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تعــد الشــراكة العالميــة مــن أجــل التعليــم )GPE( الشــراكة العالميــة الوحيــدة متعــددة األطــراف التــي 
ــم النوعــي.  ــى المدرســة مــن أجــل الحصــول علــى التعلي ــع األطفــال إل ــم تكريســها إليصــال جمي ت
وتضــم الشــراكة العالميــة مــن أجــل التعليــم مــا يقــرب مــن 60 حكومــة مــن حكومــات الــدول الناميــة، 
باإلضافــة إلــى الحكومــات المانحــة ومنظمــات المجتمــع المدني والمؤسســات الدوليــة، والمعلمين 
والمؤسســات الخاصــة والقطــاع الخــاص. وتوفــر هــذه الشــراكة التمويــل لدعــم تطويــر وتنفيــذ خطــط 

قطــاع التعليــم عاليــة الجــودة فــي أكثــر دول العالــم فقــرًا. 

تنســيق  لدعــم  الوطنييــن  والقــادة  العالــم  قــادة  التعليــم  أجــل  مــن  العالميــة  الشــراكة  وتجمــع 
ــة. ومــن خــالل دعــم  ــة وفعال ــة آمن ــم فــي بيئ ــكل طفــل فرصــة التعل ــي توفــر ل االســتراتيجيات الت
برامــج التنميــة لتحقيــق أهــداف التعليــم لدولــة مــا، كالتكافــؤ بيــن الجنســين، ونتاجــات التعلــم الجيــدة، 
وحــق الوصــول/ االلتحــاق بالمرحلــة األساســية مــن المدرســة، تضمــن هــذه الشــراكة أن االســتثمار 
فــي التعليــم يؤتــي ثمــاره. وقــد دعمــت هــذه الشــراكة تحســين نتاجــات التعليــم الوطنيــة مــن خــالل 
جلــب الشــركاء مًعــا لتطويــر خطــط قطــاع التعليــم النوعــي القابلــة للقيــاس، عــن طريــق االســتثمار 
فــي عناصــر الخطــة ذات األهميــة االســتراتيجية والتــي تعانــي مــن نقــص التمويــل، وعــن طريــق 

ــة.  ــرة الشــركاء علــى المســتوى المحلــي لالســتفادة مــن ميزاتهــم االضافي اســتثمار خب

وقــد خصصــت الشــراكة العالميــة مــن أجــل التعليــم مبلــغ )3.9( مليــار دوالر أمريكــي علــى مــدار العقد 
الماضــي لدعــم إصالحــات التعليــم فــي بعــض أفقــر دول العالــم. وقــد تــم إنفــاق مــا يقــرب مــن 
نصــف تمويــل هــذه الشــراكة فــي عــام 2014 علــى البلــدان الضعيفــة والمتضــررة نتيجــة للصراعــات.

تــم إنشــاء معهــد اليونســكو الدولــي للتخطيــط التربــوي )IIEP( فــي عــام 1963 لدعــم الحكومــات 
فــي تخطيــط وإدارة النظــم التربويــة بحيــث تحقــق هــذه النظــم أهدافهــا الوطنية واألهــداف اإلنمائية 

المتفــق عليهــا دوليــًا. ويقــوم المعهــد بتطويــر القــدرات التربويــة المســتدامة مــن خــالل مــا يلــي: 

تدريب المختصين في التخطيط التربوي واإلدارة من خالل مجموعة واسعة من المنهجيات 	 
األمد،  طويلة  التدريبية  والدورات  األمد  قصيرة  المكثفة  التدريبية  بالدورات  المتمثلة 
بعد  عن  التدريبية  والدورات  المتمازجة  التدريبية  والدورات  المباشرة  التدريبية  والدورات 

والدورات التدريبية التي يتم تصميمها حسب الحاجة وتنفيذها في موقع العمل. 

البحوث القائمة على األدلة التي تساعد على توقع الحلول المبتكرة واالتجاهات الحديثة 	 
في تطوير النظم التربوية. 

التعاون الفني مع وزارات التربية والتعليم والمؤسسات األخرى التي تمكن الدول من 	 
المنظمات  االعتماد على  الخاصة واإلقالل من  خبراتها  إلى أقصى حد من  االستفادة 

الخارجية ما أمكن.

مشاركة المعرفة مع جميع الجهات الفاعلة في المجتمع التربوي، بما في ذلك المجموعة 	 
وملخصات  وأدلة  كتاب   1500( التربوي  للتخطيط  الدولي  المعهد  موارد  من  الواسعة 

للسياسات وبوابات الكترونية لمواضيع متعلقة بقضايا التعليم(.

ــوي بشــكل روتينــي  ــط الترب ــي للتخطي وكجــزء مــن منظومــة األمــم المتحــدة، يعمــل المعهــد الدول
علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي، جنبــًا إلــى جنــب مــع المنظمــات العامــة والخاصــة 
رفيعــة المســتوى، ويشــارك بنشــاط فــي العديــد مــن الشــبكات لتحقيــق رســالته ومــا تنــص عليــه 

لوائحــه.

http://www.iiep.unesco.org/en


5

 	www.iiep.unesco.org

فهرس المحتويات

7 ������������������������������������������������������������������������������������ المقدمة

I� المبادئ الفعالة إلعداد خطة قطاع التعليم������������������������������������������ 9

9 ������������������������������� 1� ما هي السمات األساسية لخطة قطاع التعليم ذات المصداقية؟

11 ������������������������������������������������ 2� ما هي العناصر الرئيسة في عملية إعداد الخطة؟

II� إعداد خطة قطاع التعليم������������������������������������������������������������ 13

1� تحليل قطاع التعليم����������������������������������������������������������������������������������� 14

17 ����������������������� 2� صياغة السياسات: وضع أولويات السياسات واالستراتيجيات الرئيسة

18 ��������������������������������������������������������������������������������������� 3� تصميم البرنامج

4� تخطيط الكلف المالية والتمويل��������������������������������������������������������������������� 21

5� خطة العمل��������������������������������������������������������������������������������������������� 23

25 ��������������������������������������������������������������������� 6� ترتيبات التنفيذ وتنمية القدرات

26 ������������������������������������������������������������������������������ 7� آليات المتابعة والتقييم

المصادر اإلضافية����������������������������������������������������������������������� 28

http://www.iiep.unesco.org/en


7

 	www.iiep.unesco.org

 �Iالمقدمة

أثنــاء المنتــدى العالمــي للتعليــم الــذي عقــد فــي داكار عــام 2000، تعهــد المجتمــع الدولــي بعــدم 
ــع بســبب نقــص  ــة لتحقيــق أهــداف التعليــم للجمي ــد لديــه خطــة ذات مصداقي التخلــي عــن أي بل
بالمــوارد� ومنــذ ذلــك الحيــن أصبــح تطويــر خطــة قطــاع التعليــم أحــد أهــم األولويــات فــي العديــد 
مــن الــدول. وتتضمــن هــذه الخطــط السياســات واالســتراتيجيات لتطويــر التعليــم الوطنــي، حيــث 
تعــد هــذه الخطــط أداة قويــة للتنســيق بيــن الشــركاء ولتعبئــة المــوارد المحليــة والخارجيــة اإلضافيــة. 
وقــد أصبحــت هــذه الخطــط مــن أهــم األدوات للحكومــات إلعــالم جميــع المســتثمرين المحتمليــن أن 

السياســات التربويــة لهــذه الحكومــات تتميــز بالمصداقيــة واالســتدامة وجديــرة باالســتثمار. 

ــر علــى الحاجــة إلــى خطــط قطــاع تعليــم ذات مصداقيــة. لكــن، مــا الــذي تتطلبــه  هنالــك إجمــاع كبي
الخطــة ذات المصداقيــة مــن حيــث القيــادة الحكوميــة والمعرفــة والبيانــات والقــدرات المؤسســية 

والبشــرية، والحــوار بيــن المعنييــن بالتعليــم؟ مــا هــي المعاييــر التــي تحــدد مصداقيــة الخطــة؟ 

إن الغــرض مــن هــذه الخطــوط العريضــة هــو مســاعدة الــدول فــي إعــداد الخطــط االســتراتيجية 
التــي تتســم بالمصداقيــة. ومــن الممكــن االســتفادة مــن الوثيقــة الثانيــة التــي تحمــل عنــوان 
الخطــوط العريضــة لتقييــم خطــة قطــاع التعليــم للتحقــق ممــا إذا كانــت الخطــة تحقــق المتطلبــات 

المتوقعــة. 

وفــي بعــض الســياقات التربويــة المعرضــة للخطــر، بســبب الصراعــات، واألزمــات، قــد تحتــاج بعــض 
الــدول إلــى تطويــر خطة تعليمية انتقالية قصيــرة األمــد ذات توجــه عملــي ومعّدلــة بحســب المحتوى 
والقــدرات المتاحــة لتحليــل الوضــع ومتطلبــات البيانــات. ويتــم حاليــًا إعــداد خطــوط عريضــة محــددة 

تمــت اإلشــارة فيهــا إلــى الســياقات التربويــة الهشــة أو الحــاالت المعرضــة للضعــف.

