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حقوق النشر محفوظة لالتحاد العربي للنقابات 2020
الطبعة االولى باللغة العربية 2020

تم إعداد هذا التقرير في اطار برنامج التعاون بين إتحاد عمال الدنمارك و الدوليّة للتعليم و
اإلتحاد العربي للنقابات
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 .1مقدمة

ضرب فيروس كورونا مختلف دول العالم منذ اكتشاف اول حالة له في
نوفبر  2019باقليم يوهان بالصين ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس في كافة
ارجاء المعمورة وخلف الى حد االن أكثر من  65مليون اصابة واكثر من مليون
ونصف المليون من الوفيات.
ولم يبق العالم العربي طويال بمنأى عن هذا الفيروس ،إذ تسرب تدريجيا
منذ بداية شهر مارس ،ليصل إلى كل بلدانه .فمعظم الدول العربية مفتوحة على
مصادر انتقال الفيروس وبؤره الرئيسية ،كالصين وإيطاليا وفرنسا وإيران ،بحكم
القرب الجغرافي أو حركة السياحة والتجارة ،كما تشهد بلدان أخرى حركة تنقل
واسعة عبر مطاراتها العالمية ،ويتوافد إليها آالف العمال.
وقد بلغ عدد االصابات بالفيروس في الوطن العربي الى حد االن 3,5
مليون اصابة وخلف اكثر من  48الف وفاة.
وخلف انتشار الجائحة اثارا اقتصادية كبيرة على مختلف الدول العربية كانت
ناتجة اساسا على الحجر الصحي الذي اقرته مختلف دول المنطقة خالل الفترة
االولى توقيا من انتشار الفيروس والذي توقفت معه كل مظاهر النشاط
االقتصادي مما ادى الى ركود غير مسبوق ضرب كل االقتصاديات العربية وال سيما االقل نموا منها.
ورغم وجود اختالفات كبيرة بين الدول العربية من حيث أنظمتها الصحية والموارد المتاحة في مواجهة الوباء ،فإن المنطقة
عامة لم تكن مستعدة للتعامل مع تأثير مرض معدي وقاتل كمرض كوفيد 19 -الذي ينتشر بسرعة حول العالم.
وواجهت البلدان العربية -سواء كانت غنية بالنفط أم متوسطة الدخل أم من أقل البلدان نموا صعوبات اقتصادية واجتماعية بسبب
الجائحة اثرت على نسق النمو وارتفاع نسب البطالة.
وتشير التوقعات االقتصادية إلى األرقام المسجلة تعد االدنى منذ  50عاما اذ من المتوقع أن يسجل اقتصاد المنطقة تراجعا
يفوق  5بالمائة .كما ساهم في ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة.
ولم يكن التعليم في مناى عن هذه االزمة اذ كانت المدارس اولى المواقع التي تم اقرار اغالقها للخوف من تحولها الى بؤر
النتشار الفيروس.
وكانت حالة من االرتباك التي خيمت على الوضع في القطاع التربوي بين اعتماد التعليم عن بعد والذي لم تتهيا له الوزارات
كما يلزم وبين التعليم الحضوري وما قد يخلفه من اثار صحية وخيمة.
وقد اختارت بعض البلدان التعليم عن بعد فيما اختارت االخرى التعليم عن طريق التلفزيون والمحطات االذاعية.
وتشير التقارير العالمية التي تم اصدارها خاصة من قبل منظمة االمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ان جائحة كوفيد قد ادت
الى تاثر  1,5مليار طفل في أنحاء العالم بسبب إغالق المدارس أو تدابير العزل .ولم تتح الفرصة لجميعهم للصول إلى التعليم
عن بعد بسبب التفاوتات االجتماعية والتفاوتات بين القارات والدول.
وحتى بالنسبة إلى التالميذ الذين استفادوا من إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا ،فقد تكون نوعية تعليمهم قد عانت من ظروف
غير مواتية في المنزل ،بين ضغوط القيام باألعمال المنزلية وااللتزام بالعمل أو نقص الدعم الستخدام أدوات الكمبيوتر ،وفق
يونيسف
وتقدر اليونيسف عدد الذين حرموا من التعليم في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا ب 37مليون طفل محذرة من أن
"االقتصادات والمجتمعات قد تعاني من تداعيات ذلك لعقود مقبلة".
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اهداف التقرير

وياتي هذا التقرير الذي اطلقته الدولية للتربية والبنية االقليمية للدول
العربية  ،في اطار دراسة جديدة بشراكة مع االتحاد الدولي للنقابات
بالمنطقة العربية حول االثار االقتصادية واالجتماعية لـوباء كورونا في
قطاع التعليم من وجهة نظر النقابات في الدول العربية.
ويهدف هذا التقرير الى تقييم االثار السلبية لجائحة كورونا على قطاع
التعليم من وجهة نظر نقابية ،ودراسة مدى نجاعة االجراءات التي اتخدتها
الحكومات في مواجهة هذه الجائحة وما وضعته من برامج لضمان
استمرارية العملية التعليمية.
كما حرص التقرير على تقييم مدى فاعلية برامج التعليم عن بعد التي
اعتمدتها وزارات التربية في الدول العربية وكل النقائص التي حالت دون
تفعيل مثل هذه البرامج في العديد من الدول العربية.
وقد اعتمدنا في التقرير على استبيان شمل  18نقابة للتعليم في  10دول
عربية هي لبنان والعراق والبحرين والكويت ومصر وتونس والمغرب
والجزائر وفلسطين واليمن ،باالضافة الى مقابالت مع اربع من ممثلي
النقابات في كل من لبنان وفلسطين والمغرب.

 .2خصائص العمل النقابي في قطاع التربية في الدول العربية من خالل العينة المستجوبة
تعاني النقابات في الدول العربية من ضعف نسبة العضوية فيها والعديد من االشكاليات االخرى على غرار ضعف
اإلمكانيات والتمويل للبرامج واألنشطة للنقابات العمالية وتعد نسبة المشاركة النسوية والشباب في العمل النقابي في المنطقة ،من
بين االضعف في العالم.
كما يشهد العمل النقابي ،في هذه البلدان ،صراعا بين األجسام النقابية على حق التمثيل النقابي للعمال ،بدل أن يكون دافع
للتنافس على الخدمات المقدمة للعمال بما يراعي مصالحهم فضال عن قلة الوعي بأهمية النقابات والتمتع بحقوق الحرية النقابية
عند قادة النقابة أو أعضائها.
فحالة الشرذمة ،وال سيما بعد ثورات الربيع العربي ،وتعدد األجسام النقابية و ضعفها ،خلق صراعا بينها بما ال يخدم مصالح
العمال .وقد انعكس واقع العمل النقابي في العالم العربي في نسبة التمثيلية النقابية في قطاع التربية والتعليم في المنطقة والذي ال
يختلف كثيرا عن الواقع النقابي بصفة عامة.
 ضعف التمثيل النقابي
فباستثناء تونس التي تبلغ فيها نسبة التمثيل النقابي  95بالمائة وفلسطين( نقابات التعليم االبتدائي) تصل نسبة التمثيل النقابي
 70بالمائة حسب تصريحات المسؤولين النقابيين المستجوبين في االستبيان فان نسبة التمثيل النقابي بالدول العربية في قطاع
التربية والتعليم تبقى ضعيفة ومتفاوتة فهي ال تتجاوز  10بالمائة في بعض النقابات في فلسطين و 12بالمائة في الكويت فيما
ال تزيد عن  40بالمائة في المغرب و 50بالمائة في كل من الجزائر ولبنان.
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الجدول  1:نسبة التمثيل النقابي في البلدان العربية

البلد
لبنان ،التعليم االبتدائي والطفولة المبكرة

50%

العراق

5%

الكويت

12%

فلسطين ،تعليم الطفولة المبكرة ،االبتدائي والثانوي

70%

مصر

30%

البحرين

غير محددة

تونس

95%

فلسطين ،التعليم العالي

75%

تونس

90%

المغرب

40%

اليمن

62%

الجزائر

50%

فلسطين ،الطفولة المبكرة والبتدائي والثانوي في المدارس 10%
الخاصة
فلسطين ،التعليم االبتدائي والثانوي والتدريب التقني وموظفو 25%
دعم التعليم
لبنان ،التعليم المهني والتقني

25%



تراجع عدد المنخرطين في النقابات

وفي الوقت الذي تتاكد فيه الحاجة الى تكتل النقابات في الدفاع عن حقوق
العمال ومتطلباتهم خالل االزمات ،شهدت العديد من نقابات التعليم في عدد من
الدول العربية تراجعا في عدد منخرطيها في ظل ازمة كوفيد التي خيمت على
العالم منذ نهاية العام2019
ورغم ان  33بالمائة من نقابات التعليم لم تشهد تغييرا في عدد منخرطيها حسب
تصريحات المسؤولين الذي شملهم االستبيان فان  20بالمائة قالوا ان عدد
منخرطيهم قد تراجع في ازمة الكوفيد التي عرفتها الدول العربية في حين انها
تغيرت بالنسبة ل 25بالمائة من المستجوين وزادت بالنسبة ل  20بالمائة منهم.
ارتفاع العمالة غير المنظمة
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تبقى الوضعية الهشة للمدرسين من ابرز االشكاليات التي يعيشها قطاع التربية والتعليم في العالم العربي ،اذ مع االرتفاع الكبير
لعدد الطالب في المدارس بسبب النمو السكاني الهائل في هذه البلدان ،تجد الحكومات نفسها مجبرة على تشغيل عدد كبير من
المعلمين والمدرسين معتمدة في ذلك على اشكال التشغيل الهش وهو ما يفسر ارتفاع العمالة غير المنظمة في القطاع.
وتتغير نسبة العمالة غير المنظمة باختالف انظمة وقوانين الشغل في كل بلد ،فهي تبقى ضعيفة وتتراوح نسبتها بين  5بالمائة في
تونس و 10بالمائة في الكويت غير انها ترتفع الى نسبة  60بالمائة في المغرب.
الجدول  2:نسبة العمالة غير المنظمة في قطاع التعليم

