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 تعاریف عامة
 2011مستویات التعلیم بحسب إسكد  

 
 )02التعلیم ما قبل االبتدائي (إسكد 

 
(إسكد   االبتدائي  قبل  ما  سن  )  02التعلیم  من  األطفال  الى  بدایة  3موّجھ  حتى  (إسكد   سنوات  االبتدائي  وتتمیز  1  التعلیم   .(

التفاعل استخدامھم   بالتفاعل مع األقران والمربّین، حیث یطّور األطفال من خالل ھذا  الخصائص التعلیمیة للتعلیم ما قبل االبتدائي
 اللغة ومھاراتھم االجتماعیة ویبدأون في تطویر المھارات المنطقیة والعقلیة والتكلم من خالل 

وباإلمكان   .األبجدیة والحساب، وتشجیعھم على استطالع عالمھم وبیئتھم المحیطةتفكیرھم. ویتم أیضا تعریفھم بمفاھیم 
 استخدام أنشطة حركیة تحت االشراف (أي تمارین ریاضیة من خالل األلعاب واألنشطة األخرى) وألعاب 

االستعداد لدخول  تثقیفیة كفرص تعلیمیة لتعزیز التفاعل االجتماعي مع األقران ولتطویر المھارات واالستقالل الذاتي و
 .المدرسة

 
 ) 1التعلیم االبتدائي (إسكد 

 
سنوات، ومدتھ عادة ست سنوات. البرامج التعلیمیة في ھذا المستوى   7أو    6أو    5) في سن  1  یبدأ التعلیم االبتدائي (إسكد 

األولي مصممة   الفھم  مع  جنب  إلى  جنبًا  والحساب،  والكتابة  القراءة  مجاالت  في  األساسیة  بالمھارات  الطالب  لتزوید  عادة 
جتماعیة والفن والموسیقى. ال یعتبر بدء أنشطة القراءة  لمواضیع أخرى مثل التاریخ والجغرافیا والعلوم الطبیعیة والعلوم اال

. ومن الممكن أن یشار الى البرامج المصنّفة على ھذا المستوى 1وحده معیاًرا كافیًا لتصنیف برنامج تعلیمي على مستوى إسكد  
 إذامرحلة األولى أو الصفوف الدنیا  ال(  من التعلیم بطرق متعددة، مثل التعلیم االبتدائي، أو التعلیم األولي، أو التعلیم األساسي

  "التعلیم االبتدائي". وألغراض المقارنة الدولیة، یُستعمل مصطلح  )2و    1إسكد    كان أحد برامج النظام التعلیمي یمتد على مستویي
 .1لمستوى إسكد 

 
 ) 2المرحلة األولى من التعلیم الثانوي (إسكد 

 
) إلرساء األساس عبر مجموعة واسعة من المواضیع  2األولى من التعلیم الثانوي (إسكد  تم تصمیم البرامج في مستوى المرحلة  

وإلعداد األطفال والشباب لمزید من الدراسة المتخصصة في المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي ومستویات التعلیم األعلى. غالبًا  
نوي على تغییر المدرسة للطالب الصغار وأیًضا تغییر في أسلوب  المرحلة األولى من التعلیم الثا  - أو نھایة    -ما تشتمل بدایة  

بأسماء متعددة في مختلف أنحاء العالم، مثل المدرسة   2إسكد  مستوى  المصنّفة على  التدریس. ویُمكن أن یُشار إلى البرامج  
الث  المدرسة  أو  المتوسطة  أو  اإلعدادیة  والمرحلة  األدنى)،  األولى/الصفوف  (المرحلة  كان  الثانویة  حال  وفي  للصغار.  انویة 

یمتد   التعلیمي  یتم استخدام  2و    1على مستویي إسكد  البرانامج  ما  المدرسة اإلعدادیة ، غالباً  أو  التعلیم األساسي  مصطلحي 
المرحلة األولى من التعلیم الثانوي" لتسمیة  (المرحلة الثانیة/الصفوف العلیا). وألغراض المقارنة الدولیة، یُستعمل مصطلح "

