 
املعارف اإللكرتونية

عام 2018: 
تحديد النقص يف 

مجال البحوث
عام 2019: 

دراسة/تقرير 
واحد

عام 2020: 
دراستان/تقريران

عام 2021: 
دراستان/تقريران

صفر 9 - عدد التقارير عن البحوث 
والدراسات الجديدة التي نرُشت عىل 

موقع فريق العمل الخاص املعني 
باملعلمني ومنصة املعارف اإللكرتونية، 

أو التي ُقدمت إبان منتدى الحوار 
بشأن السياسات والتي تتناول 

موضوعات يوجد نقص يف املعارف 
بشأنها

إنشاء فريق خرباء معني بوضع مبادئ توجيهية من 
خالل عملية تعاونية.

نرش املبادئ التوجيهية عىل 
موقع فريق العمل الخاص 

املعني باملعلمني ومنصة 
املعارف اإللكرتونية

عام 2019: إنجاز 
وضع املبادئ 

التوجيهية

- 10 - وضع مبادئ توجيهية بشأن 
املعايري املهنية يف مجال التعليم

الغاية 4: تعزيز عمليات رصد أوضاع املعلمني ومهنة التعليم يف إطار تحقيق غاية التنمية املستدامة 4-ج وغايات خطة التعليم حتى عام 2030

النتائج املنشودة:

4-1: تيسري الحوار مع معهد اليونسكو لإلحصاء وغريه من املؤسسات املعنية بشأن رصد تحقيق غاية التنمية املستدامة 4-ج الخاصة باملعلمني

4-2: وضع جدول لرصد تنفيذ السياسات الخاصة باملعلمني، وإتاحة استخدامه للبلدان األعضاء واملنظمات املعنية

التعاون الفعال مع سائر املنظمات التي تضطلع برصد 
هدف التنمية املستدامة 4.

نرش الجدول عىل موقع 
فريق العمل الخاص املعني 

باملعلمني ومنصة املعارف 
اإللكرتونية

عام 2018: إنجاز 
 الجدول الفرتة

 :2021-2019 
تحديث سنوي

- 11 - نرش جدول لرصد تنفيذ 
السياسات الخاصة باملعلمني

الغاية 5: تيسري تبادل املعارف والخربات والتجارب املتعلقة بالجوانب الرئيسية ملهنة التعليم

النتائج املنشودة:

5-1: تبادل التجارب فيما يتعلق باستخدام دليل رسم السياسات الخاصة باملعلمني وغريه من األدوات املهمة يف هذا املجال، ومراجعة الدليل وتنقيحه

5-2: وضع منصة إلدارة املعلومات واملعارف عىل موقع فريق العمل الخاص املعني باملعلمني )يشمل الورقات البحثية وآراء الخرباء والكتيبات اإلرشادية واألدوات( وتحديثها وصيانتها 

5-3: وضع منصة إلكرتونية وتوفري مواد متعددة الوسائط، واستخدامها من أجل تبادل املعارف والخربات والتجارب بشأن الجوانب الرئيسية ملهنة التعليم

5-4: عقد منتديات حوار بشأن السياسات عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي من أجل بحث موضوعات مهمة للبلدان وتلبية احتياجاتها

مالحظات وفرضيات وسيلة التحقق املقصد نقطة االنطالق املؤرشات

وضع معايري لتحديد ما هي املنشورات "ذات األهمية".

سيتم تحديد املقاصد خالل العام األول بعد إنشاء 
املنصة.

ستنشأ منصة املعارف اإللكرتونية وتُخترب بنجاح خالل 
املرحلة األوىل من الخطة االسرتاتيجية. 

املنشورات متاحة عىل منصة 
املعارف اإللكرتونية

ً يحدد الحقا - 12 - عدد املنشورات ذات األهمية عىل 
منصة املعارف اإللكرتونية 

جهات التنسيق التابعة لفريق العمل الخاص املعني 
باملعلمني ملتزمة بتعزيز تأثري منتدى الحوار بشأن 

السياسات عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي من خالل 
تبادل املعلومات وتنظيم الفعاليات.

وضع آلية محددة إلعداد التقارير تتوافق مع التوجه 
االسرتاتيجي للخطة االسرتاتيجية للفرتة 2021-2018 

)انظر الفصل "واو"(.

