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تمهيد 

التعليم هو حقٌّ أساسي من حقوق اإلنسان وإحدى الركائز األساسية لتحقيق 
جميع األهداف األخرى في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لتقديمه 
على أكمل وجه، يلزم وجود معلّمين مؤهلين يتسمون بالحافز ومجهَّزين 

باإلمكانات الالزمة لضمان تقديم تعليم ذي جودة منصف وشامل وتعزيز 
فرص التعلُّم مدى الحياة للجميع وهو محور هدف التنمية المستدامة 

رقم 4. ظّل هذا األمر يشّكل القناعة التي يحملها فريق العمل الدولي 
الخاص المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030 )أو فريق 
العمل الخاص المعني بالمعلّمين(، منذ تأسيسه في عام 2008، الذي 

تستضيفه منظمة اليونسكو، وعضويته. 

أدرك أعضاء شبكة المعلمين الدولية الفريدة عند وضع الخطة 
االستراتيجية للفترة 2018-2021 الخاصة بفريق العمل الدولي 

الخاص المعني بالمعلّمين أن ضمان تعليم كل شخص على أيدي معلّمين 
مؤهلين يتسمون بالحافز ومدعومين جيداً تعترضه تحديات كبيرة. 

ففي جميع أنحاء العالم، تواجه البلدان نقصاً كبيراً في أعداد المعلّمين، 
وهناك الماليين من المعلّمين مّمن ال يحصلون على تدريٍب كاٍف أو 

يتميَّزون بالمؤهالت المالئمة لضمان توفير التعليم المتّصف بالجودة. 
باإلضافة إلى ذلك، هناك فجوات هاّمة في البيانات والمعرفة المتعلقة 

بمهنة التدريس، كما ال يتوفر التمويل الالزم لدعم المعلّمين وتنمية 
مهاراتهم المهنية.

ركَّز فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين جهوَده خالل السنوات 
األريعة الماضية على المناصرة، وتوليد المعارف وتبادلها، والمشاركة 

والدعم القُطري للمساهمة في مواجهة هذه التحديات العالمية، ويعرض هذا 
التقرير بعض اإلنجازات الرئيسية للشبكة في إبان تلك الفترة لتحقيق هدف 

التنمية المستدامة رقم 4، وال سيما الغاية 4-جـ. 

في إطار جهوده المبذولة في أعمال المناصرة، اجتمع فريق العمل الدولي 
الخاص المعني بالمعلّمين باعتباره منصة عالمية للدعوة إلى دعم مهنة 
التدريس في بداية أزمة كوفيد-19، ثم واصل جذب االنتباه إلى الحاجة 

الماّسة لزيادة االستثمارات في دعم المعلّمين ومهنة التدريس. تدعم الشبكة 
الحوار بشأن السياسات باعتباره إحدى الركائز األساسية لتحسين مهنة 
التدريس، ويتضح هذا األمر من خالل المنتديات الدولية للحوار بشأن 

مت الشبكة  السياسات العامة الثالث التي نُِظمت في خالل تلك الفترة. صمَّ
أداة عالمية جديدة وشاملة في مركز المعارف التابع لفريق العمل الخاص 

المعني بالمعلّمين، للمساعدة في الحد من وجود فجوات معرفية لدى المعلّمين 
وضمان توفر المعلومات الُمحدَّثة ذات الصلة لجميع أصحاب المصلحة 
الرئيسيين. أخيراً، شهدت فترة السنوات األربعة هذه إطالق منفعة عامة 
عالمية وهاّمة أخرى لدعم الحكومات الوطنية في وضع سياسات شاملة 

للمعلّمين، وتمثّلت في دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلّمين. 

إننا نعرض بكل فخر بعض اإلنجازات الرئيسية لفريق العمل الدولي 
الخاص المعني بالمعلّمين في خالل تلك الفترة في تقرير النتائج هذا، وال 

يزال أمامنا كثير من العمل الذي يتعيَّن علينا االضطالع به لضمان التحاق 
كل طفل بالمدرسة وبأنه يتعلّم ويتلقّى التدريس على أيدي معلّمين مؤهلين 

ومدعومين. شهد العامان الماضيان، اللذان تفشت فيهما جائحة كوفيد-19، 
تحديات جديدة، وأّديا إلى وضع الحاجة البالغة األهمية إلى توفير معلّمين 
يتسمون بالجودة تحت بؤرة التركيز أكثر من أي وقت مضى. مع ذلك، 

بينما يشَرع فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في فترة 
استراتيجية جديدة مدتها أربع سنوات، فإننا نظل على ثقة من أنه بدءاً 

من القاعدة الثابتة الموصوفة في الصفحات التالية، ستُواِصل الشبكة لعب 
دور هاّم في تقديم الدعم إلى جميع المعلّمين في كل مكان على المستويات 

العالمية واإلقليمية والوطنية.

 غيرد هان فوسين
رئيسة مشاِركة في فريق العمل الخاص المعني 

 بالمعلّمين للفترة 2018–2021
 مديرة سياسات

الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي

 د.عبد الرحمن المديرس
رئيس مشاِرك في فريق العمل الخاص المعني 

 بالمعلّمين للفترة 2018–2021
مدير عام المركز اإلقليمي للجودة والتميز 

 في التعليم
المملكة العربية السعودية

 ستيفانيا جيانيني
مساعدة المدير العام لمنظمة األمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة
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ر بالكامل في اللغات  منبر معارف ُمطوَّ
العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة، 

مع أكثر من

منتجاً معرفیاً جدیداً عن المعلّمین 
نتھا أمانة فریق  ومھنة التدریس كوَّ
العمل الخاص المعني بالمعلّمین 

300
مورد من الموارد المحفوظة التي تتسم 
بالجودة ومساحة لألعضاء یستخدمھا 

أكثر من 

140
ً عضوا

زیادة المعارف والرصد والبیانات 
الخاصة بالمعلّمین، مع أكثر من

40

ضمان دعم المعلّمین وحمایتھم وسماع 
آرائھم في أثناء جائحة كوفید-19

من خالل: 

الدعوة من أجل العمل لدعم المعلّمین 
والتي تم تحمیلھا أكثر من 

2,700
مّرة عالمیاً 

 ثالث حمالت مناصرة
 وصلت إلى

1.5 ملیون 
شخص عبر وسائل 
التواصل االجتماعي 

عضواً جدیداً 
في فترة السنوات األربعة

 مّرات في عام 2021 منھا
 في عام 2018

ثالثة منتدیات دولیة للحوار بشأن 
السیاسات بواقع مشاركة أكبر بمقدار

4

3

زیادة عدد أعضاء فریق العمل الخاص 
المعني بالمعلّمین إلى 

157
عضواً في عام 2021، مع انضمام

20

توجیھات صانعي السیاسات المصحوبة بمجموعة 
أدوات لمدیري المدارس، وجرى تنزیلھا أكثر من

 9,000
مّرة
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نعمل على تعزیز سیاسات شاملة للمعلّمین، تشمل ما یلي: 

حكومة وطنیة یمثِّلھا مسؤولون معیّنون: یتضّمن أعضاؤنا الجھات التالیة: 98
17 في أوروبا وأمریكا الشمالیة 

9 في الدول العربیة 

17 في آسیا والمحیط الھادئ 

39 في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى 

16 في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي 

20
منظمة حكومیة دولیة على 

المستویات العالمیة واإلقلیمیة 
ودون اإلقلیمیة، بما في ذلك 
الوكاالت المتخصصة التابعة 

لألمم المتحدة 

26
منظمة دولیة غیر حكومیة ومنظمة 

مجتمع مدني ومنظمة عالمیة 
للمعلّمین، بما في ذلك 1 عضو 

منتسب 

9
منظمات ومؤسسات قطاع 

خاص عالمیة 

4
وكاالت تنمیة دولیة ثنائیة 

ومتعددة األطراف

خمسة فرق عمل إقلیمیة 
1- الدول العربیة 

2- آسیا والمحیط الھادئ 
3- أوروبا وأمریكا الشمالیة 
4- أمریكا الالتینیة ومنطقة 

البحر الكاریبي 
5- أفریقیا جنوب الصحراء 

الكبرى 

لقد نما فریق العمل الخاص المعني 
بالمعلّمین لیصبح شبكة عالمیة 

نة من  ُمكوَّ

 157
عضواً

التوزیع 

أجور ومكافآت المعلّمین 

إعداد المعلّمین (إعداد 
لي ومستمر)  أوَّ

توظیف المعلّمین 
وظروف العمل 

مساءلة المعلّمین

الحوار االجتماعي 

تعیین المعلّمین 
واستبقاؤھم

الھیاكل/المسارات 
الوظیفیة 

معاییر المعلّمین 

حوكمة المدارس
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نبذة عن فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين 

تأسََّس فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى 
عام 2030 أو فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين بتأييٍد من االجتماع 
الثامن للفريق الرفيع المستوى المعني بالتعليم للجميع في أوسلو، النرويج 

في عام 2008، وهو تحالف عالمي مستقل مكّرس لمناصرة المعلّمين 
ومهنة التدريس ونشر المعارف ودعم البلدان في صنع السياسات لتحقيق 
الغاية 4-جـ من هدف التنمية المستدامة رقم 4، "تحقيق زيادة كبيرة في 

عدد المعلّمين المؤهلين".