 . 2ستوى إسكد م

 ) 3المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي (إسكد 
 
المرحلة األولى من التعلیم الثانوي برامج  أكثر تخصًصا من  )  3(إسكد  التعلیم الثانوي  المرحلة الثانیة من  البرامج في مستوى    عدّ تُ 

وتوفر للطالب المزید من الخیارات والمسارات المتنوعة إلكمال تعلیمھم الثانوي. تمیل مجموعة المواد التي یدرسھا  ) 2(إسكد 
طالب إلى أن تكون أضیق مما كانت علیھ في المستویات التعلیمیة األدنى، لكن المحتوى أكثر تعقیًدا والدراسة أكثر تعمقًا. یتم  ال

ومن   ع الواسعة.یضاحسب التوجھ وغالبًا ما تكون حسب مجموعات المولمستوى من التعلیم  في ھذا اتمییز البرامج المقدمة  
یُ  الصفوف /بطرق مختلفة، مثل المدرسة الثانویة (المرحلة الثانیة  3شار الى البرامج المصنّفة على مستوى إسكد  الممكن أن 

ارنة الدولیة، یُستعمل مصطلح "المرحلة الثانیة من التعلیم  العلیا)، والمدرسة الثانویة العلیا أو المدرسة العلیا. وألغراض المق
 .3الثانوي" لتصنیف مستوى إسكد 



 
 

 نوع البرامج 
 

 برامج التعلیم العام
 
إلنماء معارف المتعلمین ومھاراتھم وكفاءاتھم العامة واإللمام بالقراءة والحساب، وكثیرا ما یكون ذلك   التعلیم العامم برامج  صمّ تُ 

إلعداد المشاركین لمواصلة برامج تعلیمیة أكثر تقدما على المستوى نفسھ أو على مستوى أعلى إلسكد وإلرساء األسس للتعلُّم  
درسة أو الكلیة. ویشمل التعلیم العام برامج تعلیمیة مصممة إلعداد المشاركین على مدى الحیاة. وتقدم ھذه البرامج عادة في الم

للدخول الى التعلیم المھني ولكنھ ال یعدُّھم للعمل في مھنة معینة أو عمل معین أو في فئة من المھن أو األعمال، كما وأنھ ال 
 یؤدي مباشرة الى الحصول على مؤھل مناسب لسوق العمل. 

 
 المھني برامج التعلیم 

 
لكي یكتسب المتعلمون منھا معارف ومھارات وكفاءات محددة خاصة بمھنة معینة أو عمل معین    التعلیم المھنيبرامج  تُصّمم  

أو فئة من المھن أو األعمال. ویمكن أن تتكون ھذه البرامج من عناصر قائمة على العمل (مثل التلمذة المھنیة وبرامج التعلیم  
لى مؤھالت مھنیة مناسبة لسوق العمل ومعترف بأنھا ذات  مزدوجة النظم). ویؤدي إتمام ھذه البرامج بنجاح الى الحصول ع

 توجھ مھني من قبل السلطات الوطنیة المختصة و/أو في سوق العمل. 
 

 نوع المؤسسات 
 المؤسسات الحكومیة (العامة) 

للتعلیم أو وكالة حكومیة تتولى اإلشراف علیھا وإدارتھا مباشرة سلطة أو وكالة حكومیة  المؤسسة الحكومیة أو العامة ھي مؤسسة  
تتولى إدارتھا مباشرة أو بواسطة ھیئة إداریة (مجلس أو لجنة أو غیرھما)، ویكون معظم أعضاء تلك الھیئات إما ُمعیّنین من  

 نتخبین عن طریق التوكیل العام. قبل السلطة الحكومیة أو مُ 

 المؤسسات الخاصة

تتولى االشراف علیھا وإدارتھا منظمة غیر حكومیة كالھیئات الدینیة أو النقابات أو مؤسسة المؤسسة الخاصة ھي مؤسسة 
 أو مؤسسة ویتألف مجلس إدارتھا في معظمھ من أعضاء لم یتم اختیارھم من قبل وكالة حكومیة (عامة).  تجاریة