ــدول واحتياجاتهــا.  وال تعــد هــذه الخطــوط العريضــة شــاملة، بــل ينبغــي تكييفهــا مــع ســياقات ال
وتقــدم هــذه الخطــوط العريضــة لمحــة عامــة عــن تحليــل القطــاع، والعمليــات االستشــارية، وإصــالح 
السياســات، وتطويــر االســتراتيجيات وتنفيــذ الخطــط ومتابعتهــا. وال تحــل هــذه الخطــوط العريضــة 
مــكان األدلــة الفنيــة المتعلقــة بــاألدوات والمنهجيــات المحــددة التــي تســتخدم فــي الخطــوات 

المختلفــة لتطويــر الخطــة. 

http://www.iiep.unesco.org/en
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 �I المبادئ الفعالة إلعداد 
خطة قطاع التعليم

ما هي السمات األساسية لخطة قطاع التعليم ذات 	. 
المصداقية؟

ــا  ــم وضعه ــي ت ــة، الت ــم أداة للسياســات الوطني ــد خطــة قطــاع التعلي ــال، تع ــة الح بطبيع
تحــت مســؤولية الحكومــة، والتــي توفــر رؤيــة طويلــة األمــد للنظــام التربــوي فــي الدولــة، 
وتحــدد مجموعــة مترابطــة مــن االســتراتيجيات العمليــة لتحقيــق األهــداف والتغلــب علــى 
الصعوبــات� وتعتمــد هــذه الخطــة علــى التحليــل الســليم للوضــع الحالــي وتحديــد أســباب 
النجــاح الــذي تــم تحقيقــه والصعوبــات التــي تمــت مواجهتهــا� ينبغــي أن تشــمل هــذه 

الخطــة علــى أطــر التنفيــذ والمتابعــة والتقييــم� 

ومن الممكن وصف الخصائص األساسية لخطة قطاع التعليم ذات المصداقية على النحو التالي:

تسترشــد خطــة قطــاع التعليــم برؤيــة شــاملة. تشــير الخطــة، علــى ســبيل المثــال، مــن خــالل أ. 
رســالتها إلــى التوجهــات العامــة، بمــا فــي ذلــك )1( تطويــر السياســات الحكوميــة، )2( المنهجيــة 
التــي ســتتبعها الحكومــة لتحقيــق أهدافهــا، و )3( المبــادئ والقيــم التــي ســتوجه هــذه المنهجيــة. 

تكــون خطــة قطــاع التعليــم إســتراتيجية. تقــوم بتحديــد اســتراتيجيات تحقــق الرؤيــة، بمــا فــي 	. 
ذلــك القــدرات البشــرية والفنيــة والماليــة المطلوبــة، باالضافــة الــى وضــع األولويــات. 

تكــون خطــة قطــاع التعليــم متســمة بالشــمولية. تغطــي الخطــة جميــع القطاعــات الفرعيــة 	. 
)التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، المرحلــة األساســية، التعليــم الثانــوي والتعليــم العالــي(، 
ــز هــذه  ــار. وتمي ــر النظامــي، باإلضافــة إلــى محــو أميــة الكب ويجــب أن تشــمل أيضــًا التعليــم غي
الخطــة أهميــة الحاجــة إلى التماسك بين القطاعات الفرعية، مــع إيــالء اهتمام خاص بالمســتويات 
المرتبطــة بحقــوق التعليــم المعتــرف بهــا والتعليــم اإللزامــي. كمــا تعكــس هذه الخطــة الوعي بأن 
التعليــم يحــدث مــدى الحيــاة، وتعــّرف المتعلــم باعتبــاره المســتفيد الرئيســي مــن نظــام التعليــم 

ولــه حقــوق واحتياجــات معتــرف بهــا. 

تعتمــد خطــة قطــاع التعليــم علــى األدلــة. تبــدأ مــن تحليــل قطــاع التعليــم الــذي يــزود بالبيانــات د. 
ــر االســتراتيجيات والبرامــج فــي  والتقييمــات التــي تشــّكل قاعــدة المعلومــات التــي يتــم تطوي

ضوئهــا. 

تكــون خطــة قطــاع التعليــم قابلــة للتحقيــق. تســتند علــى تحليــل التوجهــات الحاليــة والفرضيــات 	. 
المدروســة للتغلــب علــى المعيقــات الماليــة والفنيــة والسياســية التــي تواجــه التنفيــذ الفعــال. 
ــك، أن مــا  ــة. وممــا هــو معــروف كذل ــة والقــرارات اإلداري يجــب أن توفــر الخطــة إطــارًا للميزاني

يحــدد جــدوى خطــة قطــاع التعليــم، إلــى حــد كبيــر، هــو تبنــي أصحــاب العالقــة لهــا. 

تكــون خطــة قطــاع التعليــم حساســة للســياق. تشــمل الخطــة تحليــاًل ألوجــه الضعــف الخاصــة و. 
بالدولــة، ويشــمل هــذا، علــى ســبيل المثــال، النزاعــات والكــوارث واألزمــات االقتصاديــة. ويجــب 
أن تتنــاول الخطــة االســتعداد للمخاطــر والوقايــة والتخفيــف منهــا مــن أجل تعزيز مرونة النظام 

التعليمي على جميع المستويات. 
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تعطــي خطــة قطــاع التعليــم األهميــة ألوجــه التبايــن. يجب أن تعتــرف خطة قطــاع التعليم في 	. 
الدولــة بأوجــه التبايــن بيــن الجنســين وعــدم المســاواة بيــن مجموعــات الطلبــة فــي مشــاركتهم 
ــد هــذه الجماعــات علــى ســبيل  ــم تحدي ــه. وقــد يت ــذي يتلقون ــم ال ــة التعلي ــم ونوعي فــي التعلي
المثــال مــن خــالل الموقــع، والخصائــص االجتماعيــة أواالقتصاديــة أو العرقيــة، أو قــدرات هــذه 
المجموعــات. ويجــب أن تحــدد خطــة القطــاع ذات المصداقيــة اعتبــارات النــوع االجتماعــي، بمــا 
فــي ذلــك المحــاور التــي تشــترك فيهــا أوجــه التبايــن بيــن الجنســين مع مصــادر التفــاوت األخرى. 

ويجــب أن تعالــج الخطــة كذلــك االحتياجــات المحــددة والفــرص المتاحــة للمجموعــات المختلفــة.
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ما هي العناصر الرئيسة في عملية إعداد الخطة؟	. 

مــن المهــم أن تكــون عمليــة إعــداد الخطــة تشــاركية بشــكل كامــل وأن تشــمل مجموعــة مــن 
ــرى(، والشــركاء  ــوزارات األخ ــن وال ــة المعلمي ــي ونقاب ــة )كالمجتمــع المدن ــاب العالق أصح
المســؤولين عــن تنفيــذ الخطــة علــى المســتوى الوطنــي� وأثنــاء عمليــة إعــداد الخطــة 

وتقييمهــا، ينبغــي إيــالء االهتمــام لجــودة العمليــة، ولجــودة المنتــج النهائــي� 

وفيما يلي الخصائص الرئيسة لعملية إعداد الخطة:

أن تكــون عمليــة إعــداد الخطــة بقيــادة الدولــة. إن هــذه الخطــة لهــي أداة سياســة وطنيــة، أ. 
ــن  ــة فــي المقــام األول، والتــي يتعي ــم هــي مســؤولية الحكومــة الوطني فخطــة قطــاع التعلي
عليهــا اتخــاذ القــرار النهائــي وتحمــل مســؤولية التنفيــذ وااللتــزام بالمــوارد المتاحــة. ومــن جهــة 
ــة  ــم مــن العملي ــة، ويجــب أن تســتفيد خطــة قطــاع التعلي ــة وطني ــم ذا أهمي أخــرى، يعــد التعلي
التشــاركية أثنــاء اإلعــداد لهــا. ومــن المرجــح نجــاح خطــط قطــاع التعليــم إذا نتجــت بنــاء علــى توجيــه 

مــن قبــل الحكومــة وتبّنــي مــن قبــل أصحــاب العالقــة لهــا علــى المســتوى الوطنــي. 

أن تكــون عمليــة إعــداد الخطــة عمليــة تشــاركية. يجــب إن تكــون عمليــة التخطيــط مصحوبــة 	. 
بسياســة الحــوار الــذي يبنــى باإلجمــاع علــى تطويــر نظــام التعليــم. يجــب أن تكــون هــذه العمليــة 

تشــاركية وأن تهــدف إلــى:

إتاحة المجال للزعماء السياسيين والخبراء الفنيين إليجاد توازن بين الطموحات والمعيقات. 	 

زيادة الوعي واكتساب التزام مجموعة واسعة من المعنيين بالتعليم. 	 

ويجــب أن تتضمــن العمليــة بعــض الــوزارات )خاصــة وزارة الماليــة(، ومســتويات مختلفــة مــن 
إدارة النظــام التربــوي، والمعنييــن بقطــاع التعليــم والمجتمــع المدنــي، ومــزودي الخدمــات 

التعليميــة غيــر الحكومييــن، والشــركاء الدولييــن.

كذلــك، مــن األهميــة بمــكان, ضمــان مشــاركة فئــات متنوعــة مــن المجموعــات، )كاألفــراد فــي 
المناطــق الحضريــة والريفيــة، والمجموعــات التــي تعانــي مــن الكــوارث(. وتتــم مشــاركة هــذه 
الجهــات الفاعلــة مــن خــالل المشــاورات أثنــاء عمليــة إعــداد الخطــة ومــن خــالل المناقشــات 

المنتظمــة حــول مســودات وثيقــة الخطــة. 