منذ أن تأسَّس فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين، نُفِّذت أنشطته في 
ثالث فترات استراتيجية. تعرض الفترة االستراتيجية 2018–2021 

المرحلة الثالثة من األنشطة، والتي ُوِضعت بناًء على أهداف التنمية 
المستدامة، وال سيما الغاية 4-جـ، والتعليم حتى عام 2030: إعالن 

إنشيون وإطار العمل المعتمد في عام 2015. تهدف الخطة االستراتيجية 
للفترة 2018–2021 إلى المساهمة في تحسين جودة التعليم من خالل 

تحسين أعداد المعلّمين وجودة مهاراتهم، األمر الذي تُرجم إلى ثالث

ركائز أساسية في أعمال فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين، 
وهي: المناصرة، وتوليد المعارف وتبادلها، والمشاركة والدعم القُطريّان.

يستعرض هذا التقرير النتائج الرئيسية للفترة 2018–2021، بما في ذلك 
استجابات فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين ألزمة كوفيد-19، 

عندما أثَّر إغالق المدارس في المتعلمين والمعلّمين في جميع أنحاء العالم. 

ِّر العمل الذي يضطلع به فريق العمل  "نحن نقد
الدولي الخاص المعني بالمعلّمين الذي يساعدنا 

في االطاّلع على األبحاث ومعرفة أفضل 
الممارسات من جميع أنحاء العالم ومشاركتها 

بين مختلف البلدان، ونود أن نشكركم على 
ق فريق العمل الخاص  دعمكم المستمر." ُمنسِّ

بالمعلّمين المعني 

مصدر الصورة: Shutterstock.com/أولغا كوزمينا

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261708
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261708
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261708
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استعراض عام للخطة االستراتيجية للفترة 2018–
2021

الرؤية

إن التدريس مهنةٌ تحظى بالتقدير، حيث يتلقى كل متعلّم تعليمه على أيدي 
معلّمين مؤهلين يتسمون بالحافز ومجهَّزين باإلمكانات الالزمة ضمن 
أنظمة تخضع إلدارة جيّدة الموارد وكفؤة وفعّالة لتحقيق تعليم يتصف 

بالجودة وشامل ومنصف للجميع.

المهّمة 

حشد الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين من أجل النهوض بالمعلّمين 
وتوفير تدريٍس يتسم بالجودة، والعمل كجهة محفِّزة للجهود العالمية 

واإلقليمية والوطنية من خالل المناصرة وتوليد المعارف وتبادلها 
والمشاركة والدعم القُطريين.

1- مناصرة الدور الحاسم للمعلّمین 

2- تعزیز الحوار االجتماعي إلعداد 
سیاسات شاملة للمعلّمین 

3- الحد من الفجوات المعرفیة لدى 
المعلّمین 

4- رصد الغایة 4 - جـ من أھداف 
التنمیة المستدامة بما یتعلق بالمعلّمین 

5- تبادل المعارف حول مھنة التدریس 

6- تسھیل توفیر ُسبُل الدعم للبلدان 

المبادرة الرائدة رقم 1:
منتدى الحوار بشأن السیاسات 

المبادرة الرائدة رقم 2:
منبر المعارف لفریق العمل الخاص 

المعني بالمعلّمین 

المبادرة الرائدة رقم 3:
دلیل إعداد السیاسات الخاصة 

بالمعلّمین 

تحسین جودة مھارات المعلّمین تحسین عدد المعلّمین

األھداف 

النطاق

التعلیم الرسمي وغیر الرسمي 
في جمیع أنحاء العالم - بما في 
ذلك البلدان الضعیفة والمتأثرة 

باألزمة 

مبادرة رائدة 

الحوكمة - أعضاء فریق 
العمل الخاص المعني 

بالمعلّمین 
األمانة العامة اللجنة التوجیھیةجھات التنسیق

7- تعزیز حوكمة فریق العمل الخاص 
المعني بالمعلّمین 

محاور العمل 

تولید المعارف المناصرة 
وتبادلھا  

المشاركة والدعم 
القُطریان 
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Rawpixel.com/Shutterstock.com :مصدر الصورة



مناصرة المعلّمين ومهنة التدريس 
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محور العمل رقم 1 - المناصرة

سعى فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين إلى ضمان بقاء 
األدوار الحاسمة للمعلّمين والتدريس على رأس جدول أعمال التعليم ودعا 
إلى ضرورة وجود سياسات مناسبة وزيادة التمويل لتحقيق الغاية 4-جـ. 
دعا فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين على وجه الخصوص 

إلى أهمية الحوار االجتماعي - وضرورة االستماع إلى آراء المعلّمين في 
أثناء عمليات السياسة. تكمن قوة أعمال المناصرة للشبكة في التعاون بين 

مجموعة مختلفة من أعضاء فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين 
بما في ذلك المنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني 

والمنظمات والشبكات األخرى، إذ تؤدي جميعها دوراً فعّاالً في المناصرة 
لتنمية مهارات المعلّمين في مجاالت عملهم المختلفة.

تضّمنت أنشطة المناصرة الخاصة بفريق العمل الدولي الخاص المعني 
بالمعلّمين أعضاًء مثل مكتب التربية العربي لدول الخليج، ومعهد 

 ،)Carey Institute for Global Good( كاري للصالح العالمي
والمنظمة الدولية للتعليم )Education International(، والشراكة 

العالمية من أجل التعليم، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء 
التعليمي المتميز، والشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت 

الطوارئ، والمركز اإلقليمي لتبادل المعرفة واالبتكار في أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )KIX LAC(،ومؤسسة ليغو، ومنظمة 
وزراء التربية والتعليم بجنوب شرق آسيا، ومعهد اليونسكو الدولي لبناء 

القدرات في أفريقيا، والرابطة الفلمنكية للتعاون اإلنمائي والمساعدة 
التقنية - التعليم من أجل التنمية، وغيرها. 

التوعية والفعاليات

لقد ضمن فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين االعتراف 
بأهمية المعلّمين ومهنة التدريس في خالل فعاليات التعليم العالمية 

واإلقليمية وتضمين وجهات نظر المعلّمين في إعداد السياسات، بما في 
ذلك ما يتعلق باالستجابات الخاصة بجائحة كوفيد-19 والتعافي منها. 
أّدى عقد الفعاليات عبر اإلنترنت إلى منح فريق العمل الدولي الخاص 

المعني بالمعلّمين الفرصة للوصول إلى جماهير جديدة أوسع، وقد اجتمع 
ما يقرب من 6000 شخص من أعضاء فريق العمل الدولي الخاص 

المعني بالمعلّمين ومن غير أعضائه لحضور فعاليات فريق العمل 
الدولي الخاص المعني بالمعلّمين واالحتفال بالمعلّمين على مستوى العالم 
وفي مناطقهم. وتضّمنت األنشطة أيضاً تقديم المدخالت والمساهمات في 
الوثائق والبيانات الهاّمة، والمشاركة في اللجان والفعاليات الجانبية إبان 

الفعاليات الكبرى لضمان نشر رسائل المناصرة والمنتجات المعرفية 
الخاصة بفريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في منتديات 

مختلفة. تشمل األمثلة ما يلي:

الفعالیات الجانبیة في خالل االجتماعات الرفیعة المستوى
مثل أیام التنمیة األوروبیة (2019)، ومؤتمر مجلس منظمة وزراء التربیة والتعلیم بجنوب شرق آسیا 

الخمسین (2019)، والمؤتمر العام للیونسكو (2019)، والشراكة العالمیة من أجل التعلیم (GPE)، والقمة 
العالمیة للتعلیم (2021). 

حلقات دراسیة شبكیة مواضیعیة وإقلیمیة
 دعم المعلّمین ومدیري المدارس في أثناء جائحة كوفید-19، حیث تدور حول مواضیع مثل التطویر المھني 

ل الرقمي، وسیاسة وممارسات المعلّمین الُمراعیة  للمعلّمین، وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، والتحوُّ
لألزمات، واالبتكارات والرؤى المستقبلیة في مجال التدریس.
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االستجابة لجائحة كوفيد-19

 آراء المعلّمين

نة من 15 مقالة وتقريراً تجميعياً نُِشرت على منبر المعارف لفريق  ُجِمعت شهادات المعلّمين ومدراء المدارس وُشوِركت في سلسلة ُمكوَّ
العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين. واستمدت إحدى المنظمات في باكستان اإللهام من هذه السلسلة ونشرت تقريراً عن تجارب المعلّمين 

 مشابهاً لالستنارة به عند وضع السياسات.

)Global Teaching InSights( "منصة "الرؤى التدريسية العالمية  
جمع فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أكثر من 100 تجربة معلّم أثناء جائحة 

كوفيد-19 واستضافا ثالث محادثات افتراضية تفاعلية حول التدريس في أثناء جائحة كوفيد-19 وحلقة دراسية شبكية ختامية عرضت 
الممارسات الواعدة التي قدَّمها 12 معلّماً من جميع المناطق، وحضر المحادثات والفعالية األخيرة أكثر من 1500 معلّم ومدير مدرسة 

وصاحب مصلحة. 