٪ من تمویلھا األساسي من الوكاالت الحكومیة أو  50أكثر من  ھي مؤسسة تتلقى لحكومةا المعتمدة علىالمؤسسة الخاصة 
لحكومة" فقط إلى درجة اعتماد معتمدة على اھیئة التدریس من قبل وكالة حكومیة. یشیر مصطلح " رواتبمؤسسة تدفع 

 الحكومي.المؤسسة الخاصة على التمویل من المصادر الحكومیة وال یشیر إلى درجة اإلدارة أو التنظیم 

٪ من تمویلھا األساسي من الوكاالت الحكومیة وال یتم دفع رواتب  50ھي مؤسسة تتلقى أقل من  المؤسسة الخاصة المستقلة
" فقط إلى درجة اعتماد المؤسسة الخاصة على التمویل من ةھیئة التدریس بھا من قبل وكالة حكومیة. یشیر مصطلح "مستقل

 أو التنظیم الحكومي. اإلدارة رجة ال یشیر إلى د والمصادر الحكومیة 

  



 
 

 والكادر غیر التعلیمي الكادر التعلیمي 
 الكادر التعلیمي

تخطیط أنشطة جماعیة وتنظیمھا وتنفیذھا، حیث یتم إنماء  یشمل الكادر التعلیمي مدرس الفصل الذي یتضمن نشاطھ المھني  
 البرامج التعلیمیة. معارف الطالب ومھاراتھم وكفاءاتھم على النحو المنصوص علیھ في 

 یلي:   نم فئةھذه التشمل ، ھذا المسحألغراض 

  ؛ مباشرةً أفراد محترفون یشاركون في تعلیم الطالب 

    غرفة  في    مع مجموعة طالب یشكلون صفا واحد ین الذین یعملون  درسالخاصة وغیرھم من المذوي االحتیاجات  مدرسو
 ؛ صفیة واحدة

  رؤساء األقسام والموظفون المماثلون الذین تتضمن واجباتھم قدًرا من تعلیم الطالب ؛ و 

  أو إجازة األمومةأو اإلجازة مرض أو اإلصابة مؤقتًا (على سبیل المثال ألسباب اللسبب ما  المعلمون الذین ال یعملون( . 

 من یلي:  تشمل ھذه الفئةال ألغراض ھذا المسح، 

 ؛مامزدوجة النظالصناعیة التلمذة القسم العملي (خارج المؤسسة التعلیمیة) من برامج و بمدر 

    صعوبات في التعلُّم أو من ذوي االحتیاجات  یواجھون  طالب الذین  بالفي المدارس الخاصة  مدرسو ذوي االحتیاجات الخاصة
 و ؛ العقلیة أو الجسدیة الخاصة

 .مساعدو المعلمین 

 الكادر غیر التعلیمي 

. ال یشمل ھذا المسح موظفي الصیانة والعملیات ومراقبة  للطالب  یشكلون فریق دعم محترف الكادر غیر التعلیمي یضم األفراد الذین  
یشمل الدعم التربوي فئتین: الدعم التربوي والدعم الصحي واالجتماعي.  من  دعم الطالب    تكوناإلدارة. ویالجودة وموظفي  

ن في األصل وكثیر من الحاالت، ھؤالء الموظفالموظفین محترفین یقدمون خدمات للطالب للمساعدة في برنامجھم التعلیمي. في  
: مستشارو التوجیھ، وأمناء  ھذه الفئةشمل  وتأخرى في أنظمة التعلیم.  ولكنھم انتقلوا بعد ذلك إلى مناصب مھنیة    مدرسین ھم  

ویشمل طاقم الدعم الصحي واالجتماعي    .الموظفین المسؤولین عن ضبط الحضورواإلعالم التربوي،  اختصاصیو  والمكتبات،  
كافة الموظفین العاملین في أنظمة التعلیم الذین یقدمون خدمات الدعم الصحي واالجتماعي للطالب. وھم یشملون: األطباء وأطباء  

  التشخیص واألطباء النفسیین وعلماء وأطباء  األسنان وأطباء العیون وأخصائیي البصریات وأخصائیي الصحة والممرضات  
 والعاملین االجتماعیین.   المھنيالعالج وأخصائیي النفس وأخصائیي أمراض النطق والسمع 

 

 

 

 

 

  



 
 

 تعاریف خاصة بالوحدات 
  إغالق المدارس  1الوحدة أ.
 الى التعلیم العالي.  االبتدائيما قبل التعلیم التعلیمیة من مرحلة المؤّسسات تشیر في ھذا المسح الى كل رس االمد •

 
(كما ھي معّرفة) في المسح تبدأ بتاریخ بدء اإلغالق الكامل للمدارس وتنتھي بتاریخ إنھاء إغالق المدارس فترة زمنیة   •

 (أي متى تستأنف المدرسة أنشطتھا وجًھا لوجھ). 
 