تقارير منتدى الحوار 
بشأن السياسات وآلية 

إعداد التقارير الخاصة 
بفريق العمل الخاص 

املعني باملعلمني التي تشمل 
مساهمات جهات التنسيق

عام 2018: 
حدثان

عام 2019: 
حدثان

عام 2020: 
3 أحداث

عام 2021: 
3 أحداث

حدث واحد )يف 
عام 2017) 

13 - عدد منتديات الحوار بشأن 
السياسات والفعاليات اإلقليمية 

والوطنية التي تنّظم سنوياً بهذا الشأن 



فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام 2030      الخطة االسرتاتيجية للفرتة 2021-2018

20

إضفاء الطابع املؤسيس عىل أفرقة العمل املواضيعية 
ووضع مبنى تنظيمي لها وتحديد اختصاصاتها

نرش التقارير أو محارض 
الفعاليات عىل موقع فريق 

العمل الخاص املعني 
باملعلمني ومنصة املعارف 

اإللكرتونية

عام 2018: 
فعاليتان/
منشوران

عام 2019: 
فعاليتان/
منشوران

عام 2020: 
3 فعاليات/

منشورات

عام 2021: 
3 فعاليات/

منشورات

فعالية/
منشور واحد 

لكل فريق عمل 
مواضيعي )يف 

عام 2016)

14 - عدد املنشورات و/أو الفعاليات 
التي تنظمها أفرقة العمل املواضيعية 

باالرتباط بمنتدى الحوار بشأن 
السياسات

توفري الدعم واملشاركة عىل الصعيد الُقطري

الغاية 6: تيسري تقديم الدعم إىل البلدان التي تطلب املساعدة التقنية يف ما يتعلق بشؤون املعلمني ومهنة التعليم

النتائج املنشودة:
6-1: وضع منصة إلكرتونية وتوفري مواد متعددة الوسائط واستخدامها لتيسري دعم البلدان

6-2: دعم الشق املتعلق بااملعلمني يف خطط قطاع التعليم الوطني بالرجوع إىل إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 واستخدام دليل رسم السياسات الخاصة باملعلمني وغريه 
من األدوات

6-3: تيسري وضع املنصات وتنظيم الفعاليات والعمل بني الشبكات لتعزيز التعاون بني بلدان الجنوب، وبني بلدان الشمال، وبني بلدان الشمال والجنوب
6-4: تيسري إضفاء الطابع املؤسيس عىل آليات الحوار االجتماعي من أجل النهوض بمهنة التعليم

6-5: إسهام أعضاء فريق العمل الخاص املعني باملعلمني عىل نحو فعال يف آليات التشاور والتنسيق والتعاون بمشاركة األفرقة املحلية املعنية بالتعليم

مالحظات وفرضيات وسيلة التحقق املقصد نقطة االنطالق املؤرشات

وضع منصة املعارف اإللكرتونية واختبارها بنجاح خالل 
املرحلة األوىل من الخطة االسرتاتيجية.

وضع آلية محددة إلعداد التقارير تتوافق مع التوجه 
االسرتاتيجي للخطة االسرتاتيجية للفرتة 2021-2018 

)انظر الفصل "واو"(.

آلية إعداد التقارير الخاصة 
بفريق العمل الخاص املعني 

باملعلمني

ً يحدد الحقا - 15 - عدد عمليات دخول البلدان 
األعضاء إىل منصة املعارف اإللكرتونية

مقاصد هذا املؤرش هي مقاصد تراكمية.

وضع آلية محددة إلعداد التقارير تتوافق مع التوجه 
االسرتاتيجي للخطة االسرتاتيجية للفرتة 2021-2018 

)انظر الفصل "واو"(.

آلية إعداد التقارير الخاصة 
بفريق العمل الخاص املعني 

باملعلمني: تجمع األمانة 
املعلومات بناًء عىل التقارير 
التي تقدمها جهات التنسيق

عام 2018: 
6 بلدان

عام 2019: 
8 بلدان

عام 2020: 
10 بلدان

عام 2021: 
ً 12 بلدا

4 بلدان 16 - عدد البلدان التي تجرب استعمال 
دليل رسم السياسات الخاصة باملعلمني
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املستوى التنفيذي

الغاية 7: تعزيز إدارة فريق العمل الخاص املعني باملعلمني

النتائج املنشودة:

7-1: إعادة تحديد دور جهات التنسيق

7-2: تعزيز آليات إعداد التقارير

7-3: تفعيل أمانة فريق العمل الخاص املعني باملعلمني بحيث تعمل بكامل طاقتها

7-4: اعتماد اسرتاتيجية لالتصال واإلعالم والرتويج

7-5: اعتماد اسرتاتيجية لتعبئة املوارد

مالحظات وفرضيات وسيلة التحقق املقصد نقطة االنطالق املؤرشات

عدم تراجع التزام جهات التنسيق بمرور الوقت. محارض اللجنة التوجيهية عام 2018: 
اعتماد اللجنة 

