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شكر وتقدير

تــّم العمــل عــى مؤشــر الحــد األدىن لمعاييــر إطــار عمــل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بفضــل 

ــادا،  ّــا هيريرو-تي ــت، ياســمينا حــّداد، آشــي هندرســن، أن ــايل براكي ــك المدخــات الرئيســية مــن نت مســاهمات األعضــاء بمــا يف ذل

ــر  ــاء "معايي ــزا، وأعض ــو فالين ــمايي، ماتي ــن، آين س ــه ساندل-أيس ــاد، بنتي ــر س ــر، كلي ــي بارك ــر، إيم ــون جوين ــن، أليس ــتيان هاي سيباس

وممارســات مجموعــة عمــل المراقبــة والتقييــم 2018 - 2021".

ــم ال يمكــن أن  ــدوق التعلي ــل المشــروع المقــّدم مــن "صن ــم يف حــاالت الطــوارئ تموي ــوكاالت التعلي تتشــكّر الشــبكة المشــتركة ل

ينتظــر".

IRC © 2010 صورة الغالف: الباكستان

https://inee.org/resources/inee-technical-note-education-during-covid-19-pandemic
https://inee.org/resources/inee-technical-note-education-during-covid-19-pandemic
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ُطـــور إطـــار عمـــل مؤشـــر المعاييـــر الدنيـــا بفضـــل مســـاهمات مـــن األعضـــاء، بمـــا يف ذلـــك المدخـــات الرئيســـية: ناتـــايل براكيـــت، ويســـمينا 
حـــداد، وآشـــي هندرســـون، وآنـــا هيريـــرو تيجـــادا ، وسيباســـتيان هايـــن ، وأليســـون جوينـــر ، وإيمـــي باركـــر ، وكليـــر ســـاد ، وآين ســـمايي ، وماتيـــو 
ـــر  ـــات 2018-2021. تُق ـــر والممارس ـــل للمعايي ـــة العم ـــم لمجموع ـــة والتقيي ـــل المراقب ـــار عم ـــاء مس ـــن أعض ـــاهمة م ـــت المس ـــا وتم ـــزا. كم فالين
الشـــبكة المشـــتركة لـــوكاالت التعليـــم يف حـــاالت الطـــوارئ بامتنـــان لصنـــدوق "التعليـــم ال ينتظـــر" وذلـــك لتقديـــم الدعـــم لمـــايل لهـــذا البرنامـــج. 

.2D Studio Ltd ـــم بواســـطة ـــم التصمي ـــم تقدي ـــر بواســـطة Dody Riggs. ت ـــم التحري ت

المقدمة

يقـــدم إطـــار العمـــل مؤشـــرات لـــكل معيـــار مـــن معاييـــر الحـــد األدىن لآليـــي. تـــم تطويـــر إطـــار العمـــل لتتمكـــن المنظمـــات مـــن قيـــاس مـــدى 
ـــرات  ـــذه المؤش ـــع ه ـــم وض ـــم يت ـــر. ل ـــذه المعايي ـــق ه ـــبة لتطبي ـــرزه بالنس ـــذي تح ـــدم ال ـــدى التق ـــي وم ـــد األدىن لآلي ـــر الح ـــع معايي ـــا م توافقه
لتكـــون إلزاميـــة؛ إنمـــا يه مجـــرد أمثلـــة توضيحيـــة لكيفيـــة إســـتخدام و تطبيـــق معاييـــر الحـــد األدىن لآليـــي ضمـــن المشـــاريع و البرامـــج 
ـــاس الخاصـــة بهـــم باإلضافـــة لمتطلباتهـــم الخاصـــة، و نحـــن ال ندعـــو إلســـتبدال  ـــدى المنظمـــات و المانحـــون مؤشـــرات القي المتعلقـــة بهـــا. ل
هـــذه المعاييـــر الخاصـــة بهـــم. يســـتخدم إطـــار العمـــل هـــذا مجموعـــة مـــن المؤشـــرات المســـتخدمة يف هـــذا المجـــال مـــن قبـــل )بمـــا 
فيهـــا تلـــك المؤشـــرات الخاصـــة بمنظمـــة التعليـــم ال ينتظـــر )ECW( ومكتـــب المفوضيـــة األوروبيـــة للمســـاعدات اإلنســـانية والحمايـــة المدنيـــة 
وعمليـــات اإلغاثـــة اإلنســـانية )ECHO( والمجموعـــة الدوليـــة للتعليـــم )Global Education Cluster( ومكتـــب األمـــم المتحـــدة لتنســـيق 
الشـــؤون اإلنســـانية )OCHA( ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة )UNESCO( و تعاونيـــة معلمييـــن يف ســـياق األزمـــات(, كمـــا 

ـــوات. ـــض الفج ـــد بع ـــة لس ـــد الحاج ـــدة عن ـــرات جدي ـــراح مؤش ـــى إقت ـــذا ع ـــل ه ـــار العم ـــل إط يعم

المنطق

ـــم  ـــذ مهامه ـــل لتنفي ـــار عم ـــتخدامها كإط ـــات بإس ـــراد والمؤسس ـــن األف ـــد م ـــام العدي ـــي )INEE MS(، ق ـــد األدىن لآلي ـــر الح ـــرح معايي ـــذ ط من
و أعمالهـــم، ســـواء كان ذلـــك لتوجيـــه خطـــة االســـتجابة يف حـــاالت الطـــوارئ الحرجـــة أو لمراقبـــة وتقييـــم البرامـــج المقدمـــة. قـــد تـــّديع 
بعـــض المنظمـــات أنهـــا تعمـــل طبًقـــا لمعاييـــر الحـــد األدىن لآليـــي. و لكـــن ال يمكـــن قيـــاس مـــدى التزامهـــم بهـــذه المعاييـــر دون وجـــود 
ـــد األدىن  ـــر الح ـــم بمعايي ـــدى إلتزامه ـــاس م ـــة لقي ـــيلة و الفرص ـــات الوس ـــر للمنظم ـــذا يوف ـــل ه ـــار العم ـــإن إط ـــذا ف ـــة. ل ـــاس مائم ـــرات قي مؤش
لآليـــي و ليتمكنـــوا بشـــكل أفضـــل مـــن التقـــدم و التطـــور يف تطبيـــق هـــذه المعاييـــر. تهـــدف هـــذه المؤشـــرات لدعـــم الممارســـات الجيـــدة يف 
ـــن مـــن حـــاالت  ـــز المســـؤولية إتجـــاه الســـكان المتضرري ـــم يف حـــاالت الطـــوارئ )EiE(، ولتعزي هـــذا المجـــال مـــن أجـــل تحســـين جـــودة التعلي

ـــوارئ. الط

لمن هو إطار عمل المؤشر هذا؟

وُضـــع إطـــار عمـــل المؤشـــر هـــذا ألي منظمـــة تشـــارك يف تقديـــم خدمـــات تعليميـــة يف األماكـــن الـــي تعـــاين مـــن حـــاالت الطـــوارئ، بمـــا 
ـــدين  ـــع الم ـــات المجتم ـــدة ومنظم ـــم المتح ـــة األم ـــة لمنظم ـــوكاالت التابع ـــيق وال ـــات التنس ـــون وهيئ ـــة والمانح ـــات الوطني ـــك الحكوم يف ذل

ـــة. ـــا والمحلي ـــة منه الدولي

اإلستخدامات الممكنة

يمكـــن اســـتخدام إطـــار عمـــل المؤشـــر هـــذا كأداة رصـــد وتقييـــم )M&E( لقيـــاس مـــدى إلتـــزام منظمـــة أو برنامـــج مـــا بمعاييـــر الحـــد األدىن لآليـــي 
و مـــدى التقـــدم يف عمليـــة االلتـــزام بهـــذه المعاييـــر. يمكـــن للمانحيـــن تضميـــن أهداًفـــا معينـــة اعتمـــاداً عى هذه المؤشـــرات ضمـــن متطلباتهم 
للمقترحـــات. ويمكـــن اســـتخدام إطـــار العمـــل أيًضـــا خـــال مرحلة إقتـــارح البرنامج أو مرحلـــة التصميم من أجـــل مهام التنفيذ و الرصـــد والتقييم 
 و المناصرة و العديد من المهام و األنشـــطة األخرى ســـيكون ضرورياً تحديد ســـياق إطار العمل لكل إعداد و لكل غرض - راجع القســـم التايل.

نحـــن نـــدرك أن المعاييـــر التأسيســـية و مجـــال سياســـة التعليـــم ال ينســـجمان مـــع المؤشـــرات بشـــكل جيـــد نظـــرًا لطبيعيـــة عملهمـــا. ولـــذا فـــإن 
االقتراحـــات المذكـــورة يه أقـــرب إىل كونهـــا قائمـــة فحـــص منهـــا إىل مؤشـــرات تقليديـــة. 

