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شكر وتنويه

هذه املبادئ التوجيهية نتيجة عملية طويلة وشاقة تطلبت توسيعاً مستمراً لدائرة الخباء الدوليني املعنيني بالكتب املدرسية 

خاص  بشكر  ونتوجه  بنجاح.  العملية  هذه  إنجاز  يف  نوعه  من  فريداً  إسهاماً  منهم  واحد  كل  قدم  الذين  التعّلم  ووسائل 

الجماعية  مناقشاتها  مكنت  التي  والقاهرة،  والدوحة  باريس  اجتماعات  يف  الثالث  املشاركني  مجموعات  واإليسيسكو  إىل 

املتمثل يف وضع دليل عميل وسهل  التنسيق من تحقيق هدفه  الصياغة فريق  املكثفة عىل مختلف مراحل عملية  ومداوالتها 

امتنانه  عن  الفريق  ويعرب  التعليمية.  السياقات  من  متنوعة  واسعة  مجموعة  يف  يستخدم  لكي  تكييفه  يمكن  االستخدام 

الخاص للدعم املتواصل والقيادة الفكرية الدؤوبة لكل من فالك بنغل وداكمارا جورجيسكو وآالن بيكوك وكوثر كووشوك 

وعيل بوبشيت وسوزانا ف. كنودسن وستافروال فيليبو ويان ميك.
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توطئة

التعليم  ألهم نظم  التعليمية قد  األنشطة  أن يكونا يف صلب  املستدامة يجب  العاملي والتنمية  السالم  بأن  املتزايد  التسليم  إن 

إلطالق العديد من املبادرات، بدءاً بتصميم بيئات شاملة للتعّلم ووصوالً إىل محتويات املناهج. كما أن جدول أعمال التعليم 

املتزايد  التعّلم األساسية. ويف عاملنا  الثابت يف تعليم يفي باحتياجات  إنسان  تأكيد حق كل  لفرتة ما بعد 2015 يعيد أيضاً 

اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن  يف  جاء  ملا  ووفقاً  الحياة.  مدى  التعّلم  ملواصلة  فرص  إتاحة  يعني  هذا  والعوملة،  التعقيد 

»يجب أن تهدف الرتبية إىل إنماء شخصية اإلنسان إنماء كامالً«، »وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع الشعوب 

والجماعات العنرصية أو الدينية، وإىل زيادة مجهود األمم املتحدة لحفظ السالم«. ويعد نرش »مبادئ اليونسكو التوجيهية 

سياق  يف  الرؤية  هذه  تحقيق  طريق  يف  األمام  إىل  هامة  خطوة  التعلم«  ومواد  املدرسية  الكتب  خالل  من  بالتعّلم  للنهوض 

الواقع الحايل وواقع املستقبل.

عىل  للمساعدة  عام 2012  يف  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  مون،   – كي  بان  أطلقها  التي  العاملية،  أوالً«  »التعليم  مبادرة  أما 

 )1( هي:  واضحة  أهداف  ثالثة  نحو  املبادئ  هذه  فتوجه  بعده،  وما   2015 عام  إىل  للوصول  املتبقي  األخري  الشوط  قطع 

التي  املقرتحات  جانب  وإىل  العاملية.  باملواطنة  النهوض   )3( التعلم،  بجودة  االرتقاء   )2( باملدارس،  األطفال  جميع  إلحاق 

التعليم للجميع الصادر عن اليونسكو، ترمي مبادرة »التعليم أوالً« إىل إرساء أسس  العاملي لرصد  التقرير  تقدم بها فريق 

الوقت وجيهة وتحويلية. ودور  نفس  تكون يف  للتعليم  أساس رؤية شجاعة  بعد 2015 عىل  ما  أعمال فرتة  لجدول  العمل 

الكتب املدرسية والوسائل الرقمية وموارد التعّلم املنتجة محلياً يف تحقيق هذه الرؤية أمر حيوي.

املقدمة  التعليمية،  املواد  وواضعي  الرياديني  الباحثني  بعض  وأقرها  التي وضعها  والعرشون،  األربع  العامة  التوصيات  أما 

عىل هذه الصفحات، فتشكل مجموعة مرتابطة من السبل املؤدية إىل نفس الهدف. وهذه املبادئ التوجيهية التي تستند إىل 

الجنسانية  الناحية  من  متوازنة  تدريس  ومواد  مدرسية  كتب  إعداد  عىل  والنارشين  املؤلفني  تحث  التي  السابقة  التوصيات 

يف  مشاركني  بوصفهم  سواء،  حد  عىل  واملستخدمني  املنتجني  إىل  تتوجه  الدينية،  أو  اإلثنية  النمطية  القوالب  من  وخالية 

أشكال  من  واحداً  شكالً  إال  اآلن  ليست  املطبوعة  املواد  بأن  إقراراً  التوجيهية  املبادئ  تتضمن  وإذ  والتعلم.  التدريس  دورة 

وسائل التعلم، فإنها تأخذ أيضاً بعني االعتبار كامل نطاق مجموعة وسائل التعلم، بما يف ذلك الكتب املدرسية، والبمجيات 

الحاسوبية التفاعلية، واملوارد التعليمية املفتوحة.

املناهج  وتكييف  تعديل  بشأن  اليونسكو  أدوات  ملجموعة  املكوِّنة  العنارص  من  عنرصاً  التوجيهية  املبادئ  هذه  تمثل  وإذ 

فإنها  جنسانياً،  واملنحازة  والدينية  الثقافية  النمطية  القوالب  إلزالة  التعّلم  مواد  من  ذلك  وغري  املدرسية  والكتب  الدراسية 

التعّلم واختيارها واستخدامها. وبعد  الكتب املدرسية وموارد  توفر مشورة ملموسة وعملية لجميع املسؤولني عن استنباط 

لتوسيع  ومعززة  منسقة  حركة  مؤازرة  عىل  تأثريها  يساعد  أن  يف  أمل  هناك  سيكون  التطبيق،  حيز  املبادئ  هذه  تدخل  أن 

الدارسني  الثقافات، وسيمكن ذلك  الدويل والتفاهم فيما بني  التفاهم  الفقر، وتشجيع  بالتعليم، والقضاء عىل  نطاق االنتفاع 

من املشاركة كلياً يف إقامة مستقبل أكثر سالماً واستدامة.
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أوالً – مقدمة

ما الغاية من وضع املبادئ التوجيهية؟

اليوم قد استخدموه، من املحتمل  إذ يتصفح القارئ كتاباً مدرسياً يشتمل عىل دراسات اجتماعية ربما يكون أجداد طالب 

عند  فوراً  الفرق جلياً  أو خارطة؛ ويبدو  أو صورة  آخر رسم  إىل  إال من حني  يتخللها  أمام بحوث مطولة ال  أن يجد نفسه 

مقارنة ذلك مع »مجموعات برامج« التعّلم املتعددة الوسائط والجذابة برصياً واملصممة ملستوى مماثل، والتي تنطوي عىل 

مجموعة متنوعة من األساليب النصية واإلشارات واألنشطة البرصية الرامية إىل إدخال القارئ يف تجربة تعلم تفاعلية. ومع 

جانب  فإىل  موازية.  تغريات  والتعّلم  التدريس  يف  املدرسية  الكتب  دور  شهد  التكنولوجيات،  وتطور  التعليم  أساليب  تطور 

توسع  ومرونة،  انفتاحاً  أكثر  أشكال  باستخدام  التعّلم  تيسري  عىل  قادرة  للتعّلم  كوسيلة  املدريس«  »الكتاب  مفهوم  توسع 

جدول أعمال البحث يف مجال الكتب املدرسية وتطويرها أيضاً من حيث النطاق والوظيفة. أما مسألة الرسائل التي تنقلها 

هذه الوسائل اآلن فترتافق مع كيفية نقل هذه الرسائل بنجاح، وما ال يقل عن ذلك أهمية هو كيفية نهوض هذه الوسائل 

بالتعّلم عىل نحو فعال يف القرن الحادي والعرشين.

املطبوعة  التعليمية  املوارد  من  واسعة  مجموعة  ليشمل  التعلم«  »وسائل  مفهوم  نطاق  أيضاً  اتسع  املتغري،  عرصنا  وملواكبة 

واإللكرتونية والقائمة عىل اإلنرتنت، باإلضافة إىل الكتب املدرسية التقليدية وما يرافق ذلك من مواد سمعية-برصية. وتغري 

إىل حد ما عىل أخصائيني يف مجاالت بحث معينة،  الدور يقترص  أن كان  التعّلم يف يومنا هذا. وبعد  استنباط وسائل  أيضاً 

ما تتم دعوة  الكتّاب والرسامني واملصممني والخباء. وغالباً  التعّلم يف أكثر األحيان أفرقة من  أصبح اآلن مستنبطو وسائل 

املدرسني بل وحتى الدارسني إىل مراجعة املخطوطات واإلسهام بطريقة ما يف عملية إعداد وسائل التعّلم هذه.