لحكومة (أي إغالق المباني)  االذي فرضتھ  سات التعلیمیة  إغالق المؤسّ :  19-كانت المدارس مغلقة بالكامل بسبب كوفید •
  حرًصا علىاعتماد استراتیجیات متنّوعة للتعلّم عن بُعد    الحاالت، تمّ   معظم. في  التالمیذ أو كافة  الذي أثّر على غالبیة  و

 ة التعلیم (وفق تعاریف الیونسكو).یاستمرار
 

حضوري بشكل  بالنسبة الى غالبیة المدارس، كانت الحصص الدراسیة تُنّظم حصریًا    كانت المدارس مفتوحة بالكامل: •
(أي أن المباني كانت مفتوحة)، مع اإلشارة الى أن التدابیر اآلیلة الى ضمان السالمة والنظافة في المدارس كانت  

 یونسكو).(وفق تعاریف ال تختلف اختالفًا شدیًدا من سیاق الى آخر و/ أو بحسب مستوى التعلیم
 

فتح المدارس جزئیًا في بعض المناطق و/أو (ب)    فرضت (أ)كانت الحكومات قد    كانت المدارس مفتوحة جزئیًا:  •
تجمع ما بین التعلّم الحضوري والتعلّم عن    مدمجة فتحھا تدریجیًا بحسب الصّف أو العمر و/ أو (ج) استخدام مقاربة  

وحدات   بُعد. واألمر یشمل أیًضا البلدان التي أحالت فیھا الحكومات الوطنیة القرارات المتعلّقة بإعادة فتح المدارس الى
عادة الفتح (وفق إلمختلفة    الفردیة)، وحیث تّم استخدام طرائقإداریة أخرى (مثل المنطقة، أو البلدیة، أو المدارس  

 تعاریف الیونسكو).
 

 تجمع ما بین التعلّم الحضوري والتعلّم عن بُعد.   مدمجةاستخدام مقاربة   :المدمجالتعلّم  •
 

 كافةً الى المدارس.   التالمیذ رّمتھ، حتّى وإن لم یعد ارس على مستوى البلد بإغالق المد  تشیر الى إنھاء  إعادة الفتح:  •
 

عدد أسابیع التدریس ضرب عدد األیام في األسبوع التي یرتاد فیھا التلمیذ المدرسة، ناقص عدد األیام    أیام التدریس:  •
ّطط لھا قبل الجائحة) أو عطل نھایة  (كما خُ   الرسمیةالتي تكون فیھا المدارس مغلقة بسبب األعیاد المدرسیة أو العطل  

مة التعاون منظّ الصادر عن  "  لمحة عن التعلیم"  منشور  األسبوع (مقتبس من تعریف ساعات عمل المعلّمین الوارد في
 والتنمیة في المیدان االقتصادي).

 

 التقویم والمناھج المدرسیة  2أ.الوحدة 
  جزئیًا  /بالكاملإذا أُعید فتح المدارس  -إدارة إعادة فتح المدارس 3أ.الوحدة 
تنّوع البلدان، غیر أنھ باإلمكان  بالمدارس. وتتنّوع البرامج    لتالمیذ   األغذیةتُعّرف ھنا على أنھا توفیر  التغذیة المدرسیة   •

في    الطعام األطفال یتناول) تغذیة داخل المدرسة، حیث 1: (طرائقھا تصنیفھا ضمن مجموعتَین رئیستَین تستندان الى 
إن التحق أطفالھا بالمدرسة. ویمكن تقسیم    األغذیة) حصص تؤخذ الى البیت، حیث تحصل األسر على  2المدرسة، و(

) برامج توفّر بسكویت عالي الطاقة  2، و(اتوجب) برامج توفّر ال1: (شائعتَین ة بدورھا الى فئتَین  درسم التغذیة داخل ال
 أو وجبة خفیفة.  

