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شكر

املنقحة  الطبعة  القيّمة يف إعداد هذه  الذين أسهموا بخباتهم  الكبري من األفراد  العدد  ال بد من توجيه الشكر إىل 

سياسات  لرسم  املنظمة  اقرتحتها  التي  واالسرتاتيجيات  باليونسكو  الخاص  العامة  املبادئ  إعالن  من  واملحدثة 

اجتماع  يف  شاركوا  الذين  لألشخاص  امتناننا  عن  ونعرب  العرص.  هذا  بمقتضيات  تفي  املدرسية  بالكتب  خاصة 

أيلول/سبتمب  و25   24 يومي  يف  املستدامة  والتنمية  السالم  أجل  من  التعليم  قسم  نظمه  الذي  الدويل  الخباء 

2012، يف مقر اليونسكو، بدعم من اململكة العربية السعودية. وقد اعتمدنا يف عملنا اعتماداً كبرياً عىل االقرتاحات 

تعليقاتهم  شكلت  الذين  كرومر،  وسيلفي  سو  أليو  وم.  كاتابارو  وأنجيال  ملريني  وأمينة  األمني  لعدنان  املستنرية 

عىل وثيقة االسرتاتيجية لعام 2004 أساساً لعملية التنقيح، وكذلك عىل التعليقات واإلرشادات البناءة التي قّدمها 

أالن بيكوك وفالك بينجل وسوزان ف. كنودسن طيلة فرتة إعداد هذه الوثيقة.

وال بد من توجيه شكر خاص إىل جني برنارد التي تولت تنقيح الوثيقة وتحديثها ووضعها يف صيغتها النهائية.
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تصدير

منذ صدور »اسرتاتيجية اليونسكو الشاملة بشأن الكتب املدرسية ومواد التعّلم« يف عام 2004، شهد دور الكتب 

والدارسون  املعلمون  يعد  لم  العالم،  من  أنحاء  من  الكثري  ففي  عميقاً.  تحوالً  والتعّلم  التعليم  مجايَل  يف  املدرسية 

باتوا يعتبونها  للمعرفة، بل  الوحيد  املوثوق به  أنها املصدر  املدرسية املطبوعة واملنضدة عىل  الكتب  إىل  ينظرون 

باإلنرتنت  االنتفاع  يمكن  حيث  واملنازل  واملكتبات  الدراسة  قاعات  ويف  عديدة.  أخرى  مصادر  بني  من  مصدراً 

إليه  يحتاجون  ما  الكتساب  للدارسني  املتاحة  الفرص  تعزيز  إىل  الجديدة  اإلعالم  وسائل  أفضت  حراً،  انتفاعاً 

املتوافرة  املعلومات  انتشار  فرض  ذلك،  ومع  املتغري.  عاملنا  مقتضيات  ملواكبة  ومواقف  ومهارات  معارف  من 

القديمة  الشواغل  أن  حني  ويف  واآلباء.  واملربني  السياسات  راسمي  عىل  متوقعة  غري  تحديات  اإلنرتنت  عىل  فوراً 

من  األمثل  النحو  عىل  االستفادة  سبل  فإن  قائمة،  تزال  ال  استخدامها  وبطرائق  املدرسية  الكتب  بجودة  املرتبطة 

التكنولوجيات ونهوج التعّلم الدائمة التطور أضحت مسألة تجتذب قدراً متزايداً من االهتمام.

التعّلم  إىل  األشخاص  من  متزايد  عدد  ينظر  والعمل،  الحياة  مقتضيات  يف  تغريات رسيعة  من  يطرأ  ما  ويف ضوء 

املستمرة  بالحاجة  املتاحة. وإقراراً  املوارد  باستخدام جميع  الحياة  بد من مواصلته مدى  أنه نشاط ممتع ال  عىل 

راسمي  مساعدة  إىل  الرامية  جهودها  اليونسكو  تجدد  الحياة،  مدى  والجامع  الجيد  بالتعليم  االنتفاع  تعزيز  إىل 

تلبي  تعّلم  وموارد  مدرسية  كتب  لتوفري  مستدامة  نظم  وضع  عىل  العالم  أنحاء  شتى  يف  واملربني  السياسات 

االحتياجات الراهنة للدارسني بمزيد من الفعالية.

وتكييف  تنقيح  إىل  والرامية  باليونسكو  الخاصة  األدوات  »مجموعة  من  رئيسياً  عنرصاً  الوثيقة  هذه  وتشكل 

بالثقافة  املتعلقة  النمطية  الصور  من  خلوها  لضمان  التعّلم  مواد  من  وغريها  املدرسية  والكتب  الدراسية  املناهج 

والدين والجنسني«، وهي تعالج بصورة مبارشة مسائل االنتفاع والجودة واملالءمة التي تنطبق عىل جميع موارد 

موسع  فريق  قّدمها  التي  اإلسهامات  وتنقيحها   2004 عام  طبعة  تحديث  عند  وروعيت  تقريباً.  التعّلم  ومواد 

املختلفة.  بعنارصها  املذكورة  األدوات  مجموعة  إعداد  عملية  يف  كثب  عن  شاركوا  دوليني  خباء  يضم  ومتنوع 

املعنيني  األشخاص  من  وغريهم  والباحثني  واملؤلفني  السياسات  راسمي  تزويد  إىل  ككل  األدوات  مجموعة  وترمي 

الكتب  هذه  جودة  لتحسني  أدوات  من  يلزم  بما  واستخدامها  وتوزيعها  التعّلم  وموارد  املدرسية  الكتب  بإعداد 

واملوارد وتعزيز مالءمتها.

العالم،  التعليم يف  الوثيقة تراعي األولويات املحددة ملختلف نظم  الواردة يف هذه  املبادئ واالسرتاتيجيات  أن  ومع 

أكان  أينما وجدوا. وسواء  للدارسني،  املشرتكة  والتطلعات  االحتياجات  أيضاً  أنها تغطي  التشديد عىل  فإنه يجدر 

الدارسني وتجاربهم، نقل  النظر عن أعمار  إلكرتونياً، فهو يتيح، بغض  التعليمي قائمة أبجدية أم كتاباً  الوسيط 

الوسائط  زالت  ما  املنطلق،  بهم. ومن هذا  املحيطة  البيئة  بها مع  يتفاعلون  التي  الطريقة  إليهم كما يحدد  القيم 

التعليمية تقّدم حتى اليوم إمكانات هائلة لتعزيز املبادئ األساسية لليونسكو. واستناداً إىل ما للمنظمة من خبة 

طويلة األجل ودور ريادي يف البحوث الدولية واألنشطة البنامجية املتعلقة بالكتب املدرسية، يبنّي اإلطار املقرتح 

يف هذه الوثيقة الدور الجوهري الذي تؤديه موارد التعّلم التقليدية والحديثة عىل حد سواء، بوصفها أدوات تعزز 

يف  وذلك  والتنوع،  الجنسني  بني  واملساواة  اإلنسان  وحقوق  التفاهم  بمسائل  الدارسني  تثقيف  طريق  عن  السالم 

رضورية  خطوة  هو  واملحدثة  املنقحة  التوجيهية  الوثيقة  هذه  إصدار  أن  نعتب  وإننا  التعّلم.  مستويات  جميع 

وبالغة األهمية يف جهودنا الرامية إىل مساعدة البلدان يف تحقيق أهدافها اإلنمائية والوفاء بما قطعته من التزامات 

يف مجال التعليم لصالح األجيال الحالية واملقبلة.
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أوالً - املقدمة

الخلفية واملسوغات

قدرتها  يف  أهدافها  تحقيق  من  اليونسكو  تمّكن  التي  الثروات  أثمن  إحدى  »تتمثل 

للتبادل والحوار عىل أسس سلمية وبناءة، مما يفيض  الفريدة عىل أن تكون مركزاً 

إىل تعزيز التفاهم وااللتزامات بني الشعوب واألمم، وإىل تعزيز التنوع الثقايف«1 

إيرينا بوكوفا

للمؤتمر  األوىل  الدورة  وشكلت  املدرسية.  الكتب  تنقيح  مجال  يف  اإلنجازات  من  وعريق  طويل  سجل  لليونسكو 

هذه  خالل  تقرر  إذ  املجال،  هذا  يف  املنظمة  عمل  انطالق  نقطة   ،1946 عام  يف  ُعقدت  التي  لليونسكو،  العام 

استعراض  عمليات  إجراء  طريق  عن  املدرسية«2  الكتب  نوعية  »تحسني  إىل  ترمي  أنشطة  استهالل  الدورة 

وتمثل  والجغرافيا.  املدنية  والرتبية  التاريخ  مواد  تدريس  يف  املستخدمة  للنصوص  إقليمية  أو  ثنائية  أو  داخلية 

الهدف الرئييس لعمليات االستعراض هذه يف جعل النصوص املعنية خالية من الصور النمطية السلبية املرتبطة 

الخاصة  الرؤية  نطاق  توسيع  السبعينات  من  اعتباراً  وتم  للحرب.  تمجيد  عىل  تنطوي  أفكار  أي  ومن  »باآلخر« 

مثل  مشرتكة  عاملية  والتزامات  مبادئ  تشمل  كي  التعّلم  مواد  من  وغريها  املدرسية  الكتب  جودة  تحسني  بعملية 

املساواة بني الجنسني، وحق الجميع يف التعليم، والتنمية املستدامة.

وتحقيق  السالم  لبناء  أدوات  بوصفها  كافة  التعّلم  موارد  دور  به  يحظى  الذي  االعرتاف  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

املواَطنة العاملية لم يرتاجع بفعل إضافة أولويات جديدة، بل تعاظم بحيث بات السالم واملواَطنة العاملية يمثالن 

التي ُحددت يف »التقرير  التعليمية. ومن بني دعائم الرتبية األربع يف عالم يتغري  املبادرات  النهائي لجميع  الهدف 

الثالثة،  الدعامة  اعتُبت  والعرشين«،  الحادي  للقرن  بالرتبية  املعنية  الدولية  اللجنة  اليونسكو  إىل  قدمته  الذي 

اسرتاتيجية  يف  تحديده  تم  الذي  االسرتاتيجي  التوجه  ويِبز  لعرصنا.  القصوى  األولوية  معاً«،  العيش  »تعّلم  أي 

اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة 2008-2013 الدور الهام للتعليم يف بناء ثقافة مستدامة للسالم.

التصدي  بغية  التعّلم  وموارد  املدرسية  بالكتب  الخاصة  اليونسكو  سياسة  وتحديث  تجديد  فكرة  وانبثقت 

لتحديات قديمة وجديدة عىل حد سواء عن سلسلة من األنشطة البنامجية. فبعد إنجاز مرشوع البحوث املقارنة 

الفرنسية واملغربية، استهل قطاع الرتبية يف عام 2006، بالتشارك مع  الوطنيتان  اللجنتان  الذي نفذته  الطليعي 

املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، مبادرة أسفرت عن وضع مجموعة من املبادئ التوجيهية 

العربية  اململكة  اتفقت  العمل،  هذا  مواصلة  إىل  وسعياً  التعّلم.  وموارد  املدرسية  الكتب  إعداد  بشأن  األقاليمية 

 iii 1  اليونسكو، الوثيقة 36م/5، البنامج وامليزانية املعتمدان 2012-2013، مقدمة املديرة العامة )باريس: اليونسكو، 2012(، الصفحة

2  اليونسكو، القرار 1م/6: تحسني الكتب املدرسية واملواد التعليمية )باريس: اليونسكو، 1946(.
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السعودية واليونسكو يف عام 2011 عىل تنفيذ مرشوع جديد شامل3 يرمي إىل تحديث السياسة العامة الخاصة 

بالكتب املدرسية وموارد التعّلم، وتوسيع نطاق املبادئ التوجيهية املذكورة، ووضع أداة تدريبية عملية مخصصة 

ملعّدي املواد التعليمية. ومن املزمع جمع هذه الوثائق األساسية مع مطبوعات أخرى صدرت حديثاً عن اليونسكو 

بشأن املساواة بني الجنسني والتنوع لتوزيعها يف شكل »مجموعة أدوات شاملة لتنقيح وتكييف املناهج الدراسية 

والكتب املدرسية وغريها من مواد التعّلم لضمان خلوها من الصور النمطية املتعلقة بالثقافة والدين والجنسني«.

بالدور املتغري للكتب املدرسية يف عمليات  وتماشياً مع أولويات اليونسكو االسرتاتيجية يف مجال التعليم، وإقراراً 

مجموعة  يف  الدارسني  لجميع  املتنوعة  االحتياجات  السياسات  لرسم  واملنقح  املحدث  اإلطار  هذا  يشمل  التعّلم، 

اليونسكو،  تلبي  أن  لرضورة  األولوية  اإلطار  يعطي  كما  والتعليمية.  واالقتصادية  الثقافية  السياقات  من  واسعة 

عىل وجه الرسعة وبالطريقة املناسبة، االحتياجات امللّحة للمجتمعات والجماعات التي تمر بأوقات عصيبة، وذلك 

املعنونة  الوثيقة  هذه  يف  الواردة  واالسرتاتيجيات  للمبادئ  األجل  الطويل  الهدف  ويتمثل  رشكائها.  مع  بالتنسيق 

»إطار لرسم السياسات الخاصة بالكتب املدرسية وموارد التعّلم« يف استهالل عمليات ذات طابع عاملي وإقليمي 

للتّعلم يف عالم رسيع  الوقت نفسه مع رؤية أوسع نطاقاً  الثقافات والتقاليد وتتوافق يف  ووطني، تراعي مختلف 

املقدم  الدعم  تعزيز  إىل  املذكورة  واالسرتاتيجيات  املبادئ  ترمي  الوثيقة،  هذه  عنوان  من  يتضح  ومثلما  التغرّي. 

وكفيلة  واستيعابية،  فيها،  استخدامها  املرجو  التعليم  ملرحلة  مناسبة  تعّلم  ومواد  مدرسية  كتب  وتوفري  إلعداد 

بإثارة اهتمام الدارسني عىل اختالف أعمارهم ومهاراتهم ويف جميع أنواع بيئات التعّلم.

الفئة التي تتوجه إليها هذه الوثيقة

الصعيد  عىل  التعليمية  السياسات  إعداد  عن  املسؤولة  الجهات  إىل  رئيسية  بصورة  تتوجه  الوثيقة  هذه  أن  مع 

تشمل  باتت  إذ  املشاركة  عىل  متزايدة  بصورة  ترتكز  هذه  اإلعداد  عملية  فإن  املحيل،  أو  الوطني  أو  اإلقليمي 

النارشين واملؤلفني واملعلمني واآلباء والدارسني. ويؤمل بالتايل أن يوضع إطار رسم السياسات هذا، وكذلك األدلة 

بإعداد  املعنية  الجهات  جميع  متناول  يف  األدوات،  مجموعة  تشملها  التي  األخرى  واملوارد  التوجيهية  واملبادئ 

واختيار واستخدام الكتب املدرسية وموارد التعّلم لتمكينها من تحقيق رؤيتها الخاصة بالتعليم الجيد.

النطاق والبنية

يشتمل هذا اإلطار الخاص برسم السياسات عىل مبادئ واسعة النطاق تنطبق عىل جميع مراحل إعداد واستخدام 

وتوزيعها  وتنقيحها  واستعراضها  الكتب  إنتاج  بمراحل  وانتهاًء  األويل  التخطيط  بمراحل  بدءاً  املدرسية،  الكتب 

لتيسري عمليتَي التعليم والتعّلم.

املفاهيمية  الركيزة  التعّلم4  وموارد  املدرسية  بالكتب  الخاصة  العامة  للسياسة  واملنقحة  املحدثة  النسخة  وتمثل 

الثالثة  املبادئ  من  انطالقاً  التعّلم  بموارد  املرتبط  العام  التحدي  تعالج  وهي  أعاله،  املذكورة  األدوات  ملجموعة 

التالية التي يقرتن كل مبدأ منها بأنشطة اسرتاتيجية محددة تتوجه إىل راسمي السياسات الوطنية واإلقليمية:

3  يشكل هذا املرشوع جزءاً من »برنامج عبد الله بن عبد العزيز الدويل لثقافة السالم والحوار« الذي يرمي إىل »املساهمة يف صون السالم واألمن 

بالعمل، عن طريق الرتبية والعلم والثقافة واالتصال، عىل توثيق عرى التعاون بني األمم، لتعزيز احرتام العدالة وحقوق اإلنسان والحريات، 

بدون تمييز بسبب العنرص أو الجنس أو اللغة أو الدين«.

