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وصف التحديات الخاصة باألزمات

وهنــاك اختالفــات كبيــرة يف عــدد الموظفين/الموظفــات بيــن المــدارس 
ــا  ــة شــائعة يف أفريقي ــق النائي ــدارس يف المناط ــة والم ــق الحضري يف المناط
جنــوب الصحــراء الكبــرى. وهــذا يجعــل المــدارس يف المناطــق النائيــة تــؤدي 
دور المســاهم الرئيــس يف أزمــة التعلــم يف إفريقيــا، بمــا يف ذلــك العديــد 
ـًـا  مــن الالجئيــن والنازحيــن الذيــن يخدمــون، ويواجهــون نقًصــا حــاًدا ومزمن

ــم. ــال التعلي ــن يف مج ــن العاملي ــم م يف المعلمونوغيره

أكثــر مــن %80 مــن ميزانيتهــا  تنفــق مــالوي  تعــد مــالوي مثــااًل جــيلًّا: 
مــدريس/ لكــن  المعلمــون،  رواتــب  عــى  األســايس  للتعليــم  المســخرة 

مدرســات المــدارس االبتدائيــة البالــغ عددهــم 61000 يوزعــون بيــن المــدارس 
بشــكل متفــاوٍت. وداخــل منطقــة واحــدة، يمكــن أن تختلــف نســب التالميــذ 
إىل المعلمونمــن أقــل مــن 10 تالميــذ لــكل مدرس/مدرســة إىل أكثــر مــن 
1000 تلميــذ يف الحــاالت القصــوى. عــادًة مــا تحتــوي المــدارس النائيــة عــى 
مرافــق أقــل وطالب/طالبــات أكثــر فقــرًا، وتــؤدي هــذه الثغــرات يف التوظيــف 

إىل تفاقــم التفاوتــات الموجــودة يف النظــام.

توضــح منطقــة ناثينجــي، بالقــرب مــن العاصمــة ليلونغــوي، أنــه كيــف يمكــن 
أن تختلــف نســبة التالميــذ المعلمونبشــكل كبيــر داخــل منطقــة صغيــرة. 
تقــع مدرســة نســانجيكو االبتدائيــة يف قريــة صغيــرة، عــى بعــد 10 كــم مــن 
بلــدة ناثنجــي عــى طريــق تــرايب. تضــم القريــة محــالت تجاريــة صغيــرة تُعــد 
ــق  ــب أو المراف ــاه األنابي ــاء أو مي ــر إىل الكهرب ــا تفتق ــد، ولكنه ــع الي ــى أصاب ع
الصحيــة. يعيــش اثنــان مــن مدريس/مدرســات المدرســة يف الموقــع؛ يرتــاد 
البقيــة المدرســة إمــا ســيرًا عــى األقــدام أو ركوبًــا عــى الدراجــة إمــا مــن 

ناثينجــي أو عــى طــول طريــق خلــيف مــن ليلونغــوي نفســها.

 ،2013 عــام  منــذ  الموظفين/الموظفــات  يف  نقًصــا  المدرســة  واجهــت 
ــن  ــد تعرضه ــًدا بع ــال بعي ــةات باالنتق ــع مدرسين/مدرس ــمح ألرب ــا ُس عندم
وقــد  ليلونغــوي.  مــن  المدرســة  إىل  الدراجــات  ركوبهــن  أثنــاء  للجريمــة 
ــن  ــتبدالهّن، ولك ــريطة اس ــادرة ش ــة بالمغ ــة اإلذن لألربع ــر المدرس ــح مدي من
ــم يتحقــق. ومنــذ ذلــك الحيــن، وصــل مدرســون جــدد ولكــن غــادر  ذلــك ل
آخــرون بســبب الــزواج أو بســبب مشــاكل طبيــة. يبلــغ معــدل نســبة التالميــذ 
ــالوي  ــط م ــن متوس ــر م ــى بكثي ــو أع ــًذا، وه ــة 94تلمي ــيف المدرس المعلمون

البالــغ 68 تلميــًذا.

