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     منظمة العمل الدولیة ل موجز قطاعي   

 ۲۰۲۰ حزیران/ یونیھالتاریخ: 

  قطاع التعلیمو ۱۹-كوفید
 

، أغلقت المدارس والجامعات أبوابھا في  ۲۰۲۰نیسان/ أبریل  ۱۳في 
معظم بلدان العالم في محاولة للحد من انتشار مرض فیروس كورونا  

  ۱۹۲). وقد فُرض اإلغالق في جمیع أرجاء البالد في  ۱۹-المستجد (كوفید
في المائة من   ۹۱٫٤ملیار متعلم ( ۱٫٥۸اً، مما أوقف التعلیم لما یقارب بلد

إجمالي المتعلمین المسجلین) وفرض على جمیع النظم التعلیمیة تقریباً  
  ٦۳كما أضر التعطیل بعمل ما یزید على  ۱تطبیق حلول التعلیم عن بعد. 

 یحصى  ملیون معلم في المدارس االبتدائیة والثانویة، إضافة إلى عدد ال 
 ً العاملین في التعلیم في  بمن العاملین في الدعم التربوي. وأضر أیضا

مرحلة الطفولة المبكرة والعاملین في التدریب التقني والمھني ومعلمي  
 .التعلیم العالي 

یفرض في أوقات النزاعات المسلحة أو  قد وفي حین أن إغالق المدارس 
تعطیل الذي سببتھ الجائحة في التعلیم  في األقالیم الفقیرة أو الریفیة، إال أن ال

  عمالةوقع على نطاق عالمي غیر مسبوق من حیث انتشاره وآثاره على ال
الطبیعة االستثنائیة للوضع الراھن في   تتجلىوطبیعتھ المتحولة. كما 

التكنولوجیا والتعلم عن بعد والتعلم   السرعة الالفتة للنظر في اعتماد 
ً في   تجلى ثار إغالق المدارس، وتاالفتراضي بھدف التخفیف من آ أیضا
 .مواجھة تحدیات التعلیم  على قدرة االستراتیجیات االفتراضیة 

وقد أبدع المعلمون والمدارس في اعتماد استراتیجیات متنوعة مستندة إلى  
التكنولوجیا كوسائل بدیلة عن قاعات الدراسة التقلیدیة، ووفروا الدروس  

لم على منصات شبكة االنترنت وتقاسم  عن طریق اجتماعات الفیدیو والتع 
المواد التعلیمیة وأوراق العمل عن طریق الشبكات االلكترونیة الخاصة  

ستخدم البرامج اإلذاعیة والتلفاز الوطني  وتُ بالمدارس ومنصات التراسل. 
في بعض البلدان من أجل بث الدروس المدرسیة والمواد التعلیمیة،  

ارد التي قد تفتقر إلى البنیة التحتیة  وخصوصاً في المناطق منخفضة المو
 .التكنولوجیة

وعلى الرغم من أن الحلول المطروحة من أجل معالجة التعطیل كانت  
ھذا ال یغیر حقیقة أن بعض المدارس واألقالیم ھي    فإن ة، تجاوبإبداعیة وم

الستفادة من الموارد والبنیة  ا یمكنھا بحیث في وضع أفضل من غیرھا 
في  التحتیة التكنولوجیة وسوق تكنولوجیا التعلیم من أجل االستجابة 

التركیز على    یؤدياألزمة بطرق أكثر فعالیة وشمولیة. ویمكن أن    مواجھة
حاالت انعدام المساواة القائمة في قطاع  لى مفاقمة إ التعلم االفتراضي 

میة والمجتمعات المھمشة والمناطق  االتعلیم، وخصوصاً في السیاقات الن
نترنت  الت اال یصوالریفیة حیث قد یكون الوصول إلى التكنولوجیا وت

انعدام   یؤدي محدوداً. وحتى ضمن المدارس، یمكن أن  الموثوقة، أمراً 
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الوصول    إلى إعاقة  دخل العائلة، ب لمتعلق بالمعوقین أو  المساواة، مثل ذاك ا
لمدارس والمعلمین تأدیة  لالتعلم عن بعد  تیحإلى التعلم عن بعد. وال ی