 
 

 



 
 

 التعلیم عن بُعد  توفیرأنظمة  4أ.الوحدة  
أو أكثر لتوفیر التدریس للتالمیذ المفصولین عن مدّرسھم    اتكنولوجیأحد أنواع الالتعلیم الذي یستخدم    التعلیم عن بُعد: •

التالمیذ والمدّرس بشكل   بین  المنتظم والجوھري  التفاعل  التكنولوجیات  مولدعم  تزامن أو غیر متزامن. وقد تشمل 
، اعةواإلذ لمیذ معھ الى المنزل)، والتلفزیون،تالُمستخدمة للتدریس ما یلي:  الورق (أي الكتب، والرزم التي یأخذھا ال

،  موجات الصغریةواالنترنت، والبّث باتجاه واحد أو اتجاھین من خالل البّث المفتوح، والدائرة المغلقة، والكابل، وال
التواصل الالسلكي، والتداول الصوتي، وأشرطة وخطوط النطاق العریض، واأللیاف البصریة، والساتل أو أجھزة  

مدمجة، إن تم استخدام أشرطة الفیدیو واألقراص الرقمیة واألقراص المدمجة الفیدیو، واألقراص الرقمیة، واألقراص ال
 ة دراسیة بالتزامن مع التكنولوجیات الواردة أعاله. في حصّ 

 
 ون وموّظفو التعلیم  درسالم 5أ. الوحدة
 التعلّم واالمتحانات تقییم  6أ.الوحدة 

 
مثًال على أھلیة التلمیذ   تأثیركال  ،یة بالنسبة الى التالمیذ متبعات رس ھي تقییمات موّحدة للتالمیذ لھا  االمتحانات الوطنیة:   •

ذ في  ی االمتحانات على كل التالم  تنطبقعترف بھا رسمیًا. یجب أن  أعلى أو إتمام شھادة مُ   ي للتقّدم الى مستوى تعلیم
مواًدا محّددة معرفتھ أو القیام بھ.    مما یُفترض بالتالمیذ الذین یدرسون  اكبیرً   ام قسمً تقیّ أن  نوع البرنامج الُمشار الیھ و

 وتنبغي اإلشارة الى أن االمتحانات تختلف عن التقییمات من ناحیة الغرض منھا. 
 

  ھم على تقّدم التالمیذ أو منح  ولكن ال تأثیر لھاتستند الى اختبارات التحصیل الخاصة بالتالمیذ  التقییمات الوطنیة:   •
أو التخّرج أو   من الصفّ   خدم اختبار موّحد كمعیار جزئي للترفیعر أنھ متى استُ المعّرفة أعاله. غیشھادة كاالمتحانات  

 الوصول الى مستوى التعلیم التالي، الرجاء استخدام القسم المخّصص للتعلیقات لشرح إجاباتكم أو توصیفھا.  
 

أو كوسیلة إلعطاء    م/ بھا یطبّقھا المعلّمون/ المدارس لتكییف استراتیجیات التدریس الخاصة بھ  التقییمات التكوینیة: •
 عالمة فردیة للتالمیذ في نھایة فترة تدریس معیّنة.  

 

 التمویل   7أ.الوحدة 
أو   دراسیة أو أموال دعم تُمنح للتالمیذ أو العائلة شرط االلتحاق بسنة  ات إنھا مخّصصالتحویالت النقدیة المشروطة:  •

متابعتھا أو إتمامھا. وھي ترتبط بأنظمة األمان االجتماعي المتوفّرة حالیًا في الكثیر من البلدان. ویقضي الھدف منھا  
 بالحرص على عدم تسّرب المجموعات الضعیفة (الفتیات، واألكثر فقًرا، واألكثر تھمیًشا) من النظام.  