يقــول مديــر المدرســة، ديكســون كاشــامبا: “بيئتنــا يف هــذه المدرســة ال 
تــيف بمتطلبــات بعــض المعلمــون، ال ســيّما المدرس/المدرســة”. “يصــل 
ــى  ــدأون ع ــا، ويب ــاع هن ــى األوض ــون ع ــّم يتعرف ــي، ث ــون إىل ناثينج المعلم
الفــور يف محاولــة االنتقــال إىل المــدارس يف المركــز التجــاري. جــاء أحدهــم 
مؤخــرًا ومكــث هنــا مــدة أســبوع فقــط قبــل أن ينتقــل إىل مدرســة قريبــة 

ــه.” وعــى النقيــض، فــيف مدرســة مواتيــي، عــى  ليكــون بالقــرب مــن زوجت
ــط. ــًذا فق ــون34 تلمي ــذ المعلم ــبة التالمي ــغ نس ــي، يبل ــة ناثينج ــارف قري مش

استعراض موجز

ــر  ــات المتعلقــة بمــكان المعلمونمجــزأة وغي حــى وقــت قريــب، كانــت البيان
متســقة بيــن الــوكاالت الحكوميــة. ونتيجــة لذلــك، كانــت سياســات تخصيــص 
المعلمونواســعة النطــاق وغيــر قابلــة للتملــك، وغيــر مطبقــة بشــكل مســتمر. 
جميــع المــدارس الــي تزيــد نســبة التالميــذ المعلمونفيهــا عــن 60 تلميــًذا- يف 
ثــالث مــن كل أربــع مــدارس- مؤهلــة الســتقبال الموظفين/الموظفــات جــدد 
كل عــام، لذلــك ال يتــم توجيــه المعلمونبشــكل فعــال إىل المــدارس األكثــر 
ــة مــن  ــأة أقلي ــذي يهــدف إىل مكاف ــدل المشــقة، ال ــا. يتلــىق برنامــج ب احتياًج
المعلمونالعامليــن يف المــدارس النائيــة، أكثــر مــن %80 مــن المعلمــون، ممــا 
ــة مــن  ــر فعــال كحافــز. بينمــا تعــاين المــدارس يف المناطــق النائي ــه غي يجعل
نقــص المعلمــون، فــإن أولئــك الذيــن لديهــم حاجــة مشــروعة للعمــل بالقــرب 
مــن المناطــق الحضريــة - عــى ســبيل المثــال، الذيــن يعانــون من حــاالت طبية 
تتطلــب عالًجــا منتظًمــا - ال ينجحــون دائًمــا يف الحصــول عــى تنقالتهــم. قــام 
ــى  ــول ع ــاواًل الحص ــرات، مح ــالث م ــدارس ث ــن الم ــل بي ــد المعلمونبالتنق أح

موقــع أقــل بعــًدا، قبــل وصولــه إىل ســانجيكو قبــل عشــر ســنوات.

ــد أن أكــون بالقــرب مــن المستشــى”. “يف آخــر  ــو. وأري ــا مصــاب بالرب قــال “أن
مرتيــن نقلــت فيهمــا، قدمــت شــهادة طبيــة. قلــت إنــين أريــد أن أكــون يف 
البلــدة، لكنهــم قالــوا إنــه يوجــد نقــٌص يف الموظفين/الموظفــات يف مدينــة 
نســانجيكو، وإذا أتيــت إىل هنــا، فربمــا يمكنهــم مســاعديت يف بضــع ســنوات. 
لكنــين مازلــت ُهنـَـا. ال أعــرف لمــاذا يتجاهلــون وجهــات نظــري، غادر آخــرون إىل 
المدينــة بعــد العمــل هنــا لمــدة ســنتين أو ثــالث ســنوات، لكنــين لــم أغــادر.”

مــن خــالل العمــل مــع المســؤولين عــى المســتوى المركــزي ومســتوى 
حديثــة  بيانــات  قاعــدة  أول  الــدويل  البنــك  يف  فريــق  طــور  المقاطعــات، 
ودقيقــة وشــاملة لجميــع مدريس/مدرســات المــدارس االبتدائيــة يف مــالوي 
العوامــل  وتحليــل  بتحديــد  قامــوا  ثــم  الحاليــة.  المدرســية  ومنشــوراتهم 
ــل  ــذ للمدرسين/للمدرســات. أكــد التحلي الدافعــة وراء اختــالف نســبة التالمي
ــقة يف  ــية للمش ــادر رئيس ــون كمص ــا المعلم ــي حدده ــد ال ــب البع أن جوان
للمدرســين/ التالميــذ  نســبة  لتغيــر  للغايــة  تنبؤيــة  يه  البعيــدة  النشــرات 