POP-THAILAND/Shutterstock.com :مصدر الصورة

https://teachertaskforce.org/blog/teachers-speak-about-responding-covid-19
https://teachertaskforce.org/what-we-do/covid-19-responses
https://www.researchgate.net/publication/344136299_Pakistani_Teachers'_Response_to_COVID-19
https://teachertaskforce.org/event/conversations-teaching-during-covid-19-webinar-series
https://teachertaskforce.org/event/conversations-teaching-during-covid-19-webinar-series
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حمالت المناصرة 

في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين للمساهمة في تحقيق االعتراف العالمي وتوفير الدعم للمعلّمين وقضايا 
التدريس، أطلق فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين الحمالت التالية:

االستجابة لجائحة كوفيد-19

 مناصرة توفير الدعم للمعلّمين وحمايتهم وتقديرهم في أثناء جائحة كوفيد-19: 
الدعوة من أجل العمل لدعم المعلّمين

في آذار/مارس 2020، أصدر فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين دعوة من 
أجل العمل لدعم المعلّمين مع تحديد ستة مبادئ رئيسية لدعم وحماية المعلّمين أثناء أزمة 

كوفيد-19. تمثَّل الهدف العام من الدعوة في التأثير على استجابات السياسة لألزمة من أجل 
التعرف على األدوار الحاسمة التي يلعبها المعلّمون في االستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي 

منها. نُِشرت الدعوة على نطاق واسع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والروسية 
لت أكثر من 2700 مرة، ونُوقِشت أثناء حلقات دراسية شبكية واجتماعات  واإلسبانية، ونُّزِ
إقليمية، واستُشِهد بها في المقاالت والوثائق من قِبل الجهات الفاعلة العالمية الرئيسية مثل 
البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والشراكة العالمية من أجل التعليم، ورابطة تطوير 
التعليم في أفريقيا، والشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ وحوالي 20 

منظمة أخرى. وصلت موارد الحملة )بما في ذلك الصفحة الشبكية والمقالة اإلخبارية 
ومجموعة األدوات في جميع اللغات( إلى ما يصل إلى 1.5 مليون شخص على وسائل 

 التواصل االجتماعي، وجرى االّطالع عليها 13720 مّرة. 

)#InvestInTeachers( حملة #استثمر_في _المعلّمين 
أُطِلقت في  التي   )#InvestInTeachers( دعت حملة #استثمر_في _المعلّمين

التعليم  التدريس لمساعدة أنظمة  المعلّمين ومهنة  التمويل لدعم  2021 إلى زيادة  عام 
نت الحملة على  في التعافي من أزمة كوفيد-19 وبناء قدرتها على الصمود. تضمَّ
جت للدعوة  وسائل التواصل االجتماعي مقطع فيديو ورسائل في أربع لغات، وروَّ
بالمعلّمين، وعرضت  المعني  الخاص  الدولي  العمل  بفريق  المتعلقة  العمل  من أجل 
أفريقيا جنوب  في  ثة  المحدَّ المتوقعة  المعلّمين  احتياجات  وقدَّمت  تحريرية،  مقاالت 

الصحراء الكبرى بحلول عام 2030. قد وصلنا إلى حوالي 51 مليون شخص من 
خالل محتوى حملة #استثمر_في _المعلّمين )InvestInTeachers#(؛ وُشوِهد 
فيديو الحملة وحده 377000 مّرة، وأُشيِر إلى الحملة أكثر من 2200 مّرة على 

_المعلّمين  جت حملة #استثمر_في  تُّوِ الرقمية.  والمنافذ  االجتماعي  التواصل  وسائل 
للتعليم  العالمية  القّمة  أقيمت في إطار  بفعالية جانبية   )#InvestInTeachers(

لعام 2021.

جرى تنزیل الدعوة أكثر من

2700 مّرة

وصلت موارد الحملة إلى نحو

1.5 ملیون شخص 
وُشوِھدت  

13270 مّرة

فیدیو الحملة #استثمر_في _المعلّمین
(#InvestInTeachers)

شوِھَد
377000 مّرة

وأُشیِر إلى الحملة
 أكثر من

2200 مّرة
على وسائل التواصل االجتماعي 

والمنافذ الرقمیة

https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/response-covid-19-outbreak-call-action-teachers-0
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/response-covid-19-outbreak-call-action-teachers-0
https://teachertaskforce.org/news/teacher-task-force-calls-support-63-million-teachers-touched-covid-19-crisis
https://teachertaskforce.org/what-we-do/covid-19-responses
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/supporting-teachers-back-school-efforts-toolkit-school-leaders-second-edition
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اليوم العالمي للمعلّمين

ل/أكتوبر إلحياء  يُحتفَل باليوم العالمي للمعلّمين سنوياً في 5 تشرين األوَّ
ذكرى اعتماد توصية منظمة العمل الدولية/اليونسكو لعام 1966 بشأن 

أوضاع المعلّمين وتوصية عام 1997 بشأن أوضاع هيئات التدريس 
في التعليم العالي. يهدف هذا اليوم إلى إلقاء الضوء على مهنة التدريس 

وإنجازات المعلّمين واحتياجاتهم وآرائهم.

يوفِّر اليوم العالمي للمعلّمين فرصة ممتازة لتسليط الضوء على المعلّمين، 
ونشر البحوث والحقائق لدعم المناصرة وتعزيز صنع السياسات القائمة 

على األدلة، وتنظيم لقاء بين جمعٍ غفير من أصحاب المصلحة، ومن 
ضمنهم صانعي السياسات والمعلّمين أنفسهم، لمناقشة قضايا تحيط 

بالتدريس.

في إطار االحتفاالت، اجتمع فريق العمل الدولي الخاص المعني 
بالمعلّمين مع شركاء رئيسيين مثل المنظمة الدولية للتعليم 

)Education International( وفريق التقرير العالمي لرصد التعليم 
ومنظمة وزراء التربية والتعليم بجنوب شرق آسيا، واليونسكو، ومعهد 

اليونسكو لإلحصاء، لتنسيق المنتجات والفعاليات المعرفية المشتركة بما 
في ذلك:

ثالث صحائف وقائع تتضمن بيانات وتحليالت حول أوضاع  	
المعلّمين وظروف التدريس ودور المعلّمين القيادي في أوقات 

ر المستقبل وموضع المعلّمين في صميم  األزمات وإعادة تصوُّ
النهوض التربوي.

وثيقة سياسات حول استعداد المعلّمين للتعليم الشامل للجميع. 	

رسم معلوماتي حول مشاركة الجنسين في التدريس. 	

حلقات دراسية شبكية حول تمويل المعلّمين ومهنة التدريس في  	
مرحلة التعافي في ما بعد الجائحة، وإطالق العنان للمعلّمين 

لالبتكار في دفع النهوض التربوي، وموضع المعلّمين في صميم 
النهوض التربوي، حضرها معاً ما يقرب من 250 جهة من 

الجهات صاحبة المصلحة.

منتدى الخبراء واليوم العالمي للمعلّمين لمنظمة وزراء التربية  	
والتعليم بجنوب شرق آسيا في عام 2021، وقد تابع بثّه نحو 

10000 شخص مباشرةً على موقع يوتيوب.

في عام 2020، أطلق فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين أيضاً 
حملة إعالمية حول موضوع "المعلّمون: القيادة في أوقات األزمات وإعادة 

ر المستقبل"، استناداً إلى القصص والمقاالت التي تُلقي الضوء  تصوُّ
نت الحملة  على دور المعلّمين القيادي في إبان جائحة كوفيد-19. تضمَّ

13 مدّونة و10 مقاطع فيديو، وحققت ما يقرب من 5500 تفاعل على 
موقعي فيسبوك وتويتر.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_493315.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_493315.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_493315.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_493315.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_493315.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370921
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370921
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/2021-world-teachers-day-fact-sheet
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370921
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/2021-world-teachers-day-fact-sheet
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374447
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/gender-teaching-key-dimension-inclusion-infographic
https://teachertaskforce.org/events/financing-teachers-and-teaching-post-pandemic-recovery
https://teachertaskforce.org/events/unlocking-teachers-innovation-drive-educational-recovery
https://teachertaskforce.org/events/financing-teachers-and-teaching-post-pandemic-recovery
https://teachertaskforce.org/events/unlocking-teachers-innovation-drive-educational-recovery
https://teachertaskforce.org/events/seameo-unesco-ttf-iite-experts-forum-seameo-wtd-e-festival-celebrating-world-teachers-day
https://teachertaskforce.org/events/seameo-unesco-ttf-iite-experts-forum-seameo-wtd-e-festival-celebrating-world-teachers-day
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ومهنة التدريس 
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 محور العمل رقم 2 - 
توليد المعارف وتبادلها

يتمثَّل أحد األهداف الهاّمة لفريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين في 
تحديد الفجوات المعرفية المتعلقة بالمعلّمين ومهنة التدريس وسّدها، 

ومشاركة المعرفة التي يولدها أعضاء الفريق والخبراء اآلخرون، ونشر 
هذه المعلومات إلى الجماهير ذات الصلة بتنسيق أفضل وأكثر فائدة 

لصانعي السياسات. تشمل األنشطة في خالل السنوات األربع ما يلي: 

منبر معارف جديد

أُنِشَئ منبر معارف بناًء على طلب أعضاء فريق العمل الخاص المعني 
بالمعلّمين لجمع وتبادل المعلومات حول سياسات المعلّمين من مختلف 

البلدان والمناطق لدعم تنمية مهارات المعلّمين على المستويات العالمية 
واإلقليمية والوطنية بفضل سياسات ُمحسَّنة تستند إلى زيادة الوصول إلى 
ر المنبر  المعرفة واألدلة. خالل الفترة االستراتيجية 2018–2021، ُطّوِ
بالكامل لدعم محاور العمل الثالثة لفريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين 
واستضافة المدونات والمحتويات األخرى في اللغات العربية واإلنجليزية 

والفرنسية واإلسبانية. 