أدوارھم الھامة في تنشئة المتعلمین وتوفیر الخدمات االجتماعیة، على  
 ۲. غرار برامج الوجبات المدرسیة على سبیل المثال 

 
   عد التعلم عن بُ 

وتشیر المعلومات المستمدة من مشاریع منظمة العمل الدولیة الھادفة إلى  
القضاء على عمل األطفال إلى أن أطفال المدارس الذین كانوا ضحایا عمل  

من المستبعد احتمال   الوقوع في براثنھ، األطفال أو ھم عرضة إلى خطر 
ون  ، قد تكالمحرومةوصولھم إلى التعلم عن بعد. وفي ھذه المجتمعات 

تكنولوجیا منخفضة أو   إذ أنھا عادة ذات نوعیة التعلم عن بعد سیئة، 
ارتفاع عدد المتسربین من  واحتمال أن تشھد النظم المدرسیة معدومة. 
ال، إنما ھو أمر  ثناء األزمة وبعدھا وارتفاع معدالت عمل األطفأالمدارس  

 واضح. 

ة  ـد قبل أزمــبعي والتعلم عن ـالتطبیق الناجح للتعلیم االفتراض وكان
على تدریب المعلمین وتجھیز الطالب تكنولوجیاً وعادة  ، قائماً ۱۹-كوفید

ونظراً   ۱۹-كوفید ما كان ینفذ في غیر أوضاع األزمات. وفي ظل جائحة
ضمان  التركیز بصورة أساسیة على    انصبالتحرك بسرعة،    ضرورةإلى  
أكبر إلى الطریقة  إیالء اھتمام  ال بد من الوصول إلى التكنولوجیا. و سبل

، بما في ذلك  فعاالً تكامالً  التكنولوجیا مع التعلم    تحقیق تكاملالتي یمكن بھا  
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https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map/?_ga=2.42483424.433771275.1586850660-331907330.1586850660
https://www.flickr.com/photos/bogers/556755036
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الدور الحیوي الذي یؤدیھ المعلمون في ھذا الصدد والمھارات التي  
  . ذاتيالتعلم الیحتاجھا الطالب من أجل  

ء  أثنا الجدیدة المعتمدةوتتطلب كفالة استمرار التعلم الجید في أشكالھ 
الوصول إلى بیئات تدریس آمنة ومجھزة  سبل أن یتاح للمعلمین  ،األزمة

بشكل مناسب وظروف عمل الئقة. وقد ركزت التجارب األولى التي مر  
على الدعم   ، ۱۹-كوفید في مواجھةبھا المعلمون أثناء إدارة االستجابات 

والتدریب المھنیین والسالمة والصحة المھنیتین واالستخدام وظروف  
 مل والمشاركة في استجابات قطاع التعلیم. الع

 ۱-  ۱۹-أثر كوفید  

 الدعم والتدریب المھنیان 
األزمة المفاجئ الكثیر من المعلمین على اللجوء إلى قاعات   اندالع  أجبر 

لتلبیة الطلبات والتوقعات في    دون أن یكونوا مھیئینالدراسة االفتراضیة،  
االنتقال إلى العمل عن بعد وقتاً    في ھذا الواقع الجدید. ولم تترك لھم العجلة  

التدریس عن  كافیاً من أجل التعلم والتكیف مع طرائق التعلیم االفتراضي و
في  بعد وإدارة أماكن العمل وقاعات الدروس االفتراضیة وإشراك الطالب  

حجم   تضاعف جدیدة ومبتكرة. وبالنسبة إلى بعض المعلمین، تعلم أسالیب 
مسؤولیاتھم الخاصة المتعلقة بالرعایة واالفتقار إلى  بفعل ھذه التحدیات 

نسبة إلى الكثیر غیرھم  الوصول إلى التكنولوجیا والبنیة التحتیة، وبالسبل 
معدات. وفي كیبیك  اللوازم والالوضع نفقات شخصیة من أجل شراء    تطلبّ 

إلى المعلمین الذین    الحواسیب  المدارس توفیر   طُلب من  على سبیل المثال،
التكالیف األخرى، على غرار تكالیف   سداد ال یملكونھا في منازلھم، لكن 

الھاتف، فھو أمر تحدده إدارة المدارس    وتوصیالت الوصول إلى االنترنت  
 ۳. المحلیة