للمدرســات. كانــت هــذه يه المســافة بيــن المدرســة وأقــرب مركز تجــاري )أي 
قريــة أو منطقــة مأهولــة بالســكان والمحــالت تجاريــة، ولكــن ليــس بالضــرورة 
مركــز المقاطعــة(؛ ولكــن أيًضــا توفــر المرافــق األساســية يف المدرســة، مثــل 
الكهربــاء وطريــق يمكــن الوصــول إليــه حــى خــالل موســم األمطــار؛ وتوافــر 
تســهيالت معينــة يف المركــز التجــاري مثــل البنــك أو المستشــى أو العيــادة 
ــا  ــذ المعلمونتختلــف وفًق ــاء. توفــر حقيقــة أن نســبة التالمي ــاه والكهرب والمي
لهــذه العوامــل دليــاًل عــى أن المعلمونقادريــن عــى إحــداث تأثيــر كبيــر عــى 
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أصبــح تحســين اســتهداف المعلمونجانــب أســايس مــن نظــام مــاالوي إلدارة 
المعلمــون. يف عــام 2018 نُِقــل 7،000 معلــم إضــايف جديــد للمــدارس. نُِقــل 
تقريبـًـا نصــف هــؤالء المعلمــون)%49( لمــدارس يكــون نصــاب كل معلــم فيهــا 
أكثــر مــن 100 طالــب، وهــو تحــسُّن ضخــم يف قــدرة النظــام عــى اســتهداف 

المعلمونللمــدارس الــي فيهــا حاجــة مــاسَّة للمدرسين/للمدرســات.

باإلضافــة إىل ذلــك، ينتقــل الحــوار حــول وضــع السياســات المبــينَّة عــى 
إىل  المبســطة  الرئيســية«  »األرقــام  عــى  االعتمــاد  مــن  مــاالوي  أدلــة يف 
براهيــن مبنيــة عــى بيانــات ذات مصداقيــة، ومفصَّلــة، وموثوقــة. تقــود 
مــاالوي جمــع بيانــات عاليــة التــردد ومبنيــة عــى أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة 
لمؤشــرات المــدارس األساســية، وإجــراء دراســة مســح طوليــة واســعة النطــاق 
ــات  وعــى مســتوى الوطــن للمــدارس، بجمــع مجموعــة واســعة مــن البيان
لظــروف، ونشــاطات، ومخرجــات المــدارس االبتدائيــة يف مــاالوي. ســتدعم 
هــذه النمــاذج الجديــدة مــن البيانــات الحكومــة يف إنشــاء إطــارات عمــل 
إضافيــة مبنيــة عــى القوانيــن التخــاذ القــرارات، وتزويدهــا للحكومــة بغــرض 

ــاريع. ــات والمش ــر اإلصالح ــاس تأثي قي

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

المعلمونــاألويل  توزيــع  تحســين  يف  الجهــود  نجــاح  مــن  الرغــم  عــل 
طــة –  الثــاين لإلصالحــات المخّطّ الــذي أدى لترســيخ الجانــب  للمــدارس، 
تحــسُّن بــدالت المشــقًّة المعلمونتحــت تعيينــات يف مناطــق نائيــة – 
أثبتــت الجهــود أنهــا أكثــر صعوبــة مــن المتوقــع. يف ســبيل جعــل اإلصــالح 
المخطــط لــه غيــر مرتبــط باإليــرادات، مطلــوب ســحب البــدالت ممــن يتلقــاه 
حاليـًـا مــن المعلمونبالرغــم مــن كونهــم يف مــدارس غيــر نائيــة. ولكــن أثبــت 
ذلــك كونــه غيــر مستســاغ سياســيا، مؤديًــا لتأخيــر يف تنفيــذ اإلصالحــات 
المخططــة. يتحــرى فريــق المهــام يف الوقــت الحاضــر عــن مصــادر محتملــة 
ــة لدعــم مقدمــة خطــة البــدالت الُمنقَّحــة كبــدالت  ــل شــركاء التنمي لتموي
إضافيــة دون االحتيــاج إلزالــة البــدالت ذات القيمــة المنخفضــة القائمــة مــن 
الســتَلِمين الحالييــن. مــن المتوقــع تســوية هــذه المســألة ممــا يتيــح لتقديــم 

البــدالت خــالل 2020.

التنقــالت، ممــا يعــين أن نقــص الموظفين/الموظفــات هــو األكثــر حــدة 
ــوا. ــون يف أن يُنقل ــب المعلم ــث ال يرغ حي

ومــن خــالل المناقشــات الجماعيــة المركــزة ورســم خرائــط شــبكة االقتصــاد 
الســيايس، حــدد الفريــق القنــوات الــي يُْحــِدُث المعلمــون مــن خاللهــا هــذا 
التأثيــر. ســاهم مديــرو التعليــم يف المنطقــة، ومديــرو المــدارس، ورؤســاء 
القــرى، وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة يف المناقشــات، ووضــع صــورة 
وغيــر  الرســمية  القنــوات  خــالل  مــن  المعلمونالضغــط  ممارســة  لكيفيــة 
ــن  ــؤولون م ــح المس ــة. ويكاف ــدارس النائي ــم يف الم ــب وضعه ــمية لتجن الرس
أجــل تبــين خــط حــازم يف مواجهــة هــذا الضغــط، خاصــة حينمــا يقــوم 
المســتوى  رفيــع  مســؤول  أو  سياســية  بشــخصية  المرتبطــون  المعلمــون 
بإقنــاع أولئــك النافذيــن بالتدخــل نيابــة عنهــم. قــال أحــد مديــري التعليــم يف 
المنطقــة: “يريــد النــاس أن يكــون أصدقاؤهــم يف مدرســة يشــعرون أنهــا 