يخضع مركز المعارف التابع للمنبر لحفظ وثائقه وتحديثها مع توفير 
ما يزيد عن 330 مورداً وبحثاً محدَّثاً يتسم بالجودة لصانعي السياسات 
ل مساحة العمل الخاصة  وأصحاب المصلحة على مستوى العالم. تسّهِ

باألعضاء تبادل المعرفة والموارد وإنشاء جماعات إقليمية ومواضيعية 
للممارسين بما في ذلك مراكز لغوية مختلفة لتعزيز تعاون األقران بين 

البلدان والمنظمات األعضاء في فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين، 
وإنشاء روابط مع المنابر والشركاء اآلخرين، وزيادة إشراك أعضاء فريق 
العمل الخاص المعني بالمعلّمين. ضّمت مساحة العمل 141 مستخدماً منذ 

إطالقها في عام 2020. انتهت أيضاً المرحلة الثانية من عملية التنمية 
لتحسين تجربة المستخدم وزيادة التفاعل. 

ل/أكتوبر  منذ اإلعالن الرسمي عن إطالق منبر المعارف في تشرين األوَّ
ل زيادة منتظمة  2020 تلقّى المنبر أكثر من 380000 مشاهدة، وسجَّ
في االّطالع على الصفحة بنسبة 36 في المائة في عام 2021 مقارنة 

بعام 2020.

"تُعدّ المنتديات مثل منتدى الحوار بشأن السياسات 
ضرورية لخلق فرصة للجهات الفاعلة الوطنية 

واإلقليمية والعالمية لاللتقاء معاً لتبادل الخبرات 
والدروس المستفادة، ولجمع أمثلة عملية للخيارات 
النافعة في نهاية المطاف، من أجل التأثير إيجاباً في 

سياسات المعلّم وممارساته." توني برينا، وزيرة 
التعليم في النرويج

مصدر الصورة: فيل رويدر/فليكر
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تعزيز الحوار السياسي حول مهنة التدريس 

يُعّد منتدى الحوار بشأن السياسات التابع لفريق العمل الخاص المعني 
بالمعلّمين آليّةً هاّمة تساهم في تحقيق نتائج إيجابية تتعلق بجميع محاور 

العمل المحددة في الخطة االستراتيجية للفترة 2018-2021: المناصرة 
لدعم المعلّمين، وتوليد المعارف وتبادلها، والدعم القُطري. ويجمع بين 

أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال التعليم وأعضاء فريق العمل 
الخاص المعني بالمعلّمين وغير أعضائه لطرح جدول األعمال بشأن 

المعلّمين ودراسة قضايا المعلّمين ومشاركة الممارسات الواعدة وتحدياتها 
وتعزيز التواصل والتعاون الفعّال.

"منتدى الحوار بشأن السياسات هو فرصة فريدة 
للنظر في األسئلة التي تُطرَح مراراً وتكراراً حول 

المعلّمين ومهنتهم." د. فالنتين أواماريا، وزيرة 
التعليم في روندا

ُّم تعزيز إعداد المعلّمين: شرطٌ مُسبق للتدريس المتسم بالجودة، والتدريب، والتعل   
مونتيغو باي، جامايكا، من 5 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018   

اجتمع أكثر من 250 مشاركاً دولياً معاً لمناقشة موضوع إعداد المعلّمين، مع إيالء اهتمام خاص للمعارف والمهارات والكفاءات لتنمية 
مهارات المعلّمين؛ وتدريب المعلّمين وتوفير المهارات والكفاءات الالزمة للعمل؛ والترويج لفرص التعلُّم المتكافئة للجميع من خالل إعداد 

 المعلّمين؛ وتوفير التعلُّم الرقمي؛ والتطوير المهني المستمر.

الوثيقة الختامية: إعداد المعلّمين للمستقبل الذي نصبو إليه

مستقبل التدريس   
ل/ديسمبر 2019 دبي، اإلمارات العربية المتحدة، الفترة من 8 إلى 11 كانون األوَّ   

استقبل المنتدى الذي حضره أكثر من 250 مشاركاً دولياً من أكثر من 100 بلد و80 مشاركاً وطنياً سبعة وزراء تعليم من مناطق مختلفة 
لمناقشة مستقبل مهنة التدريس وتوفير المدخالت الرئيسية في المناقشات العالمية حول مستقبل التعليم. ودارت المناقشات حول ثالثة مواضيع 

 فرعية وهي: تدريب المعلّمين، والتصّدي ألوجه انعدام المساواة، وإدخال االبتكار.

الوثيقة الختامية: إعالن دبي بشأن مستقبل التدريس

االبتكار في السياسات المتعلقة بالمعلّمين وممارساتهم من أجل تحقيق النهوض التربوي    
ل/ديسمبر 2021 كيغالي، رواندا، وافتراضياً عبر شبكة اإلنترنت، من 1 إلى 3 كانون األوَّ   

كان ذلك أول منتدى حوار سياسي بطريقة حضور مختلطة بالكامل لفريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين، وناقش أكثر من 1230 ُمشاِركاً 
عبر اإلنترنت ومن الحضور شخصياً في المنتدى موضوَع االبتكار في السياسة الخاصة بالمعلّمين وممارساتهم، وال سيما في المجاالت التالية: 

لية وفي أثناء الخدمة؛ وسياسات التعليم.  االبتكار في التدريس والتعلُّم بقيادة المعلّمين واألنظمة؛ وتنمية مهارات إعداد المعلّمين األوَّ

الوثيقة الختامية: االبتكار في السياسات المتعلقة بالمعلّمين وممارساتهم من أجل تحقيق النهوض التربوي - التقرير النهائي

منتدى الحوار بشأن السياسات
 8 - 11 كانون األول/ديسمبر 2019 | دبي، 

اإلمارات العربية المتحدة

منتدى الحوار بشأن السياسات
1 - 3 كانون األول/ديسمبر 2021 | كيغالي، رواندا

منتدى الحوار بشأن السياسات
5 - 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 | مونتيغو باي، جامايكا

https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/11th-international-policy-dialogue-forum-final-declaration
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/dubai-declaration
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/innovation-teacher-policy-and-practice-education-recovery-final-report
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توليد المعارف حول المعلّمين ومهنة التدريس 
ونشرها

إلى جانب إنتاج ونشر أكثر من 100 مدّونة ومقالة إخبارية باللغات العربية 
واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية في مركز المعارف التابع لفريق العمل 
الخاص المعني بالمعلّمين، اضطلع فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين 

بإصدار وتوزيع أكثر من 40 منتجاً معرفياً بما في ذلك االستعراضات 
المستندية وموجزات السياسات والمقاالت البحثية ومجموعات األدوات 

وصحائف الوقائع. وفي ما يلي بعض األمثلة على ذلك:

 سّد الفجوة: ضمان توفير عدد كاٍف من المعلّمين المؤهلين 1- 
والمدعومين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يتناول احتياجات 
التمويل الالزمة لضمان توفير أعداٍد كافية من المعلّمين المؤهلين 
وذوي األجور الجيدة في فترة ما بعد الجائحة في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى. 

 مطلوب معلّمين مؤهلين على وجه السرعة: ما تكشفه بيانات 2- 
دراسة اتجاهات التحصيل في الرياضيات والعلوم على الصعيد 

الدولي عن مؤهالت المعلّمين وتعلُّم الطالب يستكشف العالقة بين 
مؤهالت المعلّمين ونتائج الطالب، استناداً إلى بيانات عام 2019 

الناتجة عن دراسة اتجاهات التحصيل في الرياضيات والعلوم على 
الصعيد الدولي.

نُِشرت دراسة حول تعيين المعلّمين المتعاقدين في أفريقيا جنوب 	- 
الصحراء الكبرى، مصحوبةً بعد ذلك بالتكليف بإعداد ورقة بحثية 
قصيرة حول تأثيرات جائحة كوفيد-19 على المعلّمين المتعاقدين.

اكتمل دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلّمين، الذي ُوِضع في 4- 
خالل الفترة االستراتيجية 2014-2016، وتُرِجم إلى اللغات 

العربية والفرنسية واإلسبانية. يتوفر موجز هذا الدليل أيضاً بسبع 
لغات: العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية 

واإلسبانية )انظر محور العمل رقم 3(.

االستجابة لجائحة كوفيد-19

 توجيهات صانعي السياسات

بالتعاون مع اليونسكو ومنظمة العمل الدولية، وضع فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين توجيهات صانعي السياسات حول إعادة فتح 
م توجيهات للحكومات بشأن دعم المعلّمين. ن من سبع نقاط يقّدِ  المدارس، في إطار عمل مكوَّ

 استجابات المعلّمين لجائحة كوفيد-19

استناداً إلى اإلصدارين األول والثاني من الدراسة االستقصائية العالمية المشتركة بين اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي ومنظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي حول استجابات التعليم الوطني إلغالق المدارس في أثناء جائحة كوفيد-19، نُِشرت صحيفة وقائع التدريس 

في الخطوط األمامية: استجابات المعلّمين الوطنية للتصدي ألزمة كوفيد-19 التي تحتوي على توصيات باللغات العربية واإلنجليزية 
 والفرنسية واإلسبانية.

 مجموعة األدوات الالزمة لمديري المدارس

بناًء على توجيهات صانعي السياسات التي ُوِضعت بالشراكة مع اليونسكو ومنظمة العمل الدولية، أُصِدرت مجموعة األدوات في إصدارين 
يتضّمنان توجيهات رئيسية لمديري المدارس، وقائمة موارد إضافية، وأمثلة عن الممارسات والنصائح. أصدرت الرابطة الفلمنكية للتعاون 

اإلنمائي والمساعدة التقنية )VVOB( - التعليم من أجل التنمية- نسخةً قُطرية مخصصة لمديري المدارس في رواندا، وأصدر مكتب 
اليونسكو اإلقليمي في بيروت نسخة لمديري المدارس في الدول العربية، فيما أصدر مكتب منظمة العمل الدولية في رومانيا نسخةً في اللغة 

 المحلية. قد جرى تنزيل مجموعة األدوات 9000 مّرة من منبر المعارف.