وإن على  وأنشأت بعض المدارس والمعاھد الثانویة ووزارات التعلیم، 
، دورات تدریبیة مكثفة بشأن توفیر المحتویات على  أساس تخصیصي

الدراسة االفتراضیة واستخدام التكنولوجیا   شبكة االنترنت وإدارة قاعات 
وسھلت نقل موارد التدریس والمواد التعلیمیة إلى منصات شبكة االنترنت.  
واستجابة إلى الجائحة المستمرة، وفرت وزارة التعلیم في اإلمارات  
العربیة المتحدة وجامعة حمدان بن محمد الذكیة دورات تدریبیة على شبكة  

معلم وأكادیمي بشأن طریقة إدارة   ٤۲۰۰۰و على االنترنت إلى ما یرب
قد أصدرت  القاعات الدراسیة على شبكة االنترنت واستخدام التكنولوجیا. و

نھا قادرة على توفیر  مما سمح لھا بالقول إشھادة،    ۲۲۰۰۰  الدورة التدریبیة
وعلى الرغم من أن ھذه التدابیر تلبي حاجة   ٤. ساعة ۲٤التدریب خالل 
یقوض    الّ یكون التدریب متسقاً مع المعاییر المھنیة ویجب أ  ملحة، یجب أن 

نوعیة التعلیم وأن یكون مطوراً بما فیھ الكفایة كي یكمل التدریس  
 االفتراضي على المدى الطویل. 

 السالمة والصحة المھنیتان 
أن   إالّ على الرغم من تقیید التجمعات االجتماعیة في جمیع أرجاء العالم، 

الحكومات الوطنیة وحكومات الوالیات لم تعلن بعد إغالق  بعض 
المدارس، مما یثیر التساؤل حول حق المعلمین في رفض العمل على  
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غیر آمن. وفي بعض الوالیات األسترالیة على    االعتقاد المعقول بأنھ أساس  
مسؤولیات    الّ تؤديأتضمن  المثال، ظلت المدارس فاتحة أبوابھا كي    سبیل

العاملین في الرعایة الصحیة وأول المستجیبین   إلى إعاقةرعایة األطفال 
عملھم. أما المعلمون من ناحیة   األمامیة عن التوجھ إلىخطوط العلى 

أخرى، فظلوا ینادون بإغالق المدارس ومعھا جمیع الخدمات غیر  
األساسیة األخرى، لیس بھدف حمایة سالمتھم وصحتھم الشخصیة  

ً  سالمة وصحة طالبھم وعامة الناس  حمایة فحسب، بل ، إذ أشار  أیضا
بسبب   يالنفس الضغط الكثیرون إلى انخفاض الروح المعنویة وازدیاد 

وفي بلدان أخرى، اتخذت تدابیر مشابھة  ٥. الحضورياستمرار التدریس 
التوجھ  بھدف كفالة تمكن األھل الذین یعملون في الخدمات األساسیة من 

أطفال   رعایة  عملھم: ظلت ریاض األطفال في بلجیكا تعمل من أجل  إلى 
حتى في  وینبغي أن یستشار المعلمون،  ٦.العاملین في القطاعات الحساسة

الحاالت التي تعتبر فیھا خدماتھم أساسیة، بشأن مخاطر الصحة والسالمة  
المحتمل التعرض إلیھا أثناء العمل، وینبغي إشراكھم في تصمیم  
االستراتیجیات المناسبة من أجل كفالة أماكن عمل صحیة وآمنة، بما في  

ائیة. وفي  وقال تدابیر  الذلك بشأن الوصول إلى لوازم النظافة والتدریب على  
بعض المقاطعات في الوالیات المتحدة، أبلغ المعلمون عن اضطرارھم  

   ۷. إلى تكبد نفقات شخصیة من أجل شراء لوازم تنظیف لقاعاتھم الدراسیة

واآلثار  اآلثار االجتماعیة االنفعالیة  على نطاق واسع بعد مناقشة     ِولم تجر 
  ھاتدابیر التصدي لو ۱۹-كوفید، التي تخلفھا جائحة یةعقلعلى الصحة ال