وتعــد مجموعــة التعليــم المحليــة (LEG)، برئاســة وزارة التربيــة والتعليــم، إحــدى المنتديــات 
القيمــة للحــوار السياســي بيــن الحكومــة وشــركاء التطويــر. وســتضمن هــذه اآلليــة المســاءلة 
المتبادلــة بيــن الحكومــة وشــركاء التنميــة، كمــا أنهــا ستســهل عمليــات تقييــم خطــة قطــاع 
التعليــم وإقرارهــا مــن قبــل شــركاء التنميــة، والشــركاء المعنييــن بااللتــزام بالمســاهمة الماليــة 

ــم المعتمــدة. ــذ برنامــج خطــة قطــاع التعلي فــي تنفي

أن تكــون عمليــة إعــداد خطــة قطــاع التعليــم منّظمــة جيــدًا. إذا كانــت العمليــة التشــاركية تتــم 	. 
بسالســة وتتضمــن إشــراك مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة، فإنهــا تحتــاج إلــى تنظيــم 
جيــد وتوضيــح ألدوار ومســؤوليات الجهــات الفاعلــة، وال ســيما تلــك التــي تقــوم بعملية القيادة 

والتنســيق. وقــد تكــون الهيئــات التاليــة مفيــدة 1 بشــكل خــاص:

اللجنة التوجيهية لإلشراف على العمليات وتوجيهها. وينبغي أن تضم هذه اللجنة كبار 	 
موظفي الوزارة، بمشاركة الوزارات األخرى ذات الصلة )على سبيل المثال، وزارة المالية 

ووزارة التخطيط(، ومن الممكن أن تضم كذلك شركاء التنمية. 

تتواجد مثل هذه اللجان والمجموعات في العديد من الدول، ولكن ربما تحت مسميات أخرى� ومن الممكن النظر   1
في اللجان األخرى وفًقا للسياق�
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الوزارة 	  ومديريات  إدارات  اللجنة  هذه  تضم  حيث  الفني،  العمل  لتنسيق  التخطيط  لجنة 
كافة. وقد تكون هذه اللجنة بقيادة كبير المنسقين الفنيين، الذي قد يكون عادة مدير إدارة 
الذي سيكون  االستراتيجي،  التخطيط  فريق  اللجنة  أمانة سر هذه  تمّثل  وقد  التخطيط. 

مسؤواًل عن إعداد مسودة خطة قطاع التعليم. 

مجموعات العمل للتركيز على مواضيع أو قطاعات فرعية محددة، )على سبيل المثال، 	 
المعلم، والتعليم، وتعليم الكبار، والتمويل، والمتابعة والتقييم، وقضايا النوع االجتماعي(، 
التخطيط من هذه المجموعات صياغة مسودة أقسام محددة من  حيث قد تطلب لجنة 
الخطة. ومن الممكن أن تتكون مجموعات العمل من موظفي الوزارة وشركاء التنمية، بما 

في ذلك أعضاء المجتمع المدني. 

أن تتضمــن عمليــة إعــداد الخطــة تطويــر القــدرات. يعتمــد تنفيــذ الخطــة علــى مجموعــة واســعة د. 
مــن الجهــات الفاعلــة فــي إدارة النظــام التربــوي، علــى جميــع المســتويات بــدًء مــن مركــز الــوزارة 
ووصــواًل إلــى المــدارس، ولــذا مــن المهــم تطويــر قــدرات هــذه المســتويات كافــة. يعــد إعــداد 
الخطــة بحــد ذاتــه أحــد أنمــاط تنميــة القــدرات، ممــا يجعــل عمليــة إعــداد الخطــة بنفــس أهميــة 
المنتــج النهائــي. ويعــد العمــل علــى صياغــة مســودة الخطــة والمشــاركة فــي المشــاورات ذا 
ــر القــدرات إعــداد أنظمــة  ــة. ويشــمل تطوي ــز الدافعي ــر المعرفــة وتعزي ــرة فــي تطوي قيمــة كبي
حلــول المشــكالت لتعزيــز التناغــم اإلداري. وينبغــي تقديــم الدعــم الخارجــي عنــد الحاجــة إليــه مــن 
خــالل الحكومــة، والجهــات والنظــم الداعمــة الفاعلــة الوطنيــة، والتعــاون مــع مجموعــات التعليــم 

الوطنيــة. 
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 �IIإعداد خطة قطاع التعليم

ــاًء علــى عــدة عوامــل، خاصــة كتوفــر  ــة إعــداد الخطــة مــن 12 إلــى 24 شــهرًا، بن قــد تســتغرق عملي
قاعــدة معلومــات جيــدة، وفيمــا إذا كانــت هــذه الخطــة هــي خطــة قطــاع التعليــم األولــى التــي ســيتم 
تطويرهــا فــي البــالد. وفــي الحــاالت التــي ال يمكــن فيهــا إعــداد خطــة كاملــة للقطــاع، )علــى ســبيل 
المثــال بســبب تأثيــر األزمــات(، أو ألنــه ليــس مــن الواجــب أن يتــم إعدادهــا، )ألن الخطــة الحاليــة قيــد 

المراجعــة(، فــي هــذه الحالــة تســتغرق عمليــة إعــداد الخطــة وقتــًا أقصــر بكثيــر. 

إن عمليــة إعــداد الخطــة هــي عمليــة ترابطيــة. ويوضــح الشــكل 1 المكونــات الرئيســة لعمليــة 
ــات الســبع  ــم وصــف المكون ــة. وقــد ت ــة عملهــا بطريقــة ترابطي ــم وكيفي ــر خطــة قطــاع التعلي تطوي

فــي األقســام التاليــة مــن هــذه الوثيقــة. 

الشكل 1. المكونات الرئيسة لعملية تطوير خطة القطاع

ينبغــي أثنــاء عمليــة إعــداد الخطــة، أن تتــم المشــاورات المنتظمــة مــع موظفــي إدارة التعليــم 
وأصحــاب العالقــة إلعــادة تحديــد السياســات واالســتراتيجيات واألنشــطة واالهــداف. علــى ســبيل 
المثــال، قــد تكــون هنالــك حاجــة إلــى مراجعــة االهــداف بعــد اختبارهــا فــي ضــوء المــوارد المتاحــة 
والمتوقعــة. وقــد تحتــاج االســتراتيجيات إلــى إعــادة النظــر فيهــا مــرة أخــرى عندمــا يتــم تطويــر البرامــج 

المفّصلــة. وقــد تــؤدي معيقــات التنفيــذ إلــى إعــادة النظــر فــي األهــداف والبرامــج. 

ترتبــط االعتبــارات الرئيســة فــي السياســات بدرجــة الدعــم السياســي للخطــة، والقــدرات المتعلقــة 
بفاعليــة إدارة التعليــم ومهــارات الموظفيــن، والســياق المتعلــق بمــدى التعــرض للصراعــات و/ أو 

مخاطــر الكــوارث؛ والجوانــب الماليــة المتعلقــة بكفايــة المــوارد الماليــة وإمكانيــة التنبــؤ بهــا.
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تحليل قطاع التعليم	. 

يبــدأ إعــداد خطــة قطــاع التعليــم ESP بتشــخيص القطــاع كامــاًل� ويتمثــل الغــرض مــن 
تحليــل القطــاع ليــس فقــط فــي تقديــم وصــف لحالــة نظــام التعليــم القائــم علــى البيانــات 
والمؤشــرات، ولكــن كذلــك فــي توفيــر تحليــل نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف، والصعوبــات 

التــي تمــت مواجهتهــا�

 ويعتمــد تحليــل القطــاع علــى البيانــات والتحليــالت الحالية المتوفرة بنظــام إدارة معلومات 
جمــع  ويتــم  القائمــة�  البحثيــة  والدراســات  اإلضافيــة،  والمســوحات   ،)EMIS( التعليــم 
المعلومــات اإلضافيــة، بغــرض إعــداد خطــة قطــاع التعليــم، للمجــاالت ذات األهميــة فقــط 
ــل القطاعــي  ــون التحلي ــن أن يك ــة� ومــن الممك ــر المعلومــات الكافي ــدم توف ــة ع فــي حال
المتضمــن فــي الخطــة ملخصــًا أو تحديثــًا للقضايــا الرئيســة المحــددة المســتمدة مــن 

تحليــل شــامل منفصــل للقطــاع� 

ينبغــي مــن أجــل القيــام بإعــداد تشــخيص ســليم، استشــارة جميــع أصحــاب العالقــة خــالل 
الخطــوات المختلفــة مــن العمليــة للوصــول إلــى اتفــاق حــول القضايــا الرئيســة، والعوامــل 

الحاســمة الرئيســة، والنتائــج األوليــة�

مــا الــذي يجــب أن يغطيــه تحليــل القطــاع2 . مــن الممكــن اختبــار تحليــل قطــاع التعليــم وفقــًا لعناويــن 
رئيســة مختلفــة بحيــث تعكــس العديــد مــن العناصــر التــي تؤثــر علــى تصميــم الخطــة وأداؤهــا. 

وفيمــا يلــي القضايــا الجوهريــة: 

تحليــل الســياق. يغطــي تحليــل الســياق التــي لهــا أثــر علــى التعليــم، والتــي يمكــن إدراجهــا تحــت أ. 
عــدة محاور رئيســة:

سياق االقتصاد الكلي: البيانات االقتصادية العامة، والموارد العامة وتوزيعها عبر القطاعات. 	 

السياق الديموغرافي: معدل النمو السكاني، وبيانات السكان المصّنفة بحسب الجنس، 	 
وتعداد السكان األقل من 15 سنة، والهجرة من الريف إلى الحضر. 

السياقات االجتماعية والثقافية: التجانس وعدم التجانس بين السكان، ووجود المجموعات 	 
المهمشة واللغات المتعددة والسكان ذوي التعليم المنخفض )على سبيل المثال الرعويون(، 

والسياقات الثقافية والدينية المحددة )كالمناطق ذات مستويات الزواج المبكر المرتفعة(.