 رصد جهود تلقيح المعلّمين ضد فيروس كوفيد-19

حدَّد فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين واليونسكو المناطق التي يأتي فيها المعلّمين على رأس األولويات في الخطط الوطنية للحصول 
على اللقاحات ضد مرض فيروس كوفيد-19 لدعم جهود المناصرة العالمية التي تدعو إلى ضرورة تلقيح المعلّمين، واستُكِملت هذه الجهود 
أيضاً عن طريق جمع البيانات عن النسب المئوية للمعلّمين مّمن حصلوا على اللقاح بمرور الوقت. وتخضع مجموعة مختارة من الخرائط 

والمدّونة للتحديث على نحو منتظم.

https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2021-09/Closing%20the%20gap%20-%20Ensuring%20there%20are%20enough%20qualified%20and%20supported%20teachers_TTF%20advocacy%20brief%20July%202021_v2.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2021-09/Closing%20the%20gap%20-%20Ensuring%20there%20are%20enough%20qualified%20and%20supported%20teachers_TTF%20advocacy%20brief%20July%202021_v2.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2021-09/Closing%20the%20gap%20-%20Ensuring%20there%20are%20enough%20qualified%20and%20supported%20teachers_TTF%20advocacy%20brief%20July%202021_v2.pdf
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/qualified-teachers-urgently-needed-what-timss-data-reveal-about-teacher-training-and
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/qualified-teachers-urgently-needed-what-timss-data-reveal-about-teacher-training-and
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/qualified-teachers-urgently-needed-what-timss-data-reveal-about-teacher-training-and
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/review-use-contract-teachers-sub-saharan-africa
https://teachertaskforce.org/blog/how-covid-19-pandemic-affecting-contract-teachers-sub-saharan-africa
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/review-use-contract-teachers-sub-saharan-africa
https://teachertaskforce.org/blog/how-covid-19-pandemic-affecting-contract-teachers-sub-saharan-africa
https://teachertaskforce.org/blog/how-covid-19-pandemic-affecting-contract-teachers-sub-saharan-africa
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/teacher-policy-development-guide
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/teacher-policy-development-guide-summary
https://teachertaskforce.org/ar/mrkz-almarf/dm-almlmyn-fy-jhwd-alwdt-aly-almdars-dlyl-lwad-y-alsyasa
https://teachertaskforce.org/ar/mrkz-almarf/altlym-fy-alkhtwt-alamamyt-astjabat-almlmyn-ly-alsyd-alwtny-tjah-azmt-kwfyd
https://teachertaskforce.org/ar/mrkz-almarf/altlym-fy-alkhtwt-alamamyt-astjabat-almlmyn-ly-alsyd-alwtny-tjah-azmt-kwfyd
https://teachertaskforce.org/ar/mrkz-almarf/altlym-fy-alkhtwt-alamamyt-astjabat-almlmyn-ly-alsyd-alwtny-tjah-azmt-kwfyd
https://teachertaskforce.org/ar/mrkz-almarf/dm-almlmyn-fy-jhwd-alwdt-aly-almdars-dlyl-alqyadat-almdrsyt
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/teacher-vaccination
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/teacher-vaccination
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 محور العمل رقم 3 - 
المشاركة والدعم القُطريان

يسعى فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين إلى ضمان وضع البلدان 
سياسات جامعة وشاملة للمعلّمين لتوفير إطار عمل للقوى العاملة لديها من 
المعلّمين. وفي خالل فترة السنوات األربعة، تضّمن العمل في إطار محور 

العمل هذا وضع دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلّمين باعتباره منفعة 
عامة عالمية، وضمان توفيره للبلدان كأداة أساسية في وضع السياسات 

الوطنية للمعلّمين. كما واصل فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين تقديم 
الدعم إلى البلدان، ُمتيحاً للسلطات الوطنية منفذاً إلى الدعم الفنّي والمالي 

 على حد سواء من خالل شبكة األعضاء والخبراء.

"جاءت حلقة عمل المنتدى في الوقت المناسب، حيث 
سمحت لنا بتحديد الثغرات المختلفة الموجودة في 

إدارة معلّمينا وحتى في وضع سياسة التدريس لدينا، 
واقتراح التعديالت الالزمة على مختلف المسؤولين 
على مستوى الوزارة." مندوب قُطري ُمشارك في 

منتدى الحوار بشأن السياسات الثاني عشر

دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلّمين

بدأ وضع دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلّمين في خالل الفترة 
االستراتيجية 2014-2016 لمساعدة صانعي القرار الوطنيين وأصحاب 

المصلحة في مجال التعليم في وضع سياسات وطنية للمعلّمين باعتبارها 
مكونات متكاملة للخطط أو السياسات الوطنية في قطاع التعليم. أثناء 

هذه الفترة االستراتيجية، خضع دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلّمين 
للمراجعة وُوِضع في صياغته النهائية بحيث يشمل دراسات حالة وطنية 

مت حلقات عمل لتنمية القدرات لتقديمها إلى السلطات الوطنية.  جديدة، ونُّظِ
تُرِجم هذا الدليل إلى العربية والفرنسية واإلسبانية، وقد اطُّلع عليه نحو 

2500 مّرة على منبر المعارف التابع لفريق العمل الخاص المعني 
م فيلم رسوم متحركة قصير لدعم كّلٍ من دليل  بالمعلّمين حتى اآلن، وُصّمِ

إعداد السياسات الخاصة بالمعلّمين ونشر الدورة اإللكترونية. 

أفريقيا: نظَّم معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا بالتعاون 
مع فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين حلقة عمل افتراضية 
إقليمية لبناء القدرات حول إعداد السياسة الخاصة بالمعلّمين في 

أفريقيا باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية، موّجهاً الدعوة إلى 
أعضاء فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين وغير األعضاء. 

م الدليل السياقي اإلقليمي لمعهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات  قُّدِ
في أفريقيا حول سياسات التدريس ونتائج التعلُّم في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى: مسائل وخيارات ودليل إعداد السياسات الخاصة 
بالمعلّمين قبل إتاحة الفرصة للمشاركين لمناقشة الحاالت القُطرية 

بحسب اللغة في ثالث جلسات منفصلة. شارك في حلقة العمل حوالي 
150 شخصاً من أصحاب المصلحة في مجال التعليم، فضالً عن 

ممثلين من عموم أنحاء المنطقة األفريقية.

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: شارك المركز اإلقليمي 
لتبادل المعرفة واالبتكار في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي وفريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين، بالشراكة مع 
منظمة دول شرق البحر الكاريبي، في تنظيم حلقة عمل افتراضية 

لبناء القدرات بشأن إعداد السياسة الخاصة بالمعلّمين في أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي لبلدان المنطقة. ركَّزت حلقة 

العمل على دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلّمين فضالً عن 
لي والمستمر للمعلّمين.  التركيز الخاص على ضرورة اإلعداد األوَّ

أُجريت حلقة العمل في اللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية، 
مع توفير ترجمة فورية، وشارك في حلقة العمل حوالي 70 خبيراً 
وممثالً حكومياً من بلدان المركز اإلقليمي لتبادل المعرفة واالبتكار 

في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومنها: دومينيكا، 
والسلفادور، وغرينادا، وغواتيماال، وغيانا، وهايتي، وهندوراس، 

ونيكاراغوا، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

حلقات العمل المعنية ببناء القدرات

https://teachertaskforce.org/ar/amalna/aldm-almqdm-aly-albldan/dlyl-adad-alsyasat-alkhast-balmlmyn
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246501
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246501


تقرير النتائج للفترة 2018–222021

الدورة اإللكترونية

أطلقت الجامعة المفتوحة بالتعاون مع فريق العمل الخاص المعني 
بالمعلّمين واليونسكو دورة إلكترونية تقوم على دليل إعداد السياسات 

الخاصة بالمعلّمين، وتتوفر الدورة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية 
واإلسبانية. 

دعم المعلّمين من خالل إعداد السياسات: دروس من أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

بدأ فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين في مراجعة استخدام دليل 
إعداد السياسات الخاصة بالمعلّمين، مع التركيز على بلدان أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى الستقاء الدروس حول أهمية دليل إعداد السياسات 
الخاصة بالمعلّمين. شملت المراجعة تسعة بلدان في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى )بِنِن، وبوركينا فاسو، وغانا، وغينيا، وليسوتو، 

ومدغشقر، ومالوي، وتوغو، وأوغندا(. سوف تكتمل المراجعة بصيغتها 
النهائية وتُنشر في عام 2022، وسيُستعان بالدروس المستفادة منها لتوجيه 

عملية صنع السياسات في المستقبل.

االستجابة لجائحة كوفيد-19

في ضوء االستجابة ألزمة كوفيد-19، بدأ فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين في إعداد وحدتين تدريبيتين إضافيتين إلرفاقهما بدليل إعداد السياسات 
 الخاصة بالمعلّمين، ويكتمل إعدادهما بالصيغة النهائية ونشرهما في عام 2022:

ین بالمعلّمین الُمراعیَین لألزمات وحدة تدریبیة حول السیاسة والتخطیط الخاصَّ

بالتعاون مع المبادرة النرویجیة بشأن المعلّمین، وبالتنسیق عن كثب مع المفّوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئین والمعھد الدولي 
للتخطیط التربوي التابع للیونسكو، تُطرح وحدة تدریبیة جدیدة من شأنھا أن تدعم البُلدان من خالل توفیر معلومات متعّمقة أكثر حول 

وضع السیاسة الخاصة بالمعلّمین، والسیّما ما یخّص التأّھب لألزمات.