UNESCO, A Comprehensive Strategy for Textbooks and Learning Materials (Paris: UNESCO, 2004) :4  ترتكز هذه النسخة عىل الوثيقة التالية
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الناجمة عن  العقبات  من  الرغم  الدارسني عىل  لجميع  تعّلم جيدة  مواد  توفري  التعّلم:  بموارد  االنتفاع  إمكانية 

املسافة أو العمر أو اللغة أو األصل اإلثني أو نوع الجنس أو القدرات؛

الحياة  مدى  الجيد  التعّلم  عمليات  لتيسري  سواء  حد  عىل  والجديدة  القديمة  التكنولوجيات  قوة  تسخري  الجودة: 

بطرائق بناءة ومجدية؛

واملواَطنة  السالم  تعزيز  عىل  بقدرتها  للنهوض  التعّلم  وموارد  املدرسية  بالكتب  خاصة  معايري  وضع  الفعالية: 

العاملية.

املحاور  ثالثي  املبادئ بوصفه هدفاً  مبدأ من هذه  إىل كل  التطرق  تم  الوثيقة،  الثاني من هذه  الجزء  إطار  ويف 

وموارد  املدرسية  الكتب  جودة  لتحسني  التعليمية  النظم  تبذلها  التي  الجهود  دعم  يف  عام  بوجه  يتمثل 

الحادي  القرن  يف  التعليم  لتحديات  التصدي  تتيح  أدوات  بوصفها  بها  االنتفاع  إمكانية  وتعزيز  التعّلم 

والعرشين.

ويقّدم الجزء الثالث ست اسرتاتيجيات محددة ترتبط بكل مبدأ من املبادئ الرئيسية اآلنفة الذكر وتمثل محاور 

عمل تندرج يف إطار أولويات اليونسكو الشاملة يف مجال التعليم. وملحاور العمل هذه هدف مشرتك هو مساعدة 

الدول األعضاء واملنظمات الرشيكة يف إعداد الكتب املدرسية وموارد التعّلم وتوزيعها توزيعاً منصفاً واستخدامها 

عىل النحو األمثل لتيسري التعليم الجيد والجامع. 

عمل  أساليب  عدة  عن  مفصلة  معلومات  يتضمن  إذ  املوضوع  لهذا  تعمقاً  أكثر  رشحاً  الرابع  الجزء  ويوفر 

املناظرة  التنفيذ  خطط  إعداد  وعند  أولوياتها  تحديد  عند  فيها  تنظر  كي  التعليمية  للسلطات  خصيصاً  وِضعت 

لهذه األولويات.

ما  ملرحلة  إعداده  الجاري  التعليم  أعمال  جدول  ألولويات  موازية  عامة  أولويات  ثالث  الخامس  الجزء  ويحدد 

الجزء  أما  املستقبل.  يف  تطرأ  أن  يُتوقع  وأخرى  زمن طويل  منذ  قائمة  لتحديات  التصدي  بغية  عام 2015،  بعد 

السادس من الوثيقة، فيتناول القضايا واملشكالت التي يُحتمل أن تشكل عقبات رئيسية يف السعي إىل توفري كتب 

مدرسية وموارد تعّلم جيدة واستخدامها عىل نحو مستمر ومنصف. ومثلما هو الحال بالنسبة إىل جميع عنارص 

هذه الوثيقة التوجيهية، فإن القائمة ليست شاملة البتة وستطول حتماً مع بروز تحديات وحلول جديدة.

الشكل 1: عنارص السياسة العامة الخاصة بالكتب املدرسية

األولوياتأساليب العملاالسرتاتيجياتاملبادئ

البحث  معاهد  من  مجموعة  ومع  املتحدة،  لألمم  تابعة  أخرى  وكاالت  مع  اليونسكو  تقيمها  التي  الرشاكات  تُعد 

بوظيفتها  الوفاء  عىل  املنظمة  قدرة  ضمان  يف  أساسياً  عامالً  اإلقليمية،  واملنظمات  املهنية  والرابطات  والشبكات 

وموارد  املدرسية  للكتب  األهمية  البالغ  بالدور  املتعلقة  املسائل  بشأن  بنّاء  حوار  وإلقامة  األفكار  لتبادل  كمركز 

جزئية  قائمة  السابع  الجزء  يف  وترد  خالفية.  تكون  ما  غالباً  مسائل  وهي  والهويات،  القيم  تحديد  يف  التعّلم 

الكتب  إعداد  يف  الفريد  اليونسكو  دور  عن  تاريخية  ملحة  امللحق  يقّدم  حني  يف  الرئيسية،  الرشاكات  بهذه 

املدرسية وتنقيحها.
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الصالت مع أهداف اليونسكو وأولويتيها العامتني يف مجال التعليم

وِضع إطار رسم السياسات الخاصة بالكتب املدرسية وموارد التعّلم لهدف محدد هو إزالة العقبات التي تعوق 

عملية التعّلم بسبب نوع الجنس أو العمر أو اللغة أو الطبقة االجتماعية أو املسافة، وهو يرمي بالتايل إىل توفري 

فرص جديدة لبلوغ أهداف اليونسكو يف مجال التعليم ولإلسهام يف تحقيق األولويتني العامتني للمنظمة. ومثلما 

ارتباطاً  التعّلم  وموارد  املدرسية  بالكتب  الخاصة  السياسات  إطار رسم  يرتبط  أدناه،  الوارد  الجدول  من  يتضح 

املتعلق  املنظمة  الدول األعضاء لتوجيه عمل  اعتمدتهما  اللذين  اليونسكو  بالهدفني االسرتاتيجيني لبنامج  مبارشاً 

بالتعليم يف األجل املتوسط )2013-2008(.

الصالت مع أهداف اليونسكو املتوسطة األجل )2013-2008(

تأمني التعليم الجيد للجميع والتعّلم مدى الحياة	 الهدف الشامل األول

لبنامج 	 الهدف االسرتاتيجي األول للربنامج العاملي  والتنسيقي  القيادي  اليونسكو  دور  تعزيز 

التعليم للجميع ودعم القيادة الوطنية لصالح التعليم للجميع

التعليم 	 الهدف االسرتاتيجي الثاني للربنامج تؤّمن  التي  واألدوات  والقدرات  السياسات  استحداث 

أجل  من  التعليم  وتعزيز  الحياة،  مدى  والتعّلم  للجميع  الجيد 

التنمية املستدامة

العمل  مجاالت  التفصيل،  من  بمزيد   ،2013-2012 لعامي  املعتمدين  وامليزانية  البنامج  وثيقة  يف  ُحددت  وقد 

العامني تناظرها محاور  أولويات لفرتة  الرتبية، وهي مجاالت صيغت يف شكل  التي ينبغي أن يركز عليها قطاع 

التعّلم تدعم بصورة غري مبارشة جميع  العامة الخاصة بالكتب املدرسية وموارد  عمل محددة. ومع أن السياسة 

محاور العمل هذه، فإنها ترتبط عىل وجه التحديد بما ييل:

األولوية القطاعية األوىل لفرتة العامني: تحسني اإلنصاف واالستيعاب والجودة يف التعليم والتعّلم مدى الحياة من 

أجل تحقيق التنمية املستدامة وإحالل ثقافة السالم والالعنف

الصعيد  عىل  سيما  وال  للجميع،  التعليم  أهداف  تحقيق  نحو  التقدم  وترية  تعجيل   :1 العمل  محور 

القطري
محور العمل 2: بناء نظم تعليمية جيدة واستيعابية

وثقافة  املستدامة  التنمية  تواجه  التي  املعارصة  للتحديات  تصديها  يف  التعليم  نظم  دعم   :3 العمل  محور 

السالم والالعنف
التعليم للجميع هي  التعليم للجميع« لعام 2006 بأن السمة األبرز لجدول أعمال  العاملي لرصد  ويفيد »التقرير 

أنه يسعى إىل ضمان املساواة بني الجميع يف االنتفاع بالتعليم، بغض النظر عن الخلفيات االجتماعية أو الثقافية، 

وترتبط  مشرتكة.  عاملية  قيماً  ويعزز  االستبعاد،  ال  االستيعاب،  مبدأ  عىل  يرتكز  الجيد  للتعليم  تفسرياً  ويتضمن 

جدول  عليها  يركز  التي  عينها  باملجاالت  الوثيقة  هذه  يف  بها  املوىص  العمل  وأساليب  واالسرتاتيجيات  املبادئ 

أعمال التعليم للجميع. وإضافًة إىل دعم الجهود الرامية إىل تحقيق أهداف اليونسكو املتوسطة األجل وأولويتيها 

القطاعيتني لفرتة العامني يف مجال التعليم وبرامجها املشرتكة بني القطاعات، التي يُرجح أن ترتكز عليها محاور 

األولويتني  التعّلم  وموارد  املدرسية  بالكتب  الخاصة  العامة  السياسة  تعالج  القادمة،  العقود  يف  املستقبلية  العمل 
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بالتعليم  االنتفاع  لتعزيز  الدعم  إىل  احتياجاً  املناطق  أكثر  تُعد  التي  ألفريقيا  األولوية  أي  لليونسكو،  العامتني 

السلوك  املواقف وأنماط  الجنسني، بوصفهما مبدأين ومجموعتني من  للمساواة بني  والنهوض بجودته، واألولوية 

يمكن تعزيزهما بفعالية عىل الصعيد العاملي يف الكتب املدرسية وموارد التعّلم ومن خاللها.

األساسية  املهارات  بناء  يف  التعّلم  وموارد  املدرسية  للكتب  األهمية  البالغ  الدور  مراعاة  تمت  ذلك،  جانب  وإىل 

للقراءة والكتابة والحساب، وكذلك فعاليتها بوصفها أدوات تتيح نقل القيم األساسية التي ترتكز عليها املواَطنة 

العاملية وثقافة السالم. ومثلما جاء يف إطار محور العمل 3، »تشتمل الرتبية من أجل املواَطنة العاملية عىل تثقيف 

والرتبية  القيم،  بالرتبية يف مجال  النهوض  التاريخ يف  للتمييز؛ ودور  مناهض  وتثقيف  اإلنسان؛  يف مجال حقوق 

اشتمال  أجل  من  والتثقيف  الفظائع؛  من  الوقاية  أجل  من  والتثقيف  العقائد؛  وتفاعل  الثقافات  تفاعل  مجال  يف 

األقليات )بما فيها األقليات اللغوية والثقافية(«.

ويف كل ما ورد أعاله، ترتبط املبادئ واالسرتاتيجيات وأساليب العمل املحددة يف هذا اإلطار املحدث واملوسع لرسم 

إجراء  املتخصص يف  املنظمة  يمثل معهد  الذي  لليونسكو  الدويل  الرتبية  بأنشطة مكتب  وثيقاً  ارتباطاً  السياسات 

التدريب  أدوات  ومنها  التعّلم،  وموارد  املدرسية  فالكتب  وتنفيذها.  إعدادها  ويف  الدراسية  املناهج  بشأن  البحوث 

تعليمية«  »مضامني  تُعد  اإللكرتونية،  التعّلم  ووسائل  اإلنرتنت  عىل  املتاحة  واملوارد  باملعلمني  الخاصة  واألدلة 

وتندرج جميعها بالتايل يف نطاق املهمة التي يضطلع بها مكتب الرتبية الدويل لليونسكو لبناء القدرات يف مجال 

إعداد املناهج الدراسية عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني.

اإلطار  هذا  املدرسية. ويشكل نرش  الكتب  لتحسني جودة  تدابري  اتخاذ  إنشائها عىل  تاريخ  منذ  اليونسكو  وتدأب 

تحديد  إىل  الهادفة  التأمل  عملية  املنظمة مرحلة جديدة يف  بها  تدشن  األدوات خطوة  األخرى ملجموعة  والعنارص 

العاملية  وااللتزامات  الناشئة  والتكنولوجيات  املتغرية  التحديات  مع  التعّلم  وموارد  املدرسية  الكتب  تكييف  سبل 

املستجدة.
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ثانياً - املبادئ الرئيسية

يُعتب االنتفاع املنصف بكتب مدرسية ومواد تعّلم عالية الجودة عامالً أساسياً يف نجاح عملية التعّلم مدى الحياة. 

وكي يتسنى إحراز تقّدم ملموس يف تحقيق هذا الهدف، ال بد من إيالء املبادئ املرتابطة الثالثة املتمثلة يف إمكانية 

االنتفاع بالكتب املدرسية وموارد التعّلم والجودة والفعالية القدر عينه من األهمية عند النظر فيها.

الشكل 2: هدف السياسة العامة الخاصة بالكتب املدرسية ومبادئها الرئيسية

 
 
 
 
 
 

الهدف

انتفاع جميع الدارسني بكتب

 مدرسية وموارد تعّلم جيدة

مدى الحياة

 

 

 

 

إمكانية االنتفاع بالكتب
املدرسية وموارد التعّلم 

الجودة واملالءمة

 فعالية الكتب املدرسية
وموارد التعّلم

بوصفها أدوات لبناء السالم
وتحقيق املواَطنة العاملية

متناول  يف  وضعت  إذا  إال  مفيدة  تكون  أن  واملالئمة  الجودة  العالية  التعّلم  وموارد  املدرسية  للكتب  يمكن  وال 

الدارسني. ويُحتمل أن تتسم املوارد بجودة عالية من حيث نتائج التعّلم التي تتيح تحقيقها وأن تكون يف الوقت 

الصعيد  عىل  ذلك  أكان  سواء  للدارسني،  الفعلية  االحتياجات  تلبية  عن  عجزت  إذا  فيها  مشكوك  قيمة  ذات  عينه 

الفردي أم املحيل أم عىل الصعيد الجماعي باعتبار الدارسني مواطنني عامليني.

ومن الجدير بالذكر أن كل مبدأ من املبادئ املذكورة أعاله يقرتن حتماً بتفسريات متعددة نتيجًة ألوجه االختالف 

يف املصطلحات وجداول األعمال الخاصة بمختلف املنظمات والنظم. ويرد أدناه، عىل سبيل التوضيح، رشح لكل 

مبدأ يبنّي ارتباطه باألولويات التعليمية لليونسكو والطريقة التي استُخدم بها يف هذه الوثيقة التوجيهية:

1- إمكانية االنتفاع بالكتب املدرسية وموارد التعّلم

هذه  اقتناء  عىل  مجموعة  أو  فرد  أي  قدرة  إىل  التعّلم«  وموارد  املدرسية  بالكتب  االنتفاع  »إمكانية  عبارة  تشري 

يرتكز  النظامية،  التعليم  نظم  إطار  ويف  معقول.  بسعر  متاحة  أم  مجانية  أكانت  سواء  واستخدامها،  األدوات 

ومواد  مدرسية  بكتب  والدارسني  واملعلمني  املدارس  لتزويد  املعدة  السياسات  عىل  التعليمية  باملوارد  االنتفاع 

مواد  لتوزيع  تدابري  أيضاً  السياسات  هذه  تشمل  أن  ويمكن  األدوات.  من  وغريها  تعليمية  ومعينات  تكميلية 

املطبوعة،  املواد  إطار  بديلة. وخارج  أو  تعليمية غري نظامية  برامج  تقّدم  التي  املكتبات واملؤسسات  تعليمية عىل 

وبالنظر إىل االنتشار الرسيع لخدمات شبكة اإلنرتنت العريضة النطاق، بات بإمكان الدارسني االنتفاع بمجموعة 

التي  للتنزيل  القابلة  املدرسية  والكتب  اإلنرتنت5،  عىل  املوجودة  املكتبات  يف  املتاحة  املواد  مثل  املوارد  من  واسعة 

5  مثل املكتبة الرقمية الدولية لألطفال (ICDL) التي توفر باملجان كتباً رقمية عالية الجودة من شتى أنحاء العالم.
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الدراسية  والحصص  الوسائط،  املتعددة  واملواد  اإللكرتونية،  والكتب  محيل6،  أو  وطني  درايس  بمنهج  ترتبط 

التعّلم،  موارد  من  ثالث  بنوع  االنتفاع  ويُعد  املفتوحة.  التعليمية  املوارد  أنواع  من  وغريها  اإلنرتنت،  عىل  املتاحة 

النظر فيها ألن  التقليدية باستخدام موارد محلية، مسألة يتعني  التي ينتجها حملة املعارف واملهارات  أي املوارد 

وسائل التعّلم الخاصة بالسكان األصليني تستلزم أحياناً دعماً متواصالً من أجل التوعية بجدواها ومالءمتها.