شكر وِعرفان
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السياق والتنفيذ

ـــم  ـــم يُصم ـــو ل ـــذا فه ـــة. ل ـــا الخاص ـــا و إحتياجاته ـــب وضعه ـــا يناس ـــب م ـــه بحس ـــات تكييف ـــن للمنظم ـــث يمك ـــر بحي ـــل المؤش ـــار عم ـــم إط ُصم
ـــرات أو أن  ـــن كل المؤش ـــغ ع ّ ـــات أن تبل ـــن المنظم ـــع م ـــكال. وال يُتوق ـــن األش ـــكل م ـــأي ش ـــه ب ـــم فرض ـــدول وال ليت ـــن ال ـــة بي ـــتخدامه للمقارن الس

تصنّـــف مؤشـــرات لـــكل المجموعـــات.
إذ أن القصـــد هـــو أن تقـــوم المنظمـــات بتكييـــف إطـــار العمـــل بمـــا يناســـب اســـتخداماتها الخاصـــة مـــع إســـتمرار التزامهـــا بالعمـــل ضمـــن 
اإلطـــار العـــام لمعاييـــر الحـــد األدىن لآليـــي. يعـــود األمـــر للمنظمـــات يف تقريـــر اي المعلومـــات األكثـــر صلـــة بهـــا و الـــي يمكـــن جمعهـــا 
ــاالت  ــن حـ ــررة مـ ــات المتضـ ــن و/أو المجتمعـ ــر إىل المانحيـ ــم التقاريـ ــتخدامها يف تقديـ ــة أو إلسـ ــتخداماتهم الخاصـ ــا إلسـ ــاركتها إمـ ومشـ

الطـــوارئ. يرجـــى زيـــارة الموقـــع التـــايل للمزيـــد مـــن األمثلـــة حـــول كيفيـــة تكييـــف معاييـــر الحـــد األدىن لآليـــي بمـــا يناســـب كل ســـياق.

تعـــّد المؤشـــرات جيـــدة بقـــدر قـــدرة الِفـــرَق عـــى فهـــم مـــا ُطلـــب منهـــا فيمـــا يتعلـــق بمعاييـــر القيـــاس وجـــودة األدوات المتاحـــة للقيـــاس. يوجـــد 
ضمـــن إطـــار العمـــل أدوات مرتبطـــة ببعـــض المؤشـــرات. مجـــدًدا، ال تعـــّد هـــذه المؤشـــرات إلزاميـــة، وســـتتطلب تكييفهـــا و تعديلهـــا بحســـب 
اإلحتيـــاج، لكنهـــا توفـــر أمثلـــة لمـــا يمكـــن إســـتخدامه. تحتـــاج بعـــض المؤشـــرات ألمثلـــة عـــن األدوات، لـــذا يتـــم تجميـــع بعـــض األمثلة وســـتُحّدث 
 الروابـــط عندمـــا تصبـــح متاحـــة. يف حـــال كان لديـــك أي أدوات تراهـــا مفيـــدة وترغـــب يف مشـــاركتها، يرجـــى التواصـــل معنـــا عـــى البريـــد اإللكتروين

)minimumstandards@inee.org(. و سيقوم أعضاء فريق اآليي بفحصها قبل أن تصبح متاحة عى الموقع  اإللكتروين لآليي.
تعمـــل األمانـــة العامـــة لآليـــي عـــى تضميـــن المؤشـــرات ضمـــن دورات تدريبيـــة و ضمـــن أطـــر العمـــل المتعلقـــة بالكفـــاءة. يعـــّد التطويـــر 

المهـــي المســـتمر لعمليـــات الرصـــد والتقييـــم أساســـيًا لزيـــادة جودتهمـــا.

اإلجراءات الموازية

قامـــت مجموعـــة العمـــل الخاصـــة بالمعاييـــر والممارســـات يف منظمـــة اآليـــي بقيـــادة عمليـــة تطويـــر إطـــار عمـــل المؤشـــر. المبـــادرات 
األخـــرى الـــي تســـى إىل تعزيـــز قـــدرة القطـــاع عـــى قيـــاس التقـــدم المحـــرز يف التعليـــم يف حـــاالت الطـــوارئ و الـــي تشـــمل المبـــادرات 
ـــة يف اآليـــي, وعمليـــة اإلنشـــاء المخطـــط لمجموعـــة مرجعيـــة بيانـــات مبـــادرة التعليـــم يف حـــاالت الطـــوارئ  التاليـــة: تعاونيـــة البيانـــات واألدل
ـــم والثقافـــة )اليونيســـكو( عـــى  ـــة والعل ـــات عـــام 2019، وعمـــل منظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربي )EiE( لتحقيـــق تقـــدم يف مخرجـــات قمـــة بيان

تحســـين اســـتخدامات أنظمـــة الرصـــد و نظـــم المعلومـــات يف حـــاالت الطـــوارئ.

تنظيم جدول البيانات

ـــدة  ـــا لألعم ـــا مفتاًح ـــدول أيًض ـــن الج ـــاه. ويتضم ـــدول أدن ـــط يف الج ـــة رواب ـــى هيئ ـــي ع ـــد االدىن لآلي ـــر الح ـــكل معايي ـــب ل ـــة تبوي ـــد عام يوج
يف كل صفحـــة.

https://inee.org/collections/inee-minimum-standards-contextualizations
https://inee.org/collections/inee-minimum-standards-contextualizations
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مجاالت معايير الحد األدىن لآليين

1،٠ المعايير التأسيسية
يتنـــاول هـــذا المجـــال بالتفصيـــل معاييـــر المشـــاركة المجتمعيـــة و يه: )المشـــاركة والمصـــادر والتنســـيق( و معاييـــر التحليـــل و يه كالتـــايل 
)التقييـــم األويل واســـتراتيجيات االســـتجابة و الرصـــد و التقييـــم(. يه األســـاس لتطبيـــق معاييـــر الوصـــول و الحصـــول عـــى التعليـــم وبيئـــة 

التعلـــم، والتعليـــم والتعلـــم، والمعلميـــن وموظـــي التعليـــم اآلخريـــن، وسياســـة التعليـــم.

6المشاركة

6الموارد

٧التنسيق

٧التقييم األويل

8آليات اإلستجابة

8المراقبة

9التقييم

2،٠ الحصول عىل التعليم وبيئة التعلم
ـــة الوصـــول و الحصـــول عـــى فـــرص تعليميـــة آمنـــة و مائمـــة. وتســـلط الضـــوء عـــى  ـــر الموجـــودة يف هـــذا المجـــال عـــى إمكاني تركـــز المعايي
الترابـــط المهـــم مـــع القطاعـــات األخـــرى كالصحـــة والميـــاه والصـــرف الصحـــي والنظافـــة )WASH( والغـــذاء والمـــأوى، والـــي تســـاعد جميعهـــا 

يف تحســـين األمـــن و الســـامة و الصحـــة البدنيـــة و العقليـــة و النفســـية.

10المساواة يف الحصول عى التعليم

11الحماية والرفاهية

12المرافق والخدمات

3،٠ التعليم والتعلم
تركـــز هـــذه المعاييـــر عـــى العناصـــر المهمـــة الـــي تزيـــد مـــن فعاليـــة التعليـــم والتعلـــم وتتضمـــن المناهـــج والتدريـــب والتطويـــر المهـــي 

والدعـــم وعمليـــات التدريـــس والتعلـــم وتقييـــم مخرجـــات التعلـــم.

14المنهاج

16التدريب والتطوير المهي والدعم

18عمليات التدريس والتعلّم

19تقييم مخرجات التعلم
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4،٠ الُمعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم 
تغـــي المعاييـــر يف هـــذا الفصـــل إدارة وتنظيـــم المـــوارد البشـــرية يف مجـــال التعليـــم. ويشـــمل ذلـــك التوظيـــف واختيـــار الموظفيـــن وشـــروط 

الخدمـــة واإلشـــراف والدعـــم.

21التوظيف واالختيار

22شروط العمل

26الدعم واإلشراف

5،٠ سياسة التعليم
تركز المعايير يف هذا الفصل عى صياغة السياسات وسنّها والتخطيط لها وتنفيذها.

28صياغة القانون والسياسة

29التخطيط والتنفيذ

الوصفالعمود/العنوان

المجال الشامل لمعايير الحد األدىن لآلييأ - المجال

معيار الحد األدىن لآليي المحددب & ج - معيار الحد األدىن

المؤشر ذاتهد - المؤشر

توضيح للمؤشر إذا لزم األمره - توضيح

 األجزاء المكونة والُمستخَدمة لقياس مؤشر ما.و - البسط
ال يُعبّر عن بعض المؤشرات بنسبة مئوية بل عى مقياس من 5-1 ز - المقام

قيمة مؤشر الهدف )0%-100% أو عى مقياس من 1-5(ح - الهدف

المجموعات المحتملة والُمقترحة الي يمكن تصنيفهاط - التصنيف

مصدر الحصول عى هذا المؤشر الُمقترحي - مصدر المؤشر

حيث يمكن العثور عى البيانات لقياس المؤشرك - مصدر البيانات

روابط لألدوات المتاحة لقياس المؤشرل - األدوات المتاحة

ًم - مرحلة األزمة المراحل الُمقترحة الي قد يمكن خالها أن يكون هذا المؤشر مائما
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1،٠ المعايير التأسيسية

المشاركة
يشارك أفراد المجتمع بفاعلية وشفافية بدون تمييز يف تحليل وتخطيط وتصميم و تنفيذ و رصد و تقييم االستجابات التعليمية.