السياق السياسي والمؤسسي: االستقرار / عدم االستقرار السياسي، فاعلية اإلدارة العامة. 	 

احتمال وجود 	  أو  كل خطة وطنية وجود  تقيم  أن  ينبغي  للضعف:  التعرض  جوانب  تحليل 
المخاطر، كالصراعات، والكوارث، واألزمات االقتصادية، وتأثيرها المحتمل على قطاع التعليم.

تحليــل السياســات الحاليــة. الهــدف هــو استكشــاف اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا ضمــن 	. 
الحاليــة وتحديــد الممارســات الفعالــة. وينبغــي فحــص كل ممــا يلــي: السياســات 

)على سبيل 	  التربوية،  السياسات  على  المباشر  التأثير  ذات  الشاملة  التنمية  سياسات 
الوطنية،  التنمية  وخطط  الفقر،  من  الحد  استراتيجية  في  المتبعة  السياسات  المثال، 

واإلصالح اإلداري، والالمركزية(. 

انظر الى الخطوط التوجيهية المنهجية لتحليل قطاع التعليم، التي تم تطويرها بالشراكة مع منظمة اليونيسف،   2
ومنظمة اليونسكو، والبنك الدولي، والشراكة العالمية من أجل التعليم، والتي يمكن أن تكون بمثابة مرجع عند 

إجراء تشخيص القطاع�
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االلتزامات الدولية التي قدمتها الحكومة )ألهداف التنمية المستدامة وأهداف التعليم 	 
للجميع( ومدى تأثيرها على خطط قطاع التعليم.  

سياسات التعليم الرسمية. 	 

تنفيذ القرارات الحكومية فيما يتعلق بتوفير الخدمات التعليمية. 	 

األنشطة واسعة النطاق التي يدعمها الشركاء، بما في ذلك القضايا المتعلقة بفاعلية 	 
المساعدات. 

تحليــل الكلــف الماليــة والتمويــل. يجــب أن يشــمل هــذا الميزانيــة الوطنيــة للتعليــم )اإليــرادات 	. 
المحليــة والخارجيــة(، ومعلومــات حــول إنفــاق األســر، والتمويــل مــن أصحــاب العالقــة. ويهــدف 
هــذا إلــى تحليــل مســتوى االســتثمار فــي التعليــم وتوجهاتــه مــع مــرور الوقــت. إن مراجعــة 
اإلنفــاق العــام علــى مــا يتــم انفاقــه علــى التعليــم، عندمــا يكــون متاحــًا، لهــو شــيء يســتحق 

البحــث فيــه أثنــاء التحليــل. علــى ســبيل المثــال:

اإلنفاق الحكومي العالمي على التعليم: اإلنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي 	 
اإلجمالي )GDP( واإلنفاق الحكومي الشامل؛ 

توزيع النفقات حسب القطاع الفرعي / المستوى التعليمي؛ 	 

متوسط اإلنفاق لكل طالب والمقارنة بحسب المستوى؛ 	 

التوجهات مع مرور الوقت: مجموع النفقات وتكاليف الوحدة؛ 	 

حصة اإلنفاق على التعليم )من قبل الحكومة واألسر وغيرهم من أصحاب العالقة(. 	 

تحليــل أداء نظــام التعليــم. يجــب أن يكــون التحليــل قائمــًا علــى األدلــة وأن يهــدف إلــى تحديــد د. 
القضايــا وتحديــد العوامــل التــي توضــح الوضــع. وينبغــي فحــص الحــاالت الخاصــة للمجموعــات 
المختلفــة )كالفتيــان والفتيــات(، والمناطــق المختلفــة )كالمناطــق المتأثــرة بالنــزاع(. كمــا ينبغــي 

تحليــل المواضيــع الرئيســة التاليــة: 

الوصول وااللتحاق بالتعليم؛ 	 

المساواة في االلتحاق والتعلم؛ 	 

الكفاءة الداخلية؛ 	 

جودة التعلم؛ 	 

الكفاءة الخارجية.	 

تحليــل قــدرة النظــام. يشــير هــذا التحليــل إلــى كفــاءة النظــام لتحقيــق الغــرض المنشــود. 	. 
ــزي والمحلــي، وقــدرات  ــم علــى المســتويين المرك ــة إدارة التعلي ــل فاعلي ويفحــص هــذا التحلي

أصحــاب العالقــة اآلخريــن. ويغطــي هــذا التحليــل مــا يلــي: 

والمدارس 	  والمديريات  المركز  مستوى  على  التربوي  النظام  أداء  التنظيمية:  الجوانب 
وأدوار اإلدارة ومسؤولياتها في كل مستوى؛ 

اإلدارة المالية العامة؛ 	 

كفايات الموظفين ومؤهالتهم في اإلدارات الرئيسة؛ 	 

القدرة على اإلعداد لألزمات والوقاية منها واالستجابة لها؛	 

وبين 	  المستويات  جميع  على  االجتماعي  النوع  قضايا  ومعالجة  دراسة  على  القدرة 
جميع الفئات. وفي بعض الحاالت، تعزيز القدرات اإلضافية لتحديد القضايا الحساسة 

ومعالجتها كالعنف القائم على النوع االجتماعي بالمدرسة؛ 
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في 	  العالقة  أصحاب  جميع  تحديد  إلى  التحليل  هذا  يهدف  العالقة:  أصحاب  تحليل 
القطاع، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 

والوكاالت متعددة األطراف والثنائية، فضاًل عن نقاط قوتهم وخبراتهم.

مصــادر المعلومــات وتوافرهــا. ينبغــي جمــع البيانــات الثانويــة ذات الصلــة وتحليلهــا. وفــي معظــم 
الــدول، يوجــد الكثيــر مــن المعلومــات المتوافــرة، علــى ســبيل المثــال، المعلومــات التــي يوفرهــا 
نظــام إدارة المعلومــات التربويــة )EMIS( والتقييمــات علــى المســتوى الوطنــي أو اإلقليمــي، 
ومراجعــة قطــاع التعليــم، وأنشــطة بحــث معينــة، والمســوحات حــول األســر. ومــن الممكــن مراجعــة 
بعــض الوثائــق كاالســتراتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر، ووثائــق وزارة الماليــة أو وزارة التخطيــط مــن 

منظــور تربــوي لتقييــم مــدى مالءمتهــا للنظــام التربــوي. 

وهنالــك حاجــة لتقييــم أهميــة الفجــوات فــي المعلومــات. وينبغــي التوصــل إلــى إجمــاع مبكــر حــول 
كيفيــة الحصــول علــى البيانــات المفقــودة فــي حــال حــدوث ذلــك. وقــد يكــون مــن الضــروري جمــع 

البيانــات األوليــة للحصــول علــى المعلومــات األساســية المفقــودة. 

وقــد ال يكــون مــن الممكــن جمــع البيانــات المفقــودة كافــة خــالل الفتــرة المتاحــة للقيــام بالتشــخيص. 
ــر نظــام معلومــات شــامل. وال  ــات الخطــة فــي تطوي ــل أحــد مكون ــة، قــد يتمث وفــي هــذه الحال
ينبغــي أن يعيــق المحلليــن عــدم توفــر مجموعــات البيانــات الكاملــة مــن البــدء بالقيــام بعمليــة 

ــات المتاحــة. ــرات المقنعــة فــي ضــوء البيان التخطيــط إذا كان مــن الممكــن إجــراء التقدي
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صياغة السياسات: وضع أولويات السياسات 	. 
واالستراتيجيات الرئيسة

ــة  ــم إســتراتيجية: ينبغــي أن تقــدم هــذه الخطــة رؤي ــون خطــة قطــاع التعلي ينبغــي أن تك
للوضــع المنشــود للنظــام التربــوي فــي المســتقبل، وأن تحصــر طــرق الوصــول إلــى 
هــذا الوضــع� وينبغــي أن ترســم الخطــة رؤيــة محــددة طويلــة األمــد فــي )أ( أولويــات 
ــر االســتراتيجيات  ــم وضعهــا كأهــداف، و )ب( تطوي ــي ت السياســات متوســطة األمــد الت

ــى برامــج�  الرئيســة إل

وكأداة سياســة وطنيــة، تتأثــر خطــة قطــاع التعليم بأولويات التنميــة االجتماعية وااللتزامات 
يتعلــق  التعليــم نفســها فيمــا  تعــد جميــع مســتويات ودورات  للحكومــة� وال  الدوليــة 
بمســؤولية الحكومــة عــن التمويــل وتقديــم الخدمــات والدعــم� وينبغــي أن تعكــس خطــة 
القطــاع المســؤولية األساســية للحكومــة عــن مرحلــة التعليــم األساســي، التــي ترتبــط 

بالحــق فــي التعليــم واألحــكام القانونيــة للتعليــم اإللزامــي� 

االســتجابة للتحديــات التــي تبــر	 نتيجــة لتحليــل القطــاع. ســيحدد تحليــل القطــاع التحديــات المختلفــة 
التــي يواجههــا نظــام التعليــم. وينبغــي أن تســتند أولويــات واســتراتيجيات السياســة العامــة، 
كاســتجابة لهــذه التحديــات، إلــى فهــم األســباب الكامنــة والعوامــل المحــددة، وبالتالــي توفيــر الطــرق 

المناســبة لحلهــا. 

ويعتمد تحديد الردود المناسبة على القضايا التي أثارها تحليل القطاع على ما يلي: 

سلسلة سببية واضحة تبدأ من القضايا ونقاط الضعف وفهم العوامل الكامنة، والتي 	 
النهائية  السياسات  وخيارات  اتخاذها  يتعين  التي  الممكنة  اإلجراءات  تحديد  إلى  تؤدي 

المختارة. )انظر أيضا الى القسم الثالث بشأن تصميم البرنامج(.