كان  قد  الجديدة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  وانتشار  التعّلم  تجاه  والتشاركية  التفاعلية  للنهوج  الواسع  والقبول 

حافزاً لليونسكو ورشكائها لتوسيع جدول أعمال البحث ووضع املعايري يف هذا امليدان. ومع ذلك، لم تتناقص ريادة املنظمة 

اليونسكو  مهام  إن  بل  الثقافات.  بني  والتفاهم  الدويل  التفاهم  لغرض تشجيع  املدرسية وتعديلها  الكتب  يف مجال مراجعة 

بني  املساواة  منظور  من  للتمحيص  بالخضوع  التعّلم  أدوات  من  وغريها  األدوات  لهذه  سمحت  بطرق  توسعت  قد  األصلية 

الجنسني والتنوع واإلدماج والتنمية املستدامة عىل كل املستويات ويف جميع املوضوعات.

ويف عالم آخذ يف التغري الرسيع والتعقد املتزايد، نرى أن العديد من التوصيات واملبادئ التوجيهية لتحسني الكتب املدرسية 

مبادئ  قبيل  من  سابقاتها  إىل  الحالية  التوجيهية  املبادئ  تستند  وإذ  كافية.  تعد  لم  املطبوعة  الوسائل  من  وغريها  السابقة 

الدويل، وتطويرها وتعديلها  التعليم  التعليمية يف  املواد  املدرسية وغريها من  الكتب  لتطوير  التوجيهية ومعايريها  اليونسكو 

كل  لتحويل  واستخدامها  ووضعها  التعّلم  وسائل  أنواع  جميع  اختيار  يف  يشارك  فرد  لكل  مقرتحات  تقدم  فهي   ،)1995(

من املبادئ الثابتة واألفكار الجديدة إىل ممارسة عملية. وبذلك فإن املبادئ التوجيهية املنقحة واملستوفاة توّسع نطاق عمل 

اليونسكو ورشكائها السابق بطرق عملية تساعد البلدان عىل مواجهة التحديات الهائلة املتمثلة يف توفري تعليم جيد للجميع 

مدى الحياة.
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ه هذه املبادئ التوجيهية؟ إىل من تُوجَّ

هذه املبادئ التوجيهية موجهة إىل أي شخص يشارك يف وضع جميع أنواع وسائل التعّلم وتحسينها واستخدامها. وينتظر 

أن يكون املستخدمون الرئيسيون متمثلني يف واضعي وسائل التعلم، بمن فيهم مؤلفو الكتب املدرسية ومحرروها ورساموها 

إفادة واضعي الوسائل التعليمية الجديدة كاملوارد التعليمية املفتوحة،  ومصمموها ونارشوها. وترمي املبادئ التوجيهية أيضاً 

والدروس املتاحة عىل اإلنرتنت، واملواد السمعية-البرصية. أما مهنيو التعليم، بمن فيهم واضعو املناهج الدراسية واملدرسون، 

ملساعدتهم  التوجيهية  املبادئ  باستخدام  أيضاً  مهتمني  يكونون  قد  والدارسون،  األولياء  وجمعيات  الباحثون  وكذلك 

بني  ومن  اختيارها.  و/أو  املدرسية  الكتب  لوضع  املعايري  لتحديد  أخرى  وأدوات  عالية  جودة  ذات  معايري  استنباط  عىل 

املستخدمني املحتملني اآلخرين شبكات البحث وجمعيات املهنيني والجهات املانحة واملنظمات غري الحكومية، وهي جميعها 

جهات يمكن أن يكون لها دور نشط يف عمليتي وضع الكتب املدرسية واستخدامها.

أطلقتها  التي  األديان،  بني  والحوار  الجنسني  بني  واملساواة  الثقايف  التنوع  تشجيع  بشأن  الشاملة  املبادرة  إطار  وويف 

العمل  وخطة  التوجيهية  املبادئ  استعراض  مجدداً  تم  السعودية،  العربية  اململكة  مع  بالتعاون   2012 عام  يف  اليونسكو 

من  أساسياً  عنرصاً  املحّدثة  النسخة  هذه  تصبح  أن  وتقرر  الراهنة.  العاملية  القضايا  عىل  انطباقها  حيث  من  لها  املرافقة 

ومنهجية،  شاملة  بطريقة  الحاليتني  به  واالنتفاع  التعليم  جودة  مسألتي  تتناول  شاملة  أدوات  ملجموعة  املكوِّنة  العنارص 

إىل التطبيق العميل. وباإلضافة إىل املبادئ التوجيهية الحالية، تشمل مجموعة األدوات  انطالقاً من رسم السياسات ووصوالً 

الثقافية  النمطية  القوالب  إزالة  التعّلم لغرض  الدراسية والكتب املدرسية وغري ذلك من مواد  املناهج  بشأن تعديل وتكييف 

والدينية واملنحازة جنسانياً ما ييل:

الكتب املدرسية وموارد التعلم: إطار عاملي لرسم السياسات	 

دليل اليونسكو بشأن البحث يف مجال الكتب املدرسية ومراجعتها )الطبعة الثانية املنقحة واملحّدثة(	 

تعزيز املساواة بني الجنسني من خالل الكتب املدرسية: دليل منهجي	 

أداة اليونسكو لتدريب املؤلفني	 

موارد مختارة مرشوحة فيما يتصل بإعداد الكتب املدرسية )نسخة متاحة عىل اإلنرتنت(	 

طريق  عن  األدوات  ملجموعة  املكوِّنة  األخرى  العنارص  وتعزيز  إكمال  هو  واملحّدثة  املنقحة  التوجيهية  املبادئ  من  والغرض 

يف  والتعّلم  التدريس  سياقات  من  متنوعة  واسعة  مجموعة  يف  تطبيقها  يمكن  التي  العملية  املقرتحات  من  مجموعة  توفري 

جميع أنحاء العالم.

ما هي أفضل طريقة لتطبيق املبادئ التوجيهية؟

األنواع  إعداد واختيار موارد تعلم فعالة وشاملة ومبتكرة من جميع  التوجيهية يف دعم  املبادئ  الرئييس من  الغرض  يتمثل 

التدريس والتعّلم  لتيسري عمليتي  أداة  املدرسية بوصفها  الكتب  عىل  للجميع. وهي تركز أساساً  التعليم  قصد تعزيز جودة 

التقييم،  أو معايري  التدريس  أهداف  قائمة تضم  أن تكون  الغرض منها  ليس  لكن  السالم واملساواة والتفاهم.  التي تشجع 

التعليمية الوطنية واملحلية. بل بالعكس فإن الهدف من املبادئ التوجيهية  ذلك أن هذين املجالني يندرجان يف إطار النظم 

جميع  وعىل  األوضاع  جميع  يف  املشرتكة  املسائل  معالجة  طريق  عن  التعليم  جودة  اتجاه  يف  بالتقدم  النهوض  هو  الدولية 

والنظم  السياسات  عىل  حرفياً  تُفرض  أن  منها  الهدف  وليس  االتصال.  أدوات  من  متنوعة  مجموعة  باستخدام  املستويات 

التعاون  من  بروح  أشكالها  بمختلف  املعايري  الستنباط  أولية  كنماذج  و/أو  أولية  ملناقشات  كأساس  تستخدم  أن  وإنما 

الدويل وتحلياً بالقيم العاملية املشرتكة وبناء السالم.
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ثانياً – عملية التطوير

الخلفية

الكتب  إيجابي، فإن  الدارسني وإحداث تغري  إثراء حياة  »الجيدة« من قدرة محتملة عىل  املدرسية  الكتب  به  بقدر ما تتسم 

املدرسية »السيئة« تتسم بالقدرة عىل التسبب يف أذى كبري. وعىل الرغم من نُبل النوايا فإن الكتب املدرسية املثقلة والسيئة 

يمكن  املدرسية  النصوص  فإن  ذلك  من  العكس  وعىل  الدارسني.  لدى  ونفوراً  إرباكاً  تسبب  أن  يمكن  والرتتيب  التسلسل 

وجعل  املسبقة  األحكام  وتعزيز  خاطئة  معلومات  لتقديم  قصد  عن  مصممة  ولكن  الرتبوية  الناحية  من  سليمة  تكون  أن 

الدارسني مهيئني مسبقاً للتنميط السلبي. ويف هذا التاريخ الطويل للبامج والنرشات املكّرسة لرفع مستوى الكتب املدرسية 

الكتيبات  من  العديد  اليونسكو  أعدت  العالم،  أنحاء  جميع  يف  التعليمية  الدوائر  ويف  املدارس  يف  املستخدمة  التعليم  ومواد 

العرص،  وتحديات  روح  يعكس  منها  واحد  وكل  وظروفه.  بعرصه  صلة  منها  واحد  لكل  التوجيهية،  املبادئ  ومجموعات 

نهاية  ويف  والتمييز،  التحيز  لتأجيج  ُوضعت  التي  واملبّطنة،  الرصيحة  التفاهم،  إلزالة مصادر سوء  ُكّرست جميعها  ولكنها 

املطاف، النزاعات العنيفة.