الجودة واملالءمة  -2

األساسية ويثري حياة  التعّلم  يفي بحاجات  ذا مستوى جيد عندما  التعليم  »يُعتب 

الدارسني وتجربتهم يف الحياة بشكل عام«.

إطار عمل داكار، 2000

لعالم  الالزمة  التقنية  املهارات  اكتساب  من  الدارسني  تمّكن  عملية  إىل  عام  بوجه  الجيد«  »التعليم  مفهوم  يشري 

العمل، ومن التكيف مع تغري ظروف الحياة وتحّمل مسؤوليات أكثر تعقيداً. وقد تشمل الكفاءات الالزمة للحياة 

وعىل  املشكالت،  لحل  اآلخرين  مع  التعاون  عىل  القدرة  املثال،  سبيل  عىل  والعرشين،  الحادي  القرن  يف  والعمل 

نحو  عىل  الناس  مع  والتواصل  نقدي  بحس  التفكري  عىل  والقدرة  ومرونة،  بإبداع  الجديدة  للتحديات  التصدي 

بطبيعته،  استيعابياً  يكون  أن  من  النطاق،  الواسع  املفهوم  هذا  بموجب  الجيد،  للتعليم  بد  وال  لغات.  بعدة  فعال 

املناهج  إطار  املستقبل. ويف  التي قد تطرأ يف  التحديات  الدارسني ويعّدهم ملواجهة  احتياجات جميع  يلبي  أن  أي 

أيضاً.  املالءمة  عامل  األسايس  الجودة  مبدأ  يشمل  التعّلم،  وبيئات  التعليم  وأساليب  املدرسية  والكتب  الدراسية 

ويعني ذلك أن التعليم الجيد هو من حيث الجوهر تعليم مالئم لحياة الدارسني وأهدافهم وبيئتهم الثقافية.

وغالباً ما ترتكز املعايري املستخدمة لتقييم جودة الكتب املدرسية وموارد التعّلم عىل الشكل الخارجي لهذه املواد 

تقييم  أحياناً  ويجري  تعليمهم.  ويف  الطلبة  إىل  املعلومات  إيصال  يف  وفعاليتها  طويلة  ملدة  استخدامها  وإمكانية 

إىل اإلمكانات التي توفرها، وتصميمها، ومدى تفاعل املستخدمني معها،  التعّلم اإللكرتونية استناداً  جودة وسائل 

الدراسية،  للمناهج  التعّلم  ومواد  دعم وسائل  بمدى  املرتبطة  األسئلة  عن  اإلجابة  من  بد  وال  استعمالها.  وسهولة 

بغية مساعدة  وتطلعاتهم،  الدارسني  لحياة  اهتمامهم، ومدى مالءمتها  وإثارة  الدارسني  فعاليتها يف حفز  ومدى 

راسمي السياسات ومنفذيها عىل تحديد ما يتوافر من دعم فعيل لضمان جودة النظام التعليمي.

وتحقيق  السالم  لبناء  أدوات  بوصفها  التعّلم  وموارد  املدرسية  الكتب  فعالية   -3
املواَطنة العاملية

إنماًء كامالً، وإىل تعزيز احرتام اإلنسان والحريات األساسية  إنماء شخصية اإلنسان  »يجب أن تهدف الرتبية إىل 

مجهود  زيادة  وإىل  الدينية،  أو  العنرصية  والجماعات  الشعوب  جميع  بني  والصداقة  والتسامح  التفاهم  وتنمية 

األمم املتحدة لحفظ السالم«.

املادة 26.2 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام 1948

6  مثل املجموعة املشتملة عىل مائة كتاب مدريس، التي وِضعت يف متناول الطلبة العراقيني من خالل موقع خاص أنشأه مكتب اليونسكو يف العراق.
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أدوات  بوصفها  والجديدة  القديمة  التعّلم  وموارد  املدرسية  الكتب  عليها  تنطوي  التي  اإلمكانات  أو  الفعالية  إن 

تتيح تعزيز السالم واملواَطنة العاملية تقع يف صميم الرسالة الرئيسية لليونسكو املتمثلة يف »بناء حصون السالم« 

كان  بما  مقارنًة  أهميته  ازدادت  قد  وربما  األهمية،  من  عينه  بالقدر  املبدأ  هذا  ويتسم  والنساء.  الرجال  عقول  يف 

املدرسية.  الكتب  موضوع  عىل  الرتكيز  األوىل،  دورته  يف  لليونسكو،  العام  املؤتمر  قرر  عندما   1946 عام  يف  عليه 

املايض«  »أعداء  التفاهم بني  املدرسية بطرائق تعزز  الكتب  تنقيح  إىل  الرامية  الدولية  البحوث  تم توثيق نمو  وقد 

املدرسية  الكتب  بشأن  البحوث  إلجراء  اليونسكو  »دليل  من  واملحدثة  املنقحة  الثانية  الطبعة  يف  جيداً  توثيقاً 

وتنقيحها«7 

يف  التعليم  دور  حول  السبعينات،  من  اعتباراً  تمحورت،  التي  الدولية  واألنشطة  املناقشات  يف  املشاركون  وأقر 

بني  يجمع  نهج شامل  اتّباع  الدويل برضورة  الصعيد  عىل  النزاعات  ومنع  التفاهم  تعزيز  عن طريق  السالم  بناء 

التخصصات ويتجاوز الحدود الجغرافية. وعىل سبيل املثال، دعيت الدول األعضاء يف »التوصية الخاصة بالرتبية 

األساسية«8  وحرياته  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  والرتبية  الدويل  الصعيد  عىل  والسالم  والتعاون  التفاهم  أجل  من 

فروع  شتى  بني  مضمونها  يجمع   )...( تعليمية  برامج  تقديم  عىل  واملربني  التعليمية  السلطات  تشجع  »أن  إىل 

ه نحو حل املشكالت، ويواءم مع تشابك القضايا التي ينطوي عليها تطبيق حقوق اإلنسان والتعاون  العلم، ويوجَّ

املواقف  التي تنمي  املدريس، األنشطة  التعليم ما قبل  التعليم، وحتى يف  الدويل«، وأن تشجع، يف جميع مستويات 

يف  ورشكائها9  اليونسكو  رعاية  تحت  تُنفذ  التي  األنشطة  وتالقي  النزاعات.  لفض  التوسط  ومهارات  اإليجابية 

والتكييف  للتطبيق  قابلة  نماذج  أنتجت  وقد  كبرياً  قبوالً  املدرسية  بالكتب  املتعلقة  الدولية  البحوث  مجال 

ومنهجيات موثوق بها تتيح فهم وتقييم فعالية ودور الكتب املدرسية يف بناء السالم.

وغالباً ما يُنظر إىل املفهومني التوأم املتمثلني يف السالم واملواَطنة العاملية عىل أنهما بعدان من أبعاد التعليم الجيد. 

وأسفر  سواء.  حد  عىل  ونتائج  أدوات  بهما  املقرتنة  والتعّلم  التعليم  وممارسات  املفهومني  هذين  اعتبار  ويمكن 

املهارات واملعارف واملواقف مع محاور عمل أخرى مماثلة له  الذي يغطي مجموعة من  العمل هذا  تالقي محور 

عن ظهور مفهوم التعليم من أجل املواَطنة العاملية الذي جرى التعمق فيه يف إطار برنامج األمم املتحدة العاملي 

السالم  تعزز  التي  التعليمية  واملمارسات  السياسات  وترتكز  )2005-جاٍر(10.  اإلنسان  مجال حقوق  يف  للتثقيف 

واملواَطنة العاملية يف املدارس أو يف قاعات دراسة مؤقتة أو يف بيئات تعّلم افرتاضية عىل قيم مشرتكة، وترمي إىل 

توفره  بما  السالم  لبناء  أدوات  بوصفها  التعّلم  وموارد  املدرسية  الكتب  فعالية  وترتبط  مشرتكة.  أهداف  تحقيق 

من إمكانات لتيسري تطبيق هذه املمارسات وتحقيق هذه األهداف من خالل مضامينها وتصميمها وقدرتها عىل 

إيصال املعلومات إىل الطلبة.

 Falk Pingel, (Paris/Braunschweig: UNESCO and GEI, 2010)  7

8  اعتمدها املؤتمر العام لليونسكو يف دورته الثامنة عرشة، يف عام 1974 

9  وال سيما يف إطار الرشاكة القائمة منذ زمن طويل مع معهد جورج ايكرت للبحوث الدولية بشأن الكتب املدرسية.

Education Above All, Education for Global Citizenship, Ed. Margaret Sinclair (Doha: EAA, 2012) 10  انظر أيضاً 
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ثالثاً - االسرتاتيجيات

املدرسية  الكتب  بإعداد  املتعلق  ورشكائها  اليونسكو  عمل  توجيه  إىل  الجزء  هذا  يف  الواردة  االسرتاتيجيات  ترمي 

املستويات  جميع  عىل  والجامع  الجيد  التعليم  لتيسري  األمثل  النحو  عىل  واستخدامها  وتوزيعها  التعّلم  وموارد 

املعنية  الجهات  التي تستطيع  املمكنة  بالتدابري  قائمة  أدناه هو توفري  املبني  الجدول  الحياة. والغرض من  ومدى 

ارتباطاً  األكثر  املبادئ  عىل  العمل  محاور  وترتكز  والقطرية.  اإلقليمية  االحتياجات  مع  وتكييفها  نطاقها  توسيع 

األطر  بشأن  اآلراء  يف  توافق  إىل  »التوصل  )أي  األوليني  الشاملتني  االسرتاتيجيتني  تطبيق  أن  إىل  اإلشارة  مع  بها، 

تنفيذ  يف  للنجاح  أسايس  رشط  هو  ابتكارية«(  ونهوج  بديلة  حلول  اعتماد  عىل  و»التشجيع  الدولية«،  واملعايري 

جميع التدابري االسرتاتيجية.

اسرتاتيجيات لضمان االنتفاع بالكتب املدرسية وموارد التعّلم، وكفالة جودتها وفعاليتها

ن 
يتا

ج
تي

رتا
س

اال

ان
ملت

شا
1- التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن األطر واملعايري الدوليةال

2- التشجيع عىل اعتماد حلول بديلة ونهوج ابتكارية

بالكتب  االنتفاع  إمكانية 

املدرسية وموارد التعّلم

منصف 	  نحو  عىل  املدرسية  الكتب  لتوفري  خطط  وضع  عىل  املساعدة 

تلبي  التي  التعّلم  بموارد  االنتفاع  وتعزيز  القراءة  مواد  وإلتاحة  ومستمر، 

احتياجات جميع الدارسني

توفري 	  عىل  واملحلية  الوطنية  النرش  دور  قدرات  لبناء  املبذولة  الجهود  دعم 

الكتب املدرسية ومواد القراءة بسعر معقول

خاصة 	 الجودة ومنهجيات  الدارسني  حول  تتمحور  نهوج  اعتماد  عىل  التشجيع 

بالتعّلم النشط، وعىل االرتقاء باملهارات املعرفية للدارسني

الخاصة 	  واملواد  واملهارات  املعارف  من  لالستفادة  املبذولة  الجهود  تشجيع 

تحقيق  عىل  تساعد  مفيدة  موارد  بوصفها  واألصليني  املحليني  بالسكان 

أهداف املناهج الدراسية

بني 	 الفعالية واملساواة  السالم  تعزز  ووطنية  إقليمية  سياسات  رسم  عىل  املساعدة 

الجنسني والتنمية املستدامة يف الكتب املدرسية وموارد التعّلم ومن خاللها

بني 	  وفيما  واإلقليمي  العاملي  الصعيدين  عىل  تُجرى  التي  املشاورات  دعم 

مكافحة  بغية  التعّلم  وموارد  املدرسية  الكتب  بشأن  اإلثنية  الجماعات 

الحوار بني  النظر وتيسري  السلبية وتشجيع تعدد وجهات  النمطية  الصور 

الثقافات
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1 - االسرتاتيجيتان الشاملتان

 1- التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن األطر واملعايري الدولية

والبامج  للمؤسسات  ينبغي  النوعية،  جيد  تعليم  تقديم  سبيل  »يف  أنه  عىل   )2000( داكار«  عمل  »إطار  ينص 

املعدات  من  وغريها  الكتب   )...( من  األساسية  املتطلبات  مع  ومنصفة،  مالئمة  بموارد  تحظى  أن  التعليمية 

التعليمية والتكنولوجيات املالئمة للسياق وزهيدة التكلفة واملتاحة للدارسني جميعاً«.

إىل  بالنسبة  الحال  هو  ومثلما  وإلحيائها.  لها  مماثلة  أخرى  أو  النهوج  هذه  لتجديد  كثرية  فرص  اليوم  وتتوافر 

وخارجها  الدراسة  قاعات  داخل  املستخدمة  التعّلم  وموارد  املدرسية  للكتب  يمكن  التعّلم،  وسائط  أشكال  جميع 

إما أن تزيد من العقبات التي تعوق التفاهم بني الشعوب ذات الخلفيات التاريخية واملعتقدات الدينية والثقافات 

تقليدية  مشاورات  تجري  زالت  ما  اليونسكو  أن  ومع  العقبات.  هذه  تزيل  أن  أو  املختلفة،  االجتماعية  والقوانني 

يمكن  فإنه  املجال،  هذا  النظر يف  يمثلون مختلف وجهات  باحثون ومؤلفون  فيها  يشارك  املدرسية  الكتب  بشأن 

تجارب  وتحديد  مشرتكة  منابر  إلنشاء  الجديدة  التكنولوجيات  توفرها  التي  اإلمكانات  من  تستفيد  أن  للمنظمة 

مشرتكة انطالقاً من وجهات نظر شديدة التباين11 داخل الحدود اإلقليمية والوطنية وعبها عىل حد سواء. ويُعد 

يمكن  الذي  التوافق  عىل  مثال  خري  املفتوحة  التعليمية  للموارد  العاملي  املؤتمر  إطار  يف   2012 عام  إعالن  اعتماد 

التوصل إليه عىل الصعيد العاملي12 

الكتب  بجودة  الخاصة  املعايري  من  دولياً  مقبولة  مجموعة  وضع  يف  املتمثل  النهائي  الهدف  بلوغ  إىل  وسعياً 

اليونسكو تيسري الحوار الذي تجريه الدول األعضاء بشأن  التعّلم وسبل االنتفاع بها، ستواصل  املدرسية وموارد 

الجيدة  التعّلم  وموارد  املدرسية  بالكتب  املنصف  االنتفاع  ضمان  نحو  التقدم  وترية  بتعجيل  الكفيلة  التدابري 

بوصفه إحدى الركائز األساسية لحق الجميع يف التعليم.

 2- التشجيع عىل اعتماد حلول بديلة ونهوج ابتكارية

إن التطورات التي شهدتها تكنولوجيات االتصال يف العقود القليلة املاضية غرّيت الطرائق املتبعة يف جميع أنحاء 

العالم لتصميم الكتب املدرسية وموارد التعّلم وإنتاجها وتوزيعها واستخدامها. ومع أن الكتب املدرسية العادية، 

التعليمية، فإنها فقدت من أهميتها يف إطار  النظم  املطبوعة واملنضدة، ما زالت تحتل مكانة بارزة يف معظم  أي 

التعّلم  نظريات  لتأثري  ونتيجًة  ذلك،  جانب  وإىل  املوارد.  من  عديدة  أنواع  من  نوع  مجرد  وأضحت  أخرى  نظم 

عمليات  يف  الحاسوب  عىل  االعتماد  بتعزيز  القاضية  الخيارات  وتأثري  البنّاء  الحوار  عىل  أكب  بدرجة  ترتكز  التي 

املضامني  حيث  من  وبتنوعها  ألوانها  بتعدد  األحيان  من  الكثري  يف  تتصف  املدرسية  الكتب  باتت  التصميم13، 

ووسائل  املطبوعة،  التعّلم  وسائل  من  وغريها  املدرسية  الكتب  بجودة  املتعلقة  املناقشات  إطار  ويف  واملنهجيات. 