البلد

نسبة العمال غير المنظمة في قطاع التعليم

لبنان ،التعليم االبتدائي والطفولة المبكرة

0%

العراق

5%

الكويت

10%

فلسطين ،تعليم الطفولة المبكرة ،االبتدائي والثانوي

60%

مصر

20%

البحرين

غير محددة

تونس

5%

فلسطين ،التعليم العالي

30%

تونس

5%

المغرب

60%

اليمن

38%

الجزائر

30%

فلسطين ،الطفولة المبكرة والبتدائي والثانوي في المدارس 15%
الخاصة
فلسطين ،التعليم االبتدائي والثانوي والتدريب التقني وموظفو 40%
دعم التعليم
لبنان ،التعليم المهني والتقني

40%

 غياب اتفاقيات العمل الجماعي
ويمكن تفسير ارتفاع العمالة غير المنظمة في الدول العربية بعدم وجود اتفاقيات للعمل الجماعي ،اذ صرح اكثر من 60بالمائة من
المستجوبين ان بلدانهم تفتقر الى اتفاقيات عمل جماعي في قطاع التربية والتعليم مقابل  40بالمائة من المستجوبين الذين اكدوا
وجود اتفاقيات للعمل الجماعي في بلدانهم وهم اساسا لبنان وفلسطين وتونس واليمن.
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 .3تدابير اتخدتها البلدان العربية للحد من تاثير ازمة كوفيد
19
تجتاز دول العالم مرحلة استثنائية فرضتها جائحة" كورونا" ،م َّما أحدث
تغيّرات كبيرة في نمط العيش في جميع الميادين الحياتية وتجديدا في وسائل
تنظيمها.
التحوالت ،وكان أحد أكثر القطاعات
ولم يكن قطاع التعليم بمنأى عن هذه
ّ
تأثّرا ،ففي ظل التحديات الصحية المرتبطة بجائحة" كورونا "ورهانات
الحفاظ على السالمة العامة ،برزت صعوبة اعتماد التعليم الحضوري ،ليتم
اللجوء إلى صيغة التعليم عن بعد ،بشكل كامل أو جزئي ،في العديد من
دول العالم.
ومع بداية انتشار فيروس كورونا في شهر مارس ، 2020بادرت الحكومات في الدول العربية الى اتخاد اجراءات للحد من
انتشار الوباء من جهة وضمان استمراراية العملية التعليمية من جهة اخرى.
وقد كان الحفاظ على الصحة العامة وضمان سالمة الطالب والمدرسين الهاجس االكبر بالنسبة لمختلف االطراف المساهمة
في العملية التعليمية وكانت النقابات من اول االطراف المنادية باغالق المدارس باعتبارها تمثل تجمعات من شانها ان تكون بؤرا
النتقال العدوى.
واعتبر المستجوبون ،الذين شملهم التقرير ،ان الحكومات قد
اتخذت تدابير هامة في مواجهة كوفيد من ذلك اقرار التعليم على ثالث
مستويات ،تتعلق بالتعليم الحضوري والتعليم عن بعد والتعليم عن طريق
محطات تلفزيونية واذاعية.
وقد انقسمت االجراءات التي اتخدتها الحكومات ،حسب
تصريحات ممثلي النقابات في الدول العربية ،الى مرحلتين ،المرحلة
االولى المتراوحة بين مارس وجوان  2020فيما تزامت المرحلة الثانية
مع بداية العام الدراسي الجديد سبتمبر اكتوبر.2020
أ -المرحلة االولى :وسط العام الدراسي الماضي (مارس )2020
اختارت العديد من البلدان العربية ،خالل هذه المرحلة ،فرض الحجر الصحي االجباري واجبرت المواطنين على المكوث في
بيوتهم ،واغلقت المدارس خاصة االبتدائية والغاء االمتحانات في حين ان بعض الحكومات اقرت التعليم عن بعد.
فقد عمدت الحكومة اللبنانية الى الغاء االمتحانات الرسمية بالنسبة للصف التاسع والباكالوريا ،في حين امنت تونس
االمتحانات الوطنية اال انها قامت بغلق المدارس االبتدائية والثانوية في حين ارتات الكويت تفعيل التعليم االلكتروني عن طريق
استخدام برنامج( تيمز )وستريم وعدنان.
وتوقعت المنظمات العالمية المختصة تراجع مستوى التعلم وارتفاع معدالت التسرب ،وخاصة بين الفئات المحرومة ،مشيرة الى
ان الطالب سيتوقف بصفة عامة عن تعلم المواد األكاديمية ،وسيحدث التراجع األكبر في صفوف األطفال في سن رياض األطفال،
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الذين من غير المرجح ان تولي أسرهم األولوية لتعلمهم أثناء فترة إغالق المدارس .وسوف تتسع فجوة عدم المساواة في التعليم
حسب المنظمات ذاتها.
وحثت المنظمات مع بداية العام الدراسي الجديد ،الحكومات على إعطاء األولوية إلعادة فتح المدارس بشكل امن وهو ماتقيدت به
جل الدول العربية.
ب المرحلة الثانية بداية السنة الدراسية الجديدة
قامت الحكومات العربية في مستهل السنة الدراسية الجديدة بوضع خططها
لتامين استمرار العملية التعليمية مع المحافظة على البروتوكول الصحي ،ومحاولة
تامين المعدات الوقائية كالكمامات ومستلزمات التنظيف والتطهير..
في لبنان اتخذت الوزارة من التلفزيون الرسمي منصة للتعليم عن بعد ثم
انتقلت العطاء كل طالب كلمة عبور لتلقي التعلم عن بعد كخطوات اعتبرتها
النقابة رائعة ولكن على مستوى التنفيذ تبقى غير مرضية خاصة امام ما يعيشه
لبنان من اوضاع اقتصادية واجتماعة وساسية سيما بعد انفجار اب..
وفي فلسطين فقد تم االدماج بين التعلم الحضوري وعن بعد ونظام تعليم
واصدرت الحكومة قراراتها
الكتروني وفتحت اذاعه ومحطه تلفزيونيه تعليم
بشان التباعد وااللتزام باالجراءات الصحية بااللتزام بلبس الكمامة والتعقيم
والتباعد والزام العاملين والطالب بعدم التوجه للمدارس في حال اصابتهم.
وقام عدد من الدول العربية بتقسيم الدوام الى جزئين وتقسيم طالب الصف الواحد الى مجموعتين االولى ايام زوجيه والثانية
ايام فردية ثم يتم التبديل على غرار ما وقع في فلسطين وفي تونس والجزائر.
واعتمدت الحكومة الفلسطينية حسب نقابة التعليم العالي بتقسيم الدوام الحضوري الى نصفين واعتمدت خطة تمكن من تقسيم
الطلبة الى  50بالمائة حضوري و 50من الطلبة عن بعد.
وفي المغرب قررت الحكومة ترك االختيار لآلباء واألمهات بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد ،واختار أكثر من 95
بالمائة التعليم الحضوري .ثم قررت الوزارة اعتماد نظام التناوب بين الحضوري و عن بعد .