وحدة تدریبیة حول تقدیر تكلفة السیاسات الَمعنیّة بالمعلّمین 

أُنتجت وحدة تدریبیة حول تقدیر تكلفة السیاسات المعنیّة بالمعلّمین تحت قیادة المبادرة النرویجیة بشأن المعلّمین، وستشمل قسماً قصیر 
المّدة یتعلّق بالسیاسات ویُناصر أھمیة وضع سیاسات تُعنى بتقدیر تكلفة المعلّمین؛ كما أُنتجت وحدة تدریبیة فنّیة حول كیفیة تنفیذ تقدیر 

السیاسات التي تُعنى بالمعلّمین وماھیّة األدوات الُمتاحة للبُلدان بوصفھا إضافة ُملحقة بـ "دلیل إعداد السیاسات الخاصة بالمعلّمین."

1

2

Shutterstock/مصدر الصورة: إيكاترينا دفوريانينوفا

"نعلم جيداً أن دور المعلّمين يقع في صميم النظام التعليمي، لكنّ أعدادَهم ال تزال غير كافية، وغالباً ما 
ُّم  يفتقرون إلى التدريب والتحفيز الالئقين وإلى التنمية المهنية المستمرة الالزمة لتوفير التدريس والتعل

الفعّالين." مارتن سيشل، نائب المدير العام، المفوضية األوروبية
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الدعم القُطري

بناًء على طلبات واردة من وزارات التعليم في الدول األعضاء في اليونسكو، اضطلع فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين بالتعاون مع بعض 
الكيانات المختلفة، بما في ذلك مقر اليونسكو الرئيسي والمكاتب اإلقليمية، والمراكز الوطنية للمعلومات التقنية، بتقديم الدعم الالزم للجهود المبذولة 

في إعداد السياسة الخاصة بالمعلّمين في بلدان مختلفة.

بنین: بالتعاون الوثیق مع مكتب الیونسكو اإلقلیمي في أبوجا، قدَّم فریق العمل الخاص المعني بالمعلّمین المساعدة التقنیة 
والمالیة عن طریق خبراء دولیین لتعزیز قدرة فریق الصیاغة الوطني من خالل عقد حلقات عمل تدریبیة مع أصحاب 

المصلحة الوطنیین ومجموعة التعلیم المحلي. 

جمھوریة الوس الدیمقراطیة الشعبیة: باالشتراك مع المقّر الرئیسي للیونسكو ومكتب الیونسكو في بانكوك، قدَّم فریق العمل 
الخاص المعني بالمعلّمین المساعدة المالیة والتقنیة لالجتماعات االستشاریة الجاریة ودعم وضع ومراجعة مسّودة السیاسة 

الخاصة بالمعلّمین بناًء على تقریر تحلیل األوضاع وعملیة مسح السیاسات من عام 2020 إلى عام 2022. 

مدغشقر: في عام 2018، نظَّم فریق العمل الخاص المعني بالمعلّمین اجتماعاً رسمیاً بالتعاون مع المكتب اإلقلیمي في نیروبي 
للتحقق من صحة السیاسة الخاصة بالمعلّمین على النحو الذي أقّرتھ وزارة التربیة والتعلیم، ویأتي ذلك في أعقاب مساھمات 

فریق العمل الخاص المعني بالمعلّمین والمساعدة التقنیة في مراجعة مسّودة السیاسة منذ عام 2016. 

مالوي: بالتعاون مع الیونسكو والمراكز الوطنیة للمعلومات التقنیة، قدَّم فریق العمل الخاص المعني بالمعلّمین مساعدة تقنیة 
بشأن السیاسة الوطنیة للمعلّمین. 

سانت كیتس ونیفس: بالتعاون مع الیونسكو، شارك فریق العمل الخاص المعني بالمعلّمین في بعثة استطالعیة مشتركة 
حدَّدت الفجوات ووضعت خریطة طریق ومسّودة خطة عمل وجداول زمنیة لألنشطة الُمقّررة في عام 2020، ُعِقدت حلقة 
ھت دعوة  نت حلقة العمل ورقة من خبیر دولي، بینما ُوِجّ عمل مشتركة لمناقشة إمكانیة إنشاء ھیئة تدریس وطنیة، وقد تضمَّ

للمشاركین من مختلف البلدان لتبادل الخبرات ووجھات النظر حول كیفیة ھیكلة ھیئات التدریس الوطنیة وتشغیلھا لتلبیة 
االحتیاجات الوطنیة المختلفة. 

توغو: تعاون فریق العمل الخاص المعني بالمعلّمین مع مكتب الیونسكو اإلقلیمي في أبوجا لرصد العملیة على أرض الواقع 
وحشد شركاء مجموعة التعلیم المحلي لمراجعة وثیقة السیاسة والتحقق منھا وضمان توافقھا مع الخطة الوطنیة للقطاع. 

نة من الخبراء إلجراء بعثة  اإلمارات العربیة المتحدة: حشد فریق العمل الخاص المعني بالمعلّمین شبكتھ الُمكوَّ
استطالعیة ساعدت في تحدید أولویات السیاسة الوطنیة، أي وضع معاییر للمعلّمین ووضع سیاسة بشأن ھیكل التدرج 

الوظیفي للمعلّمین. 
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االستجابة لجائحة كوفيد-19

 دعم التدريس والتعلُّم عن بُعد

قدَّم فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين دعماً تقنياً الستراتيجيات تدريب المعلّمين والتعلُّم 
عن بُعد في مشروع الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي والذي يهدف 
إلى تحسين تدريب المعلّمين على المهارات الرقمية، وتوفير تدريب عالي الجودة في التعلُّم 

عن بُعد والمختلط لـ 10000 معلّم في 20 دولة جزرية صغيرة نامية في منطقة البحر 
الكاريبي بتمويل من ألمانيا )الوكالة األلمانية للتعاون الدولي( بالشراكة مع شركة بالك 

هت دعوة إلى أعضاء فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين في المنطقة للمشاركة  بورد. ُوّجِ
في الفريق المرجعي لتوجيه عمل المشروع. واستناداً إلى المشروع والحلقة الدراسية 

م فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين تقريراً بالدروس المستفادة التي ستُطبَّق  الشبكية، سيقّدِ
 في سياقات أخرى في عام 2022، وخصوصاً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تعزيز التعاون وتبادل اآلراء بين األقران في ما بين أعضاء فريق العمل الخاص المعني 
 بالمعلّمين

مت  عند تفشي جائحة كوفيد-19 وما تبعها من إغالق المدارس في جميع أنحاء العالم، نُّظِ
أربعة اجتماعات إقليمية افتراضياً مع جهات التنسيق القُطرية وممثلين عن أعضاء آخرين 
في فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير 
الحكومية العاملة في المناطق المعنية لجمع المعلومات حول استجابات البلدان، ومناصرة 

المعلّمين وقضاياهم، وتبادل الخبرات والموارد، والتثبُّت من االحتياجات، والتوسُّط في 
 العالقات بين المنظمات التي يمكن أن تدعم البلدان. 

إجماالً، أثناء فترة السنوات األربعة، نظَّم فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين 40 اجتماعاً 
هاً لفئات معينة لتبادل المعارف والممارسات الواعدة، وخلق بيئة أكبر من  إقليمياً وموجَّ

التآزر بين أعضاء فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين على المستوى اإلقليمي، والتشاور 
مع األعضاء بشأن أنشطة فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين والتنمية المستقبلية. 

قدَّم أعضاء فریق العمل الخاص المعني 
بالمعلّمین النصیحة والتوجیھ لمشروعٍ یُتیح 
التعلّم والتدریب عن بُعد وبأسلوب مختلط 

لصالح

10000 معلّم
في 20 بلداً من الدول الجزریة الصغیرة 

النامیة في منطقة البحر الكاریبي

أثتاء فترة السنوات األربع،
نّظم فریق العمل الخاص المعني بالمعلّمین

ھاً  40 اجتماعاً إقلیمیاً وموجَّ
لفئات معیّنة

لتبادل المعارف والممارسات الواعدة

مصدر الصورة: الرابطة الفلمنكية للتعاون اإلنمائي والمساعدة التقنية - التعليم من أجل التنمية. 



25 تقرير النتائج للفترة 2018–2021

الهيكل والحوكمة والتمويل 

تعزيز الشبكة 

شارك فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين في أنشطة مختلفة خالل الفترة لتعزيز مشاركة األعضاء وتعزيز الشبكة، بما في ذلك عبر مزيٍد من 
االتصاالت والتعقيبات والرصد وإعداد التقارير على نحو منتظم، وللوفاء بواليته، يشمل هيكل فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين ما يلي: 

ُعقدت اجتماعات الحوكمة بانتظام في خالل الفترة االستراتيجية 2018-
هة لفئات معينة،  2021، بما في ذلك االجتماعات اإلقليمية والموجَّ

واجتماعات اللجنة التوجيهية، واالجتماعات السنوية لفريق العمل الخاص 
المعني بالمعلّمين التي تجمع الشبكة بأكملها معاً. كما نظَّمت األمانة العامة 

اجتماعات منتظمة مع الرؤساء المشاركين لمناقشة التقدُّم الُمحَرز في 
الخطة االستراتيجية للفترة 2018-2021 ومسائل أخرى.