بما فیھا التوتر والضغط النفسي والشعور    -على المعلمین واألھل والطالب  
بعدم الیقین، على الرغم من أنھا ھامة بالنسبة إلى السالمة والصحة  
المھنیتین بقدر أھمیة معدات الوقایة والتباعد االجتماعي، وبالتالي یجب  

تراتیجیات السالمة والصحة  اسأن تؤخذ في الحسبان عند وضع 
یة مع استعداد بعض  عقلومن المحتمل أن تتفاقم ھذه اآلثار ال ۸. المھنیتین

التعلیم إلى  البلدان للعودة إلى المدارس وحاجة المعلمین والعاملین في 
التعامل مع مخاطر العدوى ومع قضایا تتعلق بالتمییز ضد األشخاص  

 ۹. العدوى  قد ینقلونالذین یعتقد أنھم 

الملقى على أكتاف   اإلضافي الرعایة عبء  یؤدي ومن المحتمل أن 
  على نحوبالنساء العامالت  ، إلى إلحاق الضرر  ۱۹-كوفیدالعائالت بسبب  

غیر متكافئ، نظراً إلى التقسیم الجنساني للعمل المنزلي. والتدریس مھنة  
  أنثویة في العدید من البلدان، وخصوصاً في مستویات التعلیم في مرحلة

https://alliancedesprofs.qc.ca/covid-19/
https://www.arabianbusiness.com/education/442934-ministry-says-22000-teachers-now-qualified-to-give-e-training-courses
https://7news.com.au/sunrise/on-the-show/coronavirus-australia-teachers-afraid-and-angry-over-decision-to-leave-schools-open-c-757448
https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/stress-and-anxiety-high-among-teachers-as-schools-remain-open-despite-coronavirus-pandemic-c-755061
https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/stress-and-anxiety-high-among-teachers-as-schools-remain-open-despite-coronavirus-pandemic-c-755061
https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/stress-and-anxiety-high-among-teachers-as-schools-remain-open-despite-coronavirus-pandemic-c-755061
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/101870/belgian-kindergardens-only-open-to-babies-whose-parents-work-in-a-critical-sector/
https://www.epi.org/blog/teachers-pay-out-of-pocket-to-keep-their-classrooms-clean-of-covid-19-teachers-already-spend-on-average-450-a-year-on-school-supplies/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://www.nasuwt.org.uk/advice/equalities/equalities-advice/coronavirus-covid-19-harassment-and-abuse.html
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الطفولة المبكرة والتعلیم االبتدائي، وبالتالي یحتمل تأثرھن على وجھ  
 الخصوص بھذا العبء اإلضافي. 

 االستخدام وظروف العمل
كفلت معظم النظم المدرسیة رواتب المعلمین المنتظمین في سیاق االنتقال  

التعلم على شبكة االنترنت والتعلم عن   أدى اعتماد إلى التعلم عن بعد. وقد  
األمن   بشأن مخاوفال اشتدادإلى إغالق المدارس،  باالقتران مع بعد

ً ما العاملین في قطاع التعلیم الذین  في صفوفالوظیفي  یعملون  غالبا
عالقات استخدام محددة األجل، بمن فیھم العاملون في التعلیم في   بموجب

  المتعاقدونوالمعلمون  المناوبون مرحلة الطفولة المبكرة والمعلمون 
ومساعدو التدریس. وفي الكثیر من البلدان، یُستخدم العاملون في دعم  

قرون  أو بدوام جزئي أو بعقود محدودة ویفت عارضالتعلیم على أساس 
عادة إلى التمثیل الجماعي. وبسبب إغالق المدارس، وجد العدید من  

 أنفسھم دون عمل أو دخل أو إعانات.  مناوبینال  والمعلمین  المؤقتین  المعلمین
وموظفو الدعم، على   المتعاقدونوفي التعلیم العالي، تعرض المعلمون 

العمل بسبب إغالق  ، إلى التسریح من  تورید األطعمةغرار عمال النظافة و
بعضھم  قد ألغى الحرم الجامعي وعودة الطالب األجانب إلى أوطانھم، و

 ۱۰. تسجیلھ في البرامج 
وفي المملكة المتحدة على سبیل المثال، أنھت بعض المدارس عقود  