المناقشات الالحقة بين مجموعات العمل التي تم تشكيلها من أجل إعداد الخطة. وينبغي 	 
ومن  للتصميم.  واالستجابات  السببية  السلسلة  العمل  وتوضح مجموعات  تناقش  أن 
الممكن أن تقدم نقاشات السياسة العامة الدعم الالزم لتوضيح بعض القضايا الملحة. 

الحوار بين صناع القرار والموظفين الفنيين الذي يؤدي إلى تبادل السياسات المرتبطة باألولويات.	 

يتــم ترجمــة أولويــات السياســة إلــى االســتراتيجيات الرئيســة التــي ترافقهــا األهــداف المعّينــة التــي 
تقيــس أداء القطــاع كنتيجــة لهــذه العمليــة.

مجموعــة متماســكة ومتوافقــة مــن محــاور العمــل. مــن أجــل أن تكــون قابلــة للتحقيــق، ينبغــي 
أن تشــكل أولويــات السياســات واالســتراتيجيات مجموعــة متماســكة مــن محــاور العمــل وأن تكــون 

متوافقــة مــع المنظــورات الديموغرافيــة واالقتصاديــة.

يعطــي تطويــر إســقاطات التعليــم واســتخدام نمــوذج المحــاكاة )انظــر الــى القســم الرابــع( مؤشــرًا 
علــى الجــدوى الماليــة لتحقيــق أهــداف السياســات، ويتيــح المجــال لصنــاع القــرار الستكشــاف العديــد 
مــن الســيناريوهات. وتتضمــن المعاييــر األساســية فــي مثــل هــذا النمــوذج اإلســقاطات الســكانية، 
معاييــر التعليــم )كااللتحــاق ومعــدالت االنتقــال، ومعــدالت اإلعــادة والتســرب، وحجــم الصــف، 
والمعلميــن لــكل فصــل، ونســبة الطالــب الــى الكتــاب المدرســي(، ومعاييــر التكلفــة )مثــل تكاليــف 
الوحــدة ومتوســط الرواتــب(، ومؤشــرات التنميــة االقتصاديــة )النمــو االقتصــادي، حصــة الميزانيــة 

الحكوميــة والناتــج المحلــي اإلجمالــي الموجــه للتعليــم ، وغيرهــا(. 

وبمجــرد تحديــد التكاليــف المتوقعــة، ينبغــي تنقيــح مجموعــة مــن السياســات واالســتراتيجيات 
الخاصــة بخطــة قطــاع التعليــم. وكنتيجــة لهــذه العمليــة الترابطيــة، ينبغــي أن تكــون النســخة النهائيــة 
من خطة قطاع التعليم متناغمة وأن تقدم مجموعة ثابتة من أولويات السياســات واالســتراتيجيات 

الرئيســة واضحــة المعالــم والمترجمــة إلــى أهــداف وبرامــج.
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تصميم البرنامج	. 

هنــاك العديــد مــن الطــرق لتطويــر وتنظيــم البرامــج فــي خطــة القطــاع )انظرالــى قســم 
المــوارد اإلضافيــة(� وفيمــا يلــي بعــض هــذه االقتراحــات واالعتبــارات التي يمكــن تكييفها 

مــع الســياقات الخاصــة بالدولــة وعملياتهــا� 

يجــب أن توضــح الخطــة القطاعيــة السلســلة الســببية، واألســاس المنطقــي للعمــل الــذي يترجــم 
التحديــات وأســبابها األساســية المبينــة فــي تحليــل القطــاع )انظرالــى القســم األول( إلــى أولويــات 
السياســات واالســتراتيجيات فــي مرحلــة صياغــة السياســة )القســم الثانــي( ومــن ثــم إلــى البرامــج 
ــج / المخرجــات( مــن  ــج المتوقعــة )النتائ ــاس النتائ ــم قي ــث(. ويت ــة )القســم الثال ــراءات العالجي واإلج
ــج )انظــر الــى القســم الســابع(. انظــر الــى  خــالل المؤشــرات التــي يتــم تلخيصهــا فــي إطــار النتائ

الشــكل رقــم 2.

الشكل 2: السلسلة السببية لخطة قطاع التعليم

ــة  ــة )مرحل ــات الفرعي ــة الخطــة بحســب القطاع ــح، قــد يكــون مــن المستحســن هيكل وألجــل التوضي
مــا قبــل التعليــم األساســي، والتعليــم األساســي أو االبتدائــي، والتعليــم الثانــوي، والتعليــم 
المهنــي، وتعليــم الكبــار، والتعليــم العالــي(. ويمكــن تصنيــف التحديــات فــي كل قطــاع فرعــي 
ســتتناوله الخطــة الــى مجــاالت بحســب المواضيــع )الوصــول، الجــودة، وتعزيــز النظــام، وهلــم جــرا(. 
ويوفــر هــذا التصنيــف حصــرَا األســاس لهــذه التحديــات كافــة بوضــوح وشــمولية مــن أجــل تطويــر 

ــج.  ــة قائمــة علــى النتائ اســتراتيجية عالجي

وعادًة، تتألف البنية الشاملة لخطة قطاع التعليم من ثالثة مستويات، وتحتوي على العناصر التالية:

الغاية أو الهدف العام الذي يعالج تحديًا معينًا وهو مرتبط بالهدف كنتيجة متوقعة. على 	 
سبيل المثال، قد يكون الهدف هو زيادة الوصول إلى التعليم ما قبل األساسي، ومن 
الممكن أن يتمثل الهدف ذو الصلة في زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم قبل األساسي 

من (%25) إلى (%40) للفتيان ومن (%22) إلى (%40) للفتيات بحلول عام 2020. 

البرامج أو األهداف المحددة التي تتناول األسباب الكامنة وراء التحدي، والتي ترتبط أيضا 	 
باالهداف كنتائج متوقعة متوسطة المدى. على سبيل المثال، إذا وجد تحليل القطاع أن 
المدارس  كفاية  بعدم  مرتبط  األساسي  التعليم  ما قبل  مرحلة  إلى  الوصول  انخفاض 
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المؤهلين  المعلمين  كفاية  للعائالت، وعدم  العالية  والتكلفة  المرحلة،  التي تضم هذه 
لمرحلة ما قبل األساسي، عندئذ يمكن وضع البرامج التالية: )أ( توسيع شبكة المدارس 
الحكومية للمرحلة ما قبل االبتدائية ، )ب( توسيع ودعم مدارس المرحلة ما قبل االبتدائية 
ورياض األطفال التي تدار من قبل المجتمع، )ج( إلغاء الرسوم المدرسية وتوفير اللوازم 
المدرسية للطلبة من األسر الفقيرة، )د( إنشاء مؤسسة لتدريب معلمي مدارس المرحلة 
ما قبل االبتدائية. ومن الممكن أن تتمثل األهداف ذات الصلة بالتالي: )أ( زيادة بنسبة 
(%15) في عدد المدارس الحكومية للمرحلة ما قبل االبتدائية بحلول عام 2020، )ب( تضم 

(%60) من المناطق الريفية رياض أطفال تديرها المجتمعات المحلية بحلول عام 2020، 

)ج( زيادة نسبة الطلبة من (%15) إلى (%40) من األسر الفقيرة في مرحلة ما قبل التعليم 
االبتدائي بحلول عام 2020، )د( استحداث مؤسسة لتدريب معلمي مدارس المرحلة ما 

قبل االبتدائية بحلول عام 2017. 

من 	  المثال،  سبيل  على  بها.  المرتبطة  المخرجات  أو  المستهدفة  واألنشطة  األنشطة 
قبل  ما  للمرحلة  الحكومية  المدارس  شبكة  توسيع  برنامج  أنشطة  تشمل  أن  الممكن 
االبتدائية ما يلي: )أ( إتمام عملية رسم الخرائط لتحديد مواقع بناء الغرف الصفية الجديدة 
لمرحلة التعليم ما قبل االبتدائي، )ب( بناء وتجهيز (250) غرفة صفية لمرحلة التعليم ما 

قبل االبتدائي سنوًيا. 

ويبيــن الشــكل 3 مثــال علــى بنيــة )هــدف- برنامــج – نشــاط( المرتبــط باالهــداف )النتائــج المتوقعــة( 
لمعالجــة التحــدي المحــدد فــي تحليــل القطــاع. 

الشكل 3: مثال على بنية )هدف-برنامج-نشاط(

الهدف ٢: تحسين جودة التعليم األساسي.
المستهدف/النتاج: التحسن في عالمات الصف السادس

في القراءة والرياضيات بتسبة 20%

البرنامج 1.2
الهدف: مراجعة المناهج 

المدرسية الوطنية.

الهدف الفرعي: مراجعة 
المناهج الوطنية وتنفيذها 

بحلول عام 2020.

األنشطة:

- توظيف وتدريب مطوري 
المناهج.

- مراجعة المناهج 
المدرسية  الوطنية.

- استشارة المعنيين 
الرئيسيين حول المناهج 

المدرسية الوطنية.

- طباعة وتوزيع المناهج 
المدرسية الوطنية.

- تدريب المعلمين على 
المناهج الوطنية.

- إلخ

األنشطة:

- تطوير السياسة الوطنية 
لتنمية مهارات المعلمين 

ونشرها.

- تقييم برامج تنمية مهارات 
المعلمين الحالية.

- تعزيز قدرات مؤسسات 
تدريب المعلمين.