 .4مدى تشريك النقابات في اتخاذ القرار
في كثير من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بل وفي مختلف بلدان
العالم في الواقع ،ال يمثل المعلمون ،الذين يلعبون دورا حيويا ،في أي
جهد لتطوير التعليم ،تمثيال رسميا في إعداد خطط إصالح التعليم الرئيسية.
وغالبا ما تقصي الحكومات في العالم العربي المعلمين ونقاباتهم من كل
العمليات التي تستهدف اصالح المنظومة التربوية وقد برز ذلك جليا خالل
االزمة الصحية التي عرفتها مختلف الدول العالم.
وصرح ثلث المستجوبين ،في تقريرنا هذا ،فقط صرحوا ان حكومات
بلدانهم قد تحاورت معهم قبل اتخاذ االجراءات للتقليل من تاثير جائحة
كوفيد على التعليم ،في حين اكد البعض االخر ان حكومات بلدانهم قد
تشاورت معهم لكن لم يتم االخذ بعين االعتبار اراءهم واقتراحاتهم وفي بلدان اخرى لم يتم التحاور مع النقابات اصال.
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 .5اعتماد التعليم عن بعد في الدول العربية
وياتي اعتماد خيار التدريس عن بعد حال حتميا لضمان استمرار العملية
التربوية ،غير أن هذه التجربة حملت معها أسئلة أخرى حول مدى نجاعتها
في ظ ّل المشاكل التي تعيش على وقعها المنظومة التعليمية بعدد من دول
المنطقة العربية ،سواء على مستوى جودة المحتوى التربوي المقدّم ،أو مدى
توفّر اآلليات التقنية والرقمية الضرورية للعمليّة.
وقد اجمع ممثلو النقابات المستجوبون ضمن هذا التقرير ،تقريبا على ان
االجراءات المتخذة في مستوى التعليم عن بعد كانت غير فعالة باستثناء
ممثلي الكويت ومصر الذين صرحا ان االجراءات كانت فعالة.
وارجع المستجوبون عدم فعالية هذه االجراءات وخاصة في ما يتعلق باقرار التعليم عن بعد الى الوضع االقتصادي المهترئ
وعدم قدرة الناس على الحصول على الوسائل الالزمة من انترنت والبتوب وكهرباء فضال عن غياب المتابعة من قبل الوزارة
المعنية ،الى جانب عدم وجود تدريب مسبق للمعلمين والطالب..
أ (االسباب االقتصادية
تعاني البلدان العربية من اشكاليات اقتصادية كبيرة جعلها تصنف من بين البلدان االضعف من حيث نصيب الفرد من الناتج
المحلي االجمالي حسب تصنيف االمم المتحدة الذي تصدره سنويا.
وقد تسببت جائحة« كورونا »في آثار اقتصادية عنيفة على االقتصاد العربي ،إذ بلغ إجمالي الخسائر حتى اآلن نحو 1.2
تريليون دوالر ،وسط توقعات بفقدان نحو  7.1مليون عامل وظائفهم ،وفقا لتقرير صادر عن جامعة الدول العربية ،التي دعت
إلنشاء صندوق لألزمات يمكن أن يدفع إلى تخفيف وطأة الظرف القاهر.
وفي ظل هذه الظروف لم يكن التعليم بالنسبة للعائالت اولوية خاصة في ظل عدم قدرتها على توفير المعدات الضرورية لذلك
كاجهزة الكميوتر او البتوب والرتباط في شبكة االنترنات.

ب (البنية التحتية لالنترنات
وكانت من بين ابرز المعضالت التي حالت دون فعالية اعتماد
التعليم عن بعد في الدول العربية حسب ما اكده ممثلو النقابات
العربية ،كما بينوا ان ضعف سرعة التدفق الى جانب عدم تغطية
بعض المناطق بشبكة االتصاالت واالنترنات جعلت عملية اعتماد
التعليم عن بعد عملية منقوصة وغير ناجعة.
كما خلق هذا التفاوت بين المناطق عدم تكافؤ الفرص في
الحصول على نفس مستوى التعليم وهو ما جعل بعض النقابات
ترفض هذا النمط من التعليم.
وهنا ال بد من االشارة الى انه حسب تقرير التنمية الرقمية العربية لسنة  2019الذي اعدته اللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا باالمم المتحدة ،فيما يتعلق بتكلفة اإلنترنت ونوعيتها ،يرى ما يقرب من  75في المائة من مستخدمي اإلنترنت في
المنطقة العربية أن النفاذ إلى اإلنترنت في بلدهم مكلف ،وال يجد سوى  21في المائة منهم أنهم قادرون على تحمل كلفته .
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وبالمثل ،أشار معظم مستخدمي اإلنترنت الذين شملهم المسح أن السرعة أو عرض الحزمة والتغطية منخفضان أو منخفضان
جدا.
وباالضافة الى شبكة االنترنات تعاني عديد المناطق في الدول العربي من انقطاع متواصل للكهرباء.
في العراق صرح ممثل النقابة ان الكهرباء مقطوعة في عديد المناطق  24/24ساعة بما يجعل من الصعب توفر امكانية
التعلم عن بعد .وكذلك الشان بالنسبة لالنترنات التي ال تغطي جميع المناطق وايضا ال يوجد لدى أكثر من ثلث الطالب وسائل
الستخدام التعليم عن بعد,,
واشار ممثل النقابة في البحرين الى قلة اإلمكانيات التكنولوجية واألجهزة لدى األسر بشكل عام .وكذلك الشان في تونس
واليمن والجزائر التي لم تعتمد التعليم عن بعد لنقص االمكانيات والتجهيزات في المدارس وعند التالميذ والتلميذات خاصة في
المناطق الفقيرة والمهمشة والنائية والشعبية..
ت(الظروف االجتماعية للعائالت وارتفاع مستوى الفقر في البلدان
العربية
تواجه المنطقة العربية تحديات جسام على كافة األصعدة .فقد
أسفرت الصراعات المسلحة عن كلفة إنسانية ضخمة ،وحاالت لجوء
ونزوح بأعداد غير مسبوقة داخل المنطقة وخارجها .ولعل الفقر بمختلف
أبعاده هو من أكبر التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة .
وكان تقريرا ليونسيف صدر في سنة  2017ان اكثر من 40
بالمائة من السكان في الدول العربية يعيشون تحت اسر فقيرة من بينهم
13,4بالمائة يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
ويعيش نصف سكان المنطقة في المناطق الريفية.
وقد زادت االزمة الصحية في تعميق الوضع اذ اكدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا في األمم المتحدة أو ما يعرف
باسم" إسكوا" ،إن  8.3مليون شخص في الدول العربية سيدخلون بمستوى الفقر خالل العام  2020كنتيجة لآلثار المترتبة على
انتشار فيروس كورونا الجديد..
وفي ظل هذا الوضع أصبح من الصعب ان يضمن التعليم عن بعد تكافؤ الفرص بين جميع الطالب في العالم العربي وهو ما
اكده المستجوبون ان السواد االعظم من التالميذ في الدول العربية يفتقرون الى التجهيزات الالزمة كاالنترنات واجهزة االتصال
)الكمبيوتر والالبتوب(.

كما اثرت الحالة االجتماعية للعائالت على االولويات داخل االسرة اذ اصبح توفير القوت اليومي والغذاء االولوية المطلقة في
ظل ندرتها في زمن الجائحة.
ث(عدم توفر المهارات بالنسبة للمدرسين والطلبة
ومن االسباب التي اعاقت عملية التحول الى التعليم عن بعد او التعليم االلكتروني هو عدم توفير الطواقم االدارية
دربين والمعلمين المؤهلين لتقديم التعليم اإللكتروني ،وتدريب غير المؤهلين من العاملين والمتعلمين في
والمختصين والم ِ
المؤسسات التعليمية على استخدام التقنيات حسب ما صرح به غالبية المستجوبين .
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ويحتاج المعلمون الى تدريب على االستخدام األمثل للتقنيات ،وإعداد المحتوى التعليمي ،والتعرف على أدوات وبرمجيات التقويم
والتقييم واستخدامها بمهارة باالضافة الى اكسابهم الخبرة في التعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبرمجيات
التعليمية.
واعتبر ممثلو النقابات ان عدم وجود خبره سابقة تكنلوجيه للمعلمين والطلبة حال دون المرور السلس الى عملية التعليم
االلكتروني ،فضال عن عدم اإلعداد واالستعداد الجيد من قبل الوزارة.
وقال ممثل النقابة في لبنان ان الوزارة بادرت بتنظيم دورات تدريبية
لفائدة  80بالمائة من المعلمين لكن لمدة ساعتين وهو مستوى اعتبره النقابي
بسيط وال يفي بالحاجة.
كما اشار المستجوبون الى تباين في قدرات المدرسين على المستوى
البيداغوجي.
ج (اسباب نفسية لدى الطالب والمعلم
صرح المستجوبون ان اعتماد فكرة الدراسة أونالين كان لها تأثير سلبي
على نفسية الطالب والمعلم في االن ذاته ،فقد خلق عدم التواصل بين
الطالب واقرانه وبين الطالب واالستاذ ،فقدان الرغبة في التفاعل والميل لالنعزال ،إضافة إلى التوتر والقلق ،واالحساس بالملل
نتيجة الروتين ،فضال عن التشتت ونقص االنتباه الناتجين عن وجود الطالب بشكل مستمر أمام األجهزة اللوحية.
واعتبر ممثل النقابة بفلسطين ان الوضع الصحي العام وما ولده من ضغوط نفسية على مختلف االفراد في المجتمع قد القى
بظالله على سير عملية التعليم عن بعد.
كما وجد المعلمون انفسهم بين الضغط النفسي الناتج عن المكوث في البيت لوقت طويل بسبب فرض الحجر الصحي وبين
ضرورة تامين الواجبات العائلية وتامين الدروس لفائدة الطلبة.
وكان الوضع مقلقا اكثر بالنسبة للنساء االتي باالضافة الى الواجبات العملية كانت امام ضرورة العناية بالعائلة واالطفال
حسب تصريحات المستجوبين.
واشار بعض المستجوبين الى انه باالضافة الى اآلثار النفسية واالجتماعية السلبية على األسر وأولياء األمور وحتى المتعلمين،
فان بعض المهارات تتطلب وجود الطالب وجها لوجه مع معلمه ،بحيث يكون معه خطوة بخطوة لتعلم بعض المعارف التي
يجب أن يكتسبها داخل الفصول الدراسية .
وقد عانت بعض األسر اجتماعيا ونفسيا بسبب الضغط الهائل عليهم ،خاصة أن كثيرا من أولياء األمور تنقصهم المعلومات
األكاديمية ،وال يمكن لهم أن يحلوا محل المعلمين ،وإيصال المعلومة بشكل سهل ،مثلما يفعل المدرسون .
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 .6تاثير التعليم عن بعد على مستقبل التعليم في الدول
العربية
قليلون هم الذين اعتبروا ان المرور الى التعليم عن بعد سيسهل مهمة
التدريس على العكس فاغلب المستجوبين اكدو ان ذلك سيتسبب في فقدان
العديد من المعلمين لوظائفهم .وسيكشف عن الحاجة الى التحول الى
التدريس عبر االنترنات.
في حين اعتبر البعض االخر ان التعليم عن بعد سيرفع من جودة التعليم
على شرط تدريب االطار التربوي حتى يواكب التغييرات وتطوير
المحتوى التعليمي اذ ال يمكن استعمال نفس المحتوى الحضوري وتحويله
الى االنترنات.
ومن الواضح من خالل ردة فعل المستجوبين على هذا السؤال ،ان عدم االلمام بالتكنولوجيا وعدم التحكم في تقنياتها يثير هذا
التخوف لديهم.