1.1 النسبة المئوية لآلباء المشاركين بفاعلية يف فهم وتنفيذ الخدمات التعليمية يف حاالت الطوارئ

مصدر البياناتمصدر المؤشرالتصنيفالهدفالمقامالبسط
األدوات 
المتوفرة

مرحلة األزمة

عدد اآلباء 
الذين تم 

إستشارتهم

ليتم تحديده عدد اآلباء
باستخدام 

البرنامج

استنادا نوع الجنس
إىل سجل 
مؤشرات 

مكتب تنسيق 
الشؤون 
اإلنسانية

ال توجد حاجة وثائق البرنامج
لألدوات، و 

تعّد معايير 
الحد األدىن 

لآليي 
وتعريفات 

المؤشر كافية

جميع 
المراحل

1.2 النسبة المئوية يف نهاية المشروع لآلباء الراضين عن جودة ومالئمة االستجابة

مصدر المؤشرالتصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
البيانات

األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد اآلباء يف نهاية 
المشروع الراضين عن 

جودة ومائمة االستجابة

استنادا إىل غير متاح100%عدد اآلباء
سجل مؤشرات 
مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية

وثائق 
البرنامج

األداة 
المطلوبة

جميع 
المراحل

الموارد
تُحدد موارد المجتمع وتُحشد وتُستخدم لتوفير فرص تعليم مائمة للفئات العمرية.

مصدر البياناتمصدر المؤشرالتصنيفالهدفالمقياس
األدوات 
المتوفرة

مرحلة األزمة

المقياس 5-1
)1 = منخفض، 5 = مرتفع(

وثائق جديدغير متاح5
البرنامج/

المشتريات

األداة 
المطلوبة

جميع 
المراحل

1.3 إجراء تحليل لفرصة استخدام الموارد المحلية والعمل عىل أساسها

https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
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1،٠ المعايير التأسيسية

التنسيق
ـــد  و  ـــم الجي ـــى التعلي ـــول ع ـــول و الحص ـــان الوص ـــى ضم ـــون ع ـــن يعمل ـــة الذي ـــاب المصلح ـــم أصح ـــم لدع ـــيق للتعلي ـــات التنس ـــتخدم آلي تُس

ـــتمراريته ـــان  اس ضم

1.4. النسبة المئوية لالجتماعات الدورية المتعلقة بآلية التنسيق و اليت يحضرها فريق البرنامج
 )EiEWG( ومجموعة عمل التعليم يف حاالت الطوارئ )Education Cluster( مثال: مجموعة التعليم(

))LEGs( والمبادئ التوجيهية ومعايير الطوارئ الخاصة بالثروة الحيوانية

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد االجتماعات 
الدورية المتعلقة بآلية 

التنسيق وا لي يحضرها 
فريق البرنامج )مثال: 

مجموعة التعليم 
 )Education Cluster(

ومجموعة عمل التعليم 
يف حاالت الطوارئ 
)EiEWG( والمبادئ 
التوجيهية ومعايير 

الطوارئ الخاصة بالثروة 
))LEGs( الحيوانية

عدد االجتماعات 
الدورية المتعلقة 

بآلية التنسيق و الي 
تُعقد خال الحضور 

التنظيمي  )مثال: 
مجموعة التعليم 

 )Education Cluster(
ومجموعة عمل 

التعليم يف حاالت 
 )EiEWG( الطوارئ

والمبادئ التوجيهية 
ومعايير الطوارئ 
الخاصة بالثروة 

))LEGs( الحيوانية

محاضر جديدغير متاح%100
اإلجتماعات

ال توجد حاجة 
لألدوات، و 

تعّد معايير 
الحد األدىن 

لآليي 
وتعريفات 

المؤشر كافية

جميع 
المراحل

التقييم األويل
يتم إجراء تقييمات أولية وقتية للتعليم يف حالة الطوارئ بطريقة شاملة وشفافة وتشاركية.

1.5 النسبة المئوية لتقييمات احتياجات التعليم اليت أجرتها هيئة التنسيق ذات الصلة و المشاركة يف البرنامج
وتشمل التقييمات األولية و التقييمات السربعة و المستمرة

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد التقييمات 
األولية الي 

ساهمت بها 
المنظمة

عدد التقييمات 
األولية الي 

يُحتمل مشاركة 
المنظمة بها

سجات جديدغير متاح%100
التقييم 

األويل

ال توجد حاجة لألدوات، 
و تعّد معايير الحد 

األدىن لآليي وتعريفات 
المؤشر كافية

جميع 
المراحل
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1،٠ المعايير التأسيسية

آليات االستجابة
تتضمـــن اســـتراتيجيات اإلســـتجابة التعليميـــة الشـــاملة و وصًفـــا واضًحـــا للوضـــع و العوائـــق الـــي تحـــول دون حمايـــة الحـــق يف التعليـــم و 

االســـتراتيجيات الخاصـــة بالتغلـــب عـــى هـــذه المعوقـــات.

مصدر البياناتمصدر المؤشرالتصنيفالهدفالمقياس
األدوات 
المتوفرة

مرحلة األزمة

المقياس 5-1
)1 = منخفض، 5 = مرتفع(

األداة توثيق البرنامججديدغير متاح5
المطلوبة

جميع 
المراحل

1.6 قوة تحليل الوضع و المعوقات اليت تعترض الحق يف التعليم، واستراتيجيات التغلب عىل تلك 
المعوقات

المراقبة
تجري مراقبة منتظمة ألنشطة االستجابة للتعليم واالحتياجات التعليمية المتزايدة للسكان المتضررين.

1.7 النسبة المئوية لتقييمات احتياجات التعليم الجارية خالل فترة زمنية محّددة
تُحدد المنظمة التكرار. يجب أن تكون إجراءات المراقبة ذات صلة بالنتائج المرجوة من البرنامج

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد تقييمات 
احتياجات التعليم 

الجارية سنويًا

عدد تقييمات 
احتياجات التعليم 

المطلوب إجرائها سنويًا

خطط جديدغير متاح%100
ونتائج 

المراقبة 
والتقييم

ال توجد حاجة 
لألدوات، ويعّد 

الحّد األدىن لمعايير 
آيي وتعريفات 

المؤشر كافية

خال تنفيذ 
البرنامج
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التقييم
تعمُل تقييماٌت منهجية ومحايدة عى تحسين أنشطة االستجابة للتعليم وتعزيز المساءلة.

جريت
ُ
1.8 عدد التقييمات اليت أ

التصنيفالهدفالرقم اإلجمايل
مصدر 
المؤشر

األدوات المتوفرةمصدر البيانات
مرحلة 
األزمة

عدد التقييمات الي 
جريت

ُ
أ

خطط ونتائج جديدغير متاحغير متاح
المراقبة والتقييم

ال توجد حاجة لألدوات، ويعّد 
الحّد األدىن لمعايير آيي وتعريفات 

المؤشر كافية

استكمال 
البرنامج

1.9 النسبة المئوية للتقييمات الُمشاركة مع اآلباء

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

األدوات المتوفرةمصدر البيانات
مرحلة 
األزمة

عدد التقييمات 
المشاركة مع اآلباء

عدد 
التقييمات

خطط ونتائج جديدغير متاح%100
المراقبة والتقييم

ال توجد حاجة لألدوات، 
ويعّد الحّد األدىن لمعايير 

آيي وتعريفات المؤشر كافية

استكمال 
البرنامج
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2.٠ الحصول عىل التعليم وبيئة التعلم

المساواة يف الحصول عىل التعليم
يتمتع جميع األفراد بفرصة الوصول إىل فرص التعليم جيدة وذات الصلة.

