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( منظمه اليونسكو منوذجًا) يف جمال تطوير املعلمني الدولية جهود املنظمات 

إهلام بنت حممد األمحري  . د

أستاذ أصول الرتبية املساعد بقسم السياسات الرتبوية 

جامعه امللك سعود / كليه الرتبية 



كافئة لنيل العلم وتوفري ميّثل املعّلمون إحدى أكثر القوى تأثرًيا وقّوًة لتحقيق اإلنصاف وتوفري الفرص املت

ومع . ى الصعيد العاملّيمستوى تعليم جّيد، ويضطلعون أيضًا بدور ضروري لتحقيق التنمية املستدامة عل

نّي وظروف عملهم، ذلك، ما زالت املسائل املتعلقة بتدريبهم وتوظيفهم واإلبقاء عليهم ووضعهم القانو

.مصدر انشغال وقلق

عهد اليونسكو ملفوفقًا. وفضاًل عن ذلك، هناك نقٌص عاملّي يف عدد املعّلمني املدّربني تدريًبا جّيًدا

وّي حبلول عام مليون معّلم ومعّلمة لتعميم التعليم االبتدائيّ والثان69ال بّد من توظيف (    (UISلإلحصاء

2030.

ظون بالدعم تتمّثل إحدى أولويات اليونسكو يف إعداد معّلمني مدّربني تدريبًا جّيدًا ومؤهلني وحي

:من أهداف التنمية املستدامة هذه الغاية4ويعّزز اهلدف . الالزم

ويرمي هذا اهلدف إىل  . 2030العمل اخلاّص بالتعليم حّتى عام ضمان التعليم اجلّيد من خالل إطار

م واإلبقاء عليهم حتقيق زيادة ملحوظة يف عدد املعّلمني األكفاء من خالل حتسني تدريبهم وتوظيفه

.  ووضعهم وظروف عملهم وحمّفزاتهم

http://uis.unesco.org/en/topic/teachers
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656A.pdf


، 2030م حّتى عام من أجل التعليفريق العمل الدولّي املعيّن باملعّلمنيوتستضيف اليونسكو•

.ويعمالن معًا ملعاجلة عدد من القضايا املطروحة ومنها أهداف التنمية املستدامة 

:  يرتّكز عمل اليونسكو يف تطوير املعّلمني على مخس نواٍح.  

.رصد الوثائق التقنينية الدولية ملهنة التعليم•

.دعم الدول األعضاء يف تطوير سياسات التعليم واسرتاتيجّياته ومراجعتها•

.تنمية القدرات لتحسني جودة التعليم والتعّلم•

مال التعليم حّتى حتسني قاعدة املعارف واألدلة لبلوغ األهداف املتعّلقة باملعّلمني يف جدول أع•

.ورصدها2030عام 

.عّلم االضطالع بالعمل الرتوجيي وتبادل املعارف من أجل تعزيز جودة التعليم والت•

http://www.teachersforefa.unesco.org/v2/index.php/en/


:رصد الوثائق التقنينية الدولية ملهنة التعليم 

منّظمة العمل توصية:تعاجل اليونسكو هذه التحّديات من خالل تطبيق الوثيقتني التقنينيتني الناظَمني ورصدهما، وهما

م ؛ وتوصية اليونسكو بشأن حالة العاملني يف التدريس يف جمال التعلي(1966)الدولّية واليونسكو اخلاصة بأوضاع املعّلمني 

لرصد جتتمع كّل ثالث سنواتجلنة خرباءوتتوىل اليونسكو باالشرتاك مع منّظمة العمل الدولّية تعيني(1997)العالي 

.تطبيق هاتني الوثيقتني

دعم الدول األعضاء يف تطوير سياسات واسرتاتيجيات التعليم ومراجعتها

ياسات قائمة تعمل اليونسكو مع الدول األعضاء ملساعدتها على تطوير قدراتها الوطنّية لتقييم احتياجات التعليم ووضع س

.على األدّلة فيما يتعلق بتعيني املعّلمني وتدريبهم وتوزيعهم وإدارتهم وتطويرهم املهيّن وتقييم تكوينهم

جيهّية وتسدي اليونسكو املشورة يف جمال السياسات، وتقّدم املساعدة التقنّية واستحداث األدوات ووضع املبادئ التو

.راجعتهاوتوفري الفرص من أجل تبادل املعارف بهدف دعم وضع السياسات الوطنّية واإلقليمّية املتعّلقة باملعّلمني وم

التنسيق الوثيق بدليل وضع السياسات اخلاصة باملعّلمنيولتحقيق هذه الغاية، طّور فريق العمل الدولّي املعيّن باملعّلمني