نظر  ووجهات  سلبية  نمطية  قوالب  عىل  املنطوية  املواد  من  لتخليصها  املدرسية  الكتب  تنقيح  بشأن  الدويل  التعاون  أما 

وحقوق  السالم  ثقافات  تطوير  يف  هاماً  إسهاماً  اعتُب  ما  فكثرياً   ، الحرب  بعد  ما  أوروبا  سياق  يف  »اآلخر«1  عن  مشوهة 

الثنائية واملتعددة األطراف يف جميع أرجاء املعمورة، وال سيما  اإلنسان والديمقراطية. وباملثل، فإن جهود البحث والتنقيح 

يف رشق آسيا، قد سعت إىل إقامة أطر مشرتكة لألخذ باملبادئ وتشجيع التعّلم من أجل التغري االجتماعي والتعايش السلمي.

مراحل تطور املبادئ التوجيهية

استهلت  العربية،  والدول  أوروبا  شعوب  بني  والثقايف  الديني  التفاهم  سوء  عن  الناتج  أحياناً  املضطرب  للتاريخ  نظراً 

اليونسكو نشاطاً يف عام 2007 يف إطار برنامجها الخاص بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة بهدف 

الخباء  اجتماع  وُعقد  التعليمية.  واملواد  املدرسية  والكتب  الدراسية  املناهج  خالل  من  املتبادل  واالحرتام  السالم  تشجيع 

األقاليمي األول، »التفّكر يف السالم والعمل عىل بنائه من خالل التصميم اإلبداعي للكتب املدرسية«2 يف باريس لالتفاق عىل 

موضوعات أساسية ووضع خارطة لعملية وضع املبادئ التوجيهية. ويف عام 2008 ُعقدت حلقة متابعة بالدوحة لصياغة 

اجتماع  توصيات  أعقاب  يف  والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة   – اليونسكو  برنامج  إطار  يف  التوجيهية  املبادئ 

املنظمة  ممثلو  فيهم  بمن   – باريس  اجتماع  يف  الذين شاركوا  الخباء  عىل  املرشوع  هذا  يوزع  أن  عىل  االتفاق  وتم  باريس. 

اليونسكو،  لدى  املغربية  الوطنية  واللجنة  اليونسكو،  لدى  الفرنسية  الوطنية  واللجنة  والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية 

املدرسية والوسائل  بالكتب  الخاصة  للبحوث  الدولية  التاريخ، والرابطة  األوروبية ملدريس  إيكريت، والرابطة  ومعهد غيورغ 

قدمها  التي  واملقرتحات  التعليقات  إىل  املجموعة وضمها  هذه  عن  املنبثقة  واملقرتحات  التعليقات  بني  الجمع  وتم  التعليمية. 

لالطالع عىل الخلفية التاريخية لعمل عصبة األمم واليونسكو بشأن تنقيح الكتب املدرسية، انظر:  1 
Pingel )1999(, UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision, pp. 6-7.

لالطالع عىل كامل التقرير، انظر »التفّكر يف السالم والعمل عىل بنائه من خالل التصميم اإلبداعي للكتب املدرسية« )2007(  2 
 http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001612/161254a.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001612/161254a.pdf
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أوروبا  مجلس  قبيل  من  الرشيكة  واملنظمات  لليونسكو،  الوطنية  واللجان  امليدانية،  والشبكة  باملقر  اليونسكو  يف  الزمالء 

االجتماعني  من  مختارين  مشاركني  من  يتألف  تحريري  استشاري  فريق  وأنشئ  أفريقيا.  يف  التعليم  تطوير  ورابطة 

التحضرييني إلدماج املعلومات والتعليقات الواردة وتوجيه عملية وضع اللمسات األخرية.

لتعزيز  توجيهية  )»مبادئ  القاهرة  يف  عقد  ثالث  اجتماع  عىل  الثانية(  )املسوّدة  املنقحة  التوجيهية  املبادئ  ُعرضت  ثم 

خباء  الفريق  هذا  وضم   .)2009 يونيو  حزيران/   23-21  – التعلم«  ووسائل  املدرسية  الكتب  خالل  من  التعليم  نوعية 

ليتجاوز  النشاط  نطاق  وّسع  مما  أفريقيا،  يف  التعليم  تطوير  ورابطة  أفريقيا(  )جنوب  للتعليم  االستئماني  الصندوق  من 

نطاقه األقاليمي األصيل. وُكلف فريق الخباء املوّسع باستعراض مبادئ الدوحة التوجيهية واستنباط »خطة عمل« لنرشها 

وتنفيذها وتقييمها )انظر الذيل ألف، الصفحة 14 من هذه الوثيقة(.

وجاهة املبادئ التوجيهية وصلتها بأولويات التعليم الحالية واملقبلة

دعماً ألولويات اليونسكو يف مجال التعليم3، وتماشياً مع املبادئ الرئيسية املحددة يف وثيقة السياسات العامة املنقحة بشأن 

الكتب املدرسية وموارد التعلم،4 ترمي املبادئ التوجيهية إىل املساعدة عىل مواجهة التحديات املحددة يف جدول أعمال فرتة 

التعّلم  وسائل  هيكلة  عىل  جذرية  تغيريات  إدخال  من  بد  فال  تنجح  أن  الجهود  لهذه  أريد  ما  وإذا   5.2015 عام  بعد  ما 

ومضمونها وأساليب توفريها دعماً ملفهوم موّسع للتعليم بوصفه عملية تحويلية تتواصل مدى الحياة.

الرتبوية  الناحية  من  وسليمة  الثقافية  الناحية  من  ووجيهة  املالئم  املستوى  عىل  تعليمية  مواد  واستخدام  تطوير  ويعد 

التطرق  عن  فضالً  األهداف،  هذه  تحقيق  صوب  التقدم  يف  لإلرساع  أساسيني  أمرين  الجيد  التعّلم  تيرس  وأشكال  وبلغات 

مبادرة  يف  أعلن  للجميع،  التعليم  مبادرة  من  املستفادة  الدروس  إىل  وباالستناد  بعد 2015.  ما  لفرتة  التعليم  عمل  لبنامج 

إلحاق جميع   )1( ييل:  بما  الدولية  التعهدات  وإنعاش  العزم عىل تجديد  املتحدة6  لألمم  العام  العاملية لألمني  أوالً«  »التعليم 

األطفال باملدارس، )2( االرتقاء بجودة التعلم، )3( النهوض باملواطنة العاملية.

من  و)3(   )2( للهدفني  وال سيما  املتجددة،  الجهود  لهذه  وحيوي  مبارش  كدعم  واملحّدثة  املنقحة  التوجيهية  املبادئ  وتوفر 

مبادرة »التعّلم أوالً« العاملية، وتظل يف نفس الوقت وجيهة الصلة بجميع تعهدات وأولويات اليونسكو السابقة.

انظر »الكتب املدرسية وموارد التعلم: إطار عاملي لتطوير السياسات العامة« )2013(، الصفحتان 9 و10   3
املرجع نفسه، الصفحة 7   4

املرجع نفسه، الصفحتان 25 و26   5
 /http://www.globaleducationfirst.org انظر  6

http://www.globaleducationfirst.org


13

ثالثاً – املبادئ التوجيهية لتعزيز التعّلم من خالل 
الكتب املدرسية وموارد التعلم

املبادئ التنظيمية

والعرشين  األربعة  التوجيهية  املبادئ  بلغة  االحتفاظ  إىل  االستعراض،  وعملية  الصياغة  مراحل  جميع  يف  املشاركون،  سعى 

إطار ثالثة مبادئ رئيسية يستجيب  املبادئ يف  تنظم هذه  أن  التخطيط،  والفعالة. وتقرر، خالل عملية  الواضحة والعملية 

التنمية املستدامة. ومن حيث قدرة املبادئ عىل  الرامية إىل بناء السالم وتشجيع  كل واحد منها مبارشًة ألولويات اليونسكو 

تعزيز جودة التعّلم دعماً لهذه األولويات، يمكن تلخيص املبادئ الثالثة عىل النحو التايل:

يجب أن تخدم الكتب املدرسية وموارد التعّلم األغراض التالية:

النهوض بجودة التعليم لجميع الدارسني،	 

تشجيع القيم واملواقف واملهارات لتعّلم كيفية العيش معاً؛	 

تمكني الدارسني من التفكري وبناء السالم عىل الصعيد الدويل.	 

وهذه املبادئ املتداخلة بطبيعة الحال تشكل األساس املفاهيمي لنهج متكامل يعيد تأكيد دور اليونسكو القيادي التقليدي 

العمل  يعّجل  أن  املأمول  ومن  النوعية.  الجيدة  التعّلم  وموارد  املدرسية  الكتب  توفري  دعم  يف  الوقت  نفس  يف  إليه  ويُستند 

لأللفية  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  صوب  قدماً  امليض  واملحّدثة  املنقحة  التوجيهية  املبادئ  هذه  عىل  القائم  النشاط  املتجدد 

االنتفاع  يف  إنسان  لكل  األسايس  الحق  إعمال  عن  فضالً   ،)2015 عام  بعد  ما  )لفرتة  وتجاوزها  للجميع  التعليم  وأهداف 

بالتعليم الجيد.