2.1 معدل الحضور الصايف

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر البيانات
األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد األطفال 
يف سن الدراسة 

المتضررين 
باألزمة والذين 

ذهبوا إىل 
المدرسة 

خال األسبوع 
األكاديمي السابق

عدد األطفال 
يف سن 
الدراسة 

المتضررين 
باألزمة

 "مستوى التعليم%100
 النوع االجتمايع

 العرق
 اللغة األم

 ُخمس الثروة
 اإلعاقة

 وضع النزوح
كما تقتيض 

الحاجة"

استنادا 
إىل سجل 
مؤشرات 

مكتب 
تنسيق 

الشؤون 
اإلنسانية

اإلباغات من 
الحكومة أو 
المجموعة 

واالستبيانات 
المبنية عى 
المدرسة أو 

العائات وآليات 
المراقبة والتقييم 
وسجات المدارس

االستبيانات 
الديموغرافية 

والصحية 
)DHS(

جميع 
المراحل

2.2 النسبة المئوية للطالب المستوفين مستويات اإلتقان الدنيا يف القراءة والرياضيات، و/أو يبدون 
تقدًما ملحوًظا يف مهارات األكاديمية و/أو المهنية و/أو التعلم االجتمايع والعاطيف

يعتمد ما يحدد التقدم الكايف يف مخرجات التعلّم يعتمد عى عوامل عديدة، مثل سياق أثناء حاالت الطوارئ والفئة العمرية وأهداف 
البرنامج. سيحتاج هذا المؤشر إىل وضعه يف السياق وفًقا لعوامل محّددة.

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر البيانات
األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد الطاب المستوفون 
مستويات اإلتقان الدنيا 

يف القراءة والرياضيات، و/
أو يبدون تقًدما ملحوًظا 
يف المهارات األكاديمية 

و/أو المهنية و/أو مهارات 
التعلم االجتمايع 

والعاطي

 "مستوى التعليم100%عدد الطاب
 النوع االجتمايع

 العرق
 اللغة األم

 ُخمس الثروة
 اإلعاقة

 وضع النزوح
كما تقتيض 

الحاجة"

تدابير مخرجات جديد
التعلّم

مكتبة القياس 
التابعة لأليي

عندما 
يبدأ 

تنفيذ 
البرنامج

https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/aap-3
https://dhsprogram.com/data/Guide-to-DHS-Statistics/School_Attendance_Ratios.htm
https://dhsprogram.com/data/Guide-to-DHS-Statistics/School_Attendance_Ratios.htm
https://dhsprogram.com/data/Guide-to-DHS-Statistics/School_Attendance_Ratios.htm
https://dhsprogram.com/data/Guide-to-DHS-Statistics/School_Attendance_Ratios.htm
https://dhsprogram.com/data/Guide-to-DHS-Statistics/School_Attendance_Ratios.htm
https://inee.org/ar/measurement-library
https://inee.org/ar/measurement-library
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الحماية والرفاهية
تعـــّد بيئـــات التعلـــم آمنـــة وســـليمة، وتعـــزز الحمايـــة ولرفاهيـــة المتعلقـــة بالصحـــة النفســـية واالجتماعيـــة لـــدى المتعلميـــن والمعلميـــن 

والعامليـــن اآلخريـــن يف التعليـــم.

2.3 النسبة المئوية لمساحات التعليم المستهدفة اليت تضم أنشطة الدعم النفيس واالجتمايع 
لألطفال واليت تليب عىل األقل ثالثًا من الخصائص األربع التالية: أ( منظمة، ب( مّوجهة نحو الهدف، ج( 

مدعومة بأدلّة، د( تستهدف وتالئم مع مجموعات فرعية مختلفة من األطفال المستضعفين
يعكس المؤشر توفير خدمات دعم نفيس اجتمايع شاملة لألطفال المحتاجين، مقابل األنشطة »السطحية« غير المنّظمة والي ال يُتوقع 

أن ينتج عنها مخرجات عى مستوى جيد. يجب أن يضم التدخل للدعم النفيس واالجتمايع عى األقل ثاثًا الخصائص األربع التالية: أ( 
منّظمة، ب( مّوجهة نحو الهدف، ج( مدعومة بأدلّة، د( تستهدف وتائم مع مجموعات فرعية مختلفة من األطفال المستضعفين.

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر البيانات
األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد مساحات التعليم 
المستهدفة الي 

تشمل أنشطة الدعم 
النفيس واالجتمايع 
لألطفال والي تليب 
عى األقل ثاثًا من 
الخصائص األربع 

التالية: أ( منّظمة، ب( 
موّجهة نحو الهدف، 
ج( مدعومة بأدلّة، د( 
تستهدف وتائم مع 
مجموعات فرعية 

مختلفة من األطفال 
المستضعفين

عدد 
مساحات 
التعليم 

المستهدفة

"يمكن تصنيفها %100
كما يي أ( و ب( و 

 ج( و د(

الرسمية مقابل 
غير الرسمية 

منها"

توثيق البرنامج جديد
وسياسات المدرسة 

وماحظات المدرسة. 
يمكن أن تستند األرقام 

المزّودة عى االستبيانات 
أو التقديرات. يجب 
أن تكون المرجعية 

لمعايير الدولية لتوفير 
خدمات الدعم النفيس 

واالجتمايع، أو يف 
حال عدم توفر تلك 

الخدمات، يجب الرجوع 
إىل معايير وتوجيهات 

آيي.

األداة 
المطلوبة

جميع 
المراحل

2.4 النسبة المئوية للمساحات التعليمية المستهدفة مع عمليات/تدابير الحّد من خطر الكوارث 
المطبّقة

وجود خطط االستعدادية لحاالت الطوارئ محّدثة وعى مستوى المدارس، أو إجراء تدريبات محاكاة عى سبيل المثال.

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر البيانات
األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد المساحات التعليمية 
المستهدفة الي تتبىن 

وتطبّق سياسات/
ممارسات الحّد من خطر 

الكوارث

عدد 
مساحات 
التعليم 

المستهدفة

الرسمية مقابل غير %100
الرسمية منها

استنادا 
إىل سجل 
مؤشرات 

مكتب 
تنسيق 

الشؤون 
اإلنسانية

توثيق البرنامج 
وسياسات 
المدرسة 

وماحظات 
المدرسة

األداة 
المطلوبة

جميع 
المراحل

https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-2-07
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-2-07
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-2-07
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-2-07
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-2-07
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-2-07
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-2-07
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2.٠ الحصول عىل التعليم وبيئة التعلم

الحماية والرفاهية
تعـــّد بيئـــات التعلـــم آمنـــة وســـليمة، وتعـــزز الحمايـــة ولرفاهيـــة المتعلقـــة بالصحـــة النفســـية واالجتماعيـــة لـــدى المتعلميـــن والمعلميـــن 

والعامليـــن اآلخريـــن يف التعليـــم.

2.5 النسبة المئوية لألطفال والمعلّمين وغيرهم من طاقم العمل الذين يبلغون عن شعورهم باألمان 
يف المدرسة ويف طريقهم من/إىل المدرسة

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد األطفال 
والمعلّمين وغيرهم 

من طاقم العمل 
الذين يبلغون عن 
شعورهم باألمان 
يف المدرسة ويف 
طريقهم من/إىل 

المدرسة

عدد 
األطفال 

والمعلّمين 
وغيرهم 

من طاقم 
العمل يف 

المدرسة

"األطفال/ المعلمون/غيرهم من %100
 طاقم العمل

 مستوى التعليم
 النوع االجتمايع

 العرق
 اللغة األم

 خمس الثروة
 اإلعاقة

 وضع النزوح
كما تقتيض الحاجة"

استطاع جديد
الطاب 
وطاقم 
العمل

األداة 
المطلوبة

جميع 
المراحل

المرافق والخدمات
ـــط بالخدمـــات  ـــم، وترتب ـــن يف التعلي ـــن اآلخري ـــن والعاملي ـــن والمعلمي ـــة المتعلمي ـــة مـــن ســـامة ورفاهي تعـــزز المرافـــق يف األماكـــن التعليمي

ـــة. ـــات الحماي ـــة وخدم ـــية واالجتماعي ـــة والنفس ـــة والغذائي الصحي

2.6 النسبة المئوية لمساحات التعليم المستهدفة اليت تستويف الوصول إىل التعليم يف حاالت الطوارئ 
ومعايير الجودة والسالمة للبىن التحتية

مصدر البياناتمصدر المؤشرالتصنيفالهدفالمقامالبسط
األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد المساحات 
التعليم المستهدفة 

الي تستويف الوصول 
إىل التعليم يف حاالت 

الطوارئ ومعايير 
الجودة والسامة للبىن 

التحتية

عدد 
مساحات 
التعليم 

المستهدفة

الرسمية %100
مقابل غير 
الرسمية 

منها

استنادا 
إىل سجل 
مؤشرات 

مكتب تنسيق 
الشؤون 
اإلنسانية

قوائم جرد مساحات 
التعليم توثيق البرنامج 

وإباغ المجموعة 
ونظام إدارة التعليم 
)EMIS( والمعلومات

ماحظات 
إرشادية حول 
بناء مدرسة 

أكثر أمانًا

جميع 
المراحل

https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-1-12
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-1-12
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-1-12
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-1-12
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-1-12
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-1-12
https://www.undrr.org/publication/guidance-notes-safer-school-construction
https://www.undrr.org/publication/guidance-notes-safer-school-construction
https://www.undrr.org/publication/guidance-notes-safer-school-construction
https://www.undrr.org/publication/guidance-notes-safer-school-construction
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2.٠ الحصول عىل التعليم وبيئة التعلم