ــداء.” ــق أع ــتعًدا لخل ــا ومس ً ــون قوي ــب أن تك ــدة”. “يج ــت بعي ليس

وباســتخدام هــذه النتائــج، وضــع الفريــق تصنيفــا جديــدا مــن الفئــة “ألــف - 
جيــم” لبعــد المــدارس، لــم يقتصــر عــى تحديــد الموقــع المــادي فحســب بل 
يشــمل أيضــا مرافــق المــدارس ومراكــز التجــارة. وتوفــر هــذه النتائــج تصنيًفــا 
بســيًطا ودقيًقــا يلتقــط العوامــل الرئيســية الــي تؤثــر عــى المعلمونللضغــط 
ــذا  ــتخدام ه ــا. باس ــدم مغادرته ــا أو ع ــدارس بعينه ــاق بم ــل االلتح ــن أج م
التصنيــف الجديــد واألكثــر دقــة، طــور الفريــق إصالحيــن للسياســة مصممــان 
ــة. أواًل،  ــف إضافي ــرعة دون أي تكالي ــاوت يف أعــداد المعلمونبس ــل التف لتقلي
يتــم اآلن اســتهداف النشــر الســنوي لعــدد 5000 مدرس/مدرســة جديــد 
لمــدارس الفئــة “ألــف” و “بــاء”، الــي تعتبــر أكثــر المناطــق النائيــة. هــذه 
الطريقــة يجــب أن تكــون أكثــر فعاليــة مــن السياســة الســابقة يف تخصيــص 

ــر حاجــة. مدرسين/مدرســات جــدد للمــدارس األكث

الهــدف  لتحقيــق  المشــقة  بــدل  نظــام  عــى  جاريــة  اإلصالحــات  ثانيًــا، 
يف  المعلمونالعامليــن  مغــزى  ذات  مكافــأة  توفيــر  يف  المتمثــل  األصــيل 
المــدارس النائيــة. ســيوفر المخطــط المحســن بــداًل شــهريًا قــدره 35.00 
دوالرًا )مــا يعــادل تقريبًــا ثلــث معــدل راتــب المدرس/مدرســة(، يســتهدف 
ــض  ــغ مخف ــة، بمبل ــدارس النائي ــون يف الم ــن يعمل ــن المعلمونالذي %20 م
المعلمونــيف المــدارس النائيــة المعتدلــة. مــن المتوقــع تخفيــف الضغــوط 
للبقــاء  النائيــة، وتحفيزهــم  المناطــق  التعييــن يف  المعلمونلتجنــب  عــى 
يف الداخــل أو النقــل لمــدارس المشــقَّة. ومــن المتوقــع تعميــم السياســة 

الجديــدة يف عــام 2020.

األدلة والمخرجات

نِشــئت التصنيفــات الجديــدة ألول مــرة يف 2017 لتوجيــه نقــل للمــدارس مــن 
ُ
أ

4570 مدرس/مدرســة جديــد. تلــقِّى مــدراء المناطــق التعليميــة تعليمــات 
بإعطــاء األولويــة للمــدارس يف تصنيفــات »نائيــة« و »بعيــدة« عوًضــا عــن 
التصنيفــات يف »غيــر بعيــدة«. قدِّمــت سلســلة مــن ورش العمــل عــى 
المســتوى اإلقليمــي لمســؤويل المنطقــة التصنيفــات الجديــدة وأســباب هــذا 
التغييــر. نجــح العديــد مــن مســؤويل المناطــق بتوزيــع جميــع مدرســيهم/

ــدد  ــن المعلمونالج ــع %76 م ــرى توزي ــة ج ــدارس نائي ــا لم ً ــاتهم تقريب مدرس
رِســل 

ُ
عــى نطــاق الدولــة لمــدارس تحــت تصنيــف »بعيــدة« أو »نائيــة«. أ

%42 منهــم إىل أبعــد المــدارس تصنيًفــا، وتعــد هــذه خطــوة مهمــة يف 
ــة. ــدارس المحتاج ــذه الم ــع المعلمونله ــة توزي موازن