التوجيهية 
الصالحيات

- 17 - اعتماد جميع األعضاء صالحيات 
جديدة لجهات التنسيق، تشمل توزيع 

األدوار وتحديد املسؤوليات بصورة 
دقيقة

التزام جميع أعضاء فريق العمل الخاص املعني 
باملعلمني بتحسني نظم إعداد التقارير.

محارض اللجنة التوجيهية عام 2018: 
اعتماد اللجنة 

التوجيهية النماذج 
واإلجراءات

صفر 18 - إعداد نماذج وإجراءات إلعداد 
التقارير

التزام جميع أعضاء فريق العمل الخاص املعني 
باملعلمني بتحسني االتصال واإلعالم والرتويج.

محارض اللجنة التوجيهية 2018: اعتماد 
اللجنة التوجيهية 

االسرتاتيجية

صفر 19 - اعتماد اللجنة التوجيهية 
اسرتاتيجية االتصال واإلعالم والرتويج

التزام جميع أعضاء فريق العمل الخاص املعني 
باملعلمني بتحسني تعبئة املوارد.

محارض اللجنة التوجيهية 2018: اعتماد 
اللجنة التوجيهية 

االسرتاتيجية

صفر 20 - اعتماد اللجنة التوجيهية 
اسرتاتيجية تعبئة املوارد
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امللحق 2: مرشوع بيان أدوار جهات التنسيق 
ومسؤولياتها

تعيني جهات تنسيق رسيعة االستجابة ونشطة لكي يتسم عمل فريق العمل الخاص املعني باملعلمني بالنضج والفعالية والكفاءة

تمثل جهُة تنسيق رئيسية وجهتا تنسيق بالنيابة7 كل عضو من أعضاء فريق العمل الخاص املعني باملعلمني، سواء أكان دولة أم منظمة، وترشح سلطة    - 1
مخصصة لهذا الغرض هذه الجهات الثالث8. تبلغ السلطة املعنية بالرتشيح األمانة أسماء جهات التنسيق وبيانات االتصال الخاصة بها. ويُراعى تمثيل 

الجنسني يف ترشيح جهات التنسيق الثالث قدر اإلمكان.

تبلغ السلطة املعنية بالرتشيح األمانة أي تغيري يطرأ عىل تركيبة تمثيل البلد أو املنظمة، أو عىل وضع جهات التنسيق. وتقوم األمانة بتحديث قائمة جهات    - 2
التنسيق وبيانات االتصال الخاصة بها مرة واحدة كل سنة.

تمثل جهات التنسيق حلقة الوصل بني البلد العضو أو املنظمة العضو وأمانة فريق العمل الخاص املعني باملعلمني وسائر هيئاته. ويجب أن يكون لدى    - 3
جهات التنسيق، بهذه الصفة، دراية بالجهات الرئيسية املعنية باملعلمني يف البلد أو املنظمة وأن تكون عىل اتصال بها، ومنها أقسام وزارة الرتبية، وغريها 

من القطاعات الحكومية، ومنظمات املعلمني، وشبكات البحث والتدريب للمعلمني، ومنظمات املجتمع املدني، ومكتب اليونسكو امليداني املعني بشؤون 
البلد، ومجموعات الرشكاء املعنيني بالتنمية )األفرقة املحلية املعنية بالتعليم حسب االقتضاء(، والبنى التنفيذية الوطنية املعنية بهدف التنمية املستدامة 4 

الخاص بالتعليم حتى عام 2030.

تقيم جهات التنسيق عالقات وثيقة مع املمثلني الوطنيني واإلقليميني لدى أفرقة العمل واللجنة التوجيهية املعنية بهدف التنمية املستدامة 4 الخاص    - 4
بالتعليم حتى عام 2030، وتصون هذه العالقات. وتُبلغ شبكة فريق العمل الخاص املعني باملعلمني بأي أولويات ومبادرات وفعاليات وقضايا متعلقة 

باملعلمني يتعني عىل فريق العمل الخاص املعني باملعلمني مراعاتها.