المرافق والخدمات
ـــط بالخدمـــات  ـــم، وترتب ـــن يف التعلي ـــن اآلخري ـــن والعاملي ـــن والمعلمي ـــة المتعلمي ـــة مـــن ســـامة ورفاهي تعـــزز المرافـــق يف األماكـــن التعليمي

ـــة. ـــات الحماي ـــة وخدم ـــية واالجتماعي ـــة والنفس ـــة والغذائي الصحي

2.7 النسبة المئوية لمساحات التعليم اليت تحتوي عىل مرافق للمياه والصرف الصحي والنظافة وترايع 
النوع االجتمايع واإلعاقة 

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر البيانات
األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد المساحات 
التعليمية الي تحتوي 

عى مرافق للمياه 
والصرف الصحي 

والنظافة وترايع النوع 
االجتمايع واإلعاقة 

عدد 
مساحات 
التعليم 

المستهدفة

الرسمية %100
مقابل غير 
الرسمية 

منها

استنادا 
إىل سجل 
مؤشرات 

مكتب تنسيق 
الشؤون 
اإلنسانية

قوائم جرد مساحات 
التعليم توثيق البرنامج 

وإباغ المجموعة 
ونظام إدارة التعليم 
)EMIS( والمعلومات

 UNRWA
 Education in
 Emergencies

 Indicator
 Bank, page

19

جميع 
المراحل

2.8 النسبة المئوية لمساحات التعليم المستهدفة اليت تقّدم وجبات طعام يف المدرسة

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد مساحات التعليم 
المستهدفة الي تقدم 

وجبات طعام يف 
المدرسة

عدد 
مساحات 
التعليم 

المستهدفة

الرسمية مقابل %100
غير الرسمية 

منها

توثيق جديد
البرنامج

ال توجد حاجة لألدوات، 
ويعّد الحّد األدىن 

لمعايير آيي وتعريفات 
المؤشر كافية

جميع 
المراحل

2.9 النسبة المئوية لمساحات التعليم المستهدفة اليت تقدم إحاالت لخدمات خاصة صحية ونفسية 
واجتماعية وخدمات الحماية

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد مساحات التعليم 
المستهدفة الي تقدم 

إحاالت لخدمات 
خاصة صحية ونفسية 
واجتماعية وخدمات 

الحماية

عدد 
مساحات 
التعليم 

المستهدفة

الرسمية مقابل %100
غير الرسمية 

منها

توثيق جديد
البرنامج

ال توجد حاجة لألدوات، 
ويعّد الحّد األدىن 

لمعايير آيي وتعريفات 
المؤشر كافية

جميع 
المراحل

https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-2-07
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-2-07
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-2-07
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-2-07
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-2-07
https://ir.hpc.tools/applications/ir/indicator/e-2-07
https://www.unrwa.org/sites/default/files/eie_indicator_bank_-_november_2019.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/eie_indicator_bank_-_november_2019.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/eie_indicator_bank_-_november_2019.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/eie_indicator_bank_-_november_2019.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/eie_indicator_bank_-_november_2019.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/eie_indicator_bank_-_november_2019.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/eie_indicator_bank_-_november_2019.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/eie_indicator_bank_-_november_2019.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/eie_indicator_bank_-_november_2019.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/eie_indicator_bank_-_november_2019.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/eie_indicator_bank_-_november_2019.pdf


15

3.٠ التعليم والتعلم

المنهاج
تســـتخدم مناهـــج ذات صلـــة مـــن الناحيـــة الثقافيـــة واالجتماعيـــة واللغويـــة لتوفيـــر التعليـــم الرســـمي وغيـــر الرســـمي ومناســـب للســـياق 

ــاص. ــن الخـ ــات المتعلميـ ــاص واحتياجـ الخـ

3.1 نسبة الطالب عىل الكتب المدرسية

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر البيانات
األدوات 
المتوفرة

مرحلة األزمة

عدد الكتب عدد الطاب
المدرسية

 "مستوى التعليم1:1
 النوع االجتمايع

 العرق
 اللغة األم

 ُخمس الثروة
 اإلعاقة

 وضع النزوح
كما تقتيض الحاجة"

البيانات اإلدارية جديد
المدرسية

دليل حول 
الحق يف مراقبة 

التعليم

جميع 
المراحل

3.2 النسبة المئوية لمساحات التعليم المستهدفة اليت تستويف موادها التعليمية الحد األدىن لمعايير 
الجودة

يجب أن تكون المناهج والكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية شاملًة، وترايع النزاعات، وقابلة لتحويلها بحسب النوع االجتمايع، 
وترّوج للتعلم االجتمايع والعاطي وللدعم النفيس واالجتمايع... إلخ.

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد مساحات التعليم 
المستهدفة الي تستويف 
مواد التعليم فيها الحد 
األدىن لمعايير الجودة

عدد مساحات 
التعليم 

المستهدفة 

الرسمية مقابل %100
غير الرسمية منها

تحليل المواد جديد
التعليمية

جميع األداة المطلوبة
المراحل

https://www.right-to-education.org/monitoring/content/pupiltextbook-ratio
https://www.right-to-education.org/monitoring/content/pupiltextbook-ratio
https://www.right-to-education.org/monitoring/content/pupiltextbook-ratio
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3.3 النسبة المئوية للطالب الملتحفين بالصف المالئم لعمرهم

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد الطاب الملتحقين 
بمستوى الصف المائم 

لعمرهم، خال عام 
واحد

عدد 
الطاب

 "مستوى التعليم%100
 النوع االجتمايع

 العرق
 اللغة األم

 ُخمس الثروة
 اإلعاقة

 وضع النزوح
كما تقتيض الحاجة"

البيانات جديد
اإلدارية 

المدرسية

ال توجد حاجة 
لألدوات، ويعّد الحّد 
األدىن لمعايير آيي 
وتعريفات المؤشر 

كافية

جميع 
المراحل

3.٠ التعليم والتعلم

المنهاج
تســـتخدم مناهـــج ذات صلـــة مـــن الناحيـــة الثقافيـــة واالجتماعيـــة واللغويـــة لتوفيـــر التعليـــم الرســـمي وغيـــر الرســـمي ومناســـب للســـياق 

ــاص. ــن الخـ ــات المتعلميـ ــاص واحتياجـ الخـ

3.4 النسبة المئوية لألطفال والشباب المتضررين باألزمة والمستهدفين والمستفيدين من تنمية 
المهارات ذات الصلة )التعلّم االجتمايع والعاطيف/ الدعم النفيس واالجتمايع/ الويع بالمخاطر/ 

التثقيف المتعلق بالبيئة/ الحد من النزاعات(

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد األطفال والشباب 
المتضررين باألزمة 

والمستهدفين 
والمستفيدين من تنمية 

المهارات ذات الصلة 
)التعلّم االجتمايع 
والعاطي/ الدعم 

النفيس واالجتمايع/ 
الويع بالمخاطر/ 
التثقيف المتعلق 
بالبيئة/ الحد من 

النزاعات(

عدد األطفال والشباب 
المحّددين والمتضررين 

باألزمة والمحتاجين 
لتنمية المهارات 

ذات الصلة )التعلّم 
االجتمايع والعاطي/ 

الدعم النفيس 
واالجتمايع/ الويع 
بالمخاطر/ التثقيف 

المتعلق بالبيئية/ الحد 
من النزاعات(

 "مستوى التعليم%100
 النوع االجتمايع

 العرق
 اللغة األم

 ُخمس الثروة
 اإلعاقة

 وضع النزوح
كما تقتيض 

الحاجة"

تدابير جديد
مخرجات 

التعلّم

األداة 
المطلوبة

جميع 
المراحل
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3.5 النسبة المئوية لمساحات التعليم المستهدفة اليت تستخدم منهاج يتماىش مع المعايير الوطنية
يف األماكن الرسمية، يجب استخدام المنهاج الوطي. يف األماكن غير الرسمية، يجب أن يكون المنهاج مائًما للمنهاج الوطي ويتماىش 

معه.

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

"عدد مساحات التعليم 
المستهدفة الي تستخدم 

منهاج يتماىش مع 
المعايير الوطنية"

"عدد 
مساحات 
التعليم 

المستهدفة"

الرسمية مقابل %100
غير الرسمية منها

توثيق جديد
البرنامج

جميع األداة المطلوبة
المراحل

3.٠ التعليم والتعلم

المنهاج
تســـتخدم مناهـــج ذات صلـــة مـــن الناحيـــة الثقافيـــة واالجتماعيـــة واللغويـــة لتوفيـــر التعليـــم الرســـمي وغيـــر الرســـمي ومناســـب للســـياق 

ــاص. ــن الخـ ــات المتعلميـ ــاص واحتياجـ الخـ

التدريب والتطوير المهين والدعم
يتلىق المعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم تدريبًا دوريًا ومائًما ومنظًما وفًقا لاحتياجات والظروف.

