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 رسالة مشتركة من 
 أزوالي،  المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري

 رايدر،  والمدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غاي
 فور،  هولسمان والمديرة التنفيذية لليونيسف السيدة هنرييتا

 آخيم شتاينر، ومدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي السيد 
 السيد دافيد إدواردز األمين العام لالتحاد الدولي للمعلمينو 

 اليوم العالمي للمعلمين بمناسبة
 "التدريس مهنةالمعلمون الشباب مستقبل "

 2019تشرين األول/أكتوبر  5

من خالل التعبري  قلوبهو فن إدخال السرور على الملعلم دى الن نو فالى "أمست آينشتاين: قال ألب 
 .اإلبداعي واملعرفة"

، فهم الركن مبهنتهم وشغفهم نشاطهمو  خببة املعلمني وننّوه حنتفل وإننا لنسرتشد اليوم بتلك املقولة إذ
 املستقبلية.األساسي لُنظم التعليم 

فلن يتمكن املاليني من يف إنعاش وجتديد مهنة التدريس ذاهتا. ويضطلع املعلمون أيضاً بدور رئيسي 
جيل وجود بدون  ، أو سيتواصل تعذر متكنهم من ذلك،املتعلمني من التمتع حبقهم يف التعليم اجليد

. ويصعب اجتذاب أصحاب املواهب إىل مهنة التدريس جديد من املعلمني املتحمسني
قدرهم. وتتزايد  يُقّدر املعلمون حقّ  الوعندما  ،مني متدنيةفيها عندما تكون أجور املعل ستبقاؤهموا

االستقرار الوظيفي وقلة  تزايدًا سريعًا يف مجيع أرجاء العامل بسبب عدممعدالت تناقص املعلمني 
ويوجد فضاًل عن ذلك . احلصر على سبيل املثال ال ،الفرص املتاحة ملواصلة تنمية القدرات املهنية

والتالميذ  ات التعليمية اخلاصة وذوي اإلعاقاتجاخلاصة باألطفال ذوي االحتيانقص يف املوارد 
 ني واملتعددي اللغات.الالجئ

 بشأن هذا األمر معهد اليونسكو لإلحصاء تثري بياناتاآلن. و بّد من اختاذ إجراءات عاجلة  الف
لتلبية متطلبات التعليم  مليون معلم جديد 69تفيد بأن العامل سيحتاج إىل زهاء  ، إذخماوف شديدة

من بلدان أفريقيا  ٪70 يعاين الفوارق على الصعيد العاملي، إذوميكن أن تتزايد  .2030 عامحىت 
 ٪90الواقعة جنوب الصحراء الكبى من نقص شديد يف عدد املعلمني، وتصل هذه النسبة إىل 

 .خيص املرحلة الثانوية فيما
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املناطق الريفية واملناطق املتضررة من شدة يف  املشكالت املتعلقة بنقص املعلمني أكثرهذه وتكون 
سّيما املعلمات، عرضة ملخاطر  ، واليف تلك املناطق ويكون املعلمونيف البلدان النامية. األزمات 

نقص يف إىل بصورة تفضي إىل املناطق احلضرية  انتقال املعلمنيهذا األمر إىل ويؤدي العزلة والعنف. 
 عدد املعلمني يف املدارس الريفية.

جرى تأكيد الدور احملوري للمعلمني يف حتقيق أهداف التنمية ، إجياد حلول هلذه املشكالتوسعياً إىل 
 الدويل اليونسكو، وخالل املنتدىعقدته الذي  املستدامة جمددًا خالل االجتماع العاملي للتعليم

فريق العمل الدويل اخلاص املعين باملعلمني الذي عقده  العامة عشر للحوار بشأن السياسات احلادي
تقدمي أفكار  إجياد احللول الالزمة. ويتطلب جناح نُظم التعليم يف 2030 إطار التعليم حىت عام يف

وتدريبهم وحتفيزهم  هموتوظيف واملهاراتأصحاب أفضل املواهب  بشأن كيفية اجتذابجديدة 
 .والعشرين يف مهنة التدريس من أجل مدراس القرن احلاديواستبقائهم 

 ظهارمهنة التدريس، وإشأن  إلعالءوجيب تسخري وسائل اإلعالم والوسائل التكنولوجية اجلديدة 
شروط حتسني  حلقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية ومواجهة تغري املناخ. وجيب على احلكوماتأمهيتها 

 التوظيف وظروف العمل.

اختاذ تدابري عاجلة يف هذا الصدد نظرًا للنقص يف عدد الشباب املرشحني خلالفة  وتشتد ضرورة
 .مليون معلم 48.6 ، وعددهمةاملقبل السنوات العشرخالل  تقاعدهم تملاحملاملعلمني 

، "مستقبل مهنة التدريس "املعلمون الشبابوهو  ،هلذا العام اليوم العاملي للمعلمنيموضوع  يدلو 
إىل وندعو احلكومات . املسندة إىل املعلمنيهمة املتأكيد قيمة تكرار الكبرية لمهية األعلى إقرارنا ب

وأرباب العمل يف  ،التدريس أول اخليارات املهنية للشباب. وندعو أيضًا نقابات املعلمني مهنة جعل
للمؤسسات ة يدار اإليئات اهلو  ،ومجعيات أولياء األمور واملعلمني ،ومدراء املدارس ،القطاع اخلاص

 املعارف، والقائمني على إعداد املعلمني وتدريبهم، إىل تشاطر التعليمو  الرتبية ملسؤولني عناو  ،التعليمية
 يف جمال التدريس.املساعدة على إعداد قوة عاملة نشيطة  سعياً إىل التجاربو 

املعلمون العامل  أرجاء مجيع به يف العمل الذي يضطلعب التنويه يف املقام األولاالحتفال و اليوم ونود 
"ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص املتفانون الذين يواصلون يومياً سعيهم إىل 

 .يف كل بقعة من بقاع العامل ملموساً  واقعاً جعل هذا األمر إىل و  ،احلياة للجميع" التعلم مدى