يما يتعلق مع هيئات اليونسكو وشركائها اخلارجّيني، وذلك بهدف مساعدة الدول على وضع سياسة وطنّية قائمة على األدلة ف

.باملعلمني

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002353/235311e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002352/235272e.pdf


:تنمية القدرات لتحسني جودة التعليم والتعّلم 

درات تعمل اليونسكو مع الدول األعضاء والشركاء الدولّيني على تنفيذ برامج خمّصصة لدعم تنمية ق

نولوجيا مثل املعّلمني يف املؤّسسات التعليمّية والتدريبّية، وذلك باالستناد إىل حلول قائمة على التك

:وتتضّمن هذه الربامج ما يلي . التعّلم املفتوح والتعّلم عن بعد

.تعزيز إعداد املعلمني لسد الثغرات يف جوده التعليم 

• ان ، بدعم من جائزة محد"بناء قدرات مدّربي املعّلمني واملعّلمني دعمًا إلصالحات املناهج الدراسّية"

“بن راشد آل مكتوم لألداء التعليميّ املتمّيز 

• ي تنفيذه حتسني الدعم الذي يتلقاه املعلمون وهو مشروع تدعمه الشراكة العاملّية من أجل التعليم وجير

.بالتشارك بني اليونسكو ومنظمة التعليم الدولّية



.

االضطالع بالعمل الرتوجيي وتبادل املعارف من أجل تعزيز جودة التعليم والتعّلم 

بحثّية عن املمارسات تدافع اليونسكو عن مهنة التعليم يف مجيع أحناء العامل، وتنشر نتائج الدراسات ال•

قصوى من البيانات يف املبتكرة واالجتاهات احلديثة والتحّديات املستقبلّية بهدف حتقيق االستفادة ال

.  ّلمني وسياسات التعليمإطار وتأثري للبيانات واألدّلة على النقاشات يف السياسات الوطنّية يف شؤون املع

اإلضافة إىل أنشطة وجيري حتقيق ذلك من خالل عدد من الوسائل منها املنتديات الوطنّية واإلقليمّية، ب•

.تبادل املعارف على املستوى القطري

اليوم العاملّي : يني، هماوتعرب اليونسكو أيضًا عن إقرارها باملعّلمني ومبهنة التعليم يف إطار حدثني رئيس•

ولّية، باالشرتاك مع منّظمة العمل الد)أكتوبر من كّل عام /تشرين األّول5للمعّلمني الذي ُيحتفل به يف 

لتعليم وبرنامج األمم املّتحدة اإلمنائّي، ومنّظمة األمم املّتحدة للطفولة اليونيسف، ومنّظمة ا

ّيزة لتحسني محدان بن راشد آل مكتوم ملكافأة املمارسات واجلهود املتم-وجائزة اليونسكو؛(الدولّية

.اليت متنح كّل عامنيأداء املعّلمني

https://ar.unesco.org/teachers/hamdan-prize


وفيما يتعلق  ( 19كوفيد)احلالية العامليهجهود منظمة اليونسكو يف األحداث 

:مبجال املعلم حتديدًا

ية، ويتواصلون مع وجد معّلمو العامل أنفسهم بني ليلة وضحاها يديرون فصواًل افرتاض

املمارسة، إذ طالبهم عرب منصات وسائل التواصل االجتماعي، ويتعّلمون عن طريق

حة  مليار طالب إثَر إغالق املدارس بسبب جائ1٫5يقّدمون التعليم عن ُبعد ألكثر من 

.19-كوفيد



:ماملعّلمون على مشارف عامل جديد يتصدرون فيه اخلطوط األمامية للتعلي: 19-ندوة إلكرتونية بشأن كوفيد-1

ّصصتها ألولئك مارس ندوتها اإللكرتونية الثانية لتناول االستجابة اليت يبديها قطاع التعليم، وخ/آذار27ويف هذا السياق، نّظمت اليونسكو بتاريخ•

:  املرابطني يف اخلطوط األمامية يف معركة احلرص على استمرارية التعّلم

ضّمت وقد. دولة، فضاًل عن بقية العاملني يف قطاع التعليم165مليون معّلم موّزعني يف 63وضحت بأن عدد املعّلمني املتأثرين من األزمة الراهنة إىل •

انتهاًء والدعم الالزم والندوة مشاركني جاؤوا من مناطق خمتلفة، وسلطت الضوء على جمموعة واسعة من القضايا، بدءًا من تزويد املعّلمني بالتدريب

.ى اإلطالقإلنرتنت أو ال متتلكه علمبعاجلة التحدي املتمّثل يف توفري التعليم عن بعد يف املناطق النائية أو الريفية اليت تفتقر إىل اتصال قوي با

دولة، واستعرضت 33شخصاً من 159ترأست مديرة معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات يف أفريقيا، هذه الندوة اليت نّظمت عرب اإلنرتنت مبشاركة •