 املبدأ 1: النهوض بجودة التعليم لجميع الدارسني

لكي يتسنى تعزيز جودة التعليم للجميع، ينبغي أن يراعى يف الكتب املدرسية وموارد التعّلم ما ييل:

تيسري التعّلم الذي له أهمية من حيث احتياجات الدارسني وتطلعاتهم ويدعم نتائج املناهج املدرسية؛  )1(

السياقات  عىل  تطبيقها  وكيفية  العامة  املفاهيم  عىل  الرتكيز  عىل  الطالب،  عن  فضالً  امليرسين،  أو  املدرسني  تشجيع   )2(

املحلية، مع مراعاة احتياجات ومصالح مجتمعاتهم؛

الوقت  نفس  ويف  التعليمية،  املفاهيم  وتسلسل  ونطاق  النصوص  قراءة  وسهولة  الدارسني  نمو  مستويات  مراعاة   )3(

تيسري عمليات التعلم7؛

أساليب  وتنوع  وقدراتهم،  الدارسني  احتياجات  مختلف  لتلبية  والعرض  املضمون  نماذج  بني  بالتمييز  السماح   )4(

تعلمهم، ولغاتهم، وخلفياتهم الثقافية، واهتماماتهم؛

بدءاً بحفز الطالب، واكتساب معلومات جديدة، وتعزيز املفاهيم وتطبيقها يف الحياة اليومية، وتقييم التقدم املحرز يف تحقيق أهداف التعّلم.  7
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وتجاربهم  الجديدة  واالكتشافات  الحالية  التظاهرات  يف  إلرشاكهم  للدارسني  والدعم  املتعددة  الفرص  توفري   )5(

الشخصية8، بوصفها وسائل ملزمة لتحقيق أهدافهم التعليمية وبناء طاقاتهم ملواصلة التعّلم مدى الحياة؛

استثارة ممارسات تدريس وتعلم تتمحور حول الدارسني وتقوم عىل أساس املشاركة ولها وجهة عملية لحفز اإلبداع   )6(

وتشجيع الدارسني عىل التفكري النقدي وتفيض إىل مهارات أعىل يف التفكري يف كل مجال من املجاالت املواضيعية؛

األخذ باملقرتحات املتعلقة بكيفية إظهار ترابط مختلف مجاالت املضمون، وتحديد املوضوعات الشاملة لعدة مناهج   )7(

مدرسية وإبراز كيفية إدماج موارد التعّلم األخرى9 يف عمليات التدريس والتعلم؛

املحيل  املستوى  عىل  فيها  نعيش  التي  املتغرية  السياقات  تعكس  كي  آخر  إىل  حني  من  والتحديث  للتنقيح  الخضوع   )8(

والوطني واإلقليمي والدويل.

ً  املبدأ 2: تعزيز القيم واملواقف واملهارات الالزمة لتعّلم العيش معا

لكي تصبح الكتب املدرسية وموارد التعّلم أدوات أكثر فعالية لتعّلم العيش معاً، ينبغي أن يراعى فيها ما ييل:

املتبادل  واالحرتام  النزاهة  ثقافة  زرع  طريق  عن  املستدام  السالم  تشجع  التي  واملواقف  واملهارات  القيم  تعزيز   )1(

واملساواة والعيش يف وئام مع البيئة؛

منهجية  بطريقة  املدرسية  املناهج  يف  والتعّلم  التدريس  يف  السالم  بناء  أنشطة  من  ذلك  التعاوني وغري  التعّلم  إدماج   )2(

وبناءة؛

إعطاء صورة واقعية ومتوازنة وقائمة عىل االحرتام عن مختلف الفئات االجتماعية والثقافية والدينية، وال سيما منها   )3(

عىل  تقوم  بطريقة  التعّلم  وموارد  املدرسية  الكتب  يف  وتقدم  بانتظام  تمثيلها  يساء  أو  ناقصاً  تمثيالً  تمثل  التي  تلك 
قوالب نمطية؛ وبخاصة الفتيات والنساء واملعوقون وأفراد األقليات املهمشة؛10

االستلهام باألمثلة اإليجابية لكيفية إدارة الفئات االجتماعية والجماعات اإلثنية والثقافية املتنوعة للعيش معاً يف وئام   )4(
وبطرق تعود باملنفعة املتبادلة؛11

الرتكيز عىل القيم الثقافية واالجتماعية والدينية12 التي تدعم التعايش السلمي، وتفادي جلب االنتباه الذي ال لزوم له   )5(

إىل االختالفات التي يمكن أن تؤدي إىل توتر وإىل تعزيز القوالب النمطية السلبية؛

أو  غضباً  تثري  أن  يمكن  التي  للجدل13  املثرية  املسائل  بشأن  الخالفات  وتسوية  املناقشات  إدارة  بمقرتحات  األخذ   )6(

حسداً أو كراهية داخل القاعة الدراسية وداخل املجتمع املحيل؛

إدراج أو اقرتاح سبل إلدماج الفنون املحلية والتقليدية واألساليب الرتبوية )مثل رواية الحكايات واأللعاب واملوسيقى   )7(

واملرسح( بطرق تسّهل املناقشات املثرية للتفكري واملؤدية إىل اكتساب قيم ومهارات ومواقف لتعّلم العيش معاً؛

م لالستجابة عىل  وذلك مثالً عن طريق استكمال الكتب املدرسية التقليدية بمواد محلية يضعها املدرسون أو امليرسون بمشاركة الدارسني وتصمَّ  8
نحو أوثق ألوضاع مجتمع الدارسني واحتياجاته وتطلعاته.
بما يف ذلك الوسائل اإللكرتونية واملوارد التعليمية املفتوحة.  9

بما يف ذلك األقليات اإلثنية والعرقية، والسكان األصليون، ومجموعات الرّحل، وغجر الروما، وسائر الفئات املهمشة اجتماعياً و/أو اقتصادياً.  10
دون إهمال املراعاة الواجبة ألسباب النزاعات وأطوارها ونتائجها )يف املايض والحارض(.  11

من قبيل التضامن االجتماعي والعمل الخري واألمانة والتعاون والتضحية واحرتام الحقوق واملعتقدات والهويات الثقافية لآلخرين.  12
مثاًل استخدام أدوات من قبيل »خارطة طريق للتنوع«، والعروض املرسحية، والرسوم أو الصور، لتقديم املوضوعات الخالفية.  13
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بما يزيد  والتعددية،  للسياق  واملراعية  واملرنة  السلسة  والثقافية  الشخصية  الهويات  لبناء  الدارسني  فهم  يف  اإلسهام   )8(

الوعي بسبل وضع املسائل أو الخالفات التي تنشأ يف الحياة اليومية يف منظور أوسع.

 املبدأ 3: تمكني الدارسني من التفكري والتأمل وبناء السالم عىل الصعيد الدويل

فيها  يراعى  أن  ينبغي  الدويل،  الصعيد  عىل  السالم  بناء  تشجع  أن  التعّلم  وموارد  املدرسية  للكتب  يتسنى  لكي 

ما ييل:

الجنسني،  بني  واملساواة  اإلنسان15،  لها14 يف مجاالت حقوق  واالستجابة  الدولية  والتعهدات  باالتفاقات  الوعي  زيادة   )1(

والتنوع الثقايف، وحماية البيئة؛

عرض  طريق  عن  البرشية  يف  والثقافات16  الحضارات  مختلف  إسهامات  تقدير  وتعزيز  التنوع  احرتام  تشجيع   )2(

النظرة  وتيرس  والثقافية  االجتماعية  الفروق  تثمن  بطرق  واألمم  الثقافات  من  واسعة  إىل مجموعة  املنتمي  املضمون 

اإليجابية إىل »اآلخر« وتشجع الحوار بني الثقافات؛

تمكني الدارسني من تكوين فهم ناقد ألهم مفاهيم الهوية البرشية، مثل »العشرية« و«القبيلة« و«البلدة« و«األمة«17   )3(

و«العرق« و«اإلثنية« و«املجتمع املحيل« يف عالم آخذ يف العوملة عىل نحو متزايد؛

تطوير عمليات الوعي والتفكري املتعلقني بالتاريخ لدى الدارسني بهدف التسليم بمختلف عمليات رسد الوقائع ووجهات   )4(

النظر التاريخية فيما يخص القضايا واألحداث العاملية، والتحقيق يف هذه العمليات ووجهات النظر وتقييمها؛

تشجيع التفاهم الدويل عن طريق وضع املنظور املحيل والوطني يف النطاق العاملي األوسع؛ وذلك مثالً عن طريق عرض   )5(
وجهات نظر متعددة بشأن أحداث أو وقائع بعينها، فضالً عن األمثلة عن صورة بلد وثقافة ما يف أعني اآلخرين؛18

والتقاليد  العالم  أديان  بني  والرتابط  التفاعل  عىل  الرتكيز  مع  األديان  لتدريس  مقارن  نهج  اعتماد  عىل  التشجيع   )6(

الفلسفية عب الزمان واملكان؛

واملهارات  املواقف  تشجع  بطرق  الحروب  أو  النزاعات  ونتائج  أسباب  تستكشف  التي  لألنشطة  مخططات  إدراج   )7(
للوقاية من النزاعات وبناء السالم واملواطنة العاملية داخل القاعة الدراسية وخارجها؛19

واإلملام  واإلبداع  الناقد  والتفكري  البحث  ألغراض  الدارسني  قدرات  لبناء  الالزمة  باألدوات  وامليرسين  املدرسني  تزويد   )8(

بوسائل اإلعالم واالبتكار، فضالً عن استخدام التكنولوجيا بطرق تمكن الدارسني من مواكبة تأثري العوملة يف حياتهم 

اليومية تأثرياً فعاالً.