- استحداث ثالث معاهد 
إضافية لتدريب المعلمين.

- تنفيذ التدريب أثناء الخدمة 
ل 2000 معلم  سنويًا.

- إلخ

األنشطة:

- استحداث مجلس 
االمتحانات الوطني.

- تطوير إطار سياسة 
تقييم التعلم.

- التطبيق التجريبي 
المتحانات الصف 

السادس في القراءة 
والرياضيات.

- إلخ

البرنامج 2.2
الهدف: تطوير وتنفيذ 
سياسة وطنية لتنمية 

مهارات المعلمين.

الهدف الفرعي: تطوير 
السياسة الوطنية لتنمية 
مهارات المعلمين بحلول 
عام 2020. يتلقى 2000 

معلم التدريب أثناء الخدمة.

البرنامج 2.3
الهدف: تحسين  تقييم 

المعلم.

الهدف الفرعي: إجراء 
اختبارات السادس في 

القراءة والرياضيات بحلول 
عام 2020.

إلخ

إلخ
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عندمــا يتــم تحديــد جميــع االهــداف لجميــع القطاعــات الفرعيــة، وحصــر جميــع البرامــج واألنشــطة 
الرئيســة، فمــن الممكــن أن يعالــج التحقــق مــن الجــدوى األســئلة التاليــة. إلــى أي مــدى تتوافــق 
التكلفــة المقــدرة مــع المــوارد الماليــة المتاحــة؟ إلــى أي مــدى تكــون األهــداف والبرامــج واألنشــطة 
متناغمــة ومتوافقــة معــًا؟ إلــى أي مــدى تتنــاول األهــداف والبرامــج واألنشــطة التحديــات الرئيســة 
إلــى إعــادة تقييــم  المحــددة فــي تشــخيص قطــاع التعليــم؟ وقــد يــؤدي التحقــق مــن الجــدوى 
األولويــات واالســتراتيجيات وإيجــاد بدائــل أو وضــع اســتراتيجيات تكميليــة. وقــد يكــون مــن الضــروري 
إعــادة التفكيــر فــي أهــداف الخطــة و / أو تضميــن برنامــج تطويــر القــدرات فــي هــذه الخطــة بحيــث 

يعالــج هــذا البرنامــج المعيقــات الجوهريــة التــي تواجــه القــدرات فــي النظــام.

وينبغــي إشــراك أصحــاب العالقــة فــي هــذه المرحلــة مــن خــالل المشــاركة الفنيــة فــي العمــل فــي 
المجموعــات أو غيرهــا مــن الهيكليــات المناســبة. وفــي نهايــة هــذه المرحلــة، ينبغــي إطــالق عمليــة 

استشــارات واســعة الســتخالص التعليقــات واالقتراحــات النهائيــة مــن أصحــاب العالقــة. 
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تخطيط الكلف المالية والتمويل	. 

تــدور عمليــة تكلفــة خطــة قطــاع التعليــم الماليــة وتمويلهــا حــول اختبــار االســتدامة الماليــة 
لخيــارات السياســة واألهــداف� وســيتم فحــص الكلــف المالية المقدرة لخطــة قطاع التعليم 
علــى فتــرات منتظمــة خــالل إعــداد الخطــة، وذلك باســتخدام اإلســقاطات ونمــوذج المحاكاة 
الماليــة مــن أجــل إعــداد الســيناريو المرجعــي )ألهــداف خطــة قطــاع التعليــم والمدخــالت 
المرتبطــة بهــا( ذا االســتدامة الماليــة� ويفيــد اســتخدام نمــوذج المحــاكاة ألتمتــة العمليــات 
الحســابية وضمــان تجانــس اإلســقاطات المقدمــة� وقــد تــؤدي تقديــرات الكلــف الماليــة 
والمقايضــات الماليــة إلــى محــاكاة الســيناريوهات المختلفــة )وخيــارات السياســة المرتبطــة 
بهــا(، ممــا ســيؤدي إلــى إعــادة التفكيــر فــي البرامــج وأهــداف السياســات ومواءمتهــا 
لغايــة التوصــل إلــى الســيناريو األمثــل وإلــى التوافــق المنطقــي بيــن أصحــاب العالقــة� 

الكمــي  المرجعــي  الســيناريو  علــى  بنــاًء  المصداقيــة  التعليــم ذات  ينبغــي تطويــر خطــة قطــاع 
الــذي يتوقــع تطويــر احتياجــات النظــام التربــوي ومتطلبــات المــوارد وفقــا الفتراضــات السياســات 

واالهــداف:

يتم توقع االلتحاق على جميع المستويات، ويتم تصنيفها بحسب الجنس عندما يكون 	 
ذلك مطلوبًا، وذلك باستخدام مؤشرات االلتحاق والرسوب والتسرب. 

متطلبات الموارد البشرية المادية. استخدام مؤشرات الهدف والقواعد المتعلقة بشروط 	 
التعليم المدرسي، )على سبيل المثال، االفتراضات المتعلقة باستخدام الموارد: معدل 
الكتب المدرسية لكل تلميذ، وحجم الغرفة الصفية، ومعدل الطالب لكل معلم(. وتحاكي 

الخطة الموارد البشرية والمعدات ومتطلبات البنية التحتية. 

توقعات الكلف المالية. ثم يتم تقدير الكلف المالية باستخدام تكاليف الوحدة. وتعطي 	 
هذه العملية لمحة عامة عن اآلثار المالية المترتبة للبرامج واألنشطة. وينبغي أن تكون 
توقعات الكلف المالية شاملة، وأن توفر تقدير جيد للنفقات العامة على نطاق القطاع 

والمتوقعة في سيناريوهات خطة قطاع التعليم التي يتم النظر فيها. 

الموارد المالية. من أجل توقع الموارد المحلية المتاحة للتعليم في المستقبل، ينبغي 	 
استخدام إطار االقتصاد الكلي لمراجعة النمو االقتصادي والضغوطات المالية السنوية 
الحكومة. وينبغي كذلك مناقشة إطار االقتصاد  القطاعات ضمن ميزانية  ومخصصات 

الكلي والتحقق من صحته من قبل وزارة المالية. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي النظــر بعنايــة الــى مــدى توفــر المــوارد أثنــاء تقديــر تكلفــة الخطــة، حيــث 
يتــم حســاب فجــوات التمويــل مــن خــالل تحديــد الفــرق بيــن التكاليــف المتوقعــة للخطــة والمــوارد 
المحليــة والخارجيــة المتوقعــة المخصصــة للتعليــم. وإذا اســتمر وجــود الفجــوة فــي التمويــل بيــن 
تكاليــف الخطــة والتمويــل المتوقــع مــن المــوارد المحليــة والخارجيــة، يصبــح هنالــك حاجــة لمراجعــة 
االســتراتيجيات للحــد مــن هــذه الفجــوات المرتبطــة بالمــوارد. وقــد يكــون هنــاك فرصــة إليجــاد 

اســتراتيجيات تنفيــذ أكثــر فاعليــة مــن حيــث التكلفــة أو اعطــاء األولويــة الهــداف السياســات. 

وينبغــي توضيــح طــرق ســد الفجــوة الماليــة فــي الخطــة القطاعيــة. وال ينبغــي االعتمــاد علــى 
مراجعــة مصــادر  إجــراء  أيضــًا  ويجــب  األساســي.  التعليــم  لتمويــل  كمصــدر  األســر  مســاهمات 
ــه مــن خــالل دعــم  ــة، ســواء كان هــذا التمويــل موّج التمويــل المحتمــل المقــدم مــن شــركاء التنمي
ــة  ــل أي ــارة. وتمّث ــة أم مــن خــالل التمويــل المخصــص لألنشــطة المخت ــة العامــة أو القطاعي الميزاني

فجــوات متبقيــة، ان وجــدت، الدعــم اإلضافــي الــذي يجــب الحصــول عليــه. 

وقــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى مراجعــة خيــارات السياســات واألهــداف لتضييــق فجــوة المــوارد الــى 
مســتوى معقــول. قــد يكــون مــن المفيــد، بالتــوازي مــع ذلــك، مراجعة الكلفــة المالية للوحــدة وتحديد 
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مــدى إمكانيــة التقليــل مــن هــذه التكلفــة مــن خــالل مشــاركة المعلومــات حــول أفضــل الممارســات.

وتتطلب عملية تطوير الخطة ذات المصداقية من الناحية المالية إجراء حوار بين الجهات التالية:

من 	  ممكن  قدر  أكبر  على  الحصول  بمكان  األهمية  من  التنمية:  وشركاء  الحكومة 
المعلومات حول جميع أنماط التمويل الخارجي. وقد تم سابقًا تخصيص معظم تمويل 
الجهات المانحة للمشاريع، وكانت معظم التكاليف خارج الميزانية. ويوفر معظم المانحين 
األموال اآلن في سياق خطة قطاع التعليم حيث يشارك الكثير منهم من خالل الترتيبات 
المشتركة الخاصة بدعم الميزانية العامة أو القطاعية، وينبغي كذلك تحديد جميع المبالغ 

المدرجة على الميزانية وخارج الميزانية.  

التربية والتعليم: يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين المديريات 	  العاملين في و	ارة 
الفنية لوزارة التربية والتعليم )بما في ذلك قسم/ ضابط اتصال النوع االجتماعي إن وجد( 

وأقسام المالية والتخطيط. 

بين 	  الوثيقة  الروابط  إنشاء  بمكان  االهمية  من  المالية:  وو	ارة  والتعليم  التربية  و	ارة 
إعداد الخطة السنوية وإعداد الميزانية السنوية لضمان كامل التوافق بينهما، وتسهيل 
تنفيذ الخطة بفعالية.  وينبغي استشارة وزارة المالية لضمان أخذ إطار االقتصاد الكلي 

وإسقاطات ميزانية التعليم بعين االعتبار. 