تعمم أيضاً جهات التنسيق التي تمثل املنظمات املعلومات املتعلقة بفريق العمل الخاص املعني باملعلمني عىل إداراتها املعنية القائمة يف مقرها أو يف بناها    - 5
الالمركزية. وتضطلع أيضاً بالتنسيق بني هيئاتها وتحالفاتها املمثلة لدى أفرقة العمل واللجنة التوجيهية املعنية بهدف التنمية املستدامة 4 الخاص 

بالتعليم حتى عام 2030 من أجل ضمان تبادل املعلومات بشأن قضايا املعلمني وتعزيز فريق العمل الخاص املعني باملعلمني.

تزود جهات التنسيق املعلومات عن األعضاء وتحدثها باستخدام النماذج التي توفرها األمانة. وتجمع جميع املعلومات األخرى املهمة للنرش عن البلد أو    - 6
املنظمة من خالل منصة املعارف التابعة لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني. وتُعد تقارير منتظمة عن أنشطة فريق العمل الخاص املعني باملعلمني 

لرتسلها إىل السلطات املعنية بالرتشيح واألطراف الفاعلة املعنية باملعلمني حسب االقتضاء.

تشارك جهات التنسيق يف االجتماع السنوي لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني ومنتديات الحوار بشأن السياسات، وتتخذ تدابري إدارية مبكرة من    - 7
أجل تأمني اعتمادات مالية لهذه الغاية. وتشارك يف املنتديات التي ينظمها فريق العمل الخاص املعني باملعلمني و/أو رشكاؤه عىل اإلنرتنت، أو تحشد 

الجهات الفاعلة الوطنية للمشاركة يف هذه املنتديات.

تُسهم جهات التنسيق يف أنشطة األفرقة اإلقليمية وتشارك يف األفرقة املواضيعية أو تحشد الجهات الفاعلة املعنية عىل الصعيد الوطني للمشاركة فيها،    - 8
بحسب االقتضاء. وتنقل قرارات اللجنة التوجيهية لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني والقرارات التي يتخذها يف اجتماعاته، فضالً عن التوصيات 

املنبثقة عن منتديات الحوار بشأن السياسات، إىل املسؤولني عنها وأقرانها وغريها من الجهات املعنية عىل الصعيد الوطني. وتضطلع بتيسري تنفيذ 
ومتابعة التدابري املتخذة عىل الصعيد الُقطري، ودعم جهات التنسيق اإلقليمية واألمانة لتحذو حذوها عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

تتطوع جهات التنسيق باالضطالع بمسؤوليات مثل ترشيح بلدها أو منظمتها لشغل مقاعد عن املجموعات االنتخابية املناسبة لدى اللجنة التوجيهية    - 9
لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني.

تسهم جهات التنسيق يف مساعي فريق العمل الخاص املعني باملعلمني الرامية إىل تعبئة املوارد من خالل تحديد مصادر التمويل املحتملة )الخاصة   - 10
والعامة عىل حد سواء( عىل الصعيد الوطني، وغريها من فرص إقامة الرشاكات للنهوض بربامج فريق العمل الخاص املعني باملعلمني.

يجب اختيار جهات التنسيق من بني مجموعة متنوعة قدر املستطاع من الكيانات، لكي تتوىل الجهات املعنية الرئيسية زمام األمور عىل نطاق واسع عىل مستوى املؤسسات.  7
ثمة أهمية لعدم تويل جهات التنسيق ترشيح ذاتها، فمن املستحسن يف حالة البلدان أن تتوىل اللجان الوطنية لليونسكو ترشيح جهات التنسيق إذ إن هذه اللجان عىل اتصال مبارش بالوزارات   8

املعنية وقد أثبتت فعاليتها فيما يتعلق بالتواصل بني األمانة والبلدان. أما بخصوص املنظمات، فيجب إرساء عملية الختيار جهات التنسيق التي ستمثل املوقف الرسمي للمنظمة وليس وجهات 
نظرها الخاصة.
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حاملا يُنتخب أحد أعضاء فريق العمل الخاص املعني باملعلمني يف اللجنة   - 11
التوجيهية، تضطلع جهات التنسيق الخاصة به باملسؤوليات اإلضافية 

التالية باعتبارها تمثل مجموعاتها االنتخابية لدى اللجنة التوجيهية )انظر 
تركيبة اللجنة التوجيهية يف بيان اختصاصات فريق العمل الخاص املعني 

باملعلمني(:

التشاور مع أعضاء فريق العمل الخاص املعني باملعلمني التابعني  )أ( 
للمجموعة االنتخابية بشأن قضايا من املزمع مناقشتها يف اللجنة 

التوجيهية، وجمع البيانات التي تستعني بها اللجنة التوجيهية التخاذ 
قرارات عىل نحو جماعي، وتعميم قرارات اللجنة التوجيهية ووثائقها 

عىل جميع أعضاء املجموعة االنتخابية.