انظر القسم الثاني من هذه الوثيقة، »اإلطار املعياري« )الصفحتان 6 و7( لالطالع عىل قائمة بهذه االتفاقات والتعهدات.  14
بما يف ذلك حقوق املرأة والطفل والسكان األصليني واألقليات واملعوقني.  15

مثل اإلسهامات التي قدمها علماء الحضارة اإلسالمية إىل الحضارات الغربية، واملعارف التقليدية للسكان األصليني يف حماية البيئة واستدامتها،   16
واالكتشافات العلمية يف الصني، مثل الورق والعربة اليدوية والبوصلة.

مثاًل عن طريق تفادي استخدام الخرائط التي تعطي انطباع عدم تغري الحدود واألقاليم اإلثنية، إلخ...  17
مثاًل من وجهة نظر البلدان املجاورة، أو األعداء التقليديني، أو البلدان املتنافسة، والشتات، واملجتمع الدويل.  18

مثل املشاركة يف مشاريع التاريخ الشفوية مع مجموعات املهاجرين الوافدين حديثاً املشاركني يف أنشطة ومباريات الرشاكات املدرسية عن بعد،   19
واملشاركة يف مناقشة القوالب النمطية اإلثنية املوجودة يف وسائل اإلعالم.
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رابعاً - اعتبارات إضافية

من  موسع  فريق  الحق  وقت  يف  استعرضها  التي  والعرشين،  األربعة  التوجيهية  املبادئ  صياغة  عىل  العمل  إىل  باإلضافة 

أن  عىل  الرأي  يف  اتفاقهم  إىل  وباالستناد  التالية.  املالحظات  الدوحة  يف   2008 عام  عمل  حلقة  يف  املشاركون  أبدى  الخباء، 

تراعى هذه  أن  التعلم، يجب  تظاهرات ونظم  نجاح  إنما هي فقط عنرص من عنارص  الوسائل  من  املدرسية وغريها  الكتب 

االعتبارات أيضاً يف توجيه السياسات اإلقليمية والوطنية واملحلية ألغراض التطوير والتوزيع واالستخدام.

ألف – اعتبارات تشجيع االستخدام الفعيل للكتب املدرسية وموارد التعلم:

تدريب )املدرسني وامليرسين( عىل دور هذه املوارد يف عملية التدريس - التعّلم؛  )1(

توجيه رسائل مبارشة إىل مستخدمي املوارد التعليمية املفتوحة بتوفري مبادئ توجيهية ومقرتحات بشأن استخدامها   )2(

الفعال كأدوات للتعّلم؛

بوقت  االعتماد  تاريخ  قبل  املواد  من  كاملة  بمجموعة  لالنتفاع  الالزمة  املوارد  وتوفري  واالختيار  للتقييم  عينات  توافر   )3(

طويل؛

التواصل  ومواقع  اإللكرتونية  املدونات  خالل  من  الجيدة  املمارسات  تشاطر  ذلك  يف  بما  املستمر،  الوظيفي  التطور   )4(

االجتماعي، لتطوير مهارات املدرسني وامليرسين لتمكينهم من االستخدام األمثل للموارد املتاحة؛

إتاحة الفرص للمدرسني والدارسني واملجتمعات املحلية للمساهمة يف تقييم املواد القائمة فضالً عن عمليات تحسني   )5(

الكتب املدرسية؛

التيسري  يف  بالدعم  وامليرسون  املدرسون  فيها  البحوث ويحظى  تقّرها  والتي  البحث  القائمة عىل  التعّلم  موارد  تنمية   )6(

ويف تقديم املعلومات؛

إعداد مواد التعّلم والقراءة ونرشها عىل نطاق واسع20 من خالل التكنولوجيات الجديدة التي يمكن أن توفر مجموعة   )7(

من أشكال الدعم، وال سيما للمواطنة العاملية والتفكري الناقد، متى استخدمت استخداماً جيداً وبعناية؛

الدارسني  أفراد مجتمع  املدرسني والدارسني واألولياء واملديرين وسائر  لتمكني  أدوات )نماذج( سليمة وعملية  توفري   )8(

من تقييم جودة الكتب املدرسية ومواد التعلم؛

من  وغريها  الجديدة  املدرسية  الكتب  لتحليل  األكاديمية  املؤسسات  داخل  التعّلم«  لوسائل  مستقلة  »مختبات  إنشاء   )9(

موارد التعّلم وتجريبها وتقييمها.

مثاًل من خالل موقع الدروس املفتوحة ملعهد ماساشوستس للتكنولوجيا www.ocw.mit.edu أو مكتبة األطفال الدولية املتعددة اللغات عىل   20
 www. en.childrenslibrary.org :املوقع

http://www.ocw.mit.edu
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باء – اعتبارات اإلنتاج واالختيار والتوزيع املنصف للكتب املدرسية وموارد التعّلم:

إعداد واعتماد مواد جديدة وتوضيح صلتها بالفلسفة واألهداف واملضمون واملنهجية وتقييم املناهج الدراسية؛  )1(

توافر جميع املوارد بلغة أو لغات يفهمها الدارسون؛  )2(

املعززة والبديلة  االتصال  للمكفوفني وطرق ووسائل وأشكال  الباي  لغة  املوارد باستخدام  إعداد كميات مالئمة من   )3(

املوجهة نحو احتياجات الدارسني املعوقني؛

مالءمة وجودة طريقة العرض والبنط والصور اإليضاحية والرسوم البيانية، والتوازن املالئم بني املستويات فيما بني   )4(

العروض املرئية والنص؛

الحد الزمني املخصص إلعطاء الدروس من حيث الكم والكيف؛  )5(

تفادي التداخل والتكرار؛ والسماح بالحرية واإلبداع للدارسني واملدرسني أو امليرسين؛  )6(

بالنسبة إىل الوسائل التعليمية املطبوعة، ضمان جودة العمليات قبل الطباعة وبعدها؛  )7(

البيانية  والرسوم  السمعية  )القنوات  املطبوعات  غري  االتصال  قنوات  جودة  تأمني  اإللكرتونية،  الوسائل  إىل  بالنسبة   )8(

والفيديو والصور املتحركة(؛

بالنسبة إىل املوارد عىل الشبكة، تيسري الوصول والتصفح؛  )9(

الطيف  كامل  إىل  واسع  نطاق  عىل  الوصول  إمكانية  وبالتايل  التكلفة  انخفاض  تكفل  بطرق  والتوزيع  اإلنتاج   )10(

االجتماعي داخل البلدان وفيما بينها.

جيم - اعتبارات تتعلق بأنشطة بناء القدرات

لتعّلم  واملهارات  واملواقف  القيم  وتشجع  التعّلم  تعزز  شاملة  مواد  ابتكار  عىل  املدرسية  الكتب  منتجي  قدرة  تطوير   )1(

العيش معاً وتمكني الدارسني من التفكري وبناء السالم عىل الصعيد الدويل؛

دعم تدريب فرق تأليف وتقييم تتألف من أخصائيني يف املناهج الدراسية ومنهجيات التدريس، وخباء يف املضمون   )2(

والرسامني،  والباحثني،  والشبكة،  املتعددة  الوسائط  ومطوري  إلخ(،  اللغة،  وعلماء  واملؤرخني  الفالسفة  )مثل 

ومصممي الرسوم البيانية، واملحررين، واملدرسني، والدارسني؛

إعمال التدريب التقني للمدرسني ومدريس الكبار الستنباط واستخدام موارد تعليمية مفتوحة عالية الجودة ووسائل   )3(

إلكرتونية ومواد تكميلية محلية اإلنتاج لتعزيز التعّلم املتميز وتعزيز بناء املهارات عىل املستوى املالئم.
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الذيل ألف: خطة العمل املوىص بها

الخلفية

أعده  الذي  األصيل  املرشوع  إىل  أدناه،  املعروضة  وتقييمها،  وتنفيذها ورصدها  التوجيهية  املبادئ  لنرش  العمل  تستند خطة 

شكلها  يف  أيضاً،  واملستوفاة  املنقحة  العمل  خطة  وتراعي   .)2009 يونيو  )حزيران/  القاهرة  يف  الدوليني  الخباء  فريق 

مبادرة  إطار  يف   2012 سبتمب  أيلول/  يف  بباريس  ُعقد  الذي  السياسات  اجتماع  يف  إثارتها  تمت  التي  االعتبارات  الحايل، 
جديدة بشأن املناهج الدراسية والكتب املدرسية تمولها اململكة العربية السعودية.21

العنارص املكونة لخطة العمل

التوجيهية،  املبادئ  )1( نرش  ييل:  ما  أجل  من  عملية  توصيات  بها  املوىص  العمل  خطة  من  األوىل  الثالثة  األجزاء   تقدم 

)2( تنفيذها، )3( رصدها وتحديثها. ويقرتح القسم األخري خططاً للتوجه املقبل وألشكال التكييف اإلقليمية، عىل التوايل.