ا وممارسة متزايدين فيما يتعلق بدور المعلم ورفاهيته  3.6 النسبة المئوية للمعلمين الذين يبدون تفهّمً
وحماية الطفل والرفاهية والدمج والتربية والمنهج التربوي والمنهاج والتخطيط والمعرفة بالمادة 

الدراسية 

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

"عدد المعلمين الذين 
ا وممارسة  يبدون تفهّمً
متزايدين فيما يتعلق 

بدور المعلم ورفاهيته 
وحماية الطفل 

والرفاهية والدمج 
والتربية والمنهج 
التربوي والمنهاج 

والتخطيط والمعرفة 
بالمادة الدراسية"

عدد 
المعلّمين

مراقبة الفصل TiCCالنوع االجتمايع%100
الدرايس 
واستبيان 

المعلّم

أداة البنك الدويل 
متاحة المصدر 

لماحظة الفصول 
الدراسية 

جميع 
المراحل

http://shenshenhu.com/m_and_e/indicators_table/
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
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3.٠ التعليم والتعلم

التدريب والتطوير المهين والدعم
يتلىق المعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم تدريبًا دوريًا ومائًما ومنظًما وفًقا لاحتياجات والظروف.

3.7 مستوى رضا المعلّم عن نشاط/أنشطة التدريب والتطوير المهين للمعلّم اليت شارك بها 

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد المعلّمين الذين أبدوا رضاهم عن 
أنشطة التدريب والتطوير المهي الي 

شاركوا بها

عدد 
المعلّمين

النوع %100
االجتمايع

TiCC استبيان
المعلم

األداة 
المطلوبة

جميع 
المراحل

3.8 النسبة المئوية للمعلّمين الذين عبروا عن ثقتهم بقدرتهم عىل التعليم بفعالية 

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد المعلّمين الذين عبروا عن ثقتهم 
بقدرتهم عى التعليم بفعالية 

عدد 
المعلّمين

النوع %100
االجتمايع

TiCC استبيان
المعلم

األداة 
المطلوبة

جميع 
المراحل

3.9 النسبة المئوية للمعلّمين والعاملين اآلخرين يف التعليم والمستفيدين من التطوير المهين وفًقا 
لالحتياجات الُمقيّمة

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد المعلّمين والعاملين اآلخرين يف 
التعليم والمستفيدين من التطوير المهي 

وفًقا لاحتياجات الُمقيّمة

عدد 
المعلّمين

النوع %100
االجتمايع

البيانات جديد
اإلدارية 
للبرنامج

األداة 
المطلوبة

جميع 
المراحل

3.1٠ درجة االعتراف بالتطوير المهين للمعلّم و/أو الشهادة

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

عدد المعلّمين المعترف بتدريبهم 
وتطويرهم مهنيًا أو الُمقدم شهادات لهم

عدد 
المعلّمين

النوع %100
االجتمايع

توثيق جديد
البرنامج

األداة 
المطلوبة

جميع 
المراحل

http://shenshenhu.com/m_and_e/indicators_table/
http://shenshenhu.com/m_and_e/indicators_table/
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3.11 النسبة المئوية للمعلّمين الذين تضمن تدريبهم طرق حول كيفية إدماج كافة الطالب بتساٍو 
وبطريقة تشاركية

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد المعلّمين 
المعترف بتدريبهم 
وتطويرهم مهنيًا أو 
الُمقدم شهادات لهم

عدد 
المعلّمين

توثيق جديدالنوع االجتمايع%100
البرنامج

جميع األداة المطلوبة
المراحل

3.٠ التعليم والتعلم

عمليات التدريس والتعلّم
تتمحور عمليات التدريس والتعلم حول المتعلمين والتشاركية والشمول.

3.12 مالئمة أساليب التعليم لعمر ومستوى تطّور ولغة وثقافة وقدرات واحتياجات المتعلّمين

مصدر البياناتمصدر المؤشرالتصنيفالهدفالمقياس
األدوات 
المتوفرة

مرحلة األزمة

المقياس 5-1
)1 = منخفض، 5 = مرتفع(

مراقبة الفصل جديدغير متاح5
الدرايس

أداة البنك 
الدويل متاحة 

المصدر 
لماحظة 
الفصول 
الدراسية 

جميع 
المراحل

3.13 النسبة المئوية للمعلمين الذين يستخدمون األساسيات واإلجراءات الروتينية إلدارة تفاعالت 
الفصل الدرايس بشكل أكثر فعالية

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد المعلمين الذين 
يُظِهرون استخداًما 

فعااًل لألساسيات 
واإلجراءات الروتينية 

إلدارة تفاعات الفصل 
الدرايس

عدد 
المعلّمين

مراقبة الفصل جديدالنوع االجتمايع%100
الدرايس

أداة البنك الدويل 
متاحة المصدر 

لماحظة الفصول 
الدراسية

جميع 
المراحل

https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
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3.٠ التعليم والتعلم

عمليات التدريس والتعلّم
تتمحور عمليات التدريس والتعلم حول المتعلمين والتشاركية والشمول.

3.14 تكرار مشاركة اآلباء يف عمليات التواصل معهم إلطالعهم عىل محتوى التعلم وطرق التعليم

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد جلسات مشاركة 
اآلباء والمعلمين

يُحّدد سنويًا
باستخدام 

البرنامج

توثيق جديدغير متاح
البرنامج

ال توجد حاجة لألدوات، 
ويعّد الحّد األدىن 

لمعايير آيي وتعريفات 
المؤشر كافية

جميع 
المراحل

تقييم مخرجات التعلم
ُستخدم األساليب المناسبة لتقييم مخرجات التعلم والتحقق منها.

3.15 نسبة المعلمين القادرين عىل تقييم تقّدم التعلم

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد المعلمين الذين 
ُدربوا عى إجراء 
تقييمات التعلم 

التأهيي المستمر 
للطاب ويستخدموها

عدد 
المعلّمين

مراقبة الفصل جديدالنوع االجتمايع%100
الدرايس

أداة البنك الدويل 
متاحة المصدر 

لماحظة الفصول 
الدراسية 

جميع 
المراحل

https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
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3.٠ التعليم والتعلم

تقييم مخرجات التعلم
ُستخدم األساليب المناسبة لتقييم مخرجات التعلم والتحقق منها.

3.16 درجة استخدام االعتماد واالعتراف ومنح شهادة
قياس إذا ما كان االعتراف بإنجازات الطاب التعليمية رسميًا من خال االعتماد أو منح شهادة أو أي شكل من أشكال االعتراف. يتعلق األمر 

بشكل خاص عند استكمال المستويات، مثل االبتدائية أو الثانوية

التصنيفالهدفالمقياس
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

المقياس 5-1
)1 = منخفض، 5 = مرتفع(

توثيق جديدغير متاح5
البرنامج

ال توجد حاجة لألدوات، ويعّد الحّد 
األدىن لمعايير آيي وتعريفات المؤشر 

كافية

جميع 
المراحل

3.17 تتوفر تقييمات التعلم باللغات األوىل

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد اللغات المتوفرة 
للتقييم

عدد 
اللغات 
األوىل

توثيق جديدغير متاح%100
البرنامج

ال توجد حاجة 
لألدوات، ويعّد الحّد 
األدىن لمعايير آيي 
وتعريفات المؤشر 

كافية

جميع 
المراحل
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4.٠ الُمعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم

التوظيف واالختيار
يُوّظـــف عـــدد كاٍف مـــن المعلميـــن المؤهليـــن تأهيـــًا مناســـبًا وغيرهـــم مـــن العامليـــن يف التعليـــم مـــن خـــال عمليـــة تشـــاركية وشـــفافة، 

اســـتناًدا إىل معاييـــر اختيـــار تعكـــس التنـــوع واإلنصـــاف.

4.1 تعّد عملية اختيار موظيف التعليم شفافة، تستند إىل معايير االختيار اليت تعكس التنوع واإلنصاف

التصنيفالهدفالمقياس
مصدر 
المؤشر

مصدر البيانات
األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

المقياس 5-1
)1 = منخفض، 5 = مرتفع(

البيانات/الوثائق اإلدارية للمدرسة/جديدغير متاح5
للبرنامج

األداة 
المطلوبة

جميع 
المراحل

4.2 معدل المعلمين المدربين عىل الطالب

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد المعلمين عدد الطاب
المدرَّبين

يساوي المستوى 
الوطي أو دونه

البيانات اليونسكوغير متاح
اإلدارية 

للمدرسة/
للبرنامج

ال توجد حاجة 
لألدوات، ويعّد الحّد 
األدىن لمعايير آيي 
وتعريفات المؤشر 

كافية

جميع 
المراحل

4.3 النسبة المئوية للمدرسين/المدرسات واإلداريين/اإلداريات

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد المعلمين/المعلّمات و/أو 
اإلداريين/اإلداريات

عدد 
المعلمين 

و/أو 
اإلداريين

النوع %50
االجتمايع

صندوق 
التعليم ال 

يتنظر

البيانات 
اإلدارية 

للمدرسة/
للبرنامج

ال توجد حاجة 
لألدوات، ويعّد الحّد 
األدىن لمعايير آيي 
وتعريفات المؤشر 

كافية

جميع 
المراحل

http://uis.unesco.org/node/3297547
https://www.educationcannotwait.org/download/collective-outcomes-results-framework/
https://www.educationcannotwait.org/download/collective-outcomes-results-framework/
https://www.educationcannotwait.org/download/collective-outcomes-results-framework/
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4.٠ الُمعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم

التوظيف واالختيار
يُوّظـــف عـــدد كاٍف مـــن المعلميـــن المؤهليـــن تأهيـــًا مناســـبًا وغيرهـــم مـــن العامليـــن يف التعليـــم مـــن خـــال عمليـــة تشـــاركية وشـــفافة، 

اســـتناًدا إىل معاييـــر اختيـــار تعكـــس التنـــوع واإلنصـــاف.

