رسالة مشتركة من
المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزوالي،
والمدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غاي رايدر،
والمديرة التنفيذية لليونيسف السيدة هنرييتا هولسمان فور،
ومدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي السيد آخيم شتاينر،
واألمين العام لالتحاد الدولي للمعلمين السيد دافيد إدواردز
بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين

"الحق في التعليم يقتضي وجود معلمين مؤهلين"
 5تشرين األول/أكتوبر 2018
ِ
ِ
ويغّي التعليم جمرى
يندرج التعليم يف عداد حقوق اإلنسان األساسية ،وكذلك يف عداد املنافع العامة .ر
احلياة عن طريق حتقيق وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية .ويعزز التعليم السالم والتسامح واإلدماج
االجتماعي .وهو عامل حاسم يف القضاء على الفقر .ويتيح التعليم لألطفال والشباب االنتفاع
بقدراهتم وطاقاهتم الكامنة على أكمل وجه.
ويـحرم األطفال مع ذلك من احلق يف التعليم يف أماكن كثّية بسبب نقص عاملي يف عدد املعلمني
املؤهلني الذين ميلكون اخلربة الالزمة ،وال سيرما يف عدد املعلمات يف البلدان املنخفضة الدخل .ويزيد
عدد األطفال والشباب غّي امللتحقني باملدارس يف مجيع أرجاء العامل يف الوقت احلاضر على
 263مليون طفل وشاب على الرغم من تزايد فرص وسبل التعليم بوجه عام .ويبلغ عدد األطفال
والشباب الذين ال يتقنون املهارات األساسية للقراءة والكتابة واحلساب  617مليون طفل وشاب،
وهو عدد هائل ومذهل ،إذ يعادل زهاء  60يف املائة من األطفال والشباب على الصعيد العاملي.
ويكون األطفال األشد فقراً وهتميشاً ،ومنهم األطفال القاطنون يف املناطق املتضررة من النزاعات ،أكثر
وإما الرتياد املدارس يف ظروف ال تتيح هلم سوى تعلم
األطفال عرضةً رإما لعدم االلتحاق باملدارس ر
النزر اليسّي من املعارف واملهارات اليت ينبغي هلم أن يتعلموها.
وتدعو خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030اليت ألزم اجملتمع الدويل نفسه هبا ،إىل تعميم التعليم ومتكني
مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي .وجيب
اجلميع من االنتفاع به يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وكذلك يف ي
علينا ،إذا ما أردنا بلوغ هذه الغاية ،العمل على زيادة فرص التعليم اجليد املتاحة جلميع األطفال
والشباب ،والقضاء على التمييز يف مجيع مراحل التعليم ،وحتسني نوعية التعليم ونتائج التعلم حتسيناً
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كبّياً .وتش ركل هذه األمور أهدافاً يتطلب حتقيقها تعزيز اإلمداد باملعلمني املؤهلني وزيادة عددهم على
الصعيد العاملي زيادة كبّية ،إذ يبلغ عدد املعلمني اإلضافيني الالزمني وفقاً للتقديرات  69مليون معلم.
ويعرب موضوع اليوم العاملي للمعلمني لعام  ،2018وهو "احلق يف التعليم يقتضي وجود معلمني
ر
عما ينص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،الذي اعتمد
مؤهلني" ،عن هذه احلقيقة .ر
ويعرب أيضاً ر
أقرت فيه أمم العامل بأن التعليم حق من حقوق اإلنسان األساسية .ونود اليوم
قبل  70عاماً ،والذي ر
تذكّي احلكومات واجملتمع الدويل بأمهية صون هذا احلق والذود عنه عن طريق االستثمار يف املساعي
الرامية إىل إعداد قوة عاملة فعالة يف جمال التدريس يف مجيع البلدان ،ومنها البلدان املتضررة من

النزاعات .ويقتضي ضمان إعداد مجيع األطفال إعداداً يتيح هلم التعلم وتبوأ مكانتهم يف اجملتمع إعداد
املعلمني وتدريبهم ودعمهم بصورة فعلية وفعالة مت ركنهم من اكتساب القدرات واملهارات الالزمة لتلبية
احتياجات مجيع الطالب ،ومنهم أش رد الطالب هتميشاً.