 1 - نرش املبادئ التوجيهية

أوروبا  واستخدامها يف  أجل نرشها فوراً  الفرنسية والعربية من  إىل  اإلنجليزية  من  أوالً  التوجيهية  املبادئ  أن ترُتجم  ينبغي 

نطاق  توسيع  ينبغي  املستقبل،  ويف  الكبى.  الصحراء  جنوب  الواقعة  األفريقية  والبلدان  العربية  والدول  الشمالية  وأمريكا 

التعايف من نزاع. وينبغي  أو هي يف طور  النرش بحيث يشمل جميع املناطق، مع إعطاء األولوية للمناطق التي تشهد نزاعاً 

األخرى  الثالث  الرسمية  املتحدة  األمم  بلغات  والعربية،  الفرنسية  إىل  األولية  ترجمتها  بعد  التوجيهية،  املبادئ  تتاح  أن 

تبديه  ملا  ووفقاً  الستخدامها  تمهيداً  الفرعية  واملناطق  املناطق  يف  إضافية  لغات  تليها  والصينية(،  والروسية  )اإلسبانية 

اللجان الوطنية لليونسكو ووزارات الرتبية والتعليم من اهتمام بذلك.

التابعة  الوثائقية  البيانات  اإلنرتنت من خالل قاعدة  الرتجمات يف شكل مطبوع ويف شكل متاح عىل  أن توفر جميع  ويجب 

وامليدانية.  اإلقليمية  اليونسكو  مكاتب  مع  بالتنسيق  املطبوعة  النسخ  عدد  عىل  االتفاق  ويجري   .UNESDOC لليونسكو 

وسريسل مقر اليونسكو التصميم املوحد لصفحات املبادئ التوجيهية إىل جميع املؤسسات واملجموعات اإلقليمية األخرى.

ويف السياق اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني، ينبغي أن تشمل الجهات املتلقية للمبادئ التوجيهية املنشورة ما ييل:

املرشوع املشرتك بني اليونسكو واململكة العربية السعودية إلعداد مجموعة أدوات شاملة بشأن تعديل وتكييف املناهج الدراسية والكتب املدرسية   21
وغري ذلك من مواد التعّلم إلزالة القوالب النمطية القائمة عىل أساس الثقافة والدين ونوع الجنس، وتعد هذه الوثيقة مكّوناً من مكّونات مجموعة 

األدوات هذه.
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السلطات الحكومية )راسمو السياسات، ووزارات التعليم، ومراكز املناهج الدراسية والكتب املدرسية(؛	 

معاهد البحث األكاديمي، وجمعيات املهنيني وشبكاتهم؛	 

مؤسسات تدريب املدرسني ومدربو املدرسني )قبل الخدمة وأثناءها(؛	 

املنتجون )النارشون واملؤلفون واملحررون ومصممو الكتب(؛	 

الجمعيات غري الحكومية التي تنتج موارد تعلُّم وتستخدمها؛	 

واضعو الوسائل التعليمية )بمن فيهم واضعو وسائل التعّلم عن بُعد واملوارد التعليمية املفتوحة(؛	 

جمعيات األولياء )حيثما ُوجدت وتسنى الوصول إليها(.	 

من  ومحلياً  اإلعالن عنهما عىل نطاق واسع عاملياً  فينبغي  األدوات( ونرشها  التوجيهية )وكامل مجموعة  املبادئ  أما إصدار 

الكتب.  ومعارض  املؤتمرات  قبيل  من  األخرى  املتاحة  القنوات  وعب  اإلنرتنت،  عىل  واإلعالنات  الصحفية،  البيانات  خالل 

إيكريت،  غيورغ  )معهد  الرئيسيني  الرشكاء  عن  فضالً  واأللكسو،  واإليسيسكو  اليونسكو  دعوة  الصدد  هذا  يف  وينبغي 

والرابطة الدولية للبحوث الخاصة بالكتب املدرسية والوسائل التعليمية، ورابطة تطوير التعليم يف أفريقيا( للعمل كقنوات 

للنرش عن طريق تجنيد شبكاتها الدولية.

طريق  عن  قدماً  العملية  دفع  يف  رئيسياً  دوراً  املناطق  من  منطقة  كل  من  الخباء  فريق  أعضاء  يؤدي  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

القائمة  الشبكات  نطاق  توسيع  يمكن  املثال،  سبيل  فعىل  بالفعل.  موجودة  الشبكات  هذه  تكون  ال  حيثما  شبكات  إقامة 

لتشمل مجموعة أوسع من املستخدمني املحليني أو املجموعات الفرعية حسب اللزوم وعند اإلمكان.

وبعد نرش املبادئ التوجيهية باإلنجليزية والفرنسية والعربية، ينبغي القيام بطباعتها محلياً حيثما توافرت القدرات لذلك. 

اليونسكو  مكاتب  مع  بالتنسيق  التخزين،  عن  أيضاً  مسؤولة  الطباعة  عن  املسؤولة  املحلية  املؤسسات  تكون  أن  ويجب 

امليدانية ورشكائها  املكاتب  مع شبكة  بالتنسيق  والتمويل  للنرش  اسرتاتيجيات محددة  استنباط  وامليدانية. وسيتم  اإلقليمية 

املحليني.

 2 - التنفيذ

لواضعيها  توجيهية  مبادئ  التعلم:  وموارد  املدرسية  »الكتب  من  متداولة  واحدة  نسخة  إال  هناك  تكون  أال  املفروض  من 

واملحلية  والوطنية  اإلقليمية  ودون  اإلقليمية  االحتياجات  مع  مكيفة  نسخ  إيجاد  ينبغي  بل  يمكن  أنه  غري  ومستخدميها«؛ 

الجيدة  املمارسات  أمثلة  لتجميع  منطلقاً  النسخ  هذه  تستخدم  أن  أمل  عىل  امليدانية،  اليونسكو  مكاتب  مع  بالتنسيق 

)ومنها  املستخدمني  مجموعات  بحسب  األمثلة  تجميع  ويمكن  وتديره.22  اليونسكو  تنشئه  منب  خالل  من  وتشاطرها 

وأولياء  واملدرسني،  اإللكرتونية،  الوسائل  ومنتجي  الدراسية،  املناهج  وأخصائيي  املدرسية،  الكتب  مؤلفي  مجموعات  مثالً 

ملثل  ميزانية  إىل  ستحتاج  اإلقليمية  املجموعات  فإن  للتنفيذ،  حيوي  والداخيل  الخارجي  الشبكي  الربط  أن  وبما  الطالب(، 

للربط الشبكي عىل املستويني  هذه األنشطة. وينبغي لليونسكو أن تعرض اسرتاتيجية للتنفيذ لها ميزانيتها الخاصة دعماً 

عىل  واملدونات  اإلقليمية  الخباء  اجتماعات  إطار  يف  وذلك  سواء؛  حد  عىل  لوجه  ووجهاً  اإلنرتنت  عىل  والوطني،  اإلقليمي 

اإلنرتنت و/أو مجموعات النقاش اإللكرتوني املبارش، عىل سبيل املثال.

تعد املنابر املحّدثة وقنوات االتصال املوسعة إلتاحة االطالع عىل نتائج البحوث واملوارد واملمارسات الجيدة والحلول املبتكرة من بني أساليب   22
العمل املقرتحة يف وثيقة اليونسكو املحّدثة واملنقحة لسياسات الكتب املدرسية »التعّلم عب الحدود« )2013(، 25 
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 3 - الرصد والتحديث

الداخيل )1( الرصد  هما:  اسرتاتيجيني  عنرصين  إىل  تقسيمه  ويجب  التنفيذ  عملية  من  أساسياً  جزءاً  الرصد   يعد 

)تقييم  والتنفيذ  النرش  عملية  بتقييم  متواصل،  نحو  عىل  القيام،  هو  الداخيل  الرصد  من  والهدف  البحث.  أنشطة  و)2( 

مقارنًة  التنفيذ  بعد  التوجيهية  املبادئ  تأثري  قياس  يف  أخرى،  جهة  من  البحث،  مرشوع  من  الهدف  ويتمثل  اإلسهام(. 

باملؤرشات املحددة مسبقاً.