 .7تقييم آثار كوفيد االجتماعية واإلقتصادية على
المدرسين

لقد تاثرت مختلف شرائح المجتمع بالتدابير التي اتخدتها الحكومات للحد
من التاثيرات االقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا وكما ذكرناه في
العناوين السابقة فقد كانت الفئات الهشة في المناطق الريفية والمناطق الشعبية
االكثر تاثرا بهذه التدابير .,فقد ارتفعت نسبة البطالة وزاد الفقر بمختلف
اشكاله وهو ما جعل الحكومات تواجه تحديات غير مسبوقة على المستويين
االقتصادي واالجتماعي.
ولم يكن المدرسين بمناى عن هذه التاثيرات خاصة امام ما واجهوه من
تحديات التي فرضت عليهم تامين رسالتهم في التعليم والمحافظة على انفسهم
وعلى طالبهم من خطر العدوى بالفيروس.

اعتبر ممثلوا النقابات المستجوبون ،ان المدرسين بمختلف وضعياتهم قد تاثروا نوعا ما بسبب التدابير المتخذة في ما يتعلق
بازمة كورونا .وان كانت التاثيرات مختلفة من بلد الى اخر اال انهم اجمعوا على التاثيرات النفسية واالجتماعية واالقتصادية
للجائجة على مختلف شرائح المعلمين والمدرسين.
أ( التاثير على ظروف العمل
تأثرت ظروف العمل بسبب كرورنا وذلك بالنسبة لمختلف الشرائح موظفي دعم التعليم كانوا أو مدرسين بدوام جزئي بعقود
مؤقتة او مدرسين بدوام كلي بعقود مؤقتة وكذلك مدرسين بدوام جزئي بعقود دائمة ومدرسين بدوام كلي بعقود دائمة.
واعتبر المستجوبون ان المدارس افتقدت الى ادنى المقومات التي تجعلها محيط امن للعمل والمتمثلة بالخصوص في توفير
المستلزمات الضرورية للحماية من محلول مطهر واقنعة واقية والتي اصبحت من اهم المستلزمات الضرورية لمواصلة العملية
التعليمية في ظل انتشار الفيروس.
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فالجائحة فرضت توفير حد ادنى من المستلزمات الصحية التي عمل على توفيرها المعلمون في مباردات شخصية في مقابل
استقالة الوزارات المكلفة بالتربية في بعض الدول العربية.
ب) تخفيض االجور وتجميدها
اكد ممثلو النقابات المستجوبون ضمن هذا التقرير ان اجور المدرسين قد
تاثرت بسبب الجائحة و لكن لم يتم التخفيض فيها بالنسبة لبعض الشرائح
وال سيما تلك التي تعمل في المدارس الحكومية او العمومية فانها جمدت
رغم ما تشهده كلفة المعيشة بسبب انتشار الفيروس وارتفاع اسعار المواد
الغذائية بسبب شحها.
وشمل التخفيض في االجور بالخصوص العاملين بالساعة الذين
تراجعت رواتبهم نظرا لغلق المدارس والتقليل من ساعات العمل.
اما بالنسبة لخفض االجور فذلك كان بالخصوص بالنسبة للمدرسين
بدوام جزئي وعقود مؤقتة وقال ممثل النقابة في لبنان كان التأثير كبيرا على
المعلمين المتعاقدين على الساعة بحيث قلت ساعاتهم وبالتالي رواتبهم
وكذلك المعلمين العاملين في القطاع الخاص بحيث تم صرف الكثير منهم.
وتم حجب رواتب موظفي النقابة في الكويت كما توقف صرف اجور العاملين بدوام واحد باعتبارهم اصبحوا ال يعملون.
ومن المهم االشارة هنا الى انه في فلسطين ال ي يتم دفع الرواتب للجميع منذ أربعة شهور بسبب احتجاز أموال الضرائب
الفلسطينية التي تجمعها دولة االحتالل االسرائيلي مما أدى الى عدم قدرة الحكومة الفلسطينية من دفع الرواتب واالجور.
كما تلقت النقابات عدد من الشكاوي من العامالت بسبب الجائحه حيث ان اصحاب العمل امتنعو عن االلتزام بقانون الطواري
الذي اقرته الحكومة والذي يقضي بدفع قيمة  50بالمائة من اجور مارس وافريل واال تقل القيمة عن  300دوالر ،لكن خوف
العامالت من الفصل التعسفي و عدم وجود محاكم عماليه لم يتقدمن بشكاوي رسمية.
وبصفة عامة ،فان اجور العاملين في المدارس الخاصة قد تاثرت بصفة كبيرة
بسبب اغالق المدارس وخروج سيل كبير من الطالب من المدارس الخاصة
بسبب قلة امكانيات عائالتهم .وقال ممثل النقابة في المغرب انه تم طرد اكثر
من  40الف معلم يدرسون في القطاع الخاص بسبب تقلص نشاط المؤسسات
الخاصة ذلك ان  152الف تلميذ غادروا المدارس الخاصة في اتجاه المدارس
العمومية.
وقال ممثل النقابة في لبنان ان القطاع تاثر بشكل كبير من خالل طرد 1000
معلم بالقطاع الخاص باالضافة الى مغادرة  42الف تلميذ إلى التمدرس
بالقطاع العام من بين  700الف .كما تم التقليص في بدل النقل ب 160الف
ليرة اي ب 20دوالر فضال عن التقليص ب 10بالمائة من االجور.
و تاثر الموظفون بالعقود الخاصة الذين يعملون على حساب مشاريع ممولة من مؤسسات مانحة مثل الذين يقومون بتعليم الالجئين
الفلسطينين وجزء كبير منهم تم االستغناء عن خدماتهم نتيجة عدم تجديد المنح.

15 | P a g e
اما فيما يخص التعليم االلكتروني تم من خالل المنصات االلكترونية االستغناء عن موظفي العمل الجزئي وذلك بسبب عدم
حضور الطالب للجامعات.
ت) نقص الحماية االجتماعية وغيابها في بعض االحيان
على الرغم من أن معظم بلدان العربية قد أنشأت برامج ومؤسسات للضمان االجتماعي في العقود الماضية ،فإن التغطية الفعالة
للضمان االجتماعي ال تزال بعيدة عن تحقيق ما تضعه الحكومات من اهداف.
فمعظم برامج الحماية االجتماعية او الضمان االجتماعي ال تغطي سوى العاملين في القطاع العام او العاملين في القطاع
الخاص بعقود دائمة ،ويتم استثناء مثال العاملين في بدوام جزئي او بعقود مؤقتة ،ويتمتع العاملون في القطاع العام عموما بمزايا
ضمان اجتماعي أكبر من نظرائهم في القطاع الخاص.
وفي قطاع التعليم فان الحماية االجتماعية ،تشمل فقط العاملين بعقود دائمة
او في القطاع العام بالتامين في حين ال يخضع باقي الفئات العامة في
القطاع باي تغطية اجتماعية.
.
وهو ما اكدته النقابات من خالل ممثليها اذ اعتبر ممثل النقابة في
العراق انه هناك فرق بين مدارس الحكومية وغير الحكومية وكذلك الشان
بالنسبة لممثل النقابات في تونس الذي اكد وجود فرق في التغطية
االجتماعية بين القطاعين العام والخاص مشيرا الى ان المدرسين بدوام
جزئي بعقود مؤقتة ال يتمتعون بالتغطية االجتماعية.
وفي المغرب أغلب المدرسين في القطاع الخاص ال يتوفرون على
تغطية اجتماعية وعمال النظافة و الطبخ و الحراسة ال يتوفرون على أي تغطية إجتماعية.
المقابل في الجزائر ان مختلف الشرائح لهم نفس التغطية االجتماعية اذ يتمتعون بنسبة  80بالمائة فقط تغطية االدوية ،التعويض
عن الدواء فقط و العطلة المرضية و االمومة .وفي فلسطين ال يوجد قانون ضمان اجتماعي منذ اكثر  6أشهر لم يتلقى الموظفون
والمعلمون رواتبهم بسبب احتجاز اموال الضرائب الفلسيطينة من قبل االحتالل االسرائيلي .وتعيش لبنان على وقع ازمة صحية
كبيرة زادها تعقيدا مشاكل المستشفيات وتعاونية موظفي الدولة
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ارشادات المنظمة العالمية للصحة (مؤطر)

