
 
 

  الم�حظات ا�رشادية حول تعويض المعلم من ا�يني: دليل المستخدم
 

 ھي الم�حظات ا�رشادية حول تعويض المعلم من ا�يني؟ ام
 

تحالف ا�غاثة الدولية،  الوكا&ت (سكرتاريا ا#يني، لجنة لقد تم تطوير ھذه الم�حظات ا�رشادية عبر استشارات واسعة تحت قيادة مجموعة استشارية بين
نساء ال�جئات). تتطرق ھذه الم�حظات ا�رشادية إلى التحديات ھيئة الغوث ا-طفال، اليونسكو، مفوضية ا-مم المتحدة العليا لشؤون ال�جئين، اليونيسيف، 

الدروس المستقاة من الممارسات حول العالم. لقد تم  دة المتعلقة بتعويض المعلمين استناداً إلىالتي تواجه التعليم الجيد عبر تأمين إطار عمل لمناقشة القضايا المعّق 
  تنظيم الم�حظات ا�رشادية وتأمين ا�رشاد حول ث�ثة مواضيع أساسية:

  
 سياسة وتنسيق تعويض المعلم - 
 النواحي ا�دارية والمالية لتعويض المعلم - 
 كأشكال غير مادية لتعويض المعلمتحفيز المعلمين، والدعم وا�شراف  - 

 

  ة الم�حظات ا�رشادية حول تعويض المعلم من ا�يني؟ما ھي أھمي
  

وفي  ه، وفي السياقات الھّشةبا�ضافة إلى الھيكلية، والمعدات، والمناھج وا-ثاث، فإن المعلمين المؤھلين ھم مكون أساسي لتأمين التعليم الجيد والحمائي. إّ& أن
ع للمعلمين بشكل محدود جداً أو معدوم. حّتى اليوم، لم يحصل أي جھد تشاركي لكشف التحديات وتأمين حا&ت النزوح والتعافي بعد ا-زمات، غالباً ما يتم الدف

عدم تناسق في مبالغ ونسبة ا�رشاد لصانعي السياسات والممارسين الذين يتناولون موضوع تعويض المعلم والدعم في مثل ھذه السياقات. لقد أّدى ھذا ا-مر إلى 
ضمن الوزارات والمنظمات غير الحكومية ووكا&ت ا-مم المتحدة. من الممكن أن تؤدي ھذه ا-مور على محفزات أو الدعم غير المالي أجور المعلمين أو ال

اعي إن عدم دفع ا-جور قد يكون سببه أيضاً عدم ا�ستقرار ا�جتمالمدى الطويل إلى إستنزاف المؤھلين من المعلمين وبالتالي إلى إضعاف أنظمة التعليم. 
 والحا&ت حيث يكون ا-طفال غير قادرين على التعلّم ومعرضين لNستغ�ل.

 
 

من يجب أن يستخدم الم�حظات ا�رشادية حول تعويض المعلم من ا�يني؟
 

 سلطات التعليم على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعة والمحافظة - 
 وكا&ت ا-مم المتحدة - 
 وكا&ت التمويل الثنائية والمتعددة ا-طراف - 
 المنظمات غير الحكومية والمنظمات المرتكزة على المجتمع - 
 المعلمون وإتحادات المعلمين - 
 مجموعات قطاع التعليم و/أو المجموعات - 

  
  كيف يجب إستخدام الم�حظات ا�رشادية حول تعويض المعلم من ا�يني؟

  
  ادية لـ:يمكن إستخدام ھذه الم�حظات ا�رش

 إرشاد النقاشات بين الوكا&ت وتفعيل المناصرة التشاركية حول القضايا المتعلقة بتعويض ودعم المعلم - 
 تقييم وتحليل التحديات الحالية وا�ستراتيجيات لتحسين تعويض المعلم ودعم السياسات والبرامج - 
 خ�ل استخدامھم في ورشات التدريب وبناء القدراتتحسين تصميم ومراقبة وتقييم تعويض المعلم وسياسات وبرامج الدعم، من  - 

 
  لقد قام مستخدمو الم�حظات ا�رشادية بمشاركتنا ھذه الدروس المستقاة لمن يخطط &ستخدامھم:

إجتماع  تنسيق لقطاع التعليم أنعند ا�مكان، يجب القيام بتقديم وتوزيع واستخدام الم�حظات ا�رشادية في سياق بين الوكا&ت، مثل إجتماع  - 
 لمجموعة التعليم

 آثار الممارسات الجيدة المطّبقة ضمن الم�حظات ا�رشادية من ا#ينييجب تأمين الوقت الكافي لمناقشة القضايا المتعلقة بالسياق و - 
 

  كيف يمكنني تقديم الم�حظات وا�قتراحات لتحسين الم�حظات ا�رشادية حول تعويض المعلم من ا�يني؟
  

م�حظات وا�قتراحات حول أھمية ھذه الم�حظات ا�رشادية ومدى إمكانية تطبيقھا من أجل تحسين التحديث المستقبلي؛ الرجاء زيارة تطلب ا#يني ال
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