املتخذة ونتائج  املتعلقة باإلجراءات  البيانات  الخباء اإلقليمية بتجميع  أفرقة  الداخيل قيام  الرصد  ومن املفروض أن يتطلب 

غيورغ  معهد  مع  بالتعاون  اإليسسكو،  اليونسكو/  تقوم  أن  نقرتح  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  املتلقني.  واستجابة  التوزيع 

أفريقيا، بوضع  التعليم يف  التعليمية ورابطة تطوير  املدرسية والوسائل  بالكتب  الخاصة  للبحوث  الدولية  إيكريت والرابطة 

بتلك  التوجيهية  للمبادئ  النرش األويل  )باإلنجليزية والفرنسية والعربية( بعد  إلكرتونياً  للرصد يوزع  مرشوع نموذج داخيل 

مقر  إىل  وإحالتها  البيانات  هذه  إىل  باالستناد  األنشطة  عن  سنتني  كل  تقارير  إصدار  ذلك،  بعد  ويتعني،  الثالث.  اللغات 

اليونسكو وتوزيعها يف األقاليم الخمسة التي تحددها اليونسكو، ومناقشتها يف اجتماعات املتابعة لفريق الخباء الدوليني.

التي  املناطق  من  منطقة  كل  من  باحثني  من  يتألف  دويل  بحث  فريُق  دورياً  الخارجي  البحَث  يتوىل  أن  أيضاً  وينبغي 

تستخدم فيها املبادئ التوجيهية. وتكون مهمة هذا الفريق األساسية تحليل البيانات املجمعة من عمليات التنفيذ اإلقليمية، 

التطورات  التنقيح مع مراعاة  التوجيهية ملزيد من  املبادئ  واستنباط بارامرتات ومؤرشات للبحث، ومناقشة مسألة إخضاع 

جديدة  بحث  وأدوات  تصاميم  استنباط  بمهمة  أيضاً  األفرقة  هذه  تكلف  أن  يمكن  الوقت،  مرور  ومع  التقنية.  واالبتكارات 

لهذا  مشرتكاً  تمويالً  األفرقة  هذه  مثل  يف  األساسيون  األعضاء  يلتمس  أن  اقرُتح  وقد  وتشاطرها.  وتحليلها  النتائج  لجمع 

النشاط من برنامج املشاركة التابع لليونسكو من خالل اللجان الوطنية لليونسكو.

 4 - تقديم التقارير والتخطيط للمستقبل

إن تقديم التقارير والتخطيط للمستقبل، بما يفيض إىل تحديث أو توسيع املبادئ التوجيهية، أمران أساسيان للحفاظ عىل 

والتكنولوجيات  واالحتياجات  والتعهدات  الجديدة  التعليمية  األولويات  أن  ذلك  للتطورات،  ومواكبتها  املبادئ  هذه  وجاهة 

لليونسكو  التابع  الدوليني  الخباء  فريق  إىل  الخارجي  والبحث  الداخيل  الرصد  تقارير  تقدم  أن  ويجب  باستمرار.  تتطور 

فريق  عىل  يتعني  التوجيهية،  للمبادئ  األويل  النرش  وبعد  الخصوص.  بهذا  اليونسكو  إىل  التوصيات  من  باملزيد  يتقدم  الذي 

لها.  املستخدمني  استجابة  وكيفية  التوجيهية  املبادئ  استخدام  انتشار  مدى  من حيث  التأثري  عىل  الرتكيز  الدوليني  الخباء 

التوجيهية وتحسني فعاليتها  املبادئ  لتقييم  الدوليني مسؤوالً عن استنباط سبل  الخباء  وباإلضافة إىل ذلك، سيكون فريق 

وكفاءتها، وال سيما من حيث تأثريها عىل التدريس والتعلم.

 5 - املوارد املفتوحة املتاحة عىل اإلنرتنت

من املوىص به استحداث موارد مفتوحة متاحة عىل اإلنرتنت تنسقها اليونسكو لرتافق النسخة املتاحة عىل اإلنرتنت للمبادئ 

التوجيهية. ويتمثل الغرض الرئييس من ذلك يف تيسري املشاركة النشطة لثالث مجموعات رئيسية من املستخدمني: املؤلفون 

واملدرسون والنارشون. وسيوفر مصدر املورد هذا األنباء، وروابط النرشات الجديدة، واملمارسات الجيدة، وامللفات الرقمية، 

واملؤتمرات، إلخ، فضالً عن توفري حيز لتشاطر األفكار واألنشطة وأمثلة املمارسات الجيدة ملساعدة املستخدمني عىل جميع 

املستويات عىل تنفيذ املبادئ التوجيهية واملساهمة يف تحسينها املستمر استجابة لألحداث املتغرية واالبتكارات التكنولوجية 

الجديدة.



21

الذيل باء: اإلعالنات واالتفاقيات والتوصيات الدولية ذات 
الصلة بالكتب املدرسية وموارد التعّلم

منذ تأسيس األمم املتحدة يف عام 1945، أشار العديد من اإلعالنات واالتفاقيات والتوصيات )انظر الذيل ألف( إشارة غري 

التعليم يجب  أن  العاملي لحقوق اإلنسان )1948(  التعلم. وإذ يعلن اإلعالن  املدرسية وموارد  الكتب  أو مبارشة إىل  مبارشة 

إىل  يوعز  فإنه  الدينية«،  أو  العنرصية  والجماعات  الشعوب  جميع  بني  والصداقة  والتسامح  التفاهم  »تنمية  إىل  يهدف  أن 

مؤلفي الكتب املدرسية وموارد التعّلم إيعازاً غري مبارش بأن تؤدي منتجاتهم دوراً محورياً يف »زيادة مجهود األمم املتحدة 

املتحدة  األمم  اتفاقية  قبيل  من  صكوك  يف  املكرسة  التعليم  مواد  إىل  املتتالية  واإلشارات   .)2-26 )املادة  السالم«  لحفظ 

األمم  واتفاقية   )1990( الطفل  لحقوق  املتحدة  األمم  واتفاقية   ،)1981( املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  للقضاء 

به عىل حد سواء. وإجماالً،  االنتفاع  وإتاحة  التعليم  لجودة  تتطرق  اإلعاقة )2006(  األشخاص ذوي  املتحدة بشأن حقوق 

يف شكل مطبوع  متاحاً  بها  االنتفاع  يكون  ثقافياً  تعلم مالئمة  الدارسني يف وسائل  الناظم حق  لإلطار  الركائز  ترسخ هذه 

وغري مطبوع، وتشجع التنوع وتكون خالية من القوالب النمطية وأوجه التمييز أياً كان نوعها. وقد استخدمت بصفتها تلك 

إللهام وتوجيه مبادرات اليونسكو ماضياً وحارضاً يف بحوث الكتب املدرسية واستعراضها ومراجعتها.

بلورة  يف  أساسيني   )2000( داكار  عمل  وإطار   )1990( للجميع  التعليم  بشأن  العاملي  اإلعالن  كان  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

للتعليم للجميع واألهداف اإلنمائية  اليونسكو فيما يتعلق بتوفري كتب مدرسية وموارد تعلم من نوعية جيدة، دعماً  أنشطة 

بتحقيق  يتعلق  فيما  داكار  يف  مالمحها  رسم  تم  التي  واإلقليمية  العاملية  االسرتاتيجيات  فإن  املثال،  سبيل  وعىل  لأللفية. 

الهدف 6 من أهداف التعليم للجميع، وهو »هدف الجودة«23، تشري مراراً وتكراراً إىل رضورة توفري كل ما يلزم من الكتب 

املدرسية ومعينات التعليم بأسعار معقولة وبحيث تفي باحتياجات الدارسني وتثري حياتهم.

»تحسني كل جانب من جوانب جودة التعليم وتحقيق تميزها بحيث يحقق الجميع نتائج التعّلم املعرتف بها والقابلة للقياس، وال سيما يف تعليم   23
الكتابة والقراءة والحساب ومهارات الحياة األساسية.«
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األجزاء ذات الصلة بالكتب املدرسية وموارد التعلمتاريخ االعتماد

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان1948

)املادة 26-2( - يجب أن تهدف الرتبية إىل إنماء شخصية اإلنسان إنماًء كامالً، وإىل تعزيز احرتام 

والجماعات  الشعوب  جميع  بني  والصداقة  والتسامح  التفاهم  وتنمية  األساسية  والحريات  اإلنسان 

العنرصية أو الدينية، وإىل زيادة مجهود األمم املتحدة لحفظ السالم.

الدويل 1974 الصعيد  عىل  والسالم  والتعاون  التفاهم  أجل  من  التعبئة  بشأن  اليونسكو  توصية 

والرتبية يف مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

التلفزيون  إىل  املدرسية  الكتب  من  املتاحة  واملعينات  املعدات  أنواع  كافة  استخدام  ينبغي   - )أ(   38

وسائر التقنيات التعليمية الجديدة – استخداماً مالئماً وبناًء.