املمارسات  ودعم  لتحديد  رشكائها14  مع  اليونسكو  ستتعاون  اإلنرتنت،  عىل  املتاحة  واملوارد  اإللكرتونية،  التعّلم 

الجيدة التي ثبتت فعاليتها يف تعزيز الجودة والحد من أوجه التفاوت يف نتائج التعّلم. وستعمد املنظمة أيضاً إىل 

استهالل حوار أوسع نطاقاً بشأن تطبيقات تكنولوجيات الطباعة الجديدة التي يمكن نقلها بمزيد من السهولة، 

11  وهو ما حصل يف إطار املرشوع املتعدد املراحل الذي وضعه مجلس أوروبا واملعنون »صورة اآلخر يف سياق تدريس مادة التاريخ«.

12   يمكن االطالع عىل النص الكامل لإلعالن وتنزيله عىل صفحة اإلنرتنت التالية:

 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/  

 Gunther Kress, Literacy in the New Media Age (London and New York: Routledge, n.d.) 13  انظر

(IARTEM). 14  مثل معهد جورج ايكرت للبحوث الدولية بشأن الكتب املدرسية والرابطة الدولية للبحوث يف مجال الكتب املدرسية والوسائط التعليمية

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/
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الكتب  تكاليف  ارتفاع  ملواجهة  اعتمادها  يمكن  فعاليتها، بوصفها حلوالً  لتعزيز  التوزيع  ترشيد سالسل  وتدابري 

املدرسية املستوردة أو لتجنب اللجوء إىل نظم إنتاج الكتب التي تتسم بدرجة عالية من املركزية.

2 - اسرتاتيجيتان لضمان االنتفاع بالكتب املدرسية وموارد التعّلم

مواد  وإلتاحة  ومستمر،  منصف  نحو  عىل  املدرسية  الكتب  لتوفري  خطط  وضع  عىل  املساعدة    )1(
القراءة وتعزيز االنتفاع بموارد التعّلم التي تلبي احتياجات جميع الدارسني

الجميع  وتمكني  البرش  بني  عند  التنوع  أوجه  بكل  االعرتاف  يجب  الدارسني،  جميع  احتياجات  تلبية  يتسنى  كي 

العمر  أو  اإلثني  أو األصل  العرق  أو  الجنس  نوع  النظر عن  الجيد عىل نحو منصف بغض  بالتعليم  االنتفاع  من 

ينبغي  أنه  التعّلم  وموارد  املدرسية  الكتب  سياق  يف  ذلك  ويعني  االجتماعية.  الخلفية  أو  االقتصادي  الوضع  أو 

املعريف15   لغوية مناسبة ملستواهم  الدارسون وتشمل مفاهيم وصيغاً  يفهمها  لغات  فيها  تُستخدم  توفري وسائط 

الجهود  دعم  إىل  األم،  باللغة  والتعليم  اللغات  املتعدد  بالتعليم  الخاصة  مع سياستها  تماشياً  اليونسكو،  وستعمد 

املبذولة عىل الصعيد الوطني لتكون الكتب املدرسية واملواد األخرى التي توفرها املدارس تيسرياً الكتساب مهارات 

املدرسية  الكتب  توفري  يتسنى  وكي  للدارسني.  األم  )اللغات(  باللغة  مكتوبة  األوىل  الصفوف  يف  والكتابة  القراءة 

األمم  اتفاقية  بأحكام  وعمالً  اإلعاقة.  ذوي  الدارسني  احتياجات  تلبية  أيضاً  يجب  ومستمر،  منصف  نحو  عىل 

التعليمية  الحقوق  إنفاذ  بتعزيز  التحديد  وجه  عىل  اليونسكو  ستقوم  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لحقوق  املتحدة 

للدارسني، بما يف ذلك »تيسري تعّلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال االتصال املعززة 

والبديلة«16 

وإضافًة إىل ذلك، تقيض أي اسرتاتيجية لتوفري الكتب املدرسية وموارد التعّلم عىل نحو منصف ومستمر بتعزيز 

النظم  تواجه  واضحة،  وألسباب  التعليم.  من  املستبعدة  الفئات  لدى  التعّلم  احتياجات  لتلبية  املبذولة  الجهود 

العقبات  من  بكثري  أكب  عقبات  طبيعية  كوارث  من  تتعاىف  أو  النزاع  أوضاع  تعيش  بلدان  يف  القائمة  التعليمية 

التي تواجهها النظم األخرى يف مجال توفري الكتب املدرسية وموارد التعّلم. فحتى لو كان النظام الخاص بإنتاج 

الكتب املدرسية وتوزيعها قائماً قبل نشوب النزاع، فإن البنى األساسية والقدرات التي تتيح نرش الكتب يمكن أن 

تكون قد تالشت أو ُدمرت بالكامل يف أثناء النزاع17 

أنشطتها  تكثيف  للجميع عىل  التعليم  بها يف حركة  التي تضطلع  القدرات  بناء  إطار وظيفة  اليونسكو يف  ودأبت 

الفقرية والنائية والريفية والتي  املناطق  القائمة يف  التعليم لصالح املجتمعات املحلية  الهادفة إىل ضمان الحق يف 

باهتة  كتابة  ألواح  عىل  لهم  ملتاحة  املوارد  اقتصار  إىل  بالنظر  القراءة  تعّلم  يف  صعوبات  أطفالها  يواجه  ما  غالباً 

بحلول  داكار  أهداف  تحقيق  يف  الركب  عن  املتخلفة  الحكومات  إقناع  أيضاً  املهم  ومن  ممزقة.  ودفاتر  اللون 

ولتطوير  الكتب  إنتاج  قطاع  لدعم  واملالية  البرشية  مواردها  من  أكب  قدر  بتخصيص  بعده(  )وما   2015 عام 

املفتوحة  التعليمية  وباملوارد  بُعد  عن  بالتعليم  االنتفاع  تعزيز  تتيح  التي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات 

والبمجيات الحرة واملفتوحة املصدر.

15  انظر أيضاً 

UNESCO, Addressing Exclusion: A Guide to Assessing Education Systems Towards More Inclusive and Just Societies (Paris: UNESCO, 2012)

16  الفقرة 3 )أ( من املادة 24 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2006(.

17  ينطبق ذلك عىل العراق حيث أتاح »برنامج اليونسكو لتحسني نوعية الكتب املدرسية« )2003-2005( تنقيح 8.7 مليون كتاب مدريس 

وطباعتها وتوزيعها عىل أساس عاجل.
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ومنها  الرسيعة،  بالتكنولوجيات  االنتفاع  زيادة  إىل  ترمي  واعدة  جديدة  مبادرات  يف  اليونسكو  مشاركة  وتُعد 

واستخدام  الرقمية  الفجوة  سد  يف  أساسياً  عامالً  الرقمية،  بالتنمية  املعنية  العريض  النطاق  لجنة  مبادرات 

الذي  االجتماع  نرُش خالل  املثال،  التعليم. وعىل سبيل  أتم وجه يف مجال  واالتصاالت عىل  املعلومات  تكنولوجيات 

ُعقد الستعراض نتائج مؤتمر القمة العاملي ملجتمع املعلومات بعد ميض عرش سنوات عىل انعقاده )شباط/فباير 

املعلومات  بتكنولوجيات  املنصف  االنتفاع  املساعدة عىل ضمان  إىل  السياسات  راسمو  فيه  دعي  تقرير18   )2013

تعّلمهم  تحسني  يتيح  مما  اإلنرتنت،  عىل  املتاحة  املوارد  استخدام  من  وجدوا،  أينما  الطلبة،  لتمكني  واالتصاالت 

وتعزيز احتماالت حصولهم عىل عمل.

املدرسية ومواد  الكتب  الوطنية واملحلية عىل توفري  النرش  لبناء قدرات دور  املبذولة  الجهود  دعم   )2(
القراءة بسعر معقول

تبنّي االتجاهات التي تشهدها بلدان عديدة يف مجال إنتاج الكتب املدرسية وتوزيعها أنه يجري االنتقال من نظم 

سبيل  فعىل  الالمركزية.  من  أكب  بدرجة  تتسم  والتوزيع  للنرش  ترتيبات  إىل  مركزية  بصورة  تُدار  للدولة  تابعة 

املثال، تُتاح للمدارس واملعلمني يف بعض الحاالت إمكانية اختيار كتب من بني عدة مؤلفات صادرة عن دور نرش 

خاصة وتحظى بموافقة السلطات املعنية. وبعد رشاء الكتب من دار النرش، يتم وضعها يف متناول الطلبة بسعر 

مبدأ  اعتماد  نحو  االتجاه  أن  إىل  عام  بوجه  اإلشارة  وتجدر  مجاناً.  لهم  إعارتها  أو  تأجريها  يجري  أو  منخفض 

أتاح  الناشئة، بل  التعّلم  القراءة املتاحة يف بيئات  إنتاج الكتب لم يسهم فقط يف ازدياد مواد  الالمركزية يف قطاع 

أيضاً إنتاج مواد تعليمية أكثر فعاليًة وجاذبيًة19، يمكن استخدامها يف املدارس ومراكز التعّلم عىل حد سواء.

املواد  تصل  أن  عىل  بالحرص  يتعلق  فيما  سيما  وال  لها،  التصدي  ينبغي  كبرية  تحديات  ثمة  يزال  ال  ذلك،  ومع 

التعليمية إىل وجهاتها وأن تكون متاحة بسعر معقول وأن تُستخدم عىل أتم وجه. وأدت القرارات التي اتخذتها 

بعض الجهات املانحة والحكومات وقضت بحرص عملية إنتاج الكتب بدور النرش التابعة للدولة وباسترياد الكتب 

من  املحلية  النرش  دور  حرمان  إىل  الشمالية  أمريكا  أو  أوروبا  من  لألطفال  املخصصة  القراءة  ومواد  املدرسية 

هذا  يف  اليونسكو  توفره  الذي  الدعم  يرمي  وبالتايل،  اإليرادات20.  من  قدر  أكب  لها  تدّر  أن  يمكن  التي  األسواق 

لقطاع  التمويل  وتأمني  الالزمة  السياسية  اإلرادة  لتعبئة  التعاون  عىل  الفاعلة  الجهات  جميع  تشجيع  إىل  املجال 

النظم ذات  النامية. كما تميل  البلدان  القائمة يف  النرش  ازدهار دور  أن تسهم يف  الكتب بطرائق من شأنها  إنتاج 

فيهم  بمن  الدارسني،  من  متنوعة  مجموعة  احتياجات  تلبي  التي  التعّلم  مواد  إنتاج  تعزيز  إىل  الالمركزية  اإلدارة 

الدارسون ذوو االحتياجات الخاصة. وإضافًة إىل ذلك، فإن تقليص عدد النسخ املطبوعة يتيح إنتاج مواد مالءمة 

جداً للسياق املحيل وللثقافة والشواغل املحلية. ويقّدم ذلك أيضاً إىل مستخدمي مواد التعّلم فرصاً جديدة إلطالق 

أكب  مجموعة  توافر  تضمن  أنها  هي  الالمركزية  لإلدارة  اإليجابية  النتائج  فإحدى  اإلبداعية.  لقدراتهم  العنان 

وأكثر تنوعاً من مؤلفي الكتب املدرسية والراسمني ومؤلفي موارد التعّلم األخرى من ذوي املهارات، مما يفيض يف 

نهاية املطاف إىل ازدياد الخيارات املتاحة للمدارس واملجتمعات املحلية.

  Technology, Broadband and Education: Advancing the Education for All Agenda. Paris: UNESCO and International Telecommunication  18

Union (ITU), 2013

  Montagnes, Ian. Paper presented at the World Education Forum, Dakar Senegal. In Thematic Studies: Textbooks and Learning Materials,  19

1990-1999, Paris: UNESCO, 2001

  Walker, Scott. “Promoting Chidren’s Book Publishing in Anglophone Africa,” in V. Greaney, ed. Promoting Reading in Developing  20

Countries. Washington, D.C.: World Bank, 1996, pp. 130-147
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3 - اسرتاتيجيتان لضمان الجودة

وعىل  النشط،  بالتعّلم  خاصة  ومنهجيات  الدارسني  حول  تتمحور  نهوج  اعتماد  عىل  التشجيع   )1(
االرتقاء باملهارات املعرفية للدارسني

من  مستوى  أي  يف  والتعّلم  للتعليم  املستخدمة  الرئيسية  املوارد  املدرسية  الكتب  كانت  إذا  عما  النظر  بغض 

املستويات التعليمية أم ال، فإن مضامينها وتصاميمها يمكن أن تؤثر تأثرياً كبرياً يف طريقة تنفيذ املنهج الدرايس 

االنتفاع  املعلمني  عىل  فيها  يتعذر  التي  املحددة  الحاالت  ويف  العليا.  التعليم  ملستويات  الدارسني  إعداد  وطريقة 

)إن  لها  املرافقة  املعلمني  وأدلة  املدرسية  الكتب  تُستخدم  ما  غالباً  أثنائها،  يف  أو  الخدمة  قبل  تدريبية  بفرص 

وجدت( كأساس إلعداد خطة التدريس.

العامة  األسئلة  من  وابل  يليها  نصوص  عىل  مضمونها  يقترص  التي  الكتب  عن  فشيئاً  شيئاً  االستعاضة  وتجري 

عالم  يف  الغوص  عىل  وحفزهم  القراء  فضول  إثارة  إىل  ترمي  متنوعة  تصاميم  وذات  للنظر  جاذبية  أكثر  بكتب 

ونارشين  ومؤلفني  باحثني  يضم  دويل  فريق  أعدها  التوجيهية  املبادئ  من  مجموعة  وتفيد  واألفكار.  املعلومات 

معنيني بالكتب املدرسية بأن مواد التعّلم يجب أن »تعكس ممارسات تعليم وتعّلم تتمحور حول الدارسني وتقوم 

والتعّلم  التفاعيل،  والتعّلم  املفاهيمية،  العالقات  لتحديد  املخصصة  األنشطة  مثل  العمل،  وتركز عىل  املشاركة  عىل 

يف  نقدي  بحس  التفكري  إىل  بالدارسني  تدفع  التي  التأمل  وعمليات  املشكالت،  حل  عىل  القائم  والتعليم  بالتجربة، 

التعليمية  املبادئ  هذه  يضعون  الذين  واملبمجني  والراسمني  واملصممني  للمؤلفني  ويمكن  املوضوعات«21.  جميع 

ذلك،  جانب  وإىل  الفعالية.  من  عالية  بدرجة  وتتسم  كبري  حد  إىل  الدارسني  تحفز  موارد  ينتجوا  أن  الحسبان  يف 

نحو  عىل  تراعي  أن  من شأنها  مراحلها  مختلف  يف  والدارسون  املعلمون  يشارك  التي  املطبوعات  فإن مرشوعات 

أفضل اهتمامات املستخدمني وتجاربهم يف الحياة وخياراتهم املفضلة يف مجال التعّلم. وسعياً إىل دعم هذا النوع 

من املبادرات، تواصل اليونسكو التشجيع عىل إدراج ممارسات التعليم والتعّلم الجيدة يف الكتب املدرسية وموارد 

التعّلم إلرشاك الدارسني عىل نحو فعال وتمكني املعلمني من مساعدة الطلبة عىل االرتقاء بمهاراتهم املعرفية.

اليونسكو  تعتزم  الحياة،  مدى  التعّلم  وضمان  للجميع  الجيد  التعليم  تأمني  يف  املتمثل  الهدف  تحقيق  وبغية 

مالءمة  مواد  إنتاج  يتسنى  كي  التعّلم  وموارد  املدرسية  الكتب  بإعداد  املتعلقة  البحوث  نتائج  ونرش  جمع  أيضاً 

مع  للتعاطي  الالزمة  املهارات  تنمية  وتتيح  واملفيد  النشط  التعّلم  تيرّس  املعلمني  ومراعية الحتياجات  واستيعابية 

تحديات القرن الحادي والعرشين.