4.4 نسبة المعلمين من األقليات 

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد المعلمين 
من األقليات 

عدد 
المعلّمين

يُحّدد باستخدام 
النسبة المئوية 
لمجموعات 
األقليات يف 

المجتمع ذات 
الصلة

"النوع 
 االجتمايع

 الِعرق
 اللغة األم

 ُخمس الثروة
 اإلعاقة

 حالة النزوح
كما تقتيض 

الحاجة"

البيانات جديد
اإلدارية 

للمدرسة/
للبرنامج

ال توجد حاجة 
لألدوات، ويعّد الحّد 
األدىن لمعايير آيي 
وتعريفات المؤشر 

كافية

جميع 
المراحل

شروط العمل
م لهم تعويًضا عى النحو المناسب.

ّ
حدد المعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم بوضوح ظروف العمل وقّد

4.5 النسبة المئوية لمساحات التعلم المستهدفة اليت )أ( توجد فيها مدونة قواعد السلوك )ب(  ويجري 
تنفيذها )ج( ويُدرّب/ويبلّغ المعلمون والمجتمعات بتطبيقها

قياس تطبيق مدونات قواعد السلوك للمعلمين واإلداريين يف البرامج. تُوضع مدونات قواعد السلوك محليًا وينبيغ أن تعكس السياقات 
المختلفة للعمليات، بداًل من أن تكون »مقاًسا واحًدا يناسب الجميع.« ويمكن تقديم األرقام استناًدا إىل االستبيانات أو التقديرات. للتأهيل، 

يجب أن تعرض مساحات التعليم كل من )أ( و )ب( و )ج(.

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد مساحات التعليم 
المستهدفة حيث )أ( توجد مدونة 

لقواعد السلوك، )ب( وتُنفذ، 
)ج( ويُدرّب/يُبلّغ المعلمون 

والمجتمعات بتطبيقها

عدد 
مساحات 
التعليم 

المستهدفة

الرسمية %100
مقابل غير 
الرسمية 

منها

صندوق 
التعليم ال 

ينتظر

البيانات 
اإلدارية 

للمدرسة/
للبرنامج

جميع األداة المطلوبة
المراحل

https://www.educationcannotwait.org/download/collective-outcomes-results-framework/
https://www.educationcannotwait.org/download/collective-outcomes-results-framework/
https://www.educationcannotwait.org/download/collective-outcomes-results-framework/
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شروط العمل
م لهم تعويًضا عى النحو المناسب.

ّ
حدد المعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم بوضوح ظروف العمل وقّد

4.٠ الُمعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم

4.6 النسبة المئوية للمعلمين الذين يتلقون تعويًضا متساويًا/منِصًفا )استناًدا إىل النوع االجتمايع 
والِعرق والدين والسياق المعلق( لنفس المنصب الوظييف 

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد المعلمين الذين 
يحصلون عى تعويض غير 
منصف مقارنة بالمعلمين 
اآلخرين يف نفس المستوى

عدد 
المعلمين 

يف كل 
مستوى

"النوع %100
 االجتمايع

 الِعرق
 اللغة األم

 ُخمس الثروة
 اإلعاقة

 حالة النزوح
كما تقتيض 

الحاجة"

البيانات جديد
اإلدارية 

للمدرسة/
للبرنامج

ال توجد حاجة 
لألدوات، ويعّد الحّد 
األدىن لمعايير آيي 
وتعريفات المؤشر 

كافية

جميع 
المراحل

4.7 النسبة المئوية للمعلمين والعاملين اآلخرين يف التعليم الذين قّدم لهم تعويًضا 
يجب تحديد مستويات التعويض المناسبة من ِقبَل البرنامج.

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد الُمعلمين والعاملين 
اآلخرين يف مجال التعليم الذين 

قّدم لهم تعويًضا

عدد 
الُمعلمين 
والعاملين 

اآلخرين يف 
التعليم 

"النوع %100
 االجتمايع

 الِعرق
 اللغة األم
ُخمس 
 الثروة

 اإلعاقة
 حالة النزوح
كما تقتيض 

الحاجة"

صندوق 
التعليم ال 

ينتظر

البيانات 
اإلدارية 

للمدرسة/
للبرنامج

ال توجد حاجة 
لألدوات، ويعّد 

الحّد األدىن 
لمعايير آيي 
وتعريفات 

المؤشر كافية

جميع 
المراحل

https://www.educationcannotwait.org/download/collective-outcomes-results-framework/
https://www.educationcannotwait.org/download/collective-outcomes-results-framework/
https://www.educationcannotwait.org/download/collective-outcomes-results-framework/


25

شروط العمل
م لهم تعويًضا عى النحو المناسب.

ّ
حدد المعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم بوضوح ظروف العمل وقّد

4.٠ الُمعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم

عوا عقًدا يحدد تعويضاتهم 
ّ
4.8 النسبة المئوية للمعلمين والعاملين اآلخرين يف التعليم الذين وق

وشروط عملهم

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد المعلمين والعاملين 
اآلخرين يف التعليم 

عوا عقًدا يحدد 
ّ
الذين وق

تعويضاتهم وشروط 
عملهم

عدد 
الُمعلمين 
والعاملين 

اآلخرين يف 
التعليم

"النوع %100
 االجتمايع

 الِعرق
 اللغة األم

 ُخمس الثروة
 اإلعاقة

 حالة النزوح
كما تقتيض 

الحاجة"

البيانات جديد
اإلدارية 

للمدرسة/
للبرنامج 
واستبيان 

المعلم

ال توجد حاجة 
لألدوات، ويعّد الحّد 
األدىن لمعايير آيي 
وتعريفات المؤشر 

كافية

جميع 
المراحل

4.9 النسبة المئوية للمعلمين المدعومين من خالل ظروف عمل منسقة عبر الجهات التعليمية/
الشركاء

يجب تضمين أوصاف الوظائف ووصف ظروف العمل ومدونات قواعد السلوك يف العقود. يجب أن تحدد:
- المهام والمسؤوليات الوظيفية

- التعويضات
- متطلبات الحضور

- ساعات وأيام العمل
- مدة العقد

- مدونة قواعد السلوك
- آليات الدعم واإلشراف وتسوية الخافات.

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد المعلمين 
والعاملين اآلخرين 
يف التعليم الذين 

عوا عقًدا يحدد 
ّ
وق

تعويضاتهم وشروط 
عملهم

عدد 
الُمعلمين 
والعاملين 

اآلخرين يف 
التعليم

 "النوع االجتمايع%100
 الِعرق

 اللغة األم
 ُخمس الثروة

 اإلعاقة
 حالة النزوح

كما تقتيض الحاجة"

البيانات جديد
اإلدارية 

للمدرسة/
للبرنامج 
واستبيان 

المعلم

ال توجد حاجة 
لألدوات، ويعّد الحّد 
األدىن لمعايير آيي 
وتعريفات المؤشر 

كافية

جميع 
المراحل
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شروط العمل
م لهم تعويًضا عى النحو المناسب.