.  هذه املرحلة اجلديدة اليت منر بها من منظور يف منتهى اإلجيابية، مؤكّدة على أهمية دعم احلكومات ملعلميها



د املعلمون أعففي أوغندا، . وروى املشاركون كيف باغتهم قرار إغالق املدارس على حني غفلة•

املنهج بأكمله ، حتّولويف هولندا. الطلبة إىل منازهلم خالل يوم واحدليصطحبهاحزمًا مدرسية 

منرب ، اضطرت وزارة الرتبية إىل فتحويف الفلبني. ساعة48إىل النمط الرقمي يف غضون 

.التعليم اإللكرتوني قبل املوعد املقرر لذلك

قد أجنزنا : "أنه، موضحني بكذلك أّن هذه التجربة كانت مبثابة منعطف حاد يف قطاع التعليم•

لقد أبدى : "افتوأض". خالل هذه الفرتة يف جمال التعليم الرقمي تقدمًا كان سيستغرق سنوات

عات جهداً لدعم اجملتمتتدخراملعلمون دعماً كبريًا لبعضهم البعض وأوجدوا شبكات قوية، وال 

ب نقل ، مؤكدة أنه ال يوجد شيء ميكن أن حيل حمل ما تقدمه املدارس إىل جان"املعلمني

.املعلومات، فاملدارس تزّود الطلبة باألمان والصحة النفسية



:مدى استعدادية املعّلمني إىل االنتقال إىل النمط الرقمي والتدريس عن بعد•

رات رقمية علمني لديهم مهالقد كان حتويل املواد التعليمية إىل النمط الرقمي يف غضون مهلة قصرية حتديًا كبريًا نظرًا إىل أن عدداً قلياًل من امل•

٪20ربى، ال ميتلك سوى ويف العديد من بلدان جنوب غرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الك. ومهارات قوية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
.أو أقل من األسر اتصاالً باإلنرتنت يف املنزل، ناهيك عن نقص أجهزة احلاسوب الشخصية

ذلك اختارت ل". باستخدام أجهزة احلاسوبفقط من املعلمني لديهم إمكانية االتصال باإلنرتنت ٪35"أن سيلفرييكروزادوأفاد السيد ويف بريو، •

ب، إىل جانب املنابر التعليمية لبث الفصول الدراسية واملواد التعليمية للطالاستخدام حلول منخفضة التقنية مثل قنوات التلفاز واإلذاعة الوزارة 

" .التعلم يف املنزل"عرب اإلنرتنت على غرار موقع 

صاالت يف وزارة التعليم ، املشرف الرتبوي لعلوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات واالتنيدونفاكنكوينيت، أفاد الدكتور مايكل ويف الكامريون•

ت استخدام تكنولوجيا غالبية املعلمني يفتقرون إىل مهارالديهم إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت وأن فقط من املعلمني ٪25-20نسبة األساسي، أن 

ني من الوصول إىل التعليم من مت تشكيل فريق عمل حكومي وطين إلنشاء نظام التعلم الوقائي لتمكني املعلمني واملتعلم. املعلومات واالتصاالت

.منابر ليست جبديدة عليهم، مثل اإلذاعة والتلفاز



مع هذه البيئة التعليمية  وتبذل احلكومات جهودًا حثيثة لتوفري التدريب واملوارد الالزمة لدعم املعلمني ومتكينهم من التكيف

:اجلديدة  

، مبا يف ذلك أفالم الرسوم املتحركة ، ُمَشّغل التعليم الوطين، مواد تعليمية جمانية للمعلمني وأولياء األمور واملتعلمنيكانوبيه، توفر شبكة يف فرنسا•

.والتطبيقات واألدوات السهلة االستخدام، باإلضافة إىل الربامج التعليمية واملوارد األخرى لدعم املعلمني

لتدريب املعلمني على  (MOOCs )، إىل أن احلكومة أصدرت ثالث دورات ضخمة مفتوحة على اإلنرتنت وزارة الرتبية والتعليم يف بريووأشارت  •

.كيفية االنتقال إىل النمط الرقمي والتدريس عرب اإلنرتنت

وقد . ملعلمني على مستوى الدولةأنشأ نظامًا قويًا لتدريب االذي االستئمانيةالصني للصناديق -، تعتمد احلكومة على برنامج اليونسكوأما يف أوغندا•

ولوجيا املعلومات ُحشدت جهود مؤسسات تدريب املعلمني لتقديم ورش عمل لبناء قدرات املعلمني الذين يفتقرون ملهارات استخدام تكن