املحليني  بالسكان  الخاصة  واملواد  واملهارات  املعارف  من  لالستفادة  املبذولة  الجهود  تشجيع   )2(
واألصليني بوصفها موارد مفيدة تساعد عىل تحقيق أهداف املناهج الدراسية

إقامة  يف  الحق  األصلية  »للشعوب  أن  عىل   )2007( األصلية«  الشعوب  حقوق  بشأن  املتحدة  األمم  »إعالن  ينص 

للتعليم  الثقافية  أساليبها  مع  يتالءم  بما  بلغاتها،  التعليم  وتوفري  عليها  والسيطرة  التعليمية  ومؤسساتها  نظمها 

عملية  لدعم  فريدة  مكانة  واللغوي  الثقايف  التنوع  وتعزيز  صون  يف  دورها  بحكم  اليونسكو  وتحتل  والتعّلم«22. 

املنتجة محلياً. والغرض من ذلك هو دعم  املواد  املحليني وغريها من  الخاصة بالسكان  التعّلم  إعداد وإقرار مواد 

املبادرات التعليمية التي يجري تنفيذها يف املجتمعات املحلية وتشجيع االستفادة من نظم املعارف التقليدية عب 

الحدود اإلثنية والوطنية.

 UNESCO Guidelines for Enhancing Learning through Textbooks and Learning Resources (Paris: 2013) 9  21

22  الفقرة 1 من املادة 14 
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املتعلقة  واألنشطة  السياسات  توجيه  عىل  تساعد  بالذكر  جديرة  وأمثلة  أدوات  املايض  العقد  خالل  وبرزت 

 The Challenge of Indigenous Education: Practice املعنونة  الوثيقة  بينها  ومن  واألصليني،  املحليني  بالسكان 

املحلية  املعارف  نظم  وبرنامج  واألفق(23،  املمارسات  األصليني:  السكان  لدى  التعليم  )تحدي   and Perspectives

األصليني  السكان  لغات  تعزيز  التي  الجامع  التعليم  سياسات  شأن  ومن   .24)LINKS( األصليني  السكان  ومعارف 

وثقافاتهم أن يكون لها تأثري إضايف هو تحسني جودة التعّلم لصالح الجميع25 

وبالنظر إىل اندثار اللغات بمعدل مثري للقلق26 وما يقرتن بهذه الظاهرة من خسائر عىل صعيد املعارف املحلية 

يف  أم حديثة،  تقليدية  أكانت  التعّلم، سواء  موارد  دور  تعزيز  يف  اليونسكو  األصليني، ستستمر  السكان  ومعارف 

مواد  توفري  عىل  تشجع  وستبقى  العالم،  يف  التنوع  إلغاء  إىل  تسعى  نزعة  أي  من  والثقايف  اللغوي  التنوع  حماية 

جيدة تلبي احتياجات جميع الدارسني.

أدوات  بوصفها  التعّلم  وموارد  املدرسية  الكتب  فعالية  لضمان  4 -  اسرتاتيجيتان 
لبناء السالم وتحقيق املواَطنة العاملية

والتنمية  الجنسني  بني  واملساواة  السالم  تعزز  ووطنية  إقليمية  سياسات  رسم  عىل  املساعدة   )1(
املستدامة يف الكتب املدرسية وموارد التعّلم ومن خاللها

التي  الفرتات  يف  إلحاحاً  أكثر  للسالم تصبح  عاملية  ثقافة  بناء  تعليمية تساعد عىل  أساليب  اعتماد  إىل  الحاجة  إن 

نومان  املدرسية  بالكتب  املختصني  للباحثني  وفقاً  سياسية.  واضطرابات  االقتصادي  االستقرار  يف  انعداماً  تشهد 

عىل  متزايداً  تركيزاً  املدرسية  الكتب  وتحليل  وتقييم  إنتاج  عمليات  تركز  أن  »يجب   ،)2006( وفرانكي  وجانِسن 

تستمر  أن  يمكن  ال  البرشية  بأن  تفيد  التي  الفكرة  تراعي  وأن  العالم  أجزاء  مختلف  بني  القائمة  الرتابط  أوجه 

حارضاً ومستقبالً إال إذا بقيت وحدة متكاملة العنارص«27. ومع ذلك، ال يزال ثمة تحديات كبرية ينبغي التصدي 

لها، ومنها تعاظم أوجه التفاوت والهجرة الجماعية وتغري املناخ والنزاعات املسلحة، التي تهدد الرؤية الداعية إىل 

بناء عالم مستدام ينعم بالسالم.

عىل  والنساء«  الرجال  عقول  يف  السالم  حصون  »بناء  يف  املتمثلة  لليونسكو  األساسية  الرسالة  تطبيق  ويقيض 

االسرتاتيجيات الخاصة بالكتب املدرسية وموارد التعّلم للقرن الحادي والعرشين بتنمية املهارات واملواقف والقيم 

التي يشملها مفهوم »تعّلم العيش معاً«28. ويرتكز هذا املفهوم املتعدد األبعاد الخاص بعملية بناء السالم29 عىل 

تعريف لكلمة »السالم« ال يقترص عىل غياب الحرب أو أعمال العنف، بل يشمل أيضاً فكرة »السالم اإليجابي«30 

Linda King and Sabine Schielmann. (Paris: UNESCO, 2004)  23

24  يوفر هذا البنامج ضمن سلسلة من األنشطة دورات تدريبية هدفها بناء القدرات املحلية عىل نقل املعارف، وال سيما عىل استخدام تكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت لتسجيل املعارف وإدارتها ونقلها.

25  من األمثلة عىل ذلك، املرشوع البحثي الشامل املمتد عىل عدة سنوات واملعروف باسم »تي كوتاهيتانغا«(Te Kotahitanga) ، وهو مرشوع تنفذه 

حكومة نيوزيلندا بالتعاون مع جامعة وايكاتو.

26  تفيد صحيفة وقائع صادرة عن األمم املتحدة )2008( بأن 600 لغة تقريباً اندثرت يف القرن املايض وأن لغات أخرى تندثر بواقع لغة واحدة 

كل أسبوعني. ومن املرجح أن يندثر ما يصل إىل 90 يف املائة من لغات العالم قبل نهاية القرن الحادي والعرشين إذا بقيت االتجاهات الراهنة 

عىل حالها.

27  الصفحة 137 

28  وفقاً للتعريف الوارد يف تقرير ديلور.

29  تختلف عملية »بناء السالم« عن عمليتَي »حفظ السالم« و«صنع السالم« اللتني يقترص الهدفان املرجوان منهما عىل تسوية النزاعات ومنع 

نشوب أعمال عنف جديدة.

 Johan Galtung. Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. (London: Sage Publications, 1996)30  انظر
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األوسع نطاقاً التي تعّب عن الكرامة األساسية لإلنسان وعن احرتام الحياة البرشية.

السالم« وتمثالن  »بناء  املستدامة عنرصين طبيعيني وجوهريني من مفهوم  والتنمية  الجنسني  املساواة بني  وتُعد 

بالتايل موضوعني شاملني تم تأكيد أهميتهما يف إطار أنشطة اليونسكو املتعلقة بالكتب املدرسية وموارد التعّلم. 

 Promoting Gender Equality through Textbooks: A Methodological« املعنونة  الوثيقة  إن  املثال،  سبيل  وعىل 

الكتب  املدرسية: دليل منهجي( تقّدم إىل معّدي  الكتب  الجنسني من خالل  املساواة بني  Guide« )2006( )تعزيز 

املدرسية والباحثني املختصني بها أدوات تتيح »تنقيح الكتب املدرسية أو استخدام الكتب املتوافرة بحس نقدي، 

السلسلة  مراحل  مختلف  يف  املشاركني  األفراد  بني  أم  والدارسني،  املعلمني  بني  العالقة  إطار  يف  ذلك  أكان  سواء 

األرس  إطار  يف  املدرسية،  البيئة  أم خارج  باستخدامها(،  وانتهاًء  الكتب  بتصميم  )بدءاً  املدرسية  بالكتب  الخاصة 

من  النوع  هذا  ويسهم  تدابري.  من  مناسب  هو  ما  اتخاذ  عىل  والحفز  الوعي  لتعزيز  وذلك  املحلية«،  واملجتمعات 

القضاء  بشأن  املتحدة  األمم  اتفاقية  تطبيق  يف  مبارشاً  إسهاماً  والنارشين  املؤلفني  إىل  تتوجه  التي  األدوات  هذه 

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة التي تدعو إىل »القضاء عىل أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور املرأة«31 

عقد  إطار  يف  اآلن  حتى  إنتاجها  تم  التي  األدلة  فإن  ذلك،  جانب  وإىل  املدرسية.  الكتب  تنقيح  منها  عدة  بوسائل 

املعنونة  اإلنرتنت  عىل  املتاحة  الوثيقة  ومنها   ،)2014-2005( املستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  املتحدة  األمم 

»التعليم والتعّلم من أجل مستقبل مستدام«32، تقّدم إرشادات إىل معّدي املناهج الدراسية ومؤلفي املواد التعليمية 

بشأن سبل إدراج موضوعات وقضايا رئيسية يف مختلف املواد.

اإلثنية بشأن  الجماعات  العاملي واإلقليمي وفيما بني  الصعيدين  التي تُجرى عىل  املشاورات  دعم   )2(
وجهات  تعدد  وتشجيع  السلبية  النمطية  الصور  مكافحة  بغية  التعّلم  وموارد  املدرسية  الكتب 

النظر وتيسري الحوار بني الثقافات

أن  وتنقيحها«33  املدرسية  الكتب  بشأن  البحوث  إلجراء  اليونسكو  »دليل  من  واملحدثة  املنقحة  الطبعة  يف  جاء 

السنوات  يف  املدرسية  الكتب  بشأن  ورشكاؤها  اليونسكو  بها  اضطلعت  التي  البنامجية  لألنشطة  األويل  التوجه 

تعزيز  أجل  من  وتنقيحها  املدرسية  الكتب  بتأليف  خاصة  معايري  وضع  يف  تمثل  املنظمة  إنشاء  تلت  التي  األوىل 

للمؤتمر  األوىل  الدورة  أعقاب  أُعدت يف  إىل خطة نموذجية  الثقافات34. واستناداً  الدويل وبني  الصعيد  التفاهم عىل 

الثنائية واملتعددة األطراف بغية  التدارس  اليونسكو سلسلة من حلقات  التي ُعقدت يف عام 1946، نظمت  العام 

وصورة  سلبية  نمطية  قوالب  عنها  تنتج  التي  املضللة  والرسائل  اإلغفال  وأوجه  الوقائع  يف  األخطاء  تصحيح 

»املشاورة  ُسميت  املراحل  متعددة  عملية  بعد  فيما  ووِضعت  التعّلم.  ومواد  املدرسية  الكتب  يف  »لآلخر«  مشوهة 

إقليمية  بعالقات  األحيان  غالب  يف  ترتبط  أكثر  أو  بَلدان  يُدعى  كان  عملية  املدرسية«، وهي  الكتب  بشأن  الدولية 

الحاالت،  معظم  )يف  معيّنة  بمواد  الخاصة  املدرسية  للكتب  متبادل  باستعراض  القيام  أجل  من  فيها  للمشاركة 

ذلك  من  الغرض  وكان  الثانوي(.  املستوى  يف  املدنية  الرتبية  و/أو  والجغرافيا  التاريخ  هي  املعنية  املواد  كانت 

وضع مجموعة مشرتكة من األدوات التحليلية والتوصيات لتنقيح الكتب املدرسية وللتعاون يف إعداد مواد جديدة، 

يف نهاية املطاف.

مجموعة  فيها  وأُدرجت  الجغرايف  نطاقها  توسيع  جرى  ولكن  املاضية  السنوات  يف  العملية  هذه  مواصلة  وتمت 

بناء  نحو  الدافعة  الحركة  مواكبة  إىل  جزئياً  يرمي  كان  أمر  وهو  والوسائط،  واملستويات  املواد  من  واسعة 

31  الفقرة )جـ( من املادة 10 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 1979 

32  حصة دراسية للتطوير املهني تشتمل عىل 27 وحدة تدريبية، يمكن االطالع عليها عىل عنوان اإلنرتنت التايل: 

http://www.unesco.org/education/tlsf/

Pingel  33، مرجع سبقت اإلشارة إليه.

34  املرجع عينه، الصفحة 11 

http://www.unesco.org/education/tlsf/
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الكفاءات الالزمة لتحقيق املواَطنة العاملية يف عالم »ترابطت أجزاؤه ثم انفصلت عن بعضها بعضاً حسب محاور 

الصعيد  عىل  بها  املضطلع  البحث  أنشطة  باتت  تعّلم،  أدوات  بوصفها  جديدة  وسائط  بروز  ومع  جديدة«35. 

الدويل36 تغطي بوجه عام موارد التعّلم غري النصية مثل املوارد املتعددة الوسائط، واألفالم الوثائقية، والبمجيات 

املدرسية  بالكتب  املتعلقة  الدولية  واملؤتمرات  املشاورات  وتقّدم  اإلنرتنت.  عىل  املتاحة  التعّلم  وموارد  التفاعلية، 

فائدة إضافية ألنها تجمع بني أكاديميني ومربني ونارشين آتني من بلدان يمكن أن تكون قد تنازعت فيما بينها 

وبناء  املصالحة  لتحقيق  مساحة  ذاتها  حد  يف  تصبح  أن  بالتايل  شأنها  ومن  متقطعة،  بصورة  أو  طويلة  لفرتة 

ثقافة سالم مستدامة37 

 Schissler, H. (2009) ‘Navigating a Globalizing World: Thoughts on Textbook Analysis, Teaching and Learning’. Journal of Educational  35

Media, Memory and Society v. 1 number 1 Spring, 2009

مثل »مرشوع الدراسة املقارنة للكتب املدرسية« )2003-2010( الذي تتشارك يف تنسيقه اللجنتان الوطنيتان الفرنسية واملغربية لدى   36

اليونسكو، وذلك يف إطار الحوار العربي األوروبي.

يتجىل ذلك يف العنوان الذي اختري للمؤتمر الدويل التاسع للرابطة الدولية للبحوث يف مجال الكتب املدرسية والوسائط التعليمية، أي »السالم   37

وإرساء الديمقراطية واملصالحة يف الكتب املدرسية والوسائط التعليمية«. وتبادل املشاركون يف هذا املؤتمر نتائج أنشطة بحثية اضُطلع بها يف 

جميع أنحاء العالم.
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رابعاً - أساليب العمل املقرتحة

التعّلم  موارد  جودة  ضمان  إىل  الرامية  التدابري  بشأن  الدويل  الحوار  تجديد   -1
وإمكانية االنتفاع بها

املراجع  لهذه  املتغري  الدور  وإىل  التعّلم«،  و»موارد  التعّلم«  و»مواد  املدرسية«  »الكتب  تعريف  تطّور  إىل  بالنظر 

يف  توافق  إىل  التوصل  يف  املقبلة  املرحلة  يف  تنفيذها  املزمع  األنشطة  هدف  سيتمثل  والتعّلم،  التعليم  عمليتَي  يف 

اآلراء بشأن تحديث املتطلبات املرتبطة بجودة الكتب ومواد وموارد التعّلم وسبل االنتفاع بها. وينبغي للمؤتمرات 

إطار  يف  الفاعلة  الجهات  جميع  تشمل  أن  الوطني،  أم  اإلقليمي  أم  العاملي  الصعيد  عىل  أنُظمت  سواء  املقبلة، 

باملعلمني  وانتهاًء  والنارشين،  والباحثني  واملؤلفني  السياسات  براسمي  بدءاً  املدرسية،  بالكتب  الخاصة  السلسلة 

مرحلة  يف  العاملي  الصعيد  عىل  التعليم  بتخطيط  املعنية  الجهات  جميع  إرشاك  ويُعد  والدارسني.  واآلباء  والطلبة 

ذلك شأن  املذكورة، شأنهما يف  املؤتمرات  أساسيني يف ضمان جدوى  عاملني  والتنسيق معها  عام 2015  بعد  ما 

مشاركة جميع وحدات اليونسكو املعنية بإنتاج مواد تعّلم تركز عىل موضوعات معيّنة وتوزيعها.

والشبكات  املتحدة،  األمم  منظومة  يف  الشقيقة  الوكاالت  مع  الوثيق  بالتنسيق  املؤتمرات  تنظيم  املرتقب  ومن 

مشرتكة  أطر  وضع  إىل  سعياً  املعنية،  املهنية  والرابطات  البحث  ومعاهد  املدرسية،  بالكتب  املختصة  اإلقليمية 

لرصد جودة جميع وسائل التعّلم، بما يف ذلك املوارد التعليمية املفتوحة.