ّ
حدد المعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم بوضوح ظروف العمل وقّد

4.٠ الُمعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم

4.1٠ النسبة المئوية لمساحات التعليم المستهدفة اليت لديها إجراءات تأديبية واضحة للمعلمين 
ومدراء المدارس واإلداريين الذين انتهكوا مدونة قواعد السلوك

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

"عدد مساحات التعليم 
المستهدفة الي لديها 

إجراءات تأديبية واضحة 
للمعلمين ومدراء المدارس 

واإلداريين الذي انتهكوا 
مدونة قواعد السلوك"

عدد 
مساحات 
التعليم 

المستهدفة

الرسمية مقابل %100
غير الرسمية 

منها

صندوق 
التعليم ال 

ينتظر

البيانات 
اإلدارية 

للمدرسة/
للبرنامج 
واستبيان 

المعلم

ال توجد حاجة 
لألدوات، ويعّد الحّد 
األدىن لمعايير آيي 
وتعريفات المؤشر 

كافية

جميع 
المراحل

4.11 النسبة المئوية للمعلمين المدعومين من خالل اتفاقيات التعويض المنسقة عبر الجهات 
التعليمية/الشركاء

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد المعلمين 
المدعومين من خال 

اتفاقيات التعويض 
المنسقة عبر الجهات 

التعليمية/الشركاء

عدد 
المعلّمين

 "النوع االجتمايع%100
 الِعرق

 اللغة األم
 ُخمس الثروة

 اإلعاقة
 حالة النزوح

كما تقتيض الحاجة"

البيانات جديد
اإلدارية 

للمدرسة/
للبرنامج 
واستبيان 

المعلم

ال توجد حاجة 
لألدوات، ويعّد الحّد 
األدىن لمعايير آيي 
وتعريفات المؤشر 

كافية

جميع 
المراحل

https://www.educationcannotwait.org/download/collective-outcomes-results-framework/
https://www.educationcannotwait.org/download/collective-outcomes-results-framework/
https://www.educationcannotwait.org/download/collective-outcomes-results-framework/
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الدعم واإلشراف
تعمل آليات الدعم واإلشراف للمعلمين والعاملين اآلخرين يف التعليم بفعالية.

4.٠ الُمعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم

4.12 النسبة المئوية للمعلمين الذين أفادوا بوجود مواد تعليمية كافية ومساحة للتعليم والتحضير

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد المعلمين الذين أفادوا 
بوجود مواد تعليمية كافية 

ومساحة للتعليم

عدد 
المعلّمين

النوع %100
االجتمايع

استبيان جديد
المعلم

ال توجد حاجة لألدوات، 
ويعّد الحّد األدىن لمعايير 

آيي وتعريفات المؤشر كافية

جميع 
المراحل

4.13 النسبة المئوية للمعلمين الذين أفادوا بأنهم تلقوا الدعم الكايف من قيادة المدرسة

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد المدرسين الذين أفادوا 
بأنهم تلقوا الدعم الكايف 

من قيادة المدرسة

عدد 
المعلّمين

النوع %100
االجتمايع

استبيان جديد
المعلم

ال توجد حاجة لألدوات، 
ويعّد الحّد األدىن لمعايير 

آيي وتعريفات المؤشر كافية

جميع 
المراحل

4.14 النسبة المئوية للعاملين يف التدريس والمشاركين يف الفرص التعاونية مع المعلمين/اإلداريين 
اآلخرين

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

األدوات المتوفرةمصدر البيانات
مرحلة 
األزمة

عدد أعضاء العاملين 
يف التعليم والمشاركين 
يف الفرص التعاونية مع 

المعلمين/اإلداريين 
اآلخرين

عدد 
المعلّمين

النوع %100
االجتمايع

البيانات اإلدارية جديد
للمدرسة/
للبرنامج 
واستبيان 

المعلم

ال توجد حاجة لألدوات، 
ويعّد الحّد األدىن 

لمعايير آيي وتعريفات 
المؤشر كافية

جميع 
المراحل
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الدعم واإلشراف
تعمل آليات الدعم واإلشراف للمعلمين والعاملين اآلخرين يف التعليم بفعالية.

4.٠ الُمعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم

4.15 النسبة المئوية للعاملين يف التعليم والمشاركين يف جلسات التدريب/التوجيه الجارية
يختلف الدعم الجاري لجلسات التدريب لمرة واحدة

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد العاملين يف العليم 
والمشاركين يف جلسات 
التدريب/التوجيه الجارية

عدد 
المعلّمين

النوع %100
االجتمايع

TiCC البيانات
اإلدارية 

للمدرسة/
للبرنامج 
واستبيان 

المعلم

ال توجد حاجة لألدوات، 
ويعّد الحّد األدىن لمعايير 

آيي وتعريفات المؤشر كافية

جميع 
المراحل

4.16 النسبة المئوية للمعلمين الذين أفادوا بوجود وقت كاٍف للتخطيط

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد المعلمين الذين أفادوا 
بوجود وقت كاٍف للتخطيط

عدد 
المعلّمين

النوع %100
االجتمايع

 Modified
TiCC

استبيان 
المعلم

ال توجد حاجة لألدوات، 
ويعّد الحّد األدىن لمعايير 

آيي وتعريفات المؤشر 
كافية

جميع 
المراحل

4.17 النسبة المئوية للعاملين يف التعليم الذين قيّموا/دعموا من خالل عملية تقييم األداء الشفافة

التصنيفالهدفالمقامالبسط
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات المتوفرة
مرحلة 
األزمة

عدد أعضاء هيئة التدريس 
الذين تم قيّموا/دعموا من 

خال عملية تقييم األداء 
الشفافة

عدد 
المعلّمين

النوع %100
االجتمايع

 Modified
TiCC

البيانات 
اإلدارية 

للمدرسة/
للبرنامج 
واستبيان 

المعلم

ال توجد حاجة لألدوات، 
ويعّد الحّد األدىن لمعايير 

آيي وتعريفات المؤشر 
كافية

جميع 
المراحل
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صياغة القانون والسياسة
تعي سلطات التعليم األولوية الستمرار واستعادة التعليم النويع، بما يف ذلك الوصول المجاين والشامل إىل التعليم. 

5.٠ سياسة التعليم

5.1 درجة المشاركة يف الدعوة للسياسات القائمة عىل األدلة
عندما تكون السياسات الوطنية غير مائمة، تشارك المنظمات أو تدعم الدعوة القائمة عى األدلة لتحسين السياسات الوطنية.

التصنيفالهدفالمقياس
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

المقياس 5-1
)1 = منخفض، 5 = مرتفع(

المستوى 1 - ليست المنظمة عى دراية بنواحي التقصير 
يف السياسة الوطنية وال تسى إىل تحسين السياسة 

الوطنية

المستوى 3 - تشارك المنظمة يف سياسة الدعوة لكنها ال 
تعتمد عى طرق قائمة عى األدلة

المستوى 5- تفهم المنظمة أوجه التقصير يف السياسات 
الوطنية، وإما تقود أو تساهم يف جهود التحالف لتعزيز 

السياسات الوطنية باستخدام طرق قائمة عى األدلة

توثيق جديدغير متاح4+
البرنامج

األداة 
المطلوبة

جميع 
المراحل
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التخطيط والتنفيذ
تأخـــذ األنشـــطة التعليميـــة بعيـــن االعتبـــار السياســـات التعليميـــة الدوليـــة والوطنيـــة والقوانيـــن والمعاييـــر والخطـــط واحتياجـــات التعلـــم 

للســـكان المتضرريـــن.

5.٠ سياسة التعليم

5.2 درجة االلتزام بالسياسات والقوانين الوطنية والدولية
تأخذ األنشطة التعليمية بعين االعتبار السياسات التعليمية الدولية والوطنية والقوانين والمعايير والخطط واحتياجات التعلم للسكان 

المتضررين.

التصنيفالهدفالمقياس
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

المقياس 5-1
)1 = منخفض، 5 = مرتفع(

المستوى 1 - ال تضع المنظمة يف اعتبارها المعايير الوطنية 
أو الدولية يف تصميم البرنامج

المستوى 3 - تمتلك المنظمة فهًما للمعايير الوطنية 
والدولية ولكنها ال تستويف هذه المعايير يف تصميم البرنامج 

أو تنفيذه أو مراقبته أو تقييمه

المستوى 5 - تستخدم المنظمة جميع المعايير الوطنية 
والدولية ذات الصلة كحد أدىن من المعايير يف تصميم 

البرامج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها

توثيق جديدغير متاح4+
البرنامج

األداة 
المطلوبة

جميع 
المراحل

5.3 مستوى التخطيط لحاالت الطوارئ الحالية والمستقبلية
تُحّدث الخطط وتعالج الدورة الكاملة الستجابة التعليم يف حاالت الطوارئ، من التأهب إىل االستجابة والتعايف. إذا كان األمر مناسبًا، من 

الممكن تقسيم ذلك إىل مؤشرات فرعية لكل مرحلة.

التصنيفالهدفالمقياس
مصدر 
المؤشر

مصدر 
البيانات

األدوات 
المتوفرة

مرحلة 
األزمة

المقياس 5-1
)1 = منخفض، 5 = مرتفع(

المستوى 1 - ليس لدى المنظمة خطط لاستجابة لحاالت 
الطوارئ المستقبلية

المستوى 3 - لدى المنظمة خطط لاستجابة لحاالت 
الطوارئ المستقبلية، ولكن تعّد الخطط إما قديمة أو تفتقر 

إىل تفاصيل كافية

المستوى 5 - لدى المنظمة خطط تفصيلية، وتُحّدث 
بانتظام لاستجابة لحاالت الطوارئ المتوقعة، باإلضافة إىل 

خطط الطوارئ لاستجابة لحاالت الطوارئ غير المتوقعة

توثيق جديدغير متاح4+
البرنامج

األداة 
المطلوبة

جميع 
المراحل
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