رسالة مشتركة

بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين لعام 2017
تعزيز حرية التدريس ،وتمكين المعلمين
 5تشرين األول/أكتوبر 2017
يُع ّد املعلمون أحد األركان األساسية اليت يقوم عليها بنيان أي جمتمع يتمتع بالقوة واملنعة متتعاً طويل األجل ،إذ يعمل املعلمون

على تزويد األطفال والشباب والكبار باملعارف واملهارات الالزمة لالنتفاع بقدراهتم وطاقاهتم الكامنة على أكمل وجه.

لكن ال يتمتع العديد من املعلمني ،يف مجيع أرجاء العامل يف الوقت احلاضر ،مبا يكفي من احلرية والدعم لالضطالع
و ْ
بعملهم الذي ال ميكن االستغناء عنه .ولذلك يرمي موضوع اليوم العاملي للمعلمني هلذا العام ،وهو "تعزيز حرية التدريس،
ومتكني املعلمني" ،إىل تأكيد قيمة متكني املعلمني جمدداً واإلقرار بالعوائق اليت تعرتض سبيل الكثري منهم يف حياهتم املهنية

يف مجيع أرجاء املعمورة.

ويُراد مبفهوم متكني املعلم متكينه من االنتفاع بفرص التأهيل العايل اجلودة ،ومن احلصول على أجور عادلة ،ومن االنتفاع
املتواصل بفرص تنمية املهارات املهنية .ويُراد به أيضاً متكني املعلم من التمتع باحلرية الالزمة للمساعدة على إعداد املناهج
الدراسية الوطنية ،ومتكينه من التمتع باالستقالل املهين الالزم الختيار أكثر األساليب والنهوج مالءمة لبلوغ الغاية املنشودة
املتمثلة يف إتاحة االنتفاع بتعليم أكثر فعالية ومشوالً وإنصافاً .ويُراد به ،فضالً عن ذلك ،متكني املعلم من مزاولة مهنته يف

أجواء آمنة تضمن سالمته إبّان التحوالت السياسية واالضطرابات والنزاعات.

ويرزح املعلمون مع ذلك حتت وطأة ضغوط هائلة حتول دون متتعهم باحلرية األكادميية واالستقالل املهين يف الكثري من
مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي يف بعض البلدان على سبيل املثال
البلدان .فقد أفضى وضع نُظم صارمة للمساءلة يف
ي
إىل ممارسة ضغوط هائلة على املدارس من أجل حتقيق النتائج املنشودة يف امتحانات موحدة ،وإىل جتاهل ضرورة األخذ
مبناهج دراسية واسعة النطاق تليب احتياجات الطالب املتنوعة.
ويُع ّد التمتع باحلرية األكادميية أمراً ضرورياً للمعلمني يف مجيع مراحل التعليم ،وال سيّما ألولئك الذين يتولون التدريس يف

مؤسسات التعليم العايل ،إذ يعزز متتعهم هبا قدرهتم على االبتكار واالستكشاف ومواصلة املشاركة يف البحوث احلديثة.
وكثرياً ما يُستخدم األساتذة اجلامعيون مبوجب عقود حمددة املدة حبسب الظروف واالحتياجات .وميكن أن يؤدي هذا األمر
إىل تفاقم عدم االستقرار الوظيفي وتناقص فرص التقدم الوظيفي وتزايد أعباء العمل واخنفاض األجور ،وميكن أن تفضي
هذه األمور كلها إىل احل ّد من احلرية األكادميية ومن جودة التعليم الذي يستطيع أولئك األساتذة توفريه.
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وقد تؤدي الضغوط السياسية واملصاحل التجارية إىل احل ّد من قدرة املعلمني واملربني على التدريس حبرية يف مجيع مراحل
التعليم .وكثرياً ما يواجه املعلمون الذين يعيشون ويعملون يف بلدان وجمتمعات متضررة من النزاعات وانعدام االستقرار
مصاعب أشد وطأة من املصاعب اليت يواجهها سواهم ،ومنها املصاعب النامجة عن تفاقم التعصب والتمييز وما يرتتب
على ذلك من قيود تُفرض على البحث والتدريس.
وحتل يف هذا العام أيضاً الذكرى السنوية العشرون لصدور توصية اليونسكو لعام  1997بشأن أوضاع هيئات التدريس يف
ّ
تكمل توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو اخلاصة بأوضاع املدرسني لعام  .1966وتضع هاتان
التعليم العايل ،اليت ِّ
التوصيتان معاً اإلطار املرجعي الرئيسي فيما خيص حقوق املعلمني واملربني ومسؤولياهتم .وقد جرى التشديد يف كلتيهما على
أمهية متتع املعلم باالستقالل واحلرية األكادميية يف بناء عامل يتمتع اجلميع فيه فعالً بفرص التعليم والتعلم.
وإننا لنناشد احلكومات وسائر الشركاء يف قطاع الرتبية والتعليم والقطاع اخلاص ،يف ظل سعي العامل بأسره سعياً مجاعياً إىل

حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،االلتزام بالعمل على بناء قوى عاملة يف جمال الرتبية والتعليم متلك مؤهالت ومهارات عالية
وحتظى بالتقدير والتمكني ،إذ يع ّد هذا األمر عامالً حامساً يف حتقيق اهلدف  4للتنمية املستدامة الذي خيص التعليم ويرمي
إىل إجياد عامل يتيح لكافة الفتيات والفتيان والنساء والرجال االنتفاع بفرص التعليم اجليد وفرص التعلم مدى احلياة.
ويتطلب هذا األمر هتيئة ظروف عمل الئقة ودفع أجور عادلة جلميع املعلمني ،ومنهم األساتذة اجلامعيون .ويتطلب هذا
املؤهلني ،وال سيّما يف البلدان اليت يوجد فيها
األمر أيضاً توفري فرص التأهيل وتنمية املهارات للمعلمني ،وزيادة عدد املعلمني َّ
ؤهلني .ويتطلب هذا األمر ،فضالً عن ذلك ،إزالة القيود غري الضرورية املفروضة على البحث
عدد كبري من املعلمني غري امل َّ
والتدريس ،والذود عن احلرية األكادميية يف مجيع مراحل التعليم .ويتطلب هذا األمر ،يف هناية املطاف ،إعالء شأن املعلمني
حق قدرهم.
تبني مقدار تأثريهم يف قوة اجملتمع وتتيح تقديرهم ّ
يف مجيع أرجاء العامل بطريقة ّ
وإننا لندعوكم مجيعاً إىل االنضمام إلينا يف هذا اليوم العاملي للمعلمني من أجل العمل معاً على متكني املعلمني من التدريس

حبرية لكي يتمكن كافة األطفال والشباب والكبار من التعلم حبرية سعياً إىل بناء عامل أفضل.

إيرينا بوكوفا ،املديرة العامة لليونسكو
غاي رايدر ،املدير العام ملنظمة العمل الدولية
أنطوين اليك ،املدير التنفيذي لليونيسف
آخيم شتاينر ،مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
فريد فان ليوون ،األمني العام لالحتاد الدويل للمعلمني

DG/ME/ID/2017/34 – page 2