من الحكومة،   بأمر ) بسبب إغالق المدارس مناوبینالمعلمین المؤقتین (ال
ھ یُعمد إلى  نقابة المعلمین أن ذكرتكما  .۱۱إضافة إلى إیقاف دفع الرواتب 

  إلى إلغاءودون أجر، و  قبل موعد انتھائھا العقود محددة األجل  إنھاء 
ن باالقتطاع من أجرھم بسبب عزل أنفسھم.  ید المعلمیھدتعروض العمل و

كما أشارت النقابة إلى أنھ یطلب من المعلمین ذوي الظروف الصحیة غیر  
شجع المعلمات  ة، الذھاب إلى العمل وتُ الحصینة، حسب تحدید الحكوم

الالتي یقضین إجازة األمومة على إنھاء إجازاتھن مبكراً، في حین تنھى  
   ۱۲. المجازات بإجازة أمومةمحل  عقود أولئك الذین حلوا 

المعلمون   وأبلغ عن اتجاھات مشابھة في الوالیات المتحدة، إذا لم یتلقَ 
ناء فترة إغالق المدارس ویحتمل  في بعض الوالیات أجورھم أث  المناوبون

العمال ذوي   عن استضعاف ت األزمةكشفوقد  ۱۳. أن یفقدوا اإلعانات 
العقود محددة األجل والعمال غیر النقابیین وأولئك الذین یفتقرون إلى  

المعلمون المؤقتون   یُدرجأشكال أخرى من التمثیل الجماعي. ویمكن أن 
ربوي، في أي استراتیجیات  غیرھم من موظفي الدعم التوالمناوبون و

تدریس مؤقتة وضعت بسبب الجائحة وال ینبغي أن یتعرضوا إلى خسارة  
 الدخل أو یحرموا من الوصول إلى اإلعانات.  

ح المعلمون العاملون في  وأبلغ عن فقدان الوظائف في كینیا أیضاً، إذ سرّ 
مدارس خاصة معینة منخفضة التكلفة تسریحاً مؤقتاً دون أجر أثناء إغالق  

في المائة    ۱۰المدارس. وسیتلقى الموظفون طوال فترة إجازتھم اإللزامیة  
. وقد أبدى المعلمون في المدارس  ۱٤من راتبھم ومن إعاناتھم الصحیة 

ن فقدان وظیفتھم ودخلھم،  الخاصة في باكستان عن مخاوف مشابھة بشأ
بعد أن طلبت حكومة بنجاب من المدارس الخاصة مؤخراً خفض رسوم  

في المائة بھدف كفالة األمن الوظیفي   ۲۰التعلیم الشھریة بنسبة 
 ۱٥. للمعلمین 

 الحوار االجتماعي 
بصورة عامة، كان المعلمون ومنظماتھم سریعي التكیف مع التدابیر  

الجائحة ودعموا جھود الحكومة الرامیة إلى تنفیذ التعلم عن  المتخذة بسبب  
بعد. وعلى الرغم من أن االستجابة السریعة من جانب الحكومات  

، بید أن  ۱۹-دــ كوفی ار ـن انتشـد م ـوالمؤسسات ضروریة من أجل الح
ً المعلمین وممثلیھم لم یكونوا دائماً  استراتیجیات  وضع في  ضالعین تماما

ھم ھامة من أجل كفالة نوعیة التعلیم  ؤیستشاروا بشأنھا. وآرااالستجابة ولم  
اتفاقات التفاوض   ومن شأن وقف تنفیذة المھنة. سالموالحفاظ على 

ھذه المبادئ.   أو تجاوزھا أن یتناقض مع الجماعي المبرمة مع المعلمین 
االتفاقات الجماعیة مع   تنفیذ وفي كیبیك، كندا، على سبیل المثال، أوقف 

ن والموظفین في قطاع التعلیم بھدف السماح بتعدیل المھام  المعلمی
والجداول الزمنیة وأماكن العمل كي تتماشى مع الظروف االستثنائیة. ولم  

 ۱٦. بصورة مسبقة في ذلك  تستشر نقابة المعلمین

مع منظمات المعلمین. ففي    استباقي بقدر أكبر وفي بلدان أخرى، اتبع نھج  
األرجنتین، أنشأت وزارة التعلیم لجنة مؤلفة من ممثلین عن رابطات  