الحكومة والجهات الفاعلة المحلية: تمنح العديد من الدول حاليًا المزيد من االستقاللية 	 
على  آثار  له  يكون  قد  لكن  المساءلة،  من  يحّسن  قد  هذا  المدارس.  للجان  والسلطة 
السياسات والميزانية التي ينبغي النظر فيها ضمن تطوير إطار العمل الذي ال يتضمن 

أية رسوم.

يجــب أن يعكــس كل مــن الســيناريو المرجعــي واإلطــار المالــي المتضمنيــن فــي خطــة قطــاع التعليم 
االســتنتاجات حــول أهميــة ترابــط دراســة األنشــطة المخطــط لها والمــوارد المتوفرة. 
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خطة العمل	. 

يشــار أحيانــَا إلــى خطــة العمــل علــى أنهــا الخطــة التنفيذيــة أو الخطــة التشــغيلية� وينبغــي 
أن تكــون هــذه الخطــة متســقة مــع أولويــات السياســات وخطــة قطــاع التعليــم، وأن يتــم 
إعدادهــا ضمــن إطــار متوســط اإلنفــاق وربطهــا بعمليــة اعــداد الميزانيــة الوطنيــة، بحيــث 
تصــب هــذه الخطــة فــي عمليــات إعــداد الميزانيــة الســنوية واإلشــراف عليها3� وتشــير هذه 
الخطــة إلــى األنشــطة التفصيليــة لفتــرة محــددة مــن الخطــة، باإلضافــة إلــى المعلومــات 
حــول اإلطــار الزمنــي واألدوار والمســؤوليات والكلــف الماليــة� وقــد تكــون خطــة العمــل 
وثيقــة منفصلــة عــن وثيقــة خطــة قطــاع التعليــم التــي تعــد أكثــر اســتراتيجيًة، أو جــزًء منهــا�

وتيّســر عمليــة تطويــر خطــة العمــل تحديــد األولويــات بيــن األنشــطة وتتضمــن عمليــات التبــادل. وإذا 
تــم تحديــد فجــوات الكلــف الماليــة بالخطــة )انظــر الــى القســم الرابــع حــول الســيناريو وتقديرالكلــف 

الماليــة(، ســيكون مــن الضــروري تحديــد مراجعــة األنشــطة األقــل أولويــة أو تأجيلهــا أو إلغاؤهــا.

وتزيــد خطــة العمــل الســليمة مــن احتماليــة التنفيــذ الناجــح الــذي يكــرر التأكيــد علــى أهميــة الروابــط 
الهيكليــة بيــن خطــة العمــل وعمليــات التخطيــط وإعــداد الميزانيــة الوطنيــة القائمــة. وتتضمــن خطــة 
العمــل أو الخطــة التنفيذيــة بشــكل عــام المعلومــات التاليــة لــكل نشــاط، باإلضافــة إلــى تنظيــم 
ــا ألهدافهــا المحــددة. ومــع ذلــك، تختلــف المعلومــات فــي مســتوى معيــن بحســب  البرامــج وفًق

ــة: ســياقات الدول

بيان واضح للنشاط. يعد هذا نقطة مرجعية في تطوير خطة العمل. 	 

النشاط 	  لتنفيذ  السنوية  التكاليف  بين  التطابق  الفترة مدى  توضح هذه  الزمنية.  الفترة 
والتمويل المتوفر. 

كمية المدخالت. يتم حصر المدخالت كالموارد المالية والبشرية والمادية الالزمة للتنفيذ. 	 
وتعد هذه المعلومة نقطة مرجعية لتقرير التنفيذ السنوي، مما يدعم تحديد مدى فاعلية 

استراتيجيات التنفيذ. 

كمية المخرجات والكلف المالية للوحدة. تشير المخرجات إلى المنتجات والسلع والخدمات 	 
التي تنتج عن إجراءات التدخل للبرنامج. وتعد هذه المعلومة بالغة األهمية لتقرير التنفيذ 

السنوي، وتؤكد على الهدف لنشاط معين خالل فترة معينة. 

التكلفة اإلجمالية للنشاط. من الممكن أن تشير هذه التكلفة إلى الكميات مضروبة في 	 
الموارد  العمل متضمنة في  أنشطة خطة  جميع  تكلفة  تكون  أن  ويجب  الوحدة.  تكلفة 
وزارة  ميزانية  سقوف  )باستخدام  التعليم  قطاع  خطة  في  بوضوح  المحددة  اإلجمالية 

المالية ومدخالت شريك التنمية المؤّكدة(.  

فقط 	  بالفعل  المتوفرة  التمويل  استخدام مصادر  يتم  أن  المهم  من  التمويل.  مصادر 
أو التي من المحتمل أن تكون متاحة بناًء على التوقعات الحالية. واعتمادًا على منهجية 
الوطنية  الميزانية  خارج  التمويل  مصادر  بعض  إدارة  الممكن  من  التنمية،  شركاء  دعم 
االعتيادية أو من قبل الحكومات المحلية أو المنظمات غير الحكومية أو الجهات األخرى. 
وإذا كانت األنشطة التي يتم تمويلها من قبل هذه الجهات جزء من خطة قطاع التعليم، 
فيجب أن تظهر هذه األنشطة في خطة العمل.  ويجب أن تكون المعلومات المالية في 
خطة العمل متوافقة مع إطار التمويل )انظر الى القسم السادس( والذي يتوافق مع 

االقتصاد الكلي وتوقعات الميزانية.

3   تقدير اإليرادات، وطلب الميزانية، وصياغة الميزانية، وجلسات الموازنة، واعتماد الميزانية، وتنفيذ الميزانية� 
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الجهة المسؤولة عن التنفيذ. يحدد هذا على من تقع مسؤولية تنفيذ كل نشاط. على 	 
كل جهة مسؤولة عن تنفيذ النشاط تقديم طلبات التمويل في الوقت المناسب. 

تتضمن خطة العمل أيضا مؤشرات المخرجات من البرنامج الذي يساهم فيه النشاط.	 
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ترتيبات التنفيذ وتنمية القدرات	. 

ــد ترتيبات التنفيذ وضمان  ــم بتحدي ــة فــي إعــداد خطــة قطــاع التعلي ــل الخطــوة التالي تتمث
توفــر القدرات الالزمة�

ترتيبــات التنفيــذ. تتكــون األســئلة الرئيســة ممــا يلــي: مــن المســؤول عــن التنفيــذ الكلــي للخطــة؟ 
ومــن المســؤول عــن البرامــج المحــددة؟ وينبغــي تحديــد المســؤوليات والمســاءلة بوضــوح. يجــب 
أن تكــون أقــرب مــا يمكــن مــن المســؤوليات المعتــادة للــوزارات ومديريــات الــوزارة. ويســاعد الهيــكل 
التنظيمــي الجيــد علــى إظهــار الهيكليــة العامــة للــوزارة والتسلســل اإلداري للســلطة. يجــب أن يكــون 

الهيــكل التنظيمــي منســجمًا مــع هيكليــة الــوزارة. 

وقــد يكــون مــن األهميــة بمــكان اســتحداث هيكليــات جديــدة، كمــا هــو الحــال فــي عمليــة إعــداد 
الخطــة. وقــد تكــون اللجنــة التوجيهيــة المشــتركة مســؤولة عن تحديد مســؤوليات التنفيذ واإلشــراف 
علــى التنفيــذ الشــامل علــى مســتوى السياســات، فــي حيــن يقــوم فريــق المتابعــة االســتراتيجي 

بتنســيق التنفيــذ اليومــي لهــذه االســتراتيجية. 

قــدرات التنفيــذ. تعتمــد قــدرة الــوزارة علــى تنفيــذ خططهــا علــى عــدة العوامــل، والتــي ال تخضــع 
جميعهــا لســيطرة الــوزارة، فبعضهــا يظهــر نتيجــة السياســات الحكوميــة الكليــة. ويحتــاج تحليــل 

ــى فحــص مــا يلــي: ــذ الخطــة إل القــدرات لتنفي

إدارة مؤسسات القطاع العام: نوعية الميزانية واإلدارة المالية، وفاعلية التحكم باإليرادات، 	 
وجودة اإلدارة العامة وإدارة الخدمة المدنية، والشفافية، والمساءلة في القطاع العام.

بين األدوار والهيكليات، 	  وضوح األدوار والمسؤوليات، والربط  التربوية:  فاعلية اإلدارة 
واالتصاالت والتنسيق، والتأهب لحاالت األزمات والكوارث، والمتابعة والتقييم. 

خصائص العاملين، )وعلى وجه الخصوص الكفايات(: المؤهالت، والمهارات والتدريب، 	 
والحوافز، والنوع االجتماعي. 

تحليل مبادئ فاعلية الدعم: إلى أي درجة تدعم الموارد الخارجية )وطرائق التنفيذ( تطوير 	 
النظم والقدرات الوطنية.