اللجنة التوجيهية 

ن اللجنة التوجيهية لفريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين من ممثلين  تتكوَّ
م الدعم  عن مختلف أعضاء فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين وتقّدِ

هه. عقدت اللجنة التوجيهية اجتماعات منتظمة  الالزم لعمل الشبكة وتُوّجِ
في خالل هذه الفترة لمراجعة اتجاهات فريق العمل الخاص المعني 

بالمعلّمين وأنشطته والتحقق من صحتها وتقديم تعقيبات بشأنها. وواصلت 
اللجنة التوجيهية جهودها في تقديم الدعم الالزم لألمانة العامة من خالل 
أفرقة عمل مخصصة للعمل في مشاريع معيّنة، منها على سبيل المثال 
الفريق المرجعي الذي أشرف على عملية التقييم الخارجي لفريق العمل 
الخاص المعني بالمعلّمين للخطة االستراتيجية للفترة 2021-2018، 

واألفرقة األخرى التي أُنِشئَت لدعم تطوير منبر المعارف.

 27
عضواً من أعضاء اللجنة التوجیھیة

تحت قیادة
رئیَسین مشارَكین
(بلد عضو وممثل جھة مانحة)

خمسة فرق عمل إقلیمیة
(الدول العربیة، آسیا والمحیط الھادئ، أوروبا وأمریكا الشمالیة، أمریكا 

الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى)

خمسة فرق عمل مواضیعیة 

المجموعات المستھدفة للمنظمات الحكومیة الدولیة والوكاالت 
المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة 
ومنظمات المجتمع المدني، ووكاالت التنمیة الدولیة الثنائیة والمتعددة 

األطراف، والقطاع الخاص العالمي بما في ذلك المؤسسات. 
األمانة العامة، تستضیفھا الیونسكو في مقرھا 

الرئیسي في باریس.



المجموعات المواضيعية

يضم فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين خمس مجموعات مواضيعية، 
لكل منها تركيز ونهج مختلفان، مما يسمح لألعضاء بااللتقاء والتركيز 
على مواضيع ومجاالت عمل محددة. أثناء الفترة االستراتيجية، تكّونت 

المجموعات التالية، بتنسيٍق من مختلف أعضاء فريق العمل الخاص 
المعني بالمعلّمين على أساس التناوب:1

ز فريق عمل الشمول واإلنصاف في سياسات وممارسات المعلّمين  يرّكِ
ز مبدأ الشمول واإلنصاف  على السياسات والممارسات التي تعّزِ

للمعلّمين عبر السياقات التعليمية والمتغيرات ذات الصلة. نظَّم الفريق 
فعالية جانبية بعنوان إنشاء مدارس توفِّر تعليماً منصفاً وشامالً للجميع 

في أيام التنمية األوروبية لعام 2019 في بروكسل، وحلقة دراسية 
شبكية بعنوان إعادة البناء على نحٍو أفضل: ضمان توفير أنظمة تعليم 
قادرة على الصمود وشاملة للجميع في عام 2021، والتي حضر ُكالًّ 

منها 70 شخصاً. كما أجرى الفريق ثالث مقابالت حول دراسات 
حالة إفرادية على الصعيد العالمي تتعلق بسياسات وشراكات الشمول 

واإلنصاف في كمبوديا وجامايكا ورواندا.

م فريق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم عن بُعد لتنمية  يقّدِ
مهارات المعلّمين الدعم الالزم للمعلّمين الكتساب مهارات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت وفهم استخدامات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في الفصول الدراسية، واستخدام أشكال التعليم عن بُعد في 
مرحلة ما قبل الخدمة وفي أثناء الخدمة والتطوير المهني الُمستمر. ففي 
عام 2021، نظَّم الفريق منتدى رفيع المستوى حول كفاءات المعلّمين 

في الثورة الرقمية: الوصول إلى المحرومين بمشاركة 22000 
ل ومختبر استراتيجي حول استخدام الذكاء االصطناعي  مشارك مسجَّ

لدعم المعلّمين وتنمية مهاراتهم في خالل أسبوع اليونسكو للتعلّم 
باألجهزة المحمولة في عام 2019. بعد الفعالية، نشرت األمانة العامة 

لفريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين وقائع وتوصيات من المناقشة 
حول الذكاء االصطناعي.

1 نتوجه بخالص الشكر إلى منسقي األفرقة المواضيعية، بما في ذلك ممثلين من إريتريا، و"مؤسسة المعونة الكنَسيّة الفنلندية"، و"جمعية آفاق التعاون الخيرية"، و"المبادرة العالمية للمدارس 

والمجتمعات اإللكترونية"، و"مديرو المدارس على الصعيد العالمي"، ومنظمة العمل الدولية، و"شبكة إعداد المعلّمين بين البلدان األمريكية"، و"المركز الدولي للتميُّز في التعلُّم المبتكر"، 
و"المجلس الدولي إلعداد المعلّمين"، و"كلية لو مويان"، و"منظمة وزراء التربية والتعليم بجنوب شرق آسيا"، واليونسكو، ومعهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في مجال التربية، ومؤسسة 

فاركي، والخدمات الطوعية في الخارج، والرابطة الفلمنكية للتعاون اإلنمائي والمساعدة التقنية - التعليم من أجل التنمية.

يضطلع فريق المعلّمين والميّسرين الَمعنيين بالرعاية والتربية في 
مرحلة الطفولة المبكرة بأنشطة المناصرة المتعلقة بالُمربّين لمرحلة 

الطفولة المبّكرة والمعلّمين في مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي لضمان 
إتاحة التعليم المتسم بالجودة في مرحلة الطفولة المبكرة مجاناً لجميع 

األطفال على أيدي معلّمين مؤهلين ومدربين جيداً ويحظون بالدعم. نظَّم 
الفريق مؤتمراً في المغرب حول معلّمي الرعاية والتربية في مرحلة 

الطفولة المبكرة وحضره 280 مشاركاً من 18 بلداً وأسفر عن إصدار 
إعالن الدار البيضاء والنداء للعمل.

يهدف فريق القيادة المدرسية إلى تعزيز وجهات نظر المربّين داخل 
األوساط األكاديمية والمعنيّة بالسياسات وأصحاب المصلحة اآلخرين 
ذوي االهتمام أيضاً، وجمع شبكة قوية من مديري المدارس والخبراء 
معاً إلدراك التحديات الرئيسية المتعلقة بالقيادة ودعم الحلول والفرص 

المبتكرة. تواَصل الفريق مع 421 مدير مدرسة في 51 بلداً في 5 
قارات، و135 خبيراً من 36 بلداً، وأجرى الفريق 11 فعالية، بما في 
ذلك ستة اجتماعات مع مديري المدارس واجتماعين مع الخبراء وثالثة 

اجتماعات فرعية حول مواضيع مختلفة.

م فريق دعم معلّمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  يقّدِ
ز على االحتياجات التأديبية  الدعم الالزم للمبادرة العالمية التي ترّكِ

الخاصة لمعلّمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، 
واالحتياجات الخاصة بالمجاالت ذات الصلة، بما في ذلك التعليم 

المهني الفنّي واإللمام بالتكنولوجيا الرقمية والحواسيب، ونظَّم الفريق 
ندوة افتراضية لشبكة إعداد المعلّمين بين البلدان األمريكية حول إعداد 

معلّمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

1

2

3

4

5
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https://teachertaskforce.org/news/creating-inclusive-and-equitable-schools
https://teachertaskforce.org/events/build-back-better-ensuring-education-systems-become-resilient-and-inclusive-1
https://teachertaskforce.org/events/build-back-better-ensuring-education-systems-become-resilient-and-inclusive-1
https://teachertaskforce.org/events/high-level-forum-teacher-competencies-digital-revolution-reaching-unreached-virtual
https://teachertaskforce.org/events/high-level-forum-teacher-competencies-digital-revolution-reaching-unreached-virtual
https://teachertaskforce.org/news/using-artificial-intelligence-support-teachers-and-teacher-development
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/mobile-learning-week-19-strategy-lab-proceedings
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/mobile-learning-week-19-strategy-lab-proceedings
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372328
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/school-leadership-global-network-first-meeting-experts
https://teachertaskforce.org/events/role-school-leaders-across-globe-managing-covid-19-and-tackling-learning-crisis
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إن فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين يشكل أيضا عضوا في اللجنة 
مة للفريق التعاوني للشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت  الُمنّظِ

الطوارئ الُمسّمى "المعلّمون في سياق األزمات"، وقد أطلقت سلسلة من 
الفعاليات واضطلعت بأدوار فعّالة في تعزيز المناقشات حول المعلّمين في 

حاالت الطوارئ.

التقييم الخارجي

أُجِرَي تقييم خارجي لشبكة فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين في 
خالل النصف األول من عام 2021 لتقدير وتقييم اإلنجازات الرئيسية 

والتنفيذ واالستراتيجيات والموارد والتحديات للعمل الُمنَجز في ما يتعلق 
بالخطة االستراتيجية للفترة 2018-2021 لفريق العمل الخاص المعني 
بالمعلّمين وتحديد الفرص المستقبلية واالستراتيجيات المحسَّنة الموصى 

بها لتحسين مشاركة أعضاء فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين 
والمسارات للتأثير في الغاية رقم 4 من أهداف التنمية المستدامة، وال سيما 

الغاية 4 - جـ، ووجد التقرير النهائي المنشور أن فريق العمل الخاص 
المعني بالمعلّمين كان مؤسسة فريدة وذات صلة، وتضّمن سلسلة 

من النتائج الرئيسية وتسع توصيات استراتيجية وتشغيلية ساهمت في 
تشكيل االتجاه االستراتيجي للمرحلة المقبلة من أنشطة فريق العمل 

الخاص المعني بالمعلّمين. 