. وفي لوس  ۱۷المعلمین الست، من أجل تخطیط طرائق التعلم عن بعد 
معلمي  ل المتحدة  نقابة الأنجلس، الوالیات المتحدة، توصلت نقابة المعلمین (

دة في لوس أنجلس یحدد  وحّ لوس أنجلس) إلى اتفاق مع قطاع المدارس الم
الشروط والظروف بالنسبة إلى المعلمین بشأن التدریس والتعلم على شبكة  
االنترنت أثناء الجائحة، بما في ذلك المرونة في وضع جداول عملھم  
والسلطة التقدیریة بشأن طرائق التدریس والحمایة من فقدان األجر أو  

لمتوقع أن یؤدي االتفاق دور  أثناء فترة إغالق المدارس. ومن ا  اتاإلعان
ً نموذج تحتذي بھ قطاعات أخرى ما زالت    ۱۸. في طور المفاوضات حالیا

وفي فنلندا، استشیرت نقابة التعلیم في فنلندا بشأن التدابیر الطارئة في  
   ۱۹. ھاأیدتقطاع التعلیم و

  

 
 انظر:   ۱۰

“As Coronavirus Drives Students From Campuses, What Happens to the Workers Who Feed Them?”, in  Chronicle of Higher Education, 13 Mar. 2020; 
“Hundreds of university staff to be made redundant due to coronavirus”, in Guardian, 2 Apr. 2020; “Australian universities suffer job losses over coronavirus 
concerns”, in Independent Australia, 14 Mar. 2020. 

 انظر:   ۱۱
“Coronavirus in the UK: ‘Distraught’ supply teachers on long-term contracts fearing for their homes after being laid off by schools”, in iNews, 26 Mar. 2020. 

 انظر:   ۱۲
NASUWT: Coronavirus: Teachers’ rights ‘being trampled over’”, in TES, 30 Mar. 2020; “Callous decisions made at a time of national crisis”, 30 Mar. 2020. 

 “in News Tribute, 19 Mar. 2020.Substitute teachers facing financial hardship, loss of benefits in coronavirus shutdown ,”انظر:    ۱۳
 “in Daily Nation, 27 Mar. 2020.Bridge schools send teachers home amid coronavirus crisis ”,انظر:    ۱٤
 “r. 2020.”, in Pakistan Today, 7 ApPunjab govt directs private schools to give 20pc fee concessionانظر:    ۱٥
 “in CTV News, 19 Mar. 2020.Quebec teachers in shock after government suspends collective agreements: “19-COVID ,”انظر:    ۱٦
  Coronavirus: Trotta encabezó una comisión de trabajo con gremios docentesof Argentina: “Government.”انظر:   ۱۷
 “in EdSource, 9 Apr. 2020.LA Unified, teachers’ union reach agreement over distance learning guidelines ,”انظر:    ۱۸
 انظر:   ۱۹

Trade Union of Education in Finland (OAJ): Schools and educational institutions switching to distance learning – salaries will be paid as normal, 17 Mar. 
2020. 

https://www.chronicle.com/article/As-Coronavirus-Drives-Students/248248
https://www.theguardian.com/education/2020/apr/02/hundreds-of-university-staff-made-redundant-due-to-coronavirus
https://independentaustralia.net/life/life-display/australian-universities-suffer-job-losses-over-coronavirus-concerns,13692
https://independentaustralia.net/life/life-display/australian-universities-suffer-job-losses-over-coronavirus-concerns,13692
https://inews.co.uk/news/education/coronavirus-uk-distraught-supply-teachers-fearing-for-homes-laid-off-schools-2519538
https://www.tes.com/news/coronavirus-teachers-rights-being-trampled-over
https://www.nasuwt.org.uk/article-listing/callous-decisions-at-a-time-of-national-crisis.html
https://www.thenewstribune.com/news/local/article241307196.html
https://www.nation.co.ke/news/education/Bridge-schools-send-teachers-home-amid-coronavirus-crisis-/2643604-5505764-hojtlaz/index.html
https://www.pakistantoday.com.pk/2020/04/06/punjab-govt-directs-private-schools-to-give-20pc-concession-in-tuition-fee/
https://montreal.ctvnews.ca/covid-19-quebec-teachers-in-shock-after-government-suspends-collective-agreements-1.4859384
https://www.argentina.gob.ar/noticias/coronavirus-trotta-encabezo-una-comision-de-trabajo-con-gremios-docentes
https://edsource.org/2020/la-unified-teachers-union-reach-agreement-over-distance-learning-guidelines/628559
https://www.oaj.fi/en/news/news-and-press-releases/2020/schools-and-educational-institutions-switching-to-distance-learning--salaries-will-be-paid-as-normal/
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 ۲-  الھیئات المكونة والشركاء  استجابات 