التعّلم يف  املدرسية وموارد  الكتب  املتعلقة بدور  الرتويج والتوعية  أنشطة  زيادة   -2
تعزيز محو األمية وتحسني التعّلم مدى الحياة

يحدث أحياناً يف البلدان التي تتوافر فيها أعداد هائلة من الكتب واملجالت وغريها من مواد القراءة أن يتم تجاهل 

يستطيع  وكي  والكتابة.  للقراءة  األساسية  املهارات  تنمية  يف  املدرسية  الكتب  تؤديه  الذي  األهمية  البالغ  الدور 

بصفة  لهم  تُتاح  أن  ينبغي  الحياة،  مدى  القراءة  عادة  وتنمية  األساسية  املهارات  هذه  من  االستفادة  الدارسون 

لالهتمام.  ومثرية  مالءمة  تكميلية  قراءة  بمواد  أيضاً  بل  فحسب،  املدرسية  بالكتب  ال  االنتفاع  إمكانية  مستمرة 

لألعراف  واملجسدة  املحلية  باللغات  املطبوعة  املواد  من  وغريها  اإلعالمية  والكتيّبات  والصحف  الكتب  وتمثل 

القراءة  عىل  القدرة  ولكن  استدامتها.  التعّلم وضمان  بيئات  بناء  يف  أسياسية  أدوات  املحلية  والشواغل  والثقافات 

والكتابة ليست إال نوعاً واحداً من أنواع الدراية )literacy(. وبالنظر إىل تعدد املعاني التي يتخذها هذا املصطلح 

أهدافهم  بلوغ  من  الدارسني  تمّكن  التي  املهارات  من  متصلة  سلسلة  بأنه  عامًة  تعّرفه  اليونسكو  فإن  اليوم38، 

واملشاركة يف املجتمعات التي ينتمون إليها مشاركة كاملة. ومع ظهور عرص املعلومات ومجتمعات املعرفة، باتت 

بعض القدرات والبنى األساسية التقنية تمثل متطلبات أساسية إلتاحة مجموعة واسعة من املوارد. ولكن القدرة 

امتداداً  تُعتب  الجيد  للتعّلم  فرص  توفري  سبيل  يف  نقدي  بحس  واستخدامها  ومعالجتها  املوارد  هذه  اختيار  عىل 

للدراية املتعلقة باملطبوعات39 

38  مثل »الدراية الرقمية« و»الدراية اإلعالمية« و»الدراية الثقافية«. ولالطالع عىل معلومات حديثة عن أنواع الدراية التي تُعتب رضورية للحياة يف 

القرن الحادي والعرشين، انظر البيان الصادر يف هذا الصدد عن املجلس الوطني ملعّلمي اللغة اإلنجليزية (NCTE)، عىل صفحة اإلنرتنت التالية: 

http://www.ncte.org/positions/statements/21stcentdefinition

39  لالطالع عىل مناقشة مستفيضة بشأن تعدد أنواع الدراية، انظر الوثيقة التوجيهية التي أعدها قطاع الرتبية يف اليونسكو بشأن »تعدد أنواع 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf :الدراية وتأثريه عىل السياسات والبامج«، عىل صفحة اإلنرتنت التالية

http://www.ncte.org/positions/statements/21stcentdefinition
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf
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وينبغي اسرتعاء االنتباه إىل الدور البالغ األهمية للكتب املدرسية ومواد القراءة التكميلية واملواد املتعددة الوسائط 

التعّلم  أجل  من  القراءة   )3( القراءة؛  عادة  تنمية   )2( القراءة؛  تعّلم   )1( ييل:  ما  يف  التعّلم  موارد  من  وغريها 

بهذا  املتعلقة  والتوعية  الرتويج  أنشطة  وتعزز  الذاتي.  واإلثراء  املتعة  أجل  من  القراءة   )4( باملعلومات؛  واالنتفاع 

العامل الذي غالباً ما يتم تجاهله املبدأين التوأم املتمثلني يف الجودة واالنتفاع يف جميع مستويات التعليم، وتسلط 

يف الوقت عينه الضوء عىل رضورة دعم دور النرش الوطنية واملحلية وبناء البنى األساسية الالزمة لتعزيز االنتفاع 

الرسيع بخدمات شبكة اإلنرتنت العريضة النطاق.

إعداد  لرضورة  بشدة  الرتويج  اليونسكو  تعتزم  الحياة،  مدى  والتعّلم  النظامي  األسايس  التعليم  مجايَل  ويف 

كتاب  بتوزيع  تقيض  واملقاطعات،  الواليات  صعيد  وعىل  الوطني  الصعيد  عىل  املدرسية  بالكتب  خاصة  سياسات 

ويف  الدراسية.  السنة  أو  الدراسية  الحصة  أو  التعّلم  دورة  طيلة  وذلك  مادة،  كل  إطار  يف  دارس  كل  عىل  واحد 

ومجتمعية  مدرسية  مكتبات  وحفظ  بإنشاء  األمية  بمحو  املعنيني  رشكائها  مع  اليونسكو  تقوم  عينه،  الوقت 

تحتوي عىل مواد قراءة مالءمة للمنهج الدرايس وكفيلة بتلبية احتياجات التعّلم عىل صعيد املجتمع املحيل.

الوطني  الصعيد  عىل  املبذولة  الجهود  لدعم  الهدف  محددة  تدابري  اتخاذ   -3
بني  واملساواة  العاملية  واملواَطنة  السالم  تعزيز  أجل  من  واألقاليمي  واإلقليمي 

الجنسني والتنمية املستدامة من خالل الكتب املدرسية وموارد التعّلم

الحياة سيبقى يحظى بمكانة  التعّلم مدى  الجيد للجميع وضمان  التعليم  العام نحو تأمني  التوجه  أن  املؤكد  من 

التي تفيد بأن الرتبية ترمي إىل »إنماء شخصية اإلنسان  الفكرة  اليونسكو. وبوجه أعم، إن  عالية ضمن أولويات 

إنماء كامالً، وتعزيز احرتام اإلنسان والحريات األساسية، وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع الشعوب 

والجماعات العنرصية أو الدينية«، مثلما ينص عليه اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948(40، ستظل تمثل مبدأ 

توجيهياً.

وبالنظر إىل األعمال التي تنفذها اليونسكو منذ زمن طويل يف مجال استعراض الكتب املدرسية وتنقيحها، يمكن 

لها  املناسبة  الحلول  واعتماد  املشكالت  لتحديد  تنظَّم  التي  الدولية  املشاورات  دعم  طريق  عن  املساعدة  تقديم 

عىل  التنقيح  أعمال  يف  والتعاون  التحليالت  لتبادل  املحدد  النموذج  زال  وما  عليها.  املتفق  التدابري  تنفيذ  وضمان 

لالضطالع  انطالق  نقطة  بوصفه  مناسباً،  ذلك  كان  كلما  اآلن،  حتى  يُستخدم  واألقاليمي  اإلقليمي  الصعيدين 

واملؤلفني  املخططني  إىل  وتتوجه  الجميع  بموافقة  تحظى  عملية  توجيهية  مبادئ  ولوضع  توعية  بأنشطة 

واملحررين.

يُقرتح  محيل41،  أو  وطني  نظام  إطار  يف  املدرسية  الكتب  تنقيح  إىل  تفيض  التي  البحثية  األنشطة  يخص  وفيما 

وغريهم  واآلباء  الدارسون  فيهم  بمن  املواد،  مستخدمو  بمقتضاه  ع  يشجَّ الذي  التشاركية  البحوث  نموذج  اعتماد 

لتنقيح  بناءة  توصيات  وتقديم  املتاحة  الخيارات  ومناقشة  املشكالت  تحديد  عىل  املحلية،  املجتمعات  أعضاء  من 

الجودة،  املذكورة أعاله والرامية إىل ضمان  تنفيذ االسرتاتيجية )2(  أو إلعداد مواد جديدة. وبغية  املتوافرة  املواد 

ووسائل  التقليدية  املعارف  نظم  بشأن  إثنوغرافية  دراسات  وتبادل  إجراء  إىل  الهادفة  التدابري  اليونسكو  تدعم 

واملرسح  والرقص  القصص  رواية  ذلك  يف  بما  واألقليات،  األصليون  السكان  يستخدمها  التي  بها  املرتبطة  التعّلم 

والفنون البرصية.

40  الفقرة 2 من املادة 26 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

41  يشكل ذلك يف غالب األحيان جزءاً من عملية شاملة ترمي إىل تحديث املنهج الدرايس و/أو إصالحه.
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املستفيدين،  الحتياجات  مراعية  القدرات  لبناء  وأنشطة  تدريبية  دورات  توفري   -4
تتناول جميع جوانب عملية إعداد الكتب املدرسية وموارد التعّلم

يف جميع  قوية  حتماً  زالت  ما  الدارسني  ونجاح  التعّلم  بيئة  يف  املوارد  من  الكايف  القدر  توافر  بني  العالقة  أن  مع 

بالكتب  محدود  انتفاع  إال  فيها  يُتاح  ال  التي  البيئات  يف  خاص  بوجه  تزداد  العالقة  هذه  قوة  فإن  السياقات، 

التقّدم  من  الرغم  وعىل  املحيل.  للمجتمع  التابع  التعّلم  مركز  أو  املدرسة  إطار  خارج  املعلومات  وتكنولوجيات 

الكبري الذي أُحرز يف هذا الصدد، ال يزال يتعني عىل الحكومات أن تعزز قدراتها عىل إعداد مناهج دراسية مالئمة 

وتوفري مواد تعّلم جيدة ترتكز عىل مجموعة متنوعة من الوسائط.

وعىل الصعيد اإلقليمي واألقاليمي والقطري، تعتزم اليونسكو مواصلة وتعزيز تعاونها مع السلطات املعنية بغية 

الفعلية. ويُزمع تصميم حلقات  التدريب  املتوافرة واحتياجات  القدرات  إىل  التخطيط لحلقات عمل تقنية استناداً 

املدرسية وموارد  الكتب  التعّلم من خالل  التوجيهية لتعزيز  اليونسكو  أدوات مثل »مبادئ  العمل هذه باستخدام 

املستويات  جميع  يف  األساسية  والبنى  املهارات  تعزيز  أجل  من  باملؤلفني«42  الخاصة  التدريبية  و«األداة  التعّلم« 

التي تشتمل عليها أي سلسلة عادية إلعداد الكتب املدرسية )انظر الشكل يف الصفحة 27(.

البحوث  نتائج  لتبادل  االتصال  قنوات  نطاق  وتوسيع  النقاش  منابر  تحديث   -5
واملوارد واملمارسات الجيدة والحلول االبتكارية

الوسائل  متنوعة من  استخدام مجموعة  اليونسكو  تعتزم  والتطبيق،  النظرية  الفجوة بني  املساعدة عىل سد  بغية 

املعلومات  تبادل  أن تشمل وسائل  التعّلم. ويُتوقع  املدرسية وموارد  الكتب  إعداد  تأثريها يف مجال  لتوسيع نطاق 

نرشة  عن  فضالً  للنقاش،  منتديات  وتوفر  بانتظام  مدونات  تصِدر  ممارسني  وجماعة  متخصصاً،  شبكياً  موقعاً 

ومخططي  والنارشين  املدرسية  الكتب  ومؤلفي  واملعلمني  الباحثني  إىل  تتوجه  اللغات  متعددة  إلكرتونية  إعالمية 

الرئيسية مع منظمة  التحديد مواصلة رشاكاتها  اليونسكو43 عىل وجه  إىل ذلك، تزمع  الدراسية. وإضافًة  املناهج 

الدولية  للبحوث  ايكرت  جورج  ومعهد  التعليم،  أجل  من  العاملية  والرشاكة  )اليونيسيف(،  للطفولة  املتحدة  األمم 

التعليمية، ورابطة تطوير  والوسائط  املدرسية  الكتب  للبحوث يف مجال  الدولية  والرابطة  املدرسية،  الكتب  بشأن 

)األلكسو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  الخليج،  لدول  العربي  الرتبية  ومكتب  أفريقيا،  يف  التعليم 

ومركز آسيا واملحيط الهادي للرتبية من أجل التفاهم الدويل، ومجلس أوروبا، واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم 

والثقافة )إيسيسكو(، وغري ذلك من الرشكاء44، من أجل جمع املعلومات الجديدة وأفضل املمارسات وتبادلها من 

خالل الشبكات الواسعة واملؤتمرات واملطبوعات الخاصة بالرشكاء املعنيني.

42  من ضمن العنارص األخرى التي تشملها »مجموعة األدوات الرامية إىل تنقيح وتكييف املناهج الدراسية والكتب املدرسية وغريها من مواد التعّلم 

لضمان خلوها من الصور النمطية املتعلقة بالثقافة والدين والجنسني«.

43  وذلك أيضاً بالتعاون مع الهيئات التالية ومن خاللها: مكتب الرتبية الدويل لليونسكو، ومعهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة، ومعهد اليونسكو 

لإلحصاء.

44  ترد يف الجزء السابع قائمة كاملة بالرشكاء املعنيني.
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 الشكل 3: العملية النموذجية إلعداد الكتب املدرسية وموارد التعّلم

 Askerud (1997), p. 44 :أُعد هذا الشكل استناداً إىل املرجع التايل
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خامساً - األولويات

»قمت بزيارات إىل مناطق دمرتها الحروب والكوارث. ويف كل هذه الزيارات تقريباً، 

ممن  األطفال  منح  عىل  يساعد  فالتعليم  أوالً«.  »التعليم  واحداً:  الناجني  نداء  كان 

الطريق  والتعليم يمهد  إىل طبيعتها،  الحياة  بعودة  تعرضوا لصدمة نفسية شعوراً 

لتحقيق االستقرار الدائم.

من  مواهب جيل  نهدر  أن  يسعنا  فال  املرشوع.  النداء  لهذا  نستجيب  أن  من  بد  وال 

األطفال. وعلينا أن نوفر بيئات تعّلم آمنة وكتباً مدرسية ودعماً لآلباء ووسائل نقل 

إىل املدرسة وتدريباً للمعلمني«.

بان كي مون

عىل الرغم من أوجه التقّدم العديدة التي أحرزتها جميع نظم التعليم يف العالم نحو توفري التعليم الجيد للجميع، 

من  بشدة  تعاني  التي  تلك  سيما  وال  املناطق،  بعض  ففي  املنال.  صعب  يزال  ال  الهدف  هذا  أن  واضحاً  أصبح 

عكس  إىل  أو  التقدم  توقف  إىل  الصعبة  الظروف  أدت  األجل،  الطويلة  والنزاعات  والفقر  السكان  عدد  ارتفاع 

 2012 عام  يف  باملدرسة  ملتحقني  غري  كانوا  العالم  أطفال  من  طفل  مليون   61 أن  إىل  البيانات  وتشري  اتجاهه. 

وأن ما يقارب نصف عدد األطفال امللتحقني بالتعليم يترسبون من املدارس قبل إتمام مرحلة التعليم االبتدائي45  

وإضافًة إىل ذلك، ال تحمل عمليات قياس جودة التعّلم أي إشارات مشجعة. فثمة دراسات حديثة تظهر أن 200 

سنوات  عدة  قضاء  بعد  حتى  القراءة  عن  يعجزون  بالتعليم  امللتحقني  األشخاص  من  األقل  عىل  شخص  مليون 

عدد  ارتفاع  »مسائل  فإن  البلدان،  بعض  عام يف  بوجه  تحسنت  األمية  معدالت محو  أن  ومع  املدريس.  التعليم  يف 

السكان، وبلوغ الشباب األميني سن الرشد، وتهميش النساء والفتيات، ستبقى تعرقل التقدم يف بلدان أخرى«46 

وريثما يتم اعتماد جدول أعمال متني ويحظى بتنسيق جيد لتوفري التعليم للجميع يف مرحلة ما بعد عام 2015، 

وهو جدول أعمال سريتبط تنفيذه ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ املبادرة العاملية لألمني العام لألمم املتحدة بشأن »التعليم 

األولويات   2013 عام  يف  استهلها  والتي  سنوات  خمس  عىل  املمتدة  املبادرة  هذه  يف  العام  األمني  حدد  أوالً«47، 

الثالث التالية:

زيادة فرص االنتفاع بالتعليم؛	 

تحسني جودة التعّلم؛	 

تعزيز املواَطنة العاملية.	 