قُِدّم الدعم المالي ألنشطة الشبكة من المساھمات األساسیة الواردة من فرنسا وألمانیا 

(وزارة التعاون االقتصادي والتنمیة/الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي)، والنرویج (الوكالة 

النرویجیة للتعاون اإلنمائي)، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعلیمي 

المتمیز، ووصلت مساھمات أخرى من الشراكة العالمیة من أجل التعلیم، والمجلس 

الدولي إلعداد المعلّمین، ومؤسسة لیغو، وشبكة السیاسات الدولیة والتعاون الدولي بشأن 

التعلیم والتدریب، ومنظمة الیونسكو، ووصلت مساھمات عینیة أخرى على شكل انتدابات 

مستمرة للموظفین من حكومتي إندونیسیا والمملكة العربیة السعودیة.  

إجمالي2018201920202021

$821,663.00$1,918,105.00$1,473,253.00$2,026,854.00$6,239,875.00 المیزانیة 

نمّو المیزانیة السنویة المخصصة لألعمال في خالل الفترة االستراتیجیة 2021-2018 

بالنسبة إلى الفترة االستراتیجیة 
2018–2021، بلغ إجمالي المیزانیة 
المخصصة للعمل لفریق العمل الخاص 

المعني بالمعلّمین   

6239875 دوالراً أمریكیاً.

%53
%39

%8

%78

%8

%8

%6

النفقات للفترة 2018–2021 
مصنّفة حسب الفئة 

النفقات للفترة 2018–2021 مصنّفة 
حسب أنشطة محور العمل 

تكالیف األمانة العامة 

تكالیف الدعم 

األنشطة 

تولید/تبادل المعارف 

المناصرة والتنسیق 

الحوكمة

المشاركة والدعم القُطریان 

النفقات للفترة 2018–2021 

التمویل

"تُظهر نتائج هذا التحليل أنه في مشهد الجهات 
ِّم  ِّز على المعلّمين، يقد الفاعلة الدولية التي ترك

فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين عرَض قيمٍة 
فريداً بسبب "نقطة الخدمات الموحدة" التي يوفّرها 

والنهج الشامل لتنمية مهارات المعلّمين." فريق 
المدن العلمية، التقييم الخارجي لفريق العمل الخاص 
المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030 

للخطة االستراتيجية للفترة 2021-2018

https://inee.org/ticc-event-series
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2021-09/TTF%20evaluation%20Final%20Report.pdf
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العضوية
البلدان )98(

الدول العربية )9(
آسيا والمحيط الهادئ 

)17(
أوروبا وأمريكا الشمالية 

)17(
أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي )16(
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )9	(

مصر

األردن

لبنان

موريتانيا

المغرب

ُعمان

المملكة العربية 
السعودية

تونس

اإلمارات العربية 
المتحدة

أفغانستان

بنغالديش

بوتان

كمبوديا

الصين

الهند

إندونيسيا

اليابان

جمهورية الوس 
الديمقراطية الشعبية

ماليزيا

المالديف

نيبال

الفلبين

جمهورية كوريا

سنغافورة

تايالند 

فيتنام 

النمسا

أذربيجان

بلجيكا )وكالة التنمية 
)Enabel - البلجيكية

بلغاريا

كرواتيا

الدنمارك

إستونيا

فنلندا

فرنسا

ألمانيا

إسرائيل

 مقدونيا
الشمالية

النرويج

االتحاد الروسي

سلوفينيا

إسبانيا

تركيا

األرجنتين

بربادوس

بِليز

البرازيل

جزر فيرجين البريطانية

الجمهورية الدومينيكية

إكوادور

هايتي

جامايكا

المكسيك

بنما

باراغواي

سانت كيتس ونيفيس

سورينام

ترينيداد وتوباغو

جمهورية فنزويال 
البوليفارية

أنغوال

بنين

بوتسوانا

بوركينا فاسو

بوروندي

الكاميرون

جمهورية أفريقيا 
الوسطى

كوت ديفوار

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

جيبوتي

إريتريا

إسواتيني

إثيوبيا

غابون

غامبيا

غانا

غينيا

كينيا

ليسوتو

ليبريا

مدغشقر

مالوي

مالي

موريشيوس

موزامبيق

ناميبيا

النيجر

نيجيريا

روندا

جمهورية الكونغو

السنغال

سيراليون

جنوب أفريقيا

جنوب السودان

توغو

أوغندا

جمهورية تنزانيا المتحدة

زامبيا 

زمبابوي
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المنظمات )59(

وكاالت التنمية الدولية الثنائية 
والمتعددة األطراف )4(

منظمات ومؤسسات القطاع الخاص 
العالمية )9(

المنظمات الحكومية الدولية على 
المستويات العالمية واإلقليمية ودون 
اإلقليمية، ووكاالت األمم المتحدة )20(

المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات 
المجتمع المدني والمنظمات العالمية 

للمعلّمين )26(

رابطة تطوير التعليم في أفريقيا

الشراكة العالمية من أجل التعليم

مصرف التنمية للبلدان األمريكية

البنك الدولي

دبي العطاء

المنظمة العالمية لالستشارات حول 
التعليم

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم 
لألداء التعليمي المتميز

مؤسسة ماستركارد

أورانج ش.م.

)ProFuturo( برو فيوتورو

مؤسسة ليغو

مؤسسات المجتمع المنفتح

مؤسسة فاركي

االتحاد األفريقي للهيئات التنظيمية 
للتدريس

مفوضية االتحاد األفريقي

مكتب التربية العربي لدول الخليج

الجماعة الكاريبية

مركز تعليم الرياضيات والعلوم 
والتكنولوجيا في أفريقيا

رابطة التعلُّم

أمانة جماعة الكمنولث

مؤتمر وزراء التربية والتعليم في 
البلدان الناطقة بالفرنسية

المفوضية األوروبية

شبكة إعداد المعلّمين بين البلدان 
األمريكية - منظمة الدول األمريكية

منظمة العمل الدولية

اتحاد نهر مانو

منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي

المنظمة الدولية للفرنكوفونية

منظمة الدول األيبيرية األمريكية 
للتربية والعلم والثقافة

منظمة وزراء التربية والتعليم بجنوب 
شرق آسيا

منظمة األمم المتحدة للطفولة

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )اليونسكو(

المفّوض السامي لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق 

األدنى )األونروا(

)Action Aid( مؤسسة آكشن إيد

حملة الشبكة األفريقية لصالح التعليم 
للجميع

المجلس األفريقي للتعليم عن بُعد

منتدى عمداء التعليم في أفريقيا

الرابطة الفرنسية للقراءة

كامارا للتعليم 
)Camara Education(

المنظمة الدولية للتعليم في مرحلة 
الطفولة

الصندوق االستئماني للتعليم في الكمنولث 
 Commonwealth Education(

Trust( ]عضو مشارك[

المنظمة الدولية للتعليم 
)Education International(

مؤسسة المعونة الكنَسيّة الفنلندية

جمعية آفاق التعاون الخيرية 
)MESH أدلّة(

الحملة العالمية من أجل التعليم

المبادرة العالمية للمدارس والمجتمعات 
اإللكترونية

مديرو المدارس على الصعيد العالمي

الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في 
حاالت الطوارئ

المجلس الدولي للتعليم المفتوح عن بُعد

المجلس الدولي إلعداد المعلّمين

شبكة السياسات الدولية والتعاون الدولي 
بشأن التعليم والتدريب

الحق في اللعب

منظمة إنقاذ الطفولة

مؤسسة ستير لدعم التعليم 
)STIR Education(

التدريس للجميع

إعداد المعلّمين في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

لجنة التربية والتعليم

مؤسسة الخدمات التطوعية 
في الخارج الدولية

الرابطة الفلمنكية للتعاون اإلنمائي 
والمساعدة التقنية - التعليم من أجل 

التنمية.
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إّن المعلّمين المؤهلين المتسمين بالحافز والمجّهزين باإلمكانات 
الالزمة يمثلون نقطة االرتكاز في ضمان تقديم تعليم منصف 

وشامل يتصف بالجودة وتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة 
للجميع، وظّل هذا األمر يشّكل القناعة التي يحملها فريق 

العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى 
عام 2030، منذ تأسيسه في عام 2008.

يعرض هذا التقرير اإلنجازات الرئيسية للشبكة في خالل 
الفترة 2018-2021. إبان هذه الفترة، ركَّز فريق العمل 
الخاص المعني بالمعلّمين إجراءاته على المناصرة، وتوليد 

المعارف وتبادلها، والمشاركة والدعم القُطريين، بما 
يُعين على التأكد من أّن التدريس هو مهنةٌ تحظى بالتقدير 

وأّن كل متعلّم يتلقّى تعليمه على أيدي معلّمين مؤهلين 
ويحظون بالدعم.

www.teachertaskforce.org

@TeachersFor20	0 

@TeachersTaskForce 

Teacher Task Force

فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030 
)المعروف أيضاً باسم فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين( هو تحالف عالمي 

ومستقل يضم أعضاء من الحكومات الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية 
والمنظمات غير الحكومية ووكاالت التنمية الدولية ومنظمات المجتمع المدني 
ومنظمات القطاع الخاص ووكاالت األمم المتحدة التي تعمل معاً لتقديم الدعم 

الالزم للمسائل المتعلقة بالمعلّمين.

تستضيف اليونسكو فريق العمل الخاص المعني بالمعلّمين في مقّرها الرئيسي 
في باريس.
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