منذ انطالق الجائحة عملت المنظمة العالمية للصحة عىل وضع مجموعة من االرشادات والسلوكيات اوصت مختلف بلدان
العالم ر
واعتبتها
ري
البدن
بضورة توعية وتحسيس مواطنيها باتباعها كغسل اليدين باستمرار ووضع الكمامة التباعد الجسدي او
ر
انها الوحيدة القادرة عىل حماية االشخاص من العدوى.
كما وضعت المنظمة جملة من االرشادات الخاصة بكل قطاع عىل حده ومنها بالخصوص المدارس اذ وضعت جملة من
ر
ر
وف المساحات المشبكة .
وف قاعات الدرس ي
االرشادات التي يتم اتباعها داخل المدارس ي
بالنسبة للمدارس اوصت المنظمة بوضع قواعد للحضور والدخول؛ والتقسيم إىل مجموعات وتحديد مواعيد متعاقبة لبدء
اليوم الدراسي وأوقات الراحة واستخدام المرحاض وتناول الطعام وانتهاء اليوم الدراسي .
كما دعت اىل الحفاظ عىل بيئة نظيفة من خالل التنظيف المتكرر األسطح واألشياء المشبكة وضمان التهوية الكافية
ا
ر
ف الهواء
فضل عن تشجيع األنشطة ي
ي
والمناسبة ،مع إعطاء األولوية لزيادة تدفق الهواء النقي عن طريق فتح النوافذ واالبواب
الطلق ،حسب االقتضاء .
ر
واوصت ر
البدن؛ ويشمل ذلك ضمان توافر
بضورة ارتداء الكمامات المناسبة للفئات العمرية المختلفة عندما يتعذر التباعد
الكمامات .
ر
والمعلميي تحري األعراض ،ويجب اختبار الحاالتي المشتبه فيهم وعزلهم ،وف إللجراءات الوطنية؛ وتطبيق
يجب عىل الألباء
ر
ف رر
سياسات البقاء ي
المبل عند اإلصابة بالمرض
اما عىل مستوى قاعدة الدرس فقد اوصت المنظمة ر
ري
بضورة التباعد
البدن حسب االقتضاء وارتداء الكمامات ،والمواظبة عىل
تنظيف اليدين واتباع األداب التنفسية والتنظيف والتطهبي
بي المناضد المدرسية ،أو تقسيم األطفال إىل مجموعات ،عند االقتضاء .
والتهوية الكافية المباعدة ري

المعرضي بشدة لخطر اإلصابة بمرض وخيم ،وهم األفراد الذين يعانون من حاالتي
ري
والمعلمي
ري
تحديد الطالب
سالمة هؤالء
للحفاظ عىل
اسباتيجيات
ووضع
قدرةموجودة
 .8طبية
المنظمة العالمية للصحة
ارشادات
مناسبة اتباع
العربية على
الدول
مسبقافي
المدارس
األفراد
وحسب تصريحات المستجوين في تقريرنا هذا كان من الصعب اتباع هذه االرشادات في مدارس الدول العربية ،اذ اعتبر
النقابيون ان قدرة المدارس على تلبية ارشادات المنظمة كانت انها كافية او مالئمة جدا بنسبة لم تتجاوز  30بالمائة في حين
اعتبر  50بالمائة من المستجوبين انها غير كافية او غير كافية للغاية مقابل  20بالمائة معتدلة.

قدرة المدارس على تلبية ارشادات منظمة الصحة العالمية
مالئمة جدا
كافية
معتدلة
غير كافية
غير كافية للغاية
8

7

6

5

4

3

2

1

0
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أ) توفر الصرف الصحي
من الطبيعي ان تكون اغلب المدارس في البلدان العربية غير قادرة على االستجابة الى ارشادات المنظمة العالمية للصحة
باعتبار افتقارها الدنى الظروف التي توفر مقومات بيئة صحية من خالل توفير مياه والصرف الصحي اذ ان العديد من المدارس
وال سيما في المناطق الريفية غير موصولة بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء و حتى الطرقات في بعض االحيان.
وقد اعتبر  33بالمائة من المستجوبين ان توفر الصرف الصحي بمدارس بلدانهم غير كافية او غير كافية للغاية في حين تمثل
بالنسبة ل  33بالمائة من النقابيين معتدلة و 33بالمائة كافية ومالئمة جدا.

توفير الصرف الصحي في المدارس
مالئمة جدا
كافية
معتدلة
غير كافية
غير كافية للغاية
7

6

5

4

3

2

1

0

ب) تزويد المدارس باالرشادات الصحية
من بين توصيات المنظمات الدولية سواء كانت منظمة الصحة العالمية او المنظمة االممية للطفولة اليونيسيف هي تمكين
المدارس من االرشادات الصحية التي عليها اتباعها لحماية التالميذ او االطاقم التربوي من اخطار العدوى بالفيروس.
وعلى خالف توفر الصرف الصحي فقد اعتبر نسبة  40بالمائة من المستجوبين انه تم تزويد المدارس باالرشادات الصحية
الكفيلة بحماية مرتادي المدارس من انتشار الفيروس بصفة كافية او كافية جدا في حين صرح  28بالمائة انها كانت غير كافية او
غير كافية للغاية و 32بالمائة قالوا انها معتدلة عموما.

تزويد المدارس باالرشادات الصحية
مالئمة جدا
كافية
معتدلة
غير كافية
غير كافية للغاية
7

6

5

4

3

2

1

0
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ت) توفر معدات الحماية الشخصية بالنسبة للتالميذ والمعلمين
اعتبارا للظروف االجتماعية واالقتصادية التي تمر بها الدول العربية والتي اثرت على مستوى عيش مواطنيها فمن الصعب ان
توفر الحكومات معدات الحماية الشخصية لمرتادي المدارس من طالب ومعلمين وعملة كما انه من الصعب على طاقم التدريس
والتالميذ انفسهم توفير هذه المعدات اعتبارا لمستوى العيش لغالبية المواطنين وال سيما امام ما خلفته الجائحة من اثار اقتصادية
سلبية وفقدان العديد من المواطنين لموارد رزقهم,
وبالفعل فقد صرح غالبية المستجوبين ان توفير المعدات الحماية الشخصية لم تكن كافية بالمرة بنسبة  60بالمائة وكانت
معتدلة بنسبة  28بالمائة وكافية بنسبة  12بالمائة.

معدات الحماية الشخصية
مالئمة جدا
كافية
معتدلة
غير كافية
غير كافية للغاية
9
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ث) التباعد الجسدي داخل وخارج الفصل
ان ما يميز المدارس في الدول العربية هي نسبة االكتظاظ المرتفعة
وعدد التالميذ المرتفع داخل الفصول وهو ما كان من الصعب تطبيق
التباعد االجتماعي او الجسدي داخل الفصول.
ويصل عدد التالميذ في الفصل الواحد في بعض المناطق العربية
الى ما بين  40و 50تلميذا وهو عدد كبير وال يمكن معه تطبيق التباعد
الجسدي.
وقد فرض هذا الوضع على بعض الدول العربية على تقسيم الفصول
الى افواج تدرس بالتناوب وهي من بين االجراءات التي اتبعتها بعض
الحكومات وقد تعرضنا اليها سابقا في ذات التقرير.
ورغم هذه االجراءات فقد اعتبر ممثلوا النقابات ان التباعد الجسدي في المدارس سواء داخل الفصل او خارجه كانت غير كافية
بالنسبة ل 40بالمائة منهم في حين قال  40بالمائة من المستجوين انها معتدلة و 20بالمائة كافية.
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التباعد االجتماعي داخل وخارج الفصل
مالئمة جدا
كافية
معتدلة
غير كافية
غير كافية للغاية
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 .9مدى احترام قوانين العمل في زمن كورونا
واتفاقيات العمل الجماعي
صرح اكثر من  60بالمائة من المستجوبين انه تم تسجيل خروقات
لقوانين العمل في زمن انتشار الجائحة
اغلبية المستجوبين اكثر من  70بالمائة صرحوا انه لم يكن هناك
خرق التفاقيات العمل الجماعي في حين ان  30بالمائة من النقابات
قالت ان هناك خرق التفاقيات العمل ويتعلق االمر بتاخير الرواتب
واستقطاع جزء منها فضال عن زيادة االعباء على المعلمين دون
الزيادة في االجر .
واشار المستجوبون الى عدم توفير الشروط الالزمة لحماية
المعلمين والعاملين في المدارس وعدم توفر مقومات العمل الالئق والصحة والسالمة المهنية واالشكال الهشة للتشغيل فضال عن
تعرض عدد من المعلمين الى الطرد.
واعتبر عدد اخر ان عدم االسراع في تطبيق االتفاقيات المبرمة وعدم اتمام ما تم االتفاق عليه مثلت ابرز الخروقات المسجلة.
وسجلت بعض النقابات عدم صرف اجور عمال النظافة والطبخ والحراسة وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي.
والملفت الى االنتباه ان الخروقات في اليمن مفزعة فقد صرح ممثل النقابة في هذا البلد ان الخروقات متمثلة في قتل المعلمين
وخطف عدد منهم وتعذيب آخرين حتى الموت وفصل المعلمين وتشريدهم من المدارس الى خارج مناطقهم.
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 .10التخفيض في ميزانيات التعليم التي هي اصال
ضعيفة
قال اكثر من  72بالمائة من المستجوبين ان ميزانيات التعليم قد
انخفضت بسبب كورونا ،واعتبروا ان الميزانية التي هي اصال
ضعيفة قد تقلصت بنسبة متفاوتة بين البلدان.
وقال ممثل النقابة في مصر ان موازنة التعليم اقل كثيرا من
المحدده في الدستور الوطني للبالد وكذلك الشان بالنسبة لممثل النقابة
في تونس الذي اكد ان ميزانية التعليم لهذه السنة قد كانت اقل بكثير
من ميزانيات السنوات السابقة.
وفي فلسطين تم التخفيض في مخصصات التعليم بشكل عام نظرا للوضع االقتصادي الصعب الذي تعيشه البالد ،اذ تاثرت
الموازنة العامة للدولة بشكل كبير نتيجة سياسات االحتالل االسرائيلي.
اما في المغرب فقد تم التخفيض في ميزانية التعليم باكثر من  5مليار درهم اي  500مليون يورو