سيما  وال  التعليمية،  املعينات  خلو  تكفل  التي  التدابري  اتخاذ  تعزز  أن  األعضاء  للدول  ينبغي   -39

الفعل العنرصية  الثقة أو ردود  التفاهم أو عدم  إثارة سوء  الكتب املدرسيةن من عنارص من شأنها 

التعليمية  املواد  تزود  أن  وينبغي  أخرى.  شعوب  أو  جماعات  إزاء  الكراهية  أو  االزدراء  مشاعر  أو 

الدارسني باملعارف األساسية التي تساعدهم عىل تقييم املعلومات واألفكار التي تنقلها إليهم وسائل 

اإلعالم والتي يبدو أنها تتعارض مع أهداف هذه التوصية.

اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة1981

املرأة عىل جميع مستويات  الرجل ودور  أي مفهوم نمطي عن دور  القضاء عىل   - املادة 10 )جـ( 

التعليم يف جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنواع التعليم التي تساعد يف 

أساليب  وتكييف  املدرسية  والبامج  الدراسة  كتب  تنقيح  طريق  عن  سيما  وال  الهدف،  هذا  تحقيق 

التعليم.

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل1990

املتعلقة بالتعليم،  الدويل يف األمور  التعاون  الدول األطراف بتعزيز وتشجيع  )املادة 28-3( - تقوم 

إىل  الوصول  وتيسري  العالم  أنحاء  يف جميع  واألمية  الجهل  عىل  القضاء  يف  اإلسهام  بهدف  وبخاصة 

البلدان  احتياجات  خاصة  بصفة  وتراعى  الحديثة.  التعليم  وسائل  وإىل  والتقنية  العلمية  املعرفة 

النامية يف هذا الصدد.

أقليات 1992 وإىل  إثنية  أو  قومية  أقليات  إىل  املنتمني  األشخاص  حقوق  بشأن  اليونسكو  إعالن 

دينية ولغوية

حصول  ذلك،  أمكن  حيثما  تضمن،  كي  مالئمة  تدابري  تتخذ  أن  للدول  ينبغي   –  )3-4 )املادة 

األشخاص املنتمني إىل أقليات عىل فرص كافية لتعّلم لغتهم األم أو لتلقي دروس بلغتهم األم.

أجل  من  التعليم  مجال  يف  تدابري  مالئماً،  ذلك  كان  حيثما  تتخذ،  أن  للدول  ينبغي   -  )4-4 )املادة 

أن  وينبغي  وثقافتها.  ولغتها  وبتقاليدها  أراضيها  داخل  املوجودة  األقليات  بتاريخ  املعرفة  تشجيع 

تتاح لألشخاص املنتمني إىل أقليات فرص مالئمة للتعرف عىل املجتمع يف مجموعه.
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األجزاء ذات الصلة بالكتب املدرسية وموارد التعلمتاريخ االعتماد

اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف2005

املادة 12 – تعزيز التعاون الدويل

الظروف  تهيئة  أجل  من  بينها  فيما  والدويل  واإلقليمي  الثنائي  التعاون  توطيد  إىل  األطراف  تسعى 

د(   -12( الخصوص:  وجه  عىل  ييل  ما  تحقيق  بغية  الثقايف،  التعبري  أشكال  تنوع  لتعزيز  املواتية 

املعلومات  تشاطر  تعزيز  أجل  من  الرشاكات  وتشجيع  الجديدة  التكنولوجيات  استخدام  ترويج 

والتفاهم الثقايف، والنهوض بتنوع أشكال التعبري الثقايف.

اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة2006 

تعلم مهارات حياتية ومهارات  اإلعاقة من  األشخاص ذوي  األطراف  الدول  تمكن   - )املادة 3-24( 

آخرين  مع  املساواة  قدم  عىل  التعليم  يف  الكاملة  مشاركتهم  لتيسري  االجتماعية  التنمية  مجال  يف 

ما  تشمل  مناسبة  تدابري  األطراف  الدول  تتخذ  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  املجتمع.  يف  أعضاء  بوصفهم 

وأشكال  ووسائل  وطرق  البديلة،  الكتابة  وأنواع  للمكفوفني  براي  طريقة  تعلم  تيسري  أ(   -3( ييل: 

االتصال املعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسري الدعم والتوجيه عن طريق األقران.

إعالن اليونسكو بشأن حقوق الشعوب األصلية2007

عليها  والسيطرة  التعليمية  ومؤسساتها  نظمها  إقامة  يف  الحق  األصلية  للشعوب   -  )1-14 )املادة 

وتوفري التعليم بلغاتها، بما يتالءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم.
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الذيل جيم: مرسد املصطلحات

قيمة رأس املال الثقايف لها  والتي  ما  مجتمع  لدى  املرتاكمة  والثقافية  واالقتصادية  العلمية  املعارف 

داخلية وقيمة خارجية يف آن واحد.

املجموعات التنوع الثقايف ثقافات  فيها  تجد  التي  املتعددة  الطرق  إىل  الثقايف  التنوع  يشري 

اليونسكو  )اتفاقية  املجموعات واملجتمعات  تتناقله  التعبري  واملجتمعات تعبرياً. وهذا 

بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف(.

سياق املنهاج الدرايس يف  واملواقف  والقيم  واملهارات  للمعارف  ومقصود  منهجي  واضح  بيان 

تجارب وفرص التعّلم يف التعليم الرسمي وغري الرسمي )اليونسكو – املكتب الدويل 

للتعليم(.

تستخدم يف كثري من األحيان كمرادف لعبارة »مواد التعلم« وموارد التعلم؛ غري أنها املواد التعليمية

وامللصقات،  املدرسية،  )الدفاتر  املطبوعة  املواد  إىل  أضيق  وبمعنى  عام  بوجه  تشري 

واملعينات البرصية، إلخ( املستخدمة تكميالً للكتب املدرسية التقليدية.

املستخدمة الوسائل التعليمية املطبوعة،  وغري  املطبوعة  الوسائل،  أنواع  جميع  إىل  يشري  شامل  تعبري 

لدعم التعّلم يف جميع السياقات. انظر »موارد التعلم«.

مبادرة أطلقتها يف عام 2001 اللجنتان الوطنيتان التونسية واألملانية لدى اليونسكو الحوار العربي – األوروبي

لغرض تشجيع مبادئ تعلم العيش معاً يف عالم اليوم املتغري.

وأغراضه التقييم أهدافه  حيث  من  للتعّلم  نشاط  أو  لبنامج  اإلجمالية  الفعالية  تقييم  هو 

املنشودة.

يف املساواة بني الجنسني والتساوي  اإلنسان  حقوق  كامل  إعمال  يف  واملرأة  الرجل  بني  الفرص  تساوي 

املشاركة يف جميع ميادين الحياة العامة والخاصة.

من اإلدماج تعليم  يف  الدارسني  جميع  حق  أساس  عىل  تقوم  تعليمية  سياسة  هو  اإلدماج 

نوعية جيدة يفي باحتياجات التعّلم األساسية ويثري حياة اإلنسان.

يصف هذا املصطلح أساليب التعّلم ومواده وموارده التي تدعو إىل املشاركة النشطة تفاعيل

وتيرس التعّلم البناء.

التواصل وسائل التعّلم الجديدة ووسائل  الوسائل  فيها  )بما  املوارد  أو  الوسائل  أنواع  أي نوع من 

بها  االنتفاع  إتاحة  خالل  من  إما  التعلم،  لتيسري  كسبل  املستخدمة  االجتماعي( 

لألفراد أو دعماً ملنهاج درايس منظم.

أي شكل من أشكال الوسائل الرامية خصيصاً إىل دعم التعلم، بما يف ذلك النصوص موارد التعّلم

واللوازم والنماذج والوسائل اإللكرتونية ومواد القراءة التكميلية.
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اتخاذ الرصد من  البامج  منفذي  تمكني  لغرض  األدلة  إىل  باالستناد  املحرز  التقدم  تقفي 

قرارات مرتوية والتخطيط للخطوات املقبلة.

فرص التدريس والتعّلم التي تتاح عىل اإلنرتنت ليستخدمها كل فرد بحرية. وتشمل املوارد التعليمية املفتوحة

داخل  واألنشطة  واملحاكاة  واأللعاب  الرقمية  الوسائل  املفتوحة  التعليمية  املوارد 

القاعات الدراسية والكتب املدرسية القابل للتحميل من اإلنرتنت.

لصالح التنمية املستدامة الوجيه  املوارد  واستخدام  الطبيعية  البيئة  حفظ  عىل  يركز  للتنمية  نموذج 

أجيال الحارض واملستقبل.

من الكتاب املدريس معني  ومجال  محدد  ملستوى  املزمع  التعّلم  مضمون  بني  يجمع  تعلم  مورد 

املدرسية  الكتب  ويجري طبع  درايس.  ملنهاج  دعماً  منهجية  بطريقة  التعّلم  مجاالت 

للتدريس  الرئييس  املورد  بوصفها  تستخدم  لكي  وتوزيعها  وتجليدها  التقليدية 

والتعّلم يف أغلبية النظم التعليمية يف العالم.
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