45  معهد اليونسكو لإلحصاء، 2012 

 ،UIS (2012), Adult and Youth Literacy: Analysis of data for 41 Selected Countries 46  للحصول عىل معلومات مفصلة عن هذا املوضوع، انظر

 http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/UIS-literacy-statistics-1990-2015-en.pdf :عىل صفحة اإلنرتنت التالية

 http://www.globaleducationfirst.org/index.html.:2012 ،47  مبادرة األمني العام لألمم املتحدة بشأن »التعليم أواًل«. نيويورك، األمم املتحدة

http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/UIS-literacy-statistics-1990-2015-en.pdf
http://www.globaleducationfirst.org/index.html.:2012
http://www.globaleducationfirst.org/index.html.:2012
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وبالنظر إىل الرتابط الطبيعي بني أولويات مبادرة »التعليم أوالً« واملبادئ الرئيسية الثالثة التي ترتكز عليها هذه 

الدروس  تِبز  التعّلم  وموارد  املدرسية  بالكتب  يتعلق  فيما  واملقبلة  الراهنة  التوجهات  فإن  التوجيهية،  الوثيقة 

أكثر شموالً يف  املستخلصة من تجارب املايض. ولكن هذه األولويات تستلزم أيضاً تحليالت أوسع نطاقاً ونهوجاً 

ظل التحديات والفرص القائمة يف العالم اليوم. وال بد بالتايل لراسمي السياسات العاملني عىل جميع املستويات 

من أن يستخلصوا دروساً من املايض وأن يتطلعوا إىل املستقبل مع مراعاة األولويات التالية:

مستمر،  نحو  وعىل  كبرية  بأعداد  جيدة  تعّلم  وموارد  مدرسية  كتب  توفري   -1
وتوزيعها توزيعاً منصفاً يف املناطق األشد احتياجاً إليها

وموارد  املدرسية  بالكتب  املنصف  االنتفاع  ضمان  إىل  الرامية  التدابري  إطار  يف  باألولوية  تحظى  التي  املناطق  إن 

باملدارس،  امللتحقني  العالم غري  أطفال  عدد  فيها نصف  يعيش  التي  الكبى  الصحراء  أفريقيا جنوب  التعّلم هي 

ومنطقة جنوب وغرب آسيا التي تحقق أداء ضعيفاً من حيث نسب القيد وتسجل معدالت متدنية للغاية يف مجال 

وترية  من  بكثري  أعىل  املساعدة  طلبات  وترية  فيها  تكون  التي  الطوارئ  حاالت  ويف  والنساء.  الفتيات  أمية  محو 

األعمال الهادفة إىل إنشاء نظام توزيع جديد أو إعادة بناء النظام السابق، ينبغي إعطاء األولوية لرضورة توفري 

الدراسية  واملناهج  والتعّلم  التعليم  عمليات  لدعم  املتخذة  التدابري  مع  بالرتابط  وذلك  فوراً،  والتعّلم  للتعليم  مواد 

القائمة أو التي تم وضعها عىل وجه الرسعة يف حالة الطوارئ48 

متعددة  أدوات  بوصفها  الفعالية  من  بمزيد  التعّلم  وسائل  جميع  استخدام   -2
الوسائط تثري اهتمام الدارسني وتضمن جودة التعّلم

يتعني توسيع نطاق مجموعة الوسائل املستخدمة للتعليم كي تشمل املوارد املطبوعة واإللكرتونية واملوارد املتاحة 

إليها يف حياتهم الشخصية واملهنية يف  التي يحتاجون  الدارسني باملعارف واملهارات  عىل اإلنرتنت من أجل تزويد 

النظم  يف  القصوى  األولويات  تتمثل  الجودة،  تحسني  إىل  الرامية  املساعدة  مجال  ويف  والعرشين.  الحادي  القرن 

فيها معدالت  التي تكون  إليها، واملدارس  الوصول  التي يصعب  والفئات  املوارد،  الكايف من  القدر  إىل  تفتقر  التي 

الرسوب والترسب مرتفعة بصورة غري طبيعية.

الرتكيز عىل الكفاءات األساسية املتعلقة باملواَطنة العاملية  -3

يف  بها  املتصلة  واملوضوعات  املستدامة  والتنمية  الجنسني  بني  واملساواة  السالم  بناء  أهمية  عىل  التشديد  يجب 

املختلفة.  العيش  وأساليب  النظر  ووجهات  الدينية  املعتقدات  ذات  الشعوب  بني  املتبادل  االحرتام  تعزيز  سبيل 

وفيما يخص األنشطة البنامجية املرتبطة بتنقيح الكتب املدرسية، فينبغي تنفيذها عىل سبيل األولوية يف البلدان 

تحليل  عمليات  عىل  الرتكيز  مع  النزاع،  أوضاع  بعد  اإلنعاش  عملية  من  مختلفة  مراحل  يف  توجد  التي  واملناطق 

واستعراض وتنقيح الكتب املدرسية وموارد التعّلم، بوصفها فرصاً لتحقيق املصالحة وإرساء السالم الدائم.

48  لالطالع عىل توجيهات بشأن طرائق اختيار وتوزيع واستخدام مواد التعليم والتعّلم يف حاالت النزاعات، انظر مجموعة األدوات التي صدرت يف 

http://toolkit.ineesite.org/toolkit/Toolkit :هذا الصدد عن الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

http://toolkit.ineesite.org/toolkit/Toolkit
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سادساً - القضايا والتحديات

مقاومة التغيري  -1

والجامع  الجيد  بالتعليم  االنتفاع  من  الجميع  لتمكني  الجودة  عالية  تعّلم  وموارد  مدرسية  كتب  توفري  مهمة  إن 

الحال يف إطار  الظروف. ومثلما هو  الوقت حتى يف أفضل  الكثري من  هي مهمة تنطوي عىل صعوبات وتستهلك 

الدارسني  وحث  املعلمني  بمساعدة  كفيلة  مواد  واستخدام  وتوزيع  إنتاج  عمليات  فإن  الدراسية،  املناهج  إعداد 

وباتت  بانتظام.  وتحسينها  استعراضها  وينبغي  استاتي،  ال  دينامي،  بطابع  تتسم  نشطة  بصورة  املشاركة  عىل 

والنتائج  التقييم  وعمليات  والوسائل  األساليب  يف  املستجدة  االبتكارات  العمليات  هذه  تواكب  أن  إىل  الحاجة 

املرتبطة بالتعليم والتعّلم، وأن تتكيف معها بمزيد من الرسعة واملرونة، أكثر إلحاحاً من أي وقت مىض.

وكي يتسنى إحداث تغيري مفيد وبنّاء، ال بد من التعاطي مع األفكار والنهوج الجديدة بانفتاح وقبول االبتكارات 

املحلية.  واملجتمعات  واآلباء  املعلمون  يستهلها  التي  االبتكارات  ذلك  يف  بما  املستويات،  جميع  عىل  املستجدة 

عن  اإلنتاج واالختيار واالستعراض، فضالً  يعمل بسالسة إلدارة عمليات  نظام  توافر  أيضاً  التغيري  ويستلزم هذا 

وموارد  مواد  إنتاج  من  واملعلمني  واملحررين  واملصممني  والراسمني  املؤلفني  تمّكن  املهني  للتطوير  فعالة  آلية 

عالية الجودة. وقد تنجم املقاومة التي يبديها أحياناً راسمو السياسات واملعلمون وغريهم من األشخاص املعنيني 

بالنظام التعليمي عن تشكيكهم يف قدرة التكنولوجيات الجديدة عىل تأمني أساليب تعّلم تكون يف أقل تقدير ذات 

جودة مماثلة لجودة الكتب املدرسية التقليدية التي تُستخدم بطرائق تقليدية. وال يمكن التغلب عىل هذه املقاومة 

معّدي  تساعد  أن  شأنها  من  البحوث  من  مستمدة  ومقنعة  صحيحة  بيانات  وباستخدام  الوقت  مرور  مع  إال 

والقديمة  الجديدة  الوسائل  بني  سليم  توازن  لتحقيق  السبل  أفضل  اختيار  عىل  ومخططيها  الدراسية  املناهج 

لضمان جودة التعّلم.

يف  أُنشئت  التي  الصارمة  املركزية  النظم  تحويل  إىل  الرامية  الجهود  تعوق  التي  األخرى  العقبات  إحدى  وتتمثل 

التكيف،  النامية يف حقبة ما بعد االستعمار لتوفري الكتب املدرسية إىل نظم حديثة تتسم بقدرة أكب عىل  البلدان 

الكتب  عىل  املفرط  وتركيزها  الخارج  من  آتية  وخبات  موارد  عىل  طويل  زمن  منذ  النامية  البلدان  اعتماد  يف 

تعديالت  إدخال  بعد  دويل  نرش  دار  من  مدرسية  كتب  تُستورد  عندما  املثال،  سبيل  فعىل  عام.  بوجه  املدرسية 

البلد  ينّفذ  أن  قبل  أو حتى عقود  قد تمر عدة سنوات  املحلية،  االحتياجات والظروف  لتكييفها مع  بسيطة عليها 

املعني أنشطة لبناء القدرات تتيح تأمني مواد معدة ومحدثة محلياً. ومن الشائع يف هذه الحاالت أن تشكل الكتب 

املدرسية الركيزة األساسية ملا يدرَّس يف الحصص الدراسية، بل أن تصبح منهجاً دراسياً يف حد ذاتها، األمر الذي 

يعوق أو يلغي إمكانية تحّكم الجهات املحلية بما يتم تدريسه وبطرائق التعّلم.

تضارب األولويات الحكومية  -2

توىص جميع البلدان بشدة بأن تعتمد سياسة محكمة التخطيط وقائمة عىل مبادئ تعليمية سليمة بشأن الكتب 

املدرسية وموارد التعّلم وأن تجعل هذه السياسة عنرصاً رئيسياً من خططها الوطنية الرامية إىل تحقيق األهداف 

املقرر بلوغها بحلول عام 2015 وإىل التصدي للتحديات الجديدة التي قد تطرأ يف مرحلة ما بعد عام 2015 
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فالكتب املدرسية التي يتم التخطيط إلنتاجها وتوزيعها من دون مراعاة مبدأ االستدامة قد تتسم ظاهرياً بدرجة 

قد  ولكنها  أغلفة صلبة(  الجودة،  عايل  قوي  ورق  لألنظار،  الفتة  ألوان، رسوم  بأربعة  )طباعة  الجودة  من  عالية 

نوع  عىل  قائم  تحيز  عىل  أيضاً  تنطوي  وقد  الثقافية  لبيئتهم  أو  للدارسني  املعريف  للمستوى  مالئمة  غري  تكون 

الجنس.

للتحكم  املحلية  والسلطات  املركزية  الحكومة  تنازع  عن  الناجمة  بالتوترات  األخرى  العوائق  أحد  يرتبط  وقد 

وضعت  قد  تكون  أن  يمكن  واعدة  محلية  مبادرات  أي  تهميش  أو  شّل  إىل  ذلك  يؤدي  وقد  التعليمية.  باملضامني 

املعنية.  األمة  أو  للدولة  العام  الدرايس  املنهج  يف  التقليدية  املعارف  وإلدراج  األصليني  السكان  بلغات  مواد  إلنتاج 

ويمكن أن ترتتب عىل السياسات التي تفرض رقابة صارمة عىل وسائل اإلنتاج والطباعة عواقب اقتصادية. فعدم 

التعّلم وتوزيعها يحد بصورة كبرية من  املدرسية وموارد  الكتب  إنتاج  املشاركة يف  املحلية من  النرش  تمّكن دور 

إمكانية إعداد الكتب ومواد القراءة وتوفريها بصورة مستمرة للمجتمع ككل.

النقص يف القدرات ويف املوارد  -3

االنتفاع بها  التعّلم وتعزيز  املدرسية وموارد  الكتب  التي تسعى إىل تحسني جودة  البلدان  أكب تحٍد تواجهه  لعل 

استدامتها.  وضمان  وإدارتها  اإلمداد  سلسلة  لتطوير  الالزمة  القدرات  إىل  والخاص  العام  القطاعني  افتقار  هو 

فقد تؤدي عوامل مادية مثل الطرق غري الصالحة لالستعمال، وسوء األحوال الجوية، وعدم توافر مرافق تخزين 

القدرات  املناطق، إىل عرقلة عمليتَي اإلنتاج والتوزيع. وما قد يحد أيضاً من  مناسبة، ووجود مسافات كبرية بني 

تساعد  أن  شأنها  من  التي  التقنية  واللوازم  باملعدات  االنتفاع  فرص  انعدام  هو  وتوزيعها  املواد  إلنتاج  املتوافرة 

الخاصة  القديمة  اآلالت  إصالح  اليوم  املستحيل  من  بات  املثال،  سبيل  فعىل  األقل.  عىل  املشكالت،  أخطر  حل  يف 

بأنه  علماً  فقراً،  العالم  بلدان  أشد  بعض  يف  العامة  اإلنتاج  مرافق  إىل  عقود  منذ  قدِّمت  التي  األوفسيت  بالطباعة 

توجد معدات طباعة أحدث وأكثر احرتاماً للبيئة، يمكن نقلها بمزيد من السهولة مقارنًة بغريها من املعدات.

البلدان  املعلومات واالتصاالت عىل نحو فعال يف  بتكنولوجيات  االنتفاع  النقص يف فرص  يُعتب  ذلك،  إىل  وإضافًة 

التعّلم،  وسائل  إنتاج  مجال  يف  ابتكارية  حلول  إىل  التوصل  دون  تحول  باستمرار،  يتعاظم حجمها  عقبة  النامية 

وكذلك يف مجال التعّلم. ويفيد تقرير صدر حديثاً عن فريق العمل املعني بالتعليم والتابع للجنة النطاق العريض 

أقل من 20  وأن  إال حاسوب واحد لكل 150 طالباً  األفريقية  البلدان  بأنه ال يتوافر يف  الرقمية49  بالتنمية  املعنية 

يف املائة من الطلبة األفريقيني ينتفعون بخدمات اإلنرتنت خارج إطار املدرسة. وتظهر البيانات يف املقابل أن 93 

بخدمات  االنتفاع  معدل  يزيد  كوريا،  يف  أنه  إىل  اإلشارة  مع  املدرسة،  يف  باإلنرتنت  ينتفعون  الطلبة  من  املائة  يف 

الرقمية  الفجوة  لسد  تدابري جدية  تُتخذ  لم  املدرسة. وما  الخدمات يف  بهذه  االنتفاع  املنزل عىل معدل  اإلنرتنت يف 

الهائل  بالعدد  االنتفاع  من  العالم،  مناطق  أبعد  يف  حتى  والدارسني،  واملعلمني  املدرسية  الكتب  منتجي  ولتمكني 

للجميع  الجيد  التعليم  توفري  بوعد  الوفاء  يف  األمل  سيبقى  مجاناً،  املتاحة  املفتوحة  التعليمية  املوارد  من  واملتزايد 

أمالً ضئيالً.

 Technology, Broadband and Education: Enhancing the EFA Agenda. Paris: UNESCO and ITU, 2013  49
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سابعاً - الرشاكات

الرشاكات مع وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة  -1

الدراسية  املناهج  إعداد  عىل  الحكومات  مساعدة  يف  طويل،  زمن  منذ  املتحدة،  لألمم  تابعة  أخرى  وكاالت  تنشط 

وتوفري الكتب املدرسية وغريها من مواد التعّلم، وذلك يف إطار عمليات اإلغاثة الخاصة بحاالت الطوارئ عىل وجه 

ووكالة  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  ومفوضية  اليونيسيف،  خاص  بوجه  املذكورة  الوكاالت  وتشمل  التحديد. 

اليونيسيف  ركزت  حني  ويف  )األونروا(.  األدنى  الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم 

نوع  عىل  القائم  التحيز  مسألتَي  ملعالجة  املدرسية  والكتب  الدراسية  املناهج  تنقيح  عىل  خاصاً  تركيزاً  اآلن  حتى 

املرأة،  وتمكني  الجنسني  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هيئة  عمدت  وبعدها،  النزاع  فرتات  يف  العنف  ومنع  الجنس 

التي أُنشئت يف عام 2010، إىل إنتاج مواد تدريبية ومجموعات أدوات لتعميم مراعاة قضايا الجنسني يف املناهج 

جودتها،  وتحسني  املدرسية  الكتب  بتوفري  تتعلق  أنشطة  أيضاً  الدويل  البنك  ونّفذ  األمية.  محو  وبرامج  الدراسية 

وستستمر اليونسكو يف تدعيم رشاكاتها مع هذه الوكاالت عن طريق تحديد مجاالت للتعاون املستمر فيما يخص 

تخطيط برامجها وتمويلها وتنفيذها.