.11

الحكومات التي تلقت مساعدات لمواجهة كوفيد 19

تلقت بعض الحكومات خالل ازمة كوفيد مساعدات مالية طارئة من العديد من المانحين ،تمثلت في خطوط ائتمان ،وإعفاء من
خدمة الديون ،أو منح من المؤسسات المالية العالمية أو اإلقليمية لمعالجة اآلثار الصحية واالجتماعية االقتصادية لألزمة.
واعتبر نصف المستجوبين ان التعليم لم يكن يمثل جزئا من القطاعات التي
تلقت الدعم فقد كانت االولوية المطلقة بالنسبة للقطاع الصحي بالدرجة االولى
ثم تخفيف االثار االجتماعية للجائحة على الفئات الهشة.
فقط العراق والكويت ومصر والجزائر صرح ممثلوا نقاباتهم ان الحكومات
لم تتلق اي مساعدات من الخارج.

.12

عالقة الحكومات بالنقابات في زمن كورونا

اتفق غالبية المستجوبين ان هناك عالقة تشاور بين الحكومات والنقابات
غير ان العالقة تنتهي عند التشاور وال يتم تشريكها في اتخاد القرارات.
واعتبر ممثل النقابة في العراق ان العالقة بين الحكومة والنقابة جيدة في حين اعتبر ممثل النقابة في الكويت انها سيئة جدا .وقال
ممثل النقابة في الجزائر ان الحكومة تعتبر النقابة عدوا وليس شريكا.
في المقابل قامت الحكومة في المغرب باقصاء النقابات من لجنة تدبير االزمة ،غير انها لم تفتح اي حوار مع نقابات التعليم في
البالد.
وفي اليمن قال ممثل النقابة ان الحكومة لم تتعامل مع أزمة كورونا بجدية ،نظرا النشغالها بالحروب واألزمات الناتجة عن
الحرب ،ولذا فإن مستوى العالقة بين النقابة والحكومة في إدارة جائحة كورونا يكاد يكون منعدما في معظم المحافظات.
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وقد حاولت النقابات ،في مختلف الدول ،وانطالقا من الوعي بدورها في المجتمع بالقيام ببعض االعمال التي من شانها التوعية
بخطورة الفيروس وسرعة انتشاره وضرورة اتباع بعض السلوكيات الوقائية.
وقد تم في فلسطين بالتعاون مع وزارة االتصاالت االتفاق على ضمان سرعة االنترنت الالزمة لضمان جودة التعليم العالي.
وتبقى مشاركة النقابات في رسم السياسات والمساهمة في القرارات التي تم اتخاذها في الدول العربية خاصة في تطوير
االستجابات التعليمية الالزمة في مواجه الجائحة ضعيفة ،وهو ما استشفيناه من تصريحات المستجوبين.
وقال  62بالمائة من المستجوبين ان حكومات بلدانهم لم تقم بتشريكهم في االجراءات التي ت اتخا\ها لتيسير العملية التعلمية في
ظل جائحة كرورنا في حين صرح  38بالمائة من ممثلي التقابات المشاركين معنا االستبيان ان الحكومات قد اشركتهم في اتخاذ
االجراءات المتعلقة بالتعليم.

االجراءات التي اتخدتها النقابات استجابة
.13
الزمة كورونا في موجهة االثار
تقوم النقابات باالضافة الى دورها في الدفاع على حقوق العمال و
الموظفين  ،بدور مدني من خالل المعاضدة والمساهمة في مآزرة مختلف
افراد المجتمع وخاصة الفئات الهشة والمهمشة.
واستعرض ممثلوا النقابات ،في هذا التقرير ،مختلف االجراءات التي
قامت بتنفيذها لمساندة بلدانهم على تجاوز ازمة الكوفيد والتي اعتبروا انها
تندرج في صميم دورهم كشركاء اجتماعيين ..وتم القيام بهذه االعمال على ثالث مستويات تتعلق بمراقبة الحكومة في مدى احترامها
لالجراءات وحمالت توعية بالمؤسسات التربوية الى جانب السعي الى حماية القدرة الشرائية والوضعية االقتصادية للمعلمين.
أ) مراقبة الحكومة في تنفيد االجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار كوفيد
صرح غالبية المشاركين في هذا التقرير انهم عملوا خالل فترة الجائحة على مراقبة مدى تنفيذ االجراءات التي تم اتخاذها من
قبل الحكومة على ارض الواقع وال سيما فيما يتعلق بمتابعة تطبيق البرتوكوالت الصحية وتوفير المستلزمات الوقائية في المواقع
الحيوية .كما طالبوا بتمكين الفئات الهشة والفقيرة واصحاب االحتياجات الخصوصية من مساعدات مادية لتمكينهم من تجازو االزمة
الصحية واالقتصادية.
كما قامت النقابات بالمشاركة في الحمالت التوعوية التي وضعتها الحكومات لرفع درجة وعي المواطنين بخطورة الفيروس
وسرعة انتشاره وكيفية التوقي منه باتباع سلوكيات بسيطة.
كما عملت على متابعة مدى احترام البروتوكول الصحي لوزارات التربية واصدار بيانات توجيهية وتحذيرية والدعوة لمقاطعة
الدروس اذا لم تتوفر الوقاية والحماية الساسية الى جانب تنظيم وقفات احتجاجية وغلق المدارس الموبوءة.
ب) حمالت توعوية في المؤسسات التربوية
شملت عمليات المراقبة التي تقوم بها النقابات ،مدى احترام البروتوكوالت الصحية في المؤسسات التعليمية ومدى توفر مستلزمات
الوقاية والنظافة في المدارس.
كما قامت بتنظيم حمالت توعية وتحسيس لدى التالميذ بخطورة الفيروس وكيفية التوقي من العدوى وكيفية احترام مقتضيات
البروتوكوالت الصحية في المدارس فضال عن تنظيم دورات تدريبية لفائدة المدرسين في كيفية التوقي من الفيروس.
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ت) المساهمة في الحد من اثار االزمة على القدرة الشرائية للمدرسين
وقدمت النقابات مقترحات لتمكين الحكومات ومن تجاوز ازمة كرورونا
وتاثيرها على الفئات المنضوية في النقابات
حرصا على المحافظة على القدرة الشرائية للمعلمين والمدرسين وكل العاملين
في القطاع التربوي ،اذ طالبت بعض النقابات في الدول العربية بتاجل دفع اقساط
القروض البنكية وذلك باالتفاق مع المؤسسات المالية.
كما عملت بعض النقابات باالتفاق مع الهيئات المشرفة على شبكات
االتصاالت بتمكين المؤسسات التعليمية والمعلمين من االرتباط بشبكة االنترنات
ذات قدرة التدفق العالية .فضال عن توفير اجهزة الحواسيب لالسر المحتاجة.

التعقيمي وادوات التطهير والكمامات في المدارس.

كما عملت نقابات اخرى بتوفير مستلزمات الحماية لمنظويها كالمحلول

الحرص على عدم قطع االجور اثناء غلق المؤسسات ومطالبة الوزارة باالسراع في صرف اجور المتعاقدين

.14

التحديات االبرز التي واجهت الشباب في قطاع التعليم

البد من االشارة الى وجود عزوف من قبل الشباب على مهنة التدريس باعتبار ما تحمله هذه المهنة من مشاق كبيرة ولظروف
العمل الصعبة للتعليم في البلدان العربية كما اشار الى ذلك ممثل النقابة في لبنان.
وقد برزت العديد من االشكاليات لدى الشباب من المعلمين والمدرسين زمن الجائحة على غرار الظروف المادية القاسية وقلة
االمكانيات للتحول للتعليم عن بعد وعدم توفر االمكانيات التكنولوجية
واللوجستية الى جانب ضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي ولد لديهم ضغوطات
نفسية٫
واشار المستجوبون ان عملية التدريس على فوجين التي زادت من ساعات
العمل بالنسبة للمدرسين وهو ما لم يتاقلم معه فئة الشباب الى جانب قلة الرواتب
وعدم وجود مصدر آخر للرزق وعدم وجود مؤسسات خدماتيه للمعلمين.
وتعرض المستجوبون كذلك الى قلة التاطير البيداغوجي لفئة الشباب في قطاع
التعليم وضعف الخبرة في مواجهة االزمات وعدم توفير دورات تدريبية لفائدة
الشباب في كيفية التعامل مع الفيروس وخطورة الوباء خاصة في سرعة انتشاره.