 
أعمال ، بما في ذلك البناء أو  واحدة  سنة   تزید عن اإلنفاق على أصول تدوم لفترة  تشیر الى    الرأسمالیة:   المصروفات •

الرأسمالیة التي یتم اإلبالغ    المصروفاتات جدیدة أو بدیلة. وتمثّل  معدّ شراء  ، وللمبانيالرئیسة    اإلصالح  وأالترمیم  
رأس المال)، بغّض    حجم تكوین (أي    عنھا ھنا قیمة رأس المال التعلیمي الُمكتسب أو الُمستحدث خالل العام المعني 

  المصروفاتاالقتراض. وال تشمل    خالل  الرأسمالیة من مداخیل حالیة أو من  المصروفاتالنظر عن كیفیة تمویل  
 الجاریة خدمة الدین.  المصروفاتالرأسمالیة وال 

 
تشیر الى اإلنفاق على التعویضات للموّظفین و"نفقات جاریة أخرى"، مثل السلع والخدمات التي   :المصروفات الجاریة •

على خدمات الدعم،   المصروفات لإلبقاء على الخدمات التعلیمیة (  ینبغي تجدیدھاخالل السنة الحالیة، والتي  تُستھلك  
 درسیة ومنشآت أخرى، الخ).  استئجار المباني المومثل إعداد الوجبات للتالمیذ،   التالمیذ خدمات و

 

 

 



 
 القرار صنع. مركز 8أ.الوحدة 

شبكة جمع معلومات وصفیة على مستوى المنظومة بشأن األنظمة والسیاسات    بحسب توصیاتمشورة لملء ھذه الوحدة (
 )NESLI -  والممارسات التعلیمیة ونشرھا

. ففي بعض الحاالت، قد یتحّمل  العملیّة ناحیة  الأن تعكس الجھة التي تتّخذ القرارات من    الفعلیّة  القرارات  صنعینبغي على عملیة  
ة، یفّوض ھذا المستوى المسؤولیة الرسمیة أو القانونیة عن اتخاذ القرارات، ولكن من الناحیة العملیّ مستوى أعلى من الحكومة  

القرارات الفعلیّة، یجب تحدید المستوى األدنى    صنع القرار لمستوى حكومي أدنى. وعند وصف عملیة    صنعسلطة    يالحكوم
 ى حكومي أعلى توفیر خیارات لمستوى حكومي أدنى بشأنالقرار. وبشكل مماثل، بإمكان مستو  صانع من الحكومة على أنھ  

المستوى   دراسیة محّددة). وفي ھذه الحال أیًضا، یُعتبر   صالقرارات (مثل اختیار الكتب المدرسیة لحص  صنعمجال محّدد من  
ناك دائًما  في نھایة المطاف، ھومستوى حكومي أعلى.    وضعھإطار عمل    ضمنولكن    ،القرار الفعليّ   صانعالحكومي األدنى  

 أو ضمن إطار عمل.    التشاورمستوى واحد یتّخذ القرار النھائي، إما بعد 

قد تتوفّر حاالت یكون فیھا مستوى حكومي واحد مسؤوًال عن قرار فردي، غیر أن تقاعس المستوى األعلى یفضي الى اتخاذ 
األعلى،   یاتالمستولدى تصمیم الغیاب  بسببأدنى   مستوىللسلطة التقدیریة لالقرار من قبل المستوى األدنى. إن تُرك قرار ما 

 فال بّد من اإلشارة الى المستوى الذي یتّخذ فعلیًا القرار.   

. في ھذه الحاالت، یمكن استخدام الخالیا امتثاًال كبیًرا  ة للمقتضیات الرسمیةالقرارات الفعلیّ   صنعتتوفّر حاالت تمتثل فیھا عملیة  
المخّصصة للتعلیق لوصف عملیة اتخاذ القرار الرسمیة واإلشارة الى أي وثائق تتناول إطار العمل القانوني أو التنظیمي الذي 

ماشى فیھا إطار  القرار. في الحاالت التي ال یت   بصنع تستند الیھ العملیة، الى جانب إجابات بلدكم على االستبیانات ذات الصلة  
ة في إجاباتكم  القرار الفعلیّ  صنععملیة  وصف ال بّد من ة، القرار مع عملیة اتخاذ القرار الفعلیّ  لصنعالعمل الرسمي أو القانوني 

 على االستبیان. إن كانت الممارسة الفعلیة والمقتضیات الرسمیة تختلف، یمكنكم شرح األمر في القسم الخاص بالتعلیقات.  