اإلسهام بنشاط يف مراجعة الوثائق االسرتاتيجية والبيانات والتقارير.  )ب( 
وموافاة رؤساء الهيئات املشاركني واألمانة باملالحظات والتعليقات يف 

الوقت املناسب.

يقع عىل عاتق جهات التنسيق اإلقليمية تنسيق أنشطة األفرقة  )ج( 
اإلقليمية يف الفرتات الفاصلة بني اجتماعني سنويني ومنتديات 

الحوار بشأن السياسات، وتقديم تقارير إىل أقرانها من أعضاء 
اللجنة التوجيهية بشأن الردود وأعمال املتابعة املتخذة عىل صعيد 

مجموعاتها االنتخابية.

إقامة عالقات وثيقة مع املمثلني الوطنيني واإلقليميني لدى أفرقة  )د( 
العمل واللجنة التوجيهية املعنية بهدف التنمية املستدامة 4 الخاص 

بالتعليم حتى عام 2030 وصون هذه العالقات، وإبالغ شبكة 
فريق العمل الخاص املعني باملعلمني بجميع األولويات واملبادرات 

والفعاليات املتعلقة باملعلمني، واملشاركة يف املشاورات اإلقليمية 
يف إطار املنتديات املعنية بهدف التنمية املستدامة 4 أو غريها من 
املنتديات اإلقليمية املعنية باملعلمني، أو حشد خرباء فريق العمل 

الخاص املعني باملعلمني لإلسهام يف هذه املشاورات.

مساعدة رؤساء الهيئات املشاركني واألمانة يف أي دور تمثييل عىل  )ه( 
الصعيدين اإلقليمي والعاملي.
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فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام 2030

الخطة االسرتاتيجية للفرتة 2018–2021

أنشئ فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام 2030، الذي يطلق عليه أيضاً 

اسم فريق العمل الخاص املعني باملعلمني، يف عام 2008، وكان اسمه سابقاً فريق العمل الدويل الخاص املعني 

باملعلمني يف إطار التعليم للجميع. ويعّب االسم الجديد لفريق العمل الخاص املعني باملعلمني عن مواءمة عمل 

الفريق مع أهداف التنمية املستدامة الجديدة التي اعتمدتها األمم املتحدة يف أيلول/سبتمب 2015، وال سيما 

الهدف ٤ الرامي إىل »ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع«.

ويُعد فريق العمل الخاص املعني باملعلمني تحالفاً عاملياً، ومن ثم فهو ال يمثل موقف منظمة بعينها بل يمثل 

رشاكة مستقلة تضم حكومات وطنية، ومنظمات دولية حكومية، ووكاالت تنمية دولية، ومنظمات تابعة 

للمجتمع املدني، ومنظمات تابعة للقطاع الخاص، ووكاالت تابعة ملنظومة األمم املتحدة، تعمل بتضافر عىل 

املسائل والقضايا املتعلقة باملعلمني. 

وركز فريق العمل الخاص املعني باملعلمني عمله بصورة أساسية عىل معالجة النقص يف عدد املعلمني. فقد 

أشارت نتائج بحث أجراه معهد اليونسكو لإلحصاء إىل أن النقص يف عدد املعلمني املطلوب لتحقيق هدف 

التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم يبلغ 69 مليون معلم. ويعد توفري العدد الكايف من املعلمني املدربني تدريباً 

مالئماً حجر الزاوية يف تحقيق هدف التنمية املستدامة 4. واكتسب هذا املطلب مزيداً من األهمية إذ ُخصصت 

إحدى غايات هدف التنمية املستدامة 4 للمعلمني، وهي الغاية -4ج التي تنص عىل ما ييل: »تحقيق زيادة كبرية 

يف عدد املعلمني املؤهلني، بما يف ذلك من خالل التعاون الدويل لتدريب املعلمني يف البلدان النامية، وبخاصة يف 

أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية النامية، بحلول عام 2030.« ويركز فريق العمل الخاص املعني 

باملعلمني عمله عىل مساعدة دوله األعضاء واألوساط التعليمية العاملية يف تحقيق الغاية -4ج ورصد التقدم 

املحرز نحو بلوغها.