-

واشار ممثل النقابة في تونس الى صعوبة التنقل في المناطق الريفية وعدم وجود إمكانية مواصلة التعليم العالي مع المحافظة
على مركز العمل فضال عما يتعرض له ا المدرسون الشباب من عمليات طرد في القطاع الخاص أو توقيف لالجور.

واشار ممثل النقابة في اليمن الى ارتفاع معجالت التسرب من المدارس وزيادة تجنيد الطلبة في الحرب الدائرة في البالد فضال
عن الحركان الحق من التعليم ابرز التحديات التي يواجهها الشباب في اليمن.
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.15

التحديات التي واجهتها النساء

فرض الحجر الصحي االجباري على كل المجتمعات العالمية والعربية قد فرض ضغوطات نفسية على مختلف شرائح المجتمع
حيث اجبروا على المكوث في المنزل خوفا من العدوى والمخاطر التي مثلها الفيروس.
وقد كانت شريحة النساء من أكثر الشرائح التي تعرضت الى الضغوطات فقد وجدت المراة نفسها في مواجهة العديد من االلتزامات
وخاصة العائلية فقد تحملت المراة لوحدها في اكثر االحيان اعباء المحافظة
على افراد عائلتها من العدوى وفي تامين النظافة وتوعية االوالد بضرورة
اتباع سلوكيات الوقاية فضال عن متابعة دراستهم سواء عن بعد او عن طريق
التلفاز والعمل على تيسير فهمهم للمواد الدراسية وكذلك تاثرت بغلق
المدارس والروضات والحضانات.
وكانت المراة المدرسة والمعلمة االكثر عرضة للضغوطات باعتبارها ام
في الدرجة االولى تتعرض لنفس الضغوطات التي يتعرضاليها باقي النساء
وكذلك باعتبار مهنتها فكان مطلوب منها تامين الدروس عن بعد ومتابعة
طالبها في الوقت ذاته العناية باوالدها باعتبارهم طالب كذلك.
وقد تسبب عدم معرفتها لتقنيات التعلم عن بعد وعدم قدرة الوزارات على
تامين دورات تدريبية في هذا االطار ضغوطات كبيرة وال سيما مع تداخل
الحياة العائلية والحياة المهنية.
واشار المستجوبون كذلك الى هشاشة الوضع بالنسبة للعامالت في مجال النظافة والطبخ رغم زيادة االعمال المطلوبة منهن.

 .16تغير اولويات نقابات التعليم في الوطني العربي
صرح اغلبية المستجوبين في اطار التقرير ان اولوياتهم قد تغيرت خالل
االزمة الصحية التي عرفتها المنطقة والتي الزالت تعيشها.
وعبروا عن الحاجة الى تغيير االولويات نظرا للتحديات التي اصبحت
مفروضة اليوم ال بفعل االزمة الصحية فقط بل في عالقة مع التطورات التي
تعيشها المنطقة والعالم وضرورة التاقلم مع مختلف هذه التحوالت.
أ) اولويات تتعلق بالوضعية المهنية والمادية للمعلمين
من االولويات التي ذكرها المستجبون في هذا التقرير هي إعادة انتظام
الرواتب وتحصيل حقوق المعلم االداريه والماليه وتثبيت المتعاقدين ومقاومة كل
اشكال التشغيل الهش.
الزيادة في الرواتب لضمان القدرة الشرائة وسد حاجة المدارس الرسمية من المعلمين الشبان وتوزيع الرواتب من قبل الحكومة في
اوقاتها والتحاور مع مختلف الجهات المعنية من اجل اجر عادل و ظروف عمل الئقة لمختلف المعلمين.
كما ستعمل االنقابات ضمن اولوياتها على استصدار القوانين والتشريعات التي تحمي المعلمين من الطرد او تقليص ساعات العمل
نتيجة التقليص في أعداد المعلمين الذي قد تسعى له المدارس الحكومية أو الخاصة على حد سواء ودعم العاملين في القطاع من
خالل توفير استشارات ومؤازرات قانونية ..
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وصرح عدد من المستجوبين ان اولويات عملهم بالنسبة للفترة القادمة السعي الى ضمان التغطية االجتماعية لكل المعلمين وتوعية
المعلمين بضرورة التضامن والتكتل في نقابات تدافع عنهم وتضمن لهم حقوقهم.
ب) االولويات على مستوى التعليم عن بعد والوسائل التكنولوجية
لقد برز الوعي لدى المستجوبين باهمية التعليم عن بعد في تحديد اولويات نقاباتهم بالنسبة للفترة القادمة داعين الى اعداد رؤية
واستراتيجية جديدة في التعامل مع االزمات.
واوضحوا انه من الضروري اليوم ارساء مدارس عصرية تتوفر على الوسائل والبنة التحتية الكافية التي تمكنها من مواكبة
التطورات.
كما اعتبر اغلبهم انه من ضمن االولويات التدريب على التعليم عن بعد
وانشاء فصول افتراضية على شبكة االنترنت.
ومن اولوياتهم تدريب المعلمين وتاهيل الطلبة واولياء االمور على وسائل
التعليمية الجديدة بما يمكن من الشروع في التعليم عن بعد بعيدا عن االرتجالية
التي اعتمدتها وزارات التربية زمن جائحة كوفيد
وادرج المستجوبون ضمن أولوياتهم على مستوى البنية االساسية التكنولوجية
تمكين لكل طالب تابالت او البتوب
وتوفير اجهزة ذكية للتمكن من التكنولوجيا الحديثة والقيام باشتراكات دائمة
في منصات تعليمية الكترونية الى جانب تفعيل عمل المكتبات االلكترونية
واالشتراك في الدورات التي تهم الباحثين.
كما اقترح ممثل النقابة في توثيق المحاضرات والمختبرات بالتصوير الفيديو وتجميعها في بنك معلوماتي لتوفيرها للطلبة وقت
الحاجة.
ت) االولويات على المستوى الصحي
اتفق المستجوبون على ضرورة التمسك بالبروتوكوالت الصحية وتدريب كوادر المختبرات والمشاغل وفقا لبرتوكول الصحة
والسالمة المهنية فضال عن االهتمام باالجراءات االحترازية
كما اعتبروا ان توفير منظومة صحية لرعاية العاملين بالقطاع لمواجهة المخاطر من اوكد االولويات التي سيعملون عليها خالل
الفترة القادمة
ج) الترفيع في ميزانية وزارة التعليم
اعتبر ممثلو النقابات العربية انه من الضروري الضغط من اجل الترفيع في ميزانية وزارات التعليم في هذه الدول باالضافة الى
سد حاجيات المدارس من المعلمين الشباب.
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 .17سياسات بديلة يقترحها ممثلو النقابات في
موجهة االثار االقتصادية واالجتماعية لكوفيد 19
أ) على المستوى الصحي
يش ّكل توفير مناخ صحي سليم للمع ّلمين وظروف عمل مناسبة تراعي
احتياجاتهم لمواصلة جهودهم في التدريس خالل جائحة كورونا ركائز
أساسية لهم من أجل تحفيزهم على القيام بأدوارهم بمسؤولية تامة
والذهاب إلى المدارس إلتمام رسالة التعليم بال انقطاع رغم مخاطر
اإلصابة بعدوى هذا الفيروس الخفي.
صل فيها
وإن توفير بيئة عمل آمنة يؤدي فيها المعلمون رسالتهم ويح ّ
التالميذ العلم وفق إجراءات البروتوكول الصحي للتوقي من الفيروس،
يمثل الهاجس األبرز الذي يقع على عاتق النقابة ،بحسب المستجوبين،
الستمرار العملية التعليمية بنجاعة دون توقف ودون تسجيل أية خسائر داخل األسرة التربوية.
وهذا ما يمكن تبيّنه بوضوح من خالل تر ّكز أجوبة المستوجبين في االستبيان على أبرز أدوار النقابة في مواجهة اآلثار االقتصادية
واالجتماعية للجائحة بمجال التعليم ،حيث ت ّم إيالء أهمية بالغة لمسألة اإلحاطة النفسية والمعنوية للمدرسين والطالب وتقديم
الرعاية للمتضررين من الجائحة وإرشادهم للتوقي من الفيروس.
ب) تحسين ظروف العمل للمدرسين
وترتقي مسألة تحسين األوضاع المعيشية للمدرسين خاصة في ظل ما تشهده األسعار من ارتفاع متواصل ،إلى أعلى مستوى من
االهتمام لدى المستجوبين الذين يعتقدون أن للنقابة دور تقليدي هام تلعبه في الدفاع عن الحقوق المادية والمهنية للمعلمين لمراعاة
مقتضيات الرفاه االجتماعي والدعم والصحة والسالمة المهنية.
وحتى يتسنى للمعلمين االستجابة إلى احتياجات التالميذ في هذا الظرف
وبعيدا عن التأثيرات االقتصادية واالجتماعية والنفسية للجائحة ،سيتعين
على النقابة ،وفق المستجوبين ،النزول بثقلها والضغط على الحكومة
للترفيع في موازنة وزارة التربية و تحسين ظروف عملهم لمساعدتهم
على تحمل أعباء العمل.
وسعيا إلى توفير بيئة عمل قادرة على تحقيق أهداف التعليم األساسية دون
اإلحباط من هشاشة األوضاع ينبغي على النقابة أن تمارس دورها في
تلبية مطالب المعلمين المادية لتعزيز مقدرتهم الشرائية وتأجيل تسديد
قروضهم البنكية خالل فترة الجائحة وفرض االنتدابات الجديدة للتخفيف
من أعباء التدريس.
ت) تطوير قدرات المعلمين على التعامل مع التكنولوجيا وتوفير التعليم عن
بعد
ويش ّكل تطوير قدرات المعلمين عبر التدريب المجاني والسيما في مجال التدريس عن بعد فرصة هامة لتخطي اآلثار الخطيرة
للجائحة ولتشجيع المعلمين على العطاء واالستجابة للحاالت االستثنائية وفق مقتضيات االبتكار والتجديد وطرق التدريس البديلة
والتي تمثل حالّ ناجعا ألجل ضمان استمرارية التعليم.
ث) على مستوى العمل النقابي
وال يقل تشريك النقابات التعليمية في المفاوضات مع وزارة التربية قبل اتخاذ أي قرار تربوي أهمية لدى المستجوبين عن كل ما
سبق حيث يعتبرون آلية التفاوض التشاركي أحد أبرز السياسات البديلة التي يمكن اعتمادها خالل حوار اجتماعي مع الشركاء
االجتماعيين لمواجهة اآلثار االقتصادية واالجتماعية للجائحة.