 ة یمستویات الحكومال

 الحكومة المركزیة 
 صنعوى الوطني التي تتّخذ قرارات أو تشارك في جوانب مختلفة من عملیة  تتتألّف الحكومة المركزیة من كل الھیئات على المس

 القرار.  
   

 الحكومات اإلقلیمیة
البلد بالكامل ألغراض سیاسیة أو إداریة كالوالیةالحكومة اإلقلیمیة ھي المساحة الجغرافیة األكبر التي یمكن أن یقسم علیھا   

 والمقاطعة واإلدارة أو المنطقة. وتتمتع الحكومة اإلقلیمیة في العادة بالسلطة المالیة لجمع الضرائب ضمن حدود أراضیھا
 فیھا. وینبغي أن تكون قادرة على إنفاق جزء من دخلھا على األقل وفقا لسیاساتھا الخاصة وأن تعین أو تنتخب موظ

 

 المحلیةالحكومات  

 ھي أصغر أو ثاني أكبر مساحة جغرافیة یمكن أن یقسم علیھا البلد بالكامل ألغراض سیاسیة أو إداریة الحكومة المحلیة 
  كالبلدیة أو المحلة. وفي الغالب، تتمتع الحكومة المحلیة بالسلطة المالیة لجمع الضرائب ضمن حدود أراضیھا وینبغي أن تكون

 قادرة على إنفاق جزء من دخلھا على األقل وفقا لسیاساتھا الخاصة وأن تعین أو تنتخب موظفیھا. 

 

 المناطقیة أو المشتركة بین البلدیات   دونالسلطات أو الحكومات 

الوحدة اإلقلیمیة الثانیة تحت مستوى األمة في البلدان التي ال تملك بنیة حكومیة "فدرالیة" أو مماثلة.    يطقاالمنالمستوى دون  عّد  یُ 
 المناطقیة أو المشتركة بین البلدیات، فھي الھیئات التي تتّخذ القرارات على ھذا المستوى.    دونأما السلطات أو الحكومات 

 



 
   السلطات أو الحكومات المحلیة

في    . وقد تكون السلطة المحلیة قسم التعلیمفي األمة  البلدیة أو المجتمع المحلي ھو أصغر وحدة إقلیمیة تملك سلطة حاكمةإن  
 التعلیم.  حقل أو قد تكون حكومة ذات غرض خاص تمارس سلطتھا حصًرا على   ، حكومة محلیة ذات غرض عام

 

 المدرسة أو مجلس المدرسة أو اللجنة المدرسیة 

التي تتواجد فیھا المدرسة. ینطبق ھذا المستوى على المدرسة الفردیة فقط    اإلقلیمیةالمدرسة ھي الوحدة  االلتحاق ب  منطقة إن  
لھذه المدرسة بالذات.    االمدرسة والمعلّمین أو مجلًسا مدرسیًا او لجنة مدرسیة تّم إنشاؤھا خصیصً   ن عن إدارةالمسؤولی ویشمل  

المجتمع    القاطنین في یضّم    اخارجیً   ا مدرسیً   امجلسً   القرار في ھذه المدرسة  صنع) المسؤولة عن  وقد تكون الھیئة (أو الھیئات 
في المدرسة واألھل والتالمیذ، وكًال من مین وغیرھم من موظّ یضّم مدراء المدرسة والمعلّ   اداخلیً   یًامدرس  امجلسً   وأاألوسع،  

و"مجموعات المدارس"، فیجب  ،  "الدوائر التعلیمیةو"و"الشبكات المدرسیة"،  مجلس خارجي وداخلي. أما "شبكات المدارس"،  
یمیة،  المنطقة التعلعلى مستوى    بلعمل على مستوى المدرسة الفردیة  تاعتبارھا مدارس. إن كانت المجالس المدرسیة في بلدكم ال  

 القرار.   صنع مركز اختیار السلطات المحلیة على أنھا فالرجاء 
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