وِ
لك ْن يعيق النقص يف عدد املعلمني املؤهلني املساعي الرامية إىل توفّي التعليم اجليد املنصف والشامل
للجميع ،وال سيرما يف البلدان اليت يسودها الفقر وتعصف هبا األزمات الطويلة األمد ،ويف املناطق اليت
يتزايد فيها عدد الشباب تزايداً سريعاً .وكثّياً ما تقوم السلطات الرتبوية باستخدام أفراد غّي مؤهلني
تأهيالً كافياً أو غّي مؤهلني إطالقاً ،أو بتخفيض مستوى متطلبات التأهيل ،سعياً إىل تلبية الطلب
على املعلمني اجلدد .ويطلب من بعض املعلمني تدريس مواد مل يتلقوا اإلعداد الرتبوي الالزم لتدريسها.
وتتضمن التدابّي املتخذة ملواجهة النقص يف عدد املعلمني املؤهلني يف البلدان املنخفضة الدخل زيادة
حجم الصفوف زيادة كبّية تعود بعواقب وخيمة على نوعية التعليم ،وتؤدي إىل تفاقم أعباء العمل
امللقاة على كاهل املعلمني.
ويؤدي هذا األمر إىل إجياد نزعة إىل استخدام أقل املعلمني خربًة مبوجب عقود قد تكون مؤقتة ،وبدون

إعداد أو تدريب قبل مباشرة اخلدمة أو خالهلا ،لتعليم األطفال الذين يعانون من أش رد درجات
التهميش واالستبعاد .وقد ال يكون املعلمون املوجودون واملستعدون للعمل يف األماكن اليت تسودها
ضطرون
أوضاع الطوارئ أو األزمات مؤهلني لتلبية االحتياجات املعقدة لألطفال املستضعفني الذين ي ر
إىل الفرار من منازهلم بسبب نزاعات مسلحة أو أعمال عنف أو كوارث طبيعية ،وال سيرما احتياجات
الفتيات.

حق قدرها على الرغم من اإلقرار
وال يرى الكثّي من الناس حىت اآلن أن مهنة التدريس مهنة مق ردرة ر

الواسع النطاق بدور املعلمني احلاسم يف توفّي التعليم اجليد للجميع .ويعيق تدين مكانة مهنة التدريس
اجلهود الرامية إىل توظيف واستبقاء املعلمني يف البلدان الغنية والفقّية على ح رد سواء .وجيب على
احلكومات والشركاء يف جمال التعليم التصدي هلذا األمر عن طريق اختاذ إجراءات جريئة لتحسني
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نوعية برامج إعداد املعلمني اجلدد وبرامج تدريب املعلمني العاملني .وجيب إعداد املعلمني إعداداً أولياً
جيداً ،وتدريبهم تدريباً فعلياً ملباشرة املهنة ،ومتكينهم من االنتفاع بفرص لتنمية القدرات املهنية تنمية
تبني
عالية اجلودة من أجل حتسني مهاراهتم طوال مسّيهتم املهنية .وجيب على اجلهات املعنية أن ر
حق قدرها عن طريق دفع رواتب الئقة للمعلمني يف مجيع مراحل
للناس أهنا تق ردر مهنة التدريس ر
التعليم وحتسني ظروف عملهم.

وإننا لنؤكد جمدداً يف هذا اليوم العاملي للمعلمني ،إذ حنتفل مبسامهات املعلمني املهمة يف حتسني أحوال
األطفال والشباب يف مجيع أرجاء العامل ،التزامنا بالسعي إىل تعزيز اإلمداد باملعلمني املؤهلني وزيادة
وحنث احلكومات وهيئات اجملتمع الدويل كافة على االنضمام إلينا يف
عددهم على الصعيد العاملي .ر
بغض النظر عن أحواهلم وظروفهم ،من التمتع حبقهم
هذا املسعى لتمكني مجيع األطفال والشباب ،ر
يف التعليم اجليد ويف مستقبل أفضل.
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