 ينبغــي مراجعــة مســودة خطــة قطــاع التعليــم فــي ضــوء كل مــن هــذه العوامــل. علــى ســبيل 
المثــال، قــد تكــون كفــاءة التحكــم باإليــرادات مصــدر قلــق إذا كانــت الخطــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
قــدرة الحكومــة علــى زيــادة اإليــرادات الداخليــة. وبنفــس الطريقــة، مــن المهــم التأمــل فــي الســؤال 
المتمحــور حــول المــدى الــذي يضمــن التنفيــذ بشــكل فاعــل مــن قبــل القــدرات اإلداريــة للــوزارة، 

ــة(، والمنظمــات الشــريكة لهــا. ــة والالمركزي )علــى المســتويات المركزي

واســتنادًا إلــى الــردود علــى هــذه األســئلة، قــد يكــون مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي أهــداف 
الخطــة وطموحاتهــا، وإدراج فصــل حــول تنميــة القــدرات فــي خطــة التعليــم التــي تعالــج المعيقــات 

ــة للقــدرات فــي النظــام . الجوهري
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آليات المتابعة والتقييم	. 

تعتبــر آليــات المتابعــة والتقييــم ذات أهميــة بالغــة لضمــان ســير الخطــة علــى الطريــق 
الســليم لتحقيــق أهدافهــا�  ويطــرح نظــام المتابعــة والتقييــم الفعــال الســؤال حــول تنفيــذ 
األنشــطة وفقــًا لتصميمهــا، ومــا إذا تــم تحقيــق أهــداف الخطــة، وتوضيــح أســباب عــدم 
تحقيــق هــذه الخطــة، فــي حــال لــم يتــم تنفيذهــا� وفيمــا يلــي ترتيبــات المتابعــة والتقييــم 

والمؤشــرات الرئيســة التــي يجــب تطويرهــا فــي خطــة قطــاع التعليــم� 

المتابعــة. تتمثــل الخطــوة األولــى فــي ضمــان تنظيــم المتابعــة وإجراءاتهــا. ويجــب أن يضمــن 
القســم المســؤول عــن المتابعــة الشــاملة تغطيــة األنشــطة وتناســقها. ويعــد قســم نظــام إدارة 
المعلومــات التربويــة (EMIS) فــي الــوزارة محــور عمليــة المتابعــة ألنــه يجمــع البيانــات ويحللهــا مــن 

ــع مســتويات النظــام.  جمي

وتشمل أهم أنشطة المتابعة ما يلي: 

المتابعة الروتينية داخل اإلدارات التنفيذية. يتم متابعة تنفيذ الخطة من خالل االجتماعات 	 
المنتظمة في مختلف اإلدارات في ضوء األهداف والمؤشرات الواردة في خطط العمل 
على  المماثلة  المتابعة  إجراءات  تطوير  وينبغي  المعتمدة.  العمل  خطة  عن  المنبثقة 

مستوى اإلدارة الالمركزية. 

األداء 	  تقارير  إعداد  ينبغي  المتابعة.  أو وحدة  المتابعة  فريق  الدورية من قبل  المتابعة 
العريضة  الخطوط  منتظم في ضوء  بشكل  اإلدارات  نفس  قبل  الموحدة من  الموجزة 
واألدوات المقدمة من قبل قسم المتابعة. وقد يتم تقديم التقارير إلى اللجنة التوجيهية 
لمراجعة اإلنجازات ومناقشة المعيقات وتقديم التوصيات حول اإلجراءات الالزمة.  كذلك، 

قد يتم تقديم التقارير المنتظمة من المستويات اإلدارية الالمركزية. 

تقديم التقارير حول الخطط والميزانيات السنوية. التقارير هي للتحقق من أن عمليات 	 
التنفيذ متواءمة مع توقعات خطة قطاع التعليم، )بما في ذلك تخصيص الموارد الفاعلة، 
والقدرة االستيعابية، والفاعلية، والكفاءة(. وينبغي أن يساهم تقديم التقارير عن الخطة 

والميزانية في متابعة وتقييم تنفيذ خطة قطاع التعليم.

المراجعات السنوية4 مع أصحاب العالقة. ينبغي أن يقوم فريق المتابعة أو قسم المتابعة 	 
بإعداد تقرير أداء سنوي موحد، بحيث يكون هذا التقرير بمثابة الوثيقة األساسية للمراجعة 
االتفاق على عمليات  القصور، وتتضمن  اإلنجازات وأوجه  تقّيم  التي  للقطاع  المشتركة 
العمل  لخطة  مدخالت  بمثابة  للقطاع  مشتركة  مراجعة  كل  تكون  أن  وينبغي  التحسين. 
التالية )بما في ذلك الميزانية( أو تحديث خطة عمل متعددة السنوات.  السنوية للسنة 
وينبغي أن يستخدم التقرير السنوي نفس النمط المستخدم في خطة العمل السنوية، 
نشاط،  لكل  اإلجمالية  التكلفة  ومعلومات  والكمية  للوحدة  المالية  الكلفة  يتضمن  وأن 
التعليم.  قطاع  خطة  في  المحددة  األهداف  تحقيق  في  المحرز  التقدم  عن  ومعلومات 

ويجب قياس نفس المؤشرات باستمرار من خالل عمليات المراجعة التي تتم سنويًا. 

التقييــم. يتــم تنفيــذ التقييــم عــادًة فــي منتصــف المــدة وفــي نهايــة فتــرة الخطــة لتجنــب أي تضــارب 
فــي المصالــح، ولضمــان الموضوعيــة، ولزيــادة المصداقيــة. وتتــم مناقشــة نتائــج التقييــم مــع 
أصحــاب المصلحــة فــي مراجعــات القطــاع المشــتركة. ويعتبــر تقييــم منتصــف المــدة تقييــم تكوينــي 
يدعــم تنفيــذ البرنامــج بهــدف تحســين األداء. وقــد تــؤدي نتائــج تقييــم منتصــف المــدة إلــى إعــادة 

إذا تم إعداد التقرير السنوي في السنة »ن«، يتم اعداده في السنة »ن« +1، ويؤثر هذا التقرير على التخطيط   4
السنوي في السنة »ن« +2�
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النظــر فــي أولويــات الخطــة أو تعديــل اســتراتيجياتها وأهدافهــا. وتعــد التقييمــات النهائيــة ختاميــة، 
حيــث تهــدف المراجعــة النهائيــة إلــى تقييــم اآلثــار والنتائــج وأهميــة الخطــة وفعاليتهــا مــن حيــث 
التكلفــة واالســتدامة، باإلضافــة إلــى تحليــل األســباب وراء تحقيــق بعــض النتائــج وعــدم تحقيــق 
غيرهــا، واســتنباط الــدروس المســتفادة لمراجعــة السياســات وإلعــداد الخطــة المتوســطة األجــل 

المقبلــة. 

إطــار النتائــج ومؤشــرات المتابعــة والتقييــم. يعــد نظــام المؤشــرات أداة رئيســة فــي عمليــات 
المتابعــة والتقييــم المصممــة لمتابعــة أهــداف الخطــة ومتابعــة العمليــات المحــددة للبرنامــج. 

ويتــواءم نظــام مؤشــرات المتابعــة والتقييــم، أو إطــار النتائــج، مــع هيكليــة األهــداف والبرامــج 
واألنشــطة التــي تشــكل اســتراتيجيات خطــة قطــاع التعليــم وتنظيمهــا )انظــر الــى القســم الثالــث 
حــول تصميــم البرنامــج(. وتســتخدم المؤشــرات لقيــاس التقــدم وتحقيــق األهــداف المحــددة علــى 
مختلــف المســتويات مــن خــالل تقييــم النتائــج واألهــداف والنتاجــات المتوســطة للبرامــج ومخرجــات 

األنشــطة. 

ومــن الممكــن تحديــد عــدد كبيــر مــن المؤشــرات فــي مصفوفــات البرنامــج المختلفــة، وينبغــي 
اختيــار المؤشــرات المدرجــة فــي إطــار المتابعــة والتقييــم بعنايــة، حيــث يجــب أن تكــون المؤشــرات 
محــددة وذات صلــة، وأن تشــير بشــكل وثيــق إلــى النتــاج أو المخــرج المطلــوب. وكذلــك ينبغــي أن 
تكــون المؤشــرات قابلــة للقيــاس مــن خــالل نظــام إدارة المعلومــات التربويــة )EMIS( أو المســوحات 
المحــددة، وأن تتضمــن خــط األســاس للتمكــن مــن قيــاس التقــدم. ويجــب كذلــك أن تكــون واضحــة 
وســهلة الفهــم مــن قبــل صانعــي القــرار والمســتخدمين غيــر الفنييــن. ومــن جهــة أخــرى، يجــب أن 
توفــر المؤشــرات معلومــات حــول قضايــا المســاواة والتفاوت في أداء نظام التعليــم. وعند الحاجة، 
يجــب أن تكــون المؤشــرات مفّصلــة بحســب الجنــس وأن توفــر معلومــات حــول الفئــات المهّمشــة أو 
المعرضــة للخطــر. وأخيــًرا، يجــب أن تبقــى قائمــة المؤشــرات وتعريفاتهــا ثابتــة خــالل فتــرة الخطــة، 

)حتــى إذا اقتضــى إجــراء بعــض التعديــالت الطفيفــة(، مــن أجــل قيــاس التقــدم باســتمرار. 

مــن األهميــة بمــكان اســتخدام المؤشــرات لتحديــد المجــاالت التــي يتــم إحــراز التقــدم فيهــا، وفهــم 
ومعالجــة أســباب أي قصــور فــي تحقيــق التقــدم. وقــد يتطلــب هــذا، باإلضافــة إلــى المؤشــرات، 
االعتمــاد علــى المعلومــات النوعيــة كالمعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن قبــل إدارات اإلشــراف أو 
مــن خــالل إجــراء األبحــاث. ويكــون نظــام المتابعــة والتقييــم فاعــاًل فقــط فــي حــال تأثيــره علــى 

السياســات والتخطيــط االســتراتيجي.
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