26 | P a g e
ويقترح المستجوبون أيضا تفعيل التنسيق النقابي مع األولياء لضمان مشاركة مجتمعية واسعة وفاعلة لالرتقاء بالمنظومة التربوية
بناء على رؤية تشاركية شاملة.
وتبقى مواجهة اآلثار االقتصادية واالجتماعية رهنية شروط عديدة ،حسب المستوجبين ،كإنعاش االقتصاد وإرساء العدالة االجتماعية
وإصالح المنظومة الضريبية ورفع القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المواد األساسية تحسين المعاشات حسب غالء المعيشة
وامتصاص البطالة وتعميم الحماية االجتماعية.
أظهرت جائحة فيروس كورونا حاجة النقابات إلى التوحد من أجل إتاحة تعليم جيد ومجاني للجميع والتصدي لعدم المساواة والعدالة
من خالل التركيز على الفئات الهشة واالهتمام بالبحث العلمي من أجل اإلنسانية لذلك فإن تطويع االستثمار في الصحة والمعرفة
وجعل قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولويات الحكومات هو أفضل طريقة للتعافي من االزمات والسبيل الوحيد لضمان
حياة سليمة وناجحة.

الخاتمة النتائج الرئيسية والتوصيات
بناء على نتائج الدراسة الملخصة ،تم تقديم التوصيات التالية إلى اعضاء
الدولية للتربية بالبلدان العربية
اتخدت الدول العربية في مواجهة أزمة كورونا عديد االجراءات للحد من
اثارها االقتصادية واالجتماعية وك\لكة على سيرورة العملية التعليمية ،غير
ان هذه االجراءات على اهميتها لم تكن بقدر من الفاعلية التي تجعلها ناجعة
وذلك لعدة عوامل اهمها قلة االمكانيات المتوفرة سوءا على المستوى المالي
واو البشري او اللوجستي.
على مستوى العمل النقابي
 1البد من زيادة الوعي لدى المعلمين والمدرسين وكل المشاركين في العملية
التعليمية سواء في القطاع العمومي او الخاص بضرورة جمع الصفوف والتكتل في نقابات قوية يمكنها الدفاع عن مصالحهم سيما
في وقت االزمات ؛
 2ضرورة زيادة الوعي لدى الحكومات باهمية تشريك النقابات في كل العمليات واالصالحات التي تستهدف المنظومات التعليمية
واعتبار النقابات شريكا فاعال له بحكم الدراية ب بمتطلبات المنظومة اكثر من اي طرف اخر والبد من ارساء عالقة تقوم على
شراكة حقيقية وال تقوم على عالقات متشنجة ومتوترة ؛
وبالتالي  ،توفير دعم أكبر من الدولية للتربية ومنظمة العمل الدولية وأصحاب المصلحة الدوليين اآلخرين للمساعدة في تعزيز
الحوار االجتماعي والسياسي بين نقابات التعليم والحكومات؛
 3الضغط من اجل وقف كل االنتهاكات التي تطال المعلمين في اليمن الذين يتعرضون الى الخطف والتعديب والقتل وكذلك في
فلسطين الذين يتعرضون الى التفقير من خالل حجم اجورهم الكثر من  4اشهر,
على المستوى الصحي
الضغط على الحكومات من اجل الترفيع في الميزانيات المخصصة للتربية بما يضمن توفير مختلف المعدات الالزمة لضمان تعليم
امن في مختلف المدارس في هذه البلدان.
المطالبة بتوفير مختلف المستلزمات الوقائية للمعلمين والتالمذة على حد السواء
توفير التغطية الصحية لمختلف العاملين في القطاع التربوي
الضغط على وزارات التربية للتقيد باالرشادات التي وضعتها المنظمة العالمية للصحة والدولية للتربية وتوفير كل الظروف لتامينها
تتفق نتائج هذا االستطالع كليا مع المواقف التي وصفها المسح السابق الذي أجرته الدولية للتربية في ابريل ( 2020ب) والمجلس
التنفيذي واللجنة اإلقليمية للدول العربية ؛ على هذا النحو  ،ينبغي استخدام تقرير هذا المسح كدليل إلعادة فرض تلك المواقف
والمطالب السابقة؛التعليم عن بعد
نالحظ من خالل التقرير زيادة الوعي لدى المعلمين بضرورة المرور الى التعليم عن بعد ال في زمن الجائحة فقد بل كذلك خالل
فترة ما بعد الجائحة لما يمثله من فرص كبيرة لتامين تعليم دي جودة واكثر نجاعة.
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البد من وضع التعليم عن بعد في سلم اولويات الحكومات والنقابات على حد السواء
البد من اعتبار التعليم عن فرصة وليس عبء
ولتامين هذا النوع من التعليم البد من الضغط على الحكومات من اجل توفير بنية اساسية مالئمة تتمثل بالخصوص في توفير
االنترنات ذي العالية في المدارس وتمكن التالميز من االجهزة الذكية التي تؤمن لهم االرتباط بالشبكة.
البد من اعداد محتوى تعليمي يتالءم مع حاجيات عن التعليم عن بعد
البد من تدريب المعلمين والتالميذ على حد السواء على االستعمال الناجع
أن تقوم نقابات التعليم بإجراء دراسات لتقييم تأثير استخدام التعلم عن بعد على سالمةالمهنية وحقوق العمل.
يجب على الدولية للتربية إعطاء األولوية للضغط على الحكومات من أجل توفير التطوير/التدريب المهني للمعلمين وكل العاملين
في قطاع التعليم على التدريس والتعلم الرقمي
على المستوى الحكومات
 1الضغط على الحكومات للرفع من الميزانيات المخصصة للتعليم بما
يمكن من توفير كل مسمتلزمات التي من شانها ان تضمن تعليم جيد
وامن للتالميد واألساتذة ,مع تعافي البلدان من األزمة االقتصادية لوباء
كورونا  ،يجب أن يكون تمويل التعليم أولوية رئيسية لواضعي السياسات
 ،كما أن ظروف عمل المعلمين هي جزء أساسي من ذلك .
 2الرفع من القدرة الشرائية للمعلم والترفيع من حجم الحوافز المقدمة
حتى يقوم بدوره كامال في ظل وضع صحي متردي
 3يجب أن تعمل الحكومات بشكل تعاوني مع نقابات التعليم إليجاد حلول دائمة لمشاكل المدارس الخاصة  ،و كل العاملين في
قطاع التعليم بموجب عقود مؤقتة بما في ذلك من يقدمون خدمات الدعم حيث تتعرض شروط وأوضاع توظيفهم لخطر شديد
أثناء حاالت الطوارئ واألوبئة .
 4ضمان التغطية االجتماعية لكل العاملين في القطاع
ينبغي للحكومات العربية أن تولي اهتماما كبيرا لعالقتها مع نقابات التعليم ،هذه األخيرة هي جزء من نواةلمنذمة التعليمية  ،وليست
فقط منفذة للسياسات المقررة .ال يمكن أن يؤدي تطوير السياسات التربوية وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها على النحو األمثل دون
مشاركة المعلمين و كل العاملين في قطاع التعليم من خالل نقاباتهم.
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