
 

 

 للمعلمني العاملي اليوم مبناسبة اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة بيان

 

 3102أكتوبر  5 املنامة

 

 ذكرى يوافق الذي عام، كل من أكتوبر 5 املوافق للمعلمني العاملي باليوم املتحدة األمم حتتفي

 ومنظمة" اليونسكو" والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم منظمة بني املشرتكة التوصية اعتماد

 احليوي الدور على بناًء للمعلم التقدير هذا ويأتي ،6611 عام املدرسني أوضاع بشأن الدولية العمل

 واالقتصادية االجتماعية البناء عملية يف الرائد ودوره العلم، ونشر القيم بناء يف به يضطلع الذي

 السياسات بشأن التوجيهية املبادئ من عددا تشمل توصية وهي اجملتمع، يف والثقافية والفكرية

 اختاذ يف ومشاركتهم عملهم، وظروف وتوظيفهم، املعلمني، وإعداد التعليمية، والربامج الرتبوية،

 وضعهم، إىل االنتباه واسرتعاء باملعلمني لالحتفال ةمناسب كذلك وهي بالتعليم، املتعلقة القرارات

 املعلمني توظيف عملية فيها تواكب ال اليت البلدان احتياجات وإىل فيها، يعملون اليت الظروف وإىل

 .القيد معدالت يف االرتفاع

 على الضوء لتسليط 3162للمعلمني العاملي اليوم لفعاليات" املعلمني أجل من نداء" شعار واختري

 للنهوض يتوافروا أن من بد ال الذين جيدًا واملدعومني واملدرَّبني املهنيني املعلمني يف احلاد النقص

 أيضًا يرتبط بل املعلمني، من الكافية األعداد توظيف على التحدي يقتصر وال. التعليم جبودة

 أجورًا ويتقاضون الالزم التأهيل إىل املعلمون يفتقر األحيان، غالبية ففي. أكفاء معلمني بتوظيف

 .اجملتمع يف مكانتهم تراجع من ويعانون متدنية

 أن غري. دونهم اجليد التعليم توفري ميكن ال ألنه اإلطالق، على التعليمية املوارد أهم املعلمون وُيَعد

 تعميم فهدف للجميع، التعليم أهداف إطار يف ُحدد ما مع تتطابق ال للمعلمني احلالية األعداد

 للتدريب، خضعوا إضايف معلم مليون 6,3 توفري وحده يتطلب 3165 عام حبلول االبتدائي التعليم

 زيادة إىل واحلكومات الدولي اجملتمع إىل شركائها مع اليونسكو وجهتها اليت الدعوات سبب هو وهذا

 .باملعلمني املتعلقة االستثمارات

 حتقيق أجل من للمعلمني وظيفة مليون 6,1 من أكثر استحداث ينبغي أنه إىل التقديرات وتشري

 الواجب من جدد، معلمني توظيف مع وتساوقا ،3165 عام حبلول االبتدائي التعليم تعميم أهداف

  املؤهلني. املعلمني جلذب تبذهلا اليت اجلهود يف املدارس ودعم التعليم نوعية حتسني



 

 

 نشر يف املعلمني به يقوم الذي يلاجلل بالدور اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تشيد املناسبة، وبهذه

 يف احلميدة واألخالق القيم وغرس واالطالع واملعرفة بالعلم العقول إلنارة اهلادفة السامية رسالتهم

 والتآخي التسامح قيم على وتربيتهم املواطنة قيم  على األجيال وتنشئة والطالبات الطالب نفوس

 دور مع تكامال وذلك اجملتمع أفراد مجيع بني األخوي والرتابط اجلميع مع وسالم حبب والتعايش

 عن بهم وينأى الوطن خدمة يف أحالمهم وحيقق لديهم الفكري االنفتاح يعزز مما الرتبية يف األسرة

 حلقوق الدولية واملعاهدات املواثيق وختالف احلنيف ديننا تعاليم مع تتفق ال قانونية غري أعمال أي

 .الطفل

 واالرتقاء املعلمني أوضاع بتحسني املوقرة احلكومة اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة وتطالب

 .املواقع خمتلف يف تربوي جهد أي عليه يقوم الذي األساس باعتبارهم إليهم، املقدمة باخلدمات
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