..واالتصاالت 



:صحة املعّلم أّواًل •

فة ليم يف وقت األزمات باإلضاحيتاج املعلمون إىل دعم اجتماعي ونفسي ملواجهة اجلرعات اإلضافية من الضغط الذي ألقي على عاتقهم لتوفري التع•

. إىل توفري الدعم النفسي للطلبة

تعليق مجيع ومت ت مبكر، أبريل يف وق/مارس ونيسان/أنه مت صرف رواتب شهري آذار، أفادت السيدة جنيفر لوبيز من وزارة التعليم ففي الفلبني•

قطاع الذين ال يزالون يف  وسيحصل أعضاء هيئة التدريس والعاملني يف ال. أثناء حالة الطوارئ اليت متر بها البالدتقييمات األداء للمعلمني 

.  بدل خماطر وبدل مالبساملدارس على 

واتب املعّلمني يف صرف ر، املفوضة املعنّية بتعليم املعلمني وتدريبهم، أن الوزارة حرصت على أوكوإيغاو، أفادت الدكتورة جني ويف أوغندا•

.حتى يتمكنوا من ختزين احتياجاتهم األساسية كي يتمكنوا من الرتكيز على عملهم بذهٍن صاٍفالوقت املناسب



:محاية املعّلمني ودعمهم واإلقرار بأهمية عملهم

شًا، وعلى األشخاص الذين يفتقرون يف الرتكيز على الفئات األكثر تهميالتشديد فيها على ضرورة استمرار السياسات مت للندوهويف الكلمة اخلتامية •

.  إىل أشكال التكنولوجيا الالزمة أو يعيشون يف بيئة منزلية غري مواتية

على – العام واخلاص يف القطاعني–وحثّ مجيع احلكومات ومقدمي التعليم واملمولني " نداًء للعمل"وقد نشر فريق العمل املعين باملعّلمني •

والسعي 19-ي ألزمة كوفيدمحاية املعلمني يف هذه األوقات العصيبة واإلقرار بالدور احملوري الذي يضطلعون به يف إطار اجلهود املبذولة للتصد

.  إىل التعايف منها

ة من االضطراب التعليمي املفاجئ وغري لألطفال والشباب خالل هذه الفرتوقد دّشنت اليونسكو أيضًا حتالفًا عامليًا للتعليم لتيسري فرص التعلم الشامل •

املسبوق



ركاء املعنيني إىل ما فريق العمل الدولي  اخلاص احلكومات ومقدمي اخلدمات التعليمية واملمولني، من القطاعني العام واخلاص، ومجيع الشودعى

:يلي

فاظ على رواتب ال ميكن أن نتذرع بهذه األزمة لتخفيض املعايري والقواعد أو إلهمال حقوق العمل، وجيب احل: احلفاظ على العمالة واألجور•

.واستحقاقات املعلمني والقائمني على توفري اخلدمات التعليمية املساِعدة

ن حتّمل الضغط الزائد حيتاج املعلمون إىل دعم اجتماعي عاطفي لكي يتمكنوا م: إعطاء األولوية لصحة املعلمني والدارسني وسالمتهم ورفاههم•

هذه الظروف املثرية امللقى على كاهلهم واملتمثل من ناحية، يف التعليم يف وقت األزمة، ومن ناحية أخرى، يف تقديم الدعم إىل طالبهم يف

.للقلق

ح عند إعادة فتاالنتعاشسيضطلع املعلمون بدور حموري يف مرحلة: 19-إشراك املعلمني يف إجياد احللول التعليمية للتصدي جلائحة كوفيد•

.املدارس، وجيب إشراكهم يف مجيع مراحل صنع السياسات والتخطيط



م، لذلك علينا العمل بسرعة مل يوىل اهتمام يذكر لتدريب املعلمني على كيفية ضمان استمرارية التعلي: تقديم الدعم والتدريب املهين الكايف•

.لضمان حصول املعلمني على الدعم املهين الالزم

فئات املنخفضة الدخل، إىل قدر  حيتاج املعلمون يف املناطق النائية أو الذين يعملون مع األقليات أو ال: وضع اإلنصاف يف صميم احللول التعليمية•

.أكرب من الدعم واملرونة لضمان عدم ترك األطفال احملرومني خلف الركب

ية على مساعدة احلكومات يف حيث فريق العمل الدولي اخلاص املعين باملعلمني، املؤسسات التمويل: إشراك املعلمني يف االستجابات املساِندة•

م، خاصة يف بعض أفقر دول فهناك ضرورة ملحة لتقديم مثل هذا الدع. دعم نظم التعليم، وال سيما دعم التطوير املهين للقوى العاملة يف التدريس

.العامل، اليت تكافح لتلبية احتياجات التعليم بسبب النقص احلاد يف املعلمني املدربني



...إستماعكــــــــــــــمشـــاكره حســــــــــــــــن 