الرشاكات مع الرابطات الدولية والشبكات والقطاع الخاص  -2

مبدأي  تعزز  دولية  بحث  ومعاهد  ورابطات  بمنظمات  حالياً  تربطها  التي  العالقات  بتوطيد  اليونسكو  ستقوم 

هذه  وتشمل  النوع.  هذا  من  جديدة  عالقات  إقامة  إىل  وستسعى  التعليم،  خالل  من  العاملية  واملواَطنة  السالم 

املنظمات والرابطات واملعاهد ما ييل، عىل سبيل املثال ال الحرص:

املجلس األمريكي للكتب املدرسية	 

 	)ABEGS( مكتب الرتبية العربي لدول الخليج

 	)ALECSO( املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

 	)ADEA( رابطة تطوير التعليم يف أفريقيا

 	)APCEIU( مركز آسيا واملحيط الهادي للرتبية من أجل التفاهم الدويل

مجلس أوروبا	 

 	)EUROCLIO( الرابطة األوروبية ملعّلمي التاريخ

 	)GEI( معهد جورج ايكرت للبحوث الدولية بشأن الكتب املدرسية

 	)IARTEM( الرابطة الدولية للبحوث يف مجال الكتب املدرسية والوسائط التعليمية

 	)IRA( الرابطة الدولية للمطالعة

 	)RIRRS( الشبكة الدولية للبحوث املتعلقة بتمثيل الجنسني يف الكتب املدرسية

 	)ITU( االتحاد الدويل لالتصاالت

 	)ISESCO( املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

 	)KEDI( املعهد الكوري لتطوير التعليم
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نرش  دور  مع  مشرتكة  منفعة  ذات  جديدة  رشاكات  إلنشاء  املتاحة  اإلمكانات  يف  أيضاً  اليونسكو  تنظر  وسوف 

الجودة.  لتحسني  املنظمة  بها  تضطلع  التي  املبادرات  يف  باإلسهام  مهتمة  أخرى  جهات  وأي  برمجيات  ومعّدي 

جودة  لتعزيز  الدولية  التوجيهية  و«املبادئ  باملؤلفني«  الخاصة  التدريبية  »األداة  اليونسكو  ستضع  وأخرياً، 

التعليم من خالل الكتب املدرسية وموارد التعّلم« يف متناول املعّدين العاملني يف القطاع الخاص، الذين سيُدعون 

جميعهم إىل املشاركة يف شبكات اليونسكو العاملية واإلقليمية لتبادل املعلومات.



امللحق : ملحة تاريخية

من  االستفادة  إىل  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  أوروبا  بناء  إعادة  فرتة  خالل  لليونسكو  املؤسسون  األعضاء  سعى 

وتنقيحها  املدرسية  الكتب  املعايري إلعداد  من  األمم عن طريق وضع مجموعة  بها عصبة  التي اضطلعت  األعمال 

حلقات  من  سلسلة  بتنظيم  الحرب  بعد  ما  فرتة  يف  أيضاً  اليونسكو  وقامت  الدويل50.  التفاهم  تعزيز  أجل  من 

التدارس للتوعية بموضوع تعدد مناطق وثقافات العالم، وهو موضوع كانت تعالجه الكتب املدرسية املستخدمة 

النامية،  والبلدان  الصناعية  البلدان  بني  االنقسامات  وتنامي  الباردة  الحرب  بداية  ومع  الصناعية.  البلدان  يف 

النظر51،  لتعزيز تعدد وجهات  إعداد اسرتاتيجيات ومواد  أكب عىل  الرتكيز بدرجة  اليونسكو مع رشكائها  قررت 

إىل وجهات نظر  التاريخية استناداً  النهج بتقديم األحداث  التاريخ. ويقيض هذا  وبخاصة يف سياق تدريس مادة 

وجهة  مراعاة  مع  بأنفسهم،  األحداث  هذه  لتفسري  نقدي  بحس  التفكري  عىل  الدارسني  يحث  الذي  األمر  متعددة، 

نظر »اآلخر«.

للكتب  متبادلة  تنقيح  وعمليات  دراسات  إجراء  إىل  الهادفة  األنشطة   ،1974 عام  منذ  بشدة،  اليونسكو  وتشجع 

يف  العام  املؤتمر  قّدمها  توصية  عن  أساسية  بصورة  العام  النهج  هذا  وانبثق  التعّلم.  مواد  من  وغريها  املدرسية 

دورته الثامنة عرشة ودعا فيها إىل مراعاة القيم العاملية املشرتكة عند إعداد املواد التعليمية كافة ومراجعتها بغية 

والتفاهم  التعارف  تعزيز  وقدرتها عىل  التحيز،  والحداثة، وخلوها من رضوب  والتوازن  بالدقة  »اتسامها  ضمان 

لتقديم  شمواًل  أكثر  نهج  اتّباع  برضورة  التوعية  إىل  األنشطة  هذه  وأفضت  الشعوب«52.  مختلف  بني  املتبادلني 

اإلقرار،  وتم  عينه.  الوقت  يف  املحلية  النظر  التفسريات ووجهات  احرتام  مع  املدرسية،  الكتب  يف  الشائكة  القضايا 

املتعلقة  البحوث  املشاركة يف مجال  اعتماد نموذج يرتكز بدرجة أكب عىل  إىل  بالحاجة  الثمانينات،  أواخر  بحلول 

بالكتب املدرسية، وذلك كي تُتاح املشاركة يف هذه البحوث ال ملؤلفي املواد فحسب، بل ملستخدميها أيضاً. وتتميز 

»تعّلم  أجل  من  الالزمة  تلك  سيما  وال  واملهارات،  املواقف  ونقل  املعارف  نقل  مسألتَي  تويل  بأنها  األساليب  هذه 

العيش معاً«، القدر عينه من األهمية.

العرشين،  القرن  من  األخرية  العقود  خالل  العالم  يف  اإلرهاب  وتصاعد  املدنية  االضطرابات  ازدياد  إىل  وبالنظر 

أعطت اليونسكو من جديد درجة عالية من األولوية ملسألة إعداد برامج تعليمية وثقافية ترمي إىل تعزيز التفاهم 

إىل   2001 عام  يف  والثالثني  الحادية  دورته  يف  اعتمده  قرار  بموجب  العام  املؤتمر  ودعا  الثقايف.  التنوع  واحرتام 

الحضارات  الثقايف وبتساوي  البرشي وقيمه املشرتكة واالعرتاف بتنوعه  الجنس  القائم عىل »وحدة  الحوار  تعزيز 

اعتبارهم  اإلنسان يف  لحقوق  العاملي  اإلعالن  معّدو  التي وضعها  األغراض  مع  الكرامة«53. وتماشياً  والثقافات يف 

عندما حددوا التوجه العام للرتبية، والشواغل التي أعرب عنها املجتمع الدويل بشأن الكتب املدرسية خالل الدورة 

السالم  بناء  مساعي  يف  بارز  دور  لها  أدوات  تُعتب  والجديدة  القديمة  التعّلم  وسائل  باتت  العام،  للمؤتمر  األوىل 

وتحقيق املواَطنة العاملية.

50  للمزيد من التفاصيل، انظر Pingel، مرجع سبقت اإلشارة إليه، الصفحات من 11 إىل 16 

51  لالطالع عىل رشح مستفيض لهذا النهج، انظر

 Stradling, Robert, Multiperspectivity in History Teaching: A Guide for Teachers Strasbourg: Council of Europe, 2003

52  الدورة الثامنة عرشة للمؤتمر العام لليونسكو )1974(، توصية بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم عىل الصعيد الدويل والرتبية يف 

مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

53  القرار 31م/39 الذي اعتُمد يف الجلسة العامة الحادية عرشة يف 20 ترشين األول/أكتوبر 2001 



أمثلة عىل القرارات والتوصيات واإلعالنات الرئيسية التي اعتمدتها اليونسكو بشأن الكتب املدرسية ومواد التعّلم

القرار 1م/6: تحسني الكتب املدرسية واملواد التعليمية، 1946

التفاهم الدويل وإزالة بعض أسباب سوء الفهم عن طريق تحسني الكتب املدرسية وغريها من املواد  بغية تعزيز 

التعليمية، يُزمع االضطالع باألنشطة التالية خالل عام 1947:

الكتب  تحليل  األعضاء  للدول  تتيح  التي  املبادئ  وتحديد  املدرسية،  الكتب  لتحليل  نموذجي  أسلوب  وضع   )1(

املدرسية واملواد التعليمية الخاصة بها؛

إعداد قائمة مرشوحة بما أُبرم من اتفاقات ثنائية أو إقليمية لتنقيح الكتب املدرسية؛  )2(

مواد  لتدريس  البلدان  مختلف  يف  عادًة  تُستخدم  التي  املدرسية  الكتب  من  نسخ  اليونسكو،  دار  يف  توفري،   )3(

التاريخ والجغرافيا والرتبية املدنية وغريها من املواد املتصلة بالتفاهم الدويل؛

تنظيم واستهالل دراسة تتناول طريقة معالجة موضوع التعاون الدويل يف الكتب املدرسية املذكورة.  )4(

القرار 6م/1.316/1,311: تحسني الكتب املدرسية واملواد التعليمية، 1951

املوضوع،  هذا  بشأن  تنظيمها  التي سبق  التدارس  األعضاء، يف ضوء حلقات  الدول  بتشجيع  العام  للمدير  يؤذن 

عىل تنقيح كتب التاريخ والجغرافيا الخاصة بها، وال سيما يف إطار اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف.

والتعاون  التفاهم  أجل  من  الرتبية  بشأن  توصية  األعمال:  جدول  من   24 البند  18م/قرارات،  الوثيقة 
والسالم عىل الصعيد الدويل والرتبية يف مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، 1974

الدولية  للرتبية  الالزمة  التعليمية  واملواد  املعدات  تجديد  لتيسري  جهودها  تضاعف  أن  األعضاء  للدول  ينبغي 

يتلقون معظم  البلدان  التالميذ والطلبة يف كثري من  أن  أن يراعى خاصة  إنتاجها ونرشها وتبادلها، عىل  ولتعزيز 

معلوماتهم عن الشؤون الدولية عن طريق وسائل اإلعالم خارج املدرسة. ولكي تلبى احتياجات املعنيني بالرتبية 

الدولية، ينبغي تركيز الجهود عىل سد النقص يف املعينات التعليمية والعمل عىل تحسني نوعيتها.

وحقوق  اإلنسان  وحقوق  الدويل  والتفاهم  السالم  2)جـ()5(:  الفرعية  الفقرة  24م/13,1،  القرار 
الشعوب، 1987

يدعو املؤتمر العام املدير العام خاصة إىل ما ييل:

أن يشجع إبرام االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف بني الدول األعضاء للتبادل يف مجال دراسة وتنقيح   )5(

وإسهامها  تحيزها،  وعدم  واستيفائها  وتوازنها  دقتها  لضمان  التعليمية  املواد  من  املدرسية وغريها  الكتب 

الدول  يمد  وأن   ،1974 توصية  يف  جاء  حسبما  الشعوب،  مختلف  بني  والتفاهم  املعرفة  تبادل  تعزيز  يف 

األعضاء بالدعم التقني الالزم لهذا الغرض.

اإلنسان  وحقوق  السالم  أجل  من  الرتبية  بشأن  املتكامل  العمل  وإطار  اإلعالن  28م/5.41:  القرار 
والديمقراطية، 1995

املواد واملوارد التعليمية



ينبغي أن توفر لجميع العاملني يف النشاط الرتبوي املواد واملوارد التعليمية املالئمة. ويف هذا الصدد، يتعني إجراء التعديالت الالزمة   -18

إنتاج  الدويل يف  التعاون  املمكن تشجيع  التي تقدَّم عن »اآلخرين«. ومن  السلبية واملشّوهة  النمطية  الصور  املدرسية لتخليصها من  الكتب  يف 

الالزم  االعتبار  إيالء  مع  تصميمها  ينبغي  فإنه  ذلك،  إىل  ما  أو  جديدة  مدرسية  كتب  أو  تعليمية  مواد  إنتاج  أريد  وكلما  املدرسية.  الكتب 

الثقافية  أو  الوطنية  الخلفية  املعني، وأن تبز  للموضوع  املدرسية منظورات وتصورات مختلفة  الكتب  تقّدم  أن  الجديدة. وينبغي  لألوضاع 

وكافة  بُعد  عن  التعليم  تكنولوجيات  وضع  وينبغي  علمية.  نتائج  عىل  قائماً  مضمونها  يكون  أن  ينبغي  كما  كتابتها.  يف  إليها  استُند  التي 

وسائل االتصال الحديثة يف خدمة الرتبية من أجل السالم وحقوق اإلنسان والديمقراطية.

القرار 29م/38: نحو ثقافة السالم، 1997

بني  اتفاقات  إبرام  عىل  والتشجيع  وأساليبه؛  التعليم  ومضامني  املدرسية  املناهج  مجال  يف  التجديد  لجهود  جديدة  دفعة  إعطاء  باء-)جـ( 

شبكة  لتنمية  الدعم  ومواصلة  والجغرافيا؛  التاريخ  مادتَي  يف  املدرسية  الكتب  تنقيح  بشأن  املتنازعة،  البلدان  أو  املتجاورة،  البلدان 

كرايس اليونسكو الجامعية للسالم وحقوق اإلنسان والديمقراطية، وشبكة اليونسكو الدولية ملعاهد البحوث بشأن الكتب املدرسية.

القرار 31م/3، الفقرة الفرعية باء-1.2.1: نحو نهج جديد للتعليم الجيد، 2001

يأذن املؤتمر العام للمدير العام بما ييل:

تنفيذ خطة العمل الخاصة بهذا البنامج الفرعي، من أجل ما ييل: )أ( 

النهوض بنهج جديد إزاء التعليم الجيد، عىل النحو املوضح يف تقرير ديلور، وذلك عن طريق الرتكيز عىل اكتساب القيم واملواقف   )1(

الواضح عىل تعليم حقوق اإلنسان،  واملهارات الالزمة ملواجهة تحديات املجتمع املعارص والتنمية املستديمة والعوملة، مع الرتكيز 

وإصالح املناهج الدراسية، وتنقيح الكتب التعليمية، وعىل شبكة املدارس املنتسبة.

35م/إعالم 28 املعدلة: العنارص األساسية الجتماع املائدة املستديرة الوزاري بشأن التعليم، 2009

تمثل تكنولوجيات املعلومات واالتصال محركات للعوملة. فهي تنطوي عىل قدرات هائلة ولكن رسعة تطورها تهدد بتوسيع الفجوة الرقمية 

التعّلم وسبل حصولنا  وسائل  يف  ثورة  تحدث  التي  الجديدة  األدوات  بهذه  االنتفاع  أيضاً ضمان  يعني  للتعليم  االستيعابي  والطابع  القائمة. 

عىل املعلومات. وقامت عدة بلدان بتشاطر املبادرات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، ابتداًء من الربط الشبكي للمدارس الثانوية إىل 

تطوير مواد التعّلم اإللكرتونية أو استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف مجال تدريب املعلمني.

التعليم  يف  والجودة  واالستيعاب  اإلنصاف  تحسني  العامني:  لفرتة  األوىل  القطاعية  األولوية  األول،  الرئييس  الربنامج  36م/5، 
والتعّلم مدى الحياة من أجل تحقيق التنمية املستدامة وإحالل ثقافة السالم والالعنف

مساندة الدول األعضاء يف تأهيل الدارسني لكي يصبحوا مواطنني عامليني مسؤولني، وذلك عن طريق معالجة قضايا من قبيل التنمية   )3(

الشاملة، سواء  العاملية  اإلنسان، والقيم  البرشية، وحقوق  املناعة  املناخ، والتعليم يف مجاالت فريوس نقص  املستدامة، بما يف ذلك تغري 

عىل صعيد مضامني التعليم أو عىل صعيد توفري التعليم.
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