ً من   في الوقت الذي أغلقت فیھ معظم الحكومات المدارس وأعدت نوعا
برامج التعلم عن بعد من أجل الطالب، تفاوتت االستجابات السیاسیة بشأن  
دعم المعلمین في ھذا الصدد. وحسب صندوق النقد الدولي، زادت جمیع  
الحكومات تقریباً إنفاقھا على التعلیم. وقد استخدم معظم ھذا التمویل في  
نشر تكنولوجیات التدریس عن بعد والتعلیم على شبكة االنترنت، والشواھد  
قلیلة على توجیھ التمویل نحو رواتب المعلمین أو تدریبھم على استخدام  

   ۲۰. التكنولوجیات على شبكة االنترنت

د التعلیمیة إلى صیغة رقمیة في مھلة قصیرة یمثل  وقد كان تحویل الموا 
أو   في المواد الرقمیة مھارات قویة یملكونقلة من المعلمین أّن تحدیاً، إذ 

في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. وفي العدید من البلدان في جنوب  
في المائة فقط من األسر   ۲۰غرب آسیا وأفریقیا جنوب الصحراء، تمتلك 

ب شخصي.  والً بشبكة االنترنت، وقلة منھا من لدیھا حاسیصوالمعیشیة ت
في المائة فقط من المعلمین من الوصول إلى   ۳٥وفي بیرو، یتمكن 

تستخدم حكومة بیرو قنوات    ، . ولھذال بشبكة االنترنتیوإلى توص  بوحاس
التلفاز والرادیو من أجل توفیر الدروس والمحتوى إلى الطالب، إلى جانب  

(أتعلم في المنزل).     Aprendo en casaمنصات على شبكة االنترنت مثل  
یمكنھم  في المائة من المعلمین    ۲٥-۲۰  نسبة  وفي الكامیرون، من المقدر أن

الوصول إلى االنترنت ویفتقر معظمھم إلى مھارات تكنولوجیا المعلومات  
برنامج  وطني بھدف إعداد حكومي واالتصاالت. وقد أنشئ فریق عمل 

ن المعلمین والمتعلمین من الوصول إلى  "روتین التعلم الوقائي"، الذي یمكّ 
و والتلفاز.  ، مثل الرادیأصالً   التعلیم عن طریق منصات ھم معتادون علیھا

من أجل   نطاق جھودھا  مؤسسات تدریب المعلمین وسعّت ،ا وفي أوغند
توفیر ورشات عمل لبناء قدرات المعلمین الذین یفتقرون إلى مھارات  

 ۲۱. تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

وفیما یتعلق باألجور، في البلدان التي تنتشر فیھا المدارس الخاصة انتشاراً  
واسعاً، مثل باكستان والصومال، ھناك تقاریر تفید بتسریح المعلمین بسبب  

في المدارس العامة من أجل  تبذل الحكومات جھدھا  في حینقلة الطلب، 
اھدة من أجل  الحفاظ على رواتب المعلمین. وفي الفلبین، سعت الحكومة ج

دفع رواتب المعلمین مبكراً عن شھري آذار/ مارس ونیسان/ أبریل،  
وأوقفت استعراضات أداء المعلمین ما دامت حالة الطوارئ. وسیتلقى  
موظفو التدریس والتعلیم الذین ما زالوا یعملون في المدارس عالوة  

نفذت  ما إذا كانت ھذه التدابیر قد    الواضحمخاطر وبدل مالبس. ومن غیر  
بشأن الوضع المالي للمعلمین في ظل   قلقھاأم ال، حیث أبدت النقابات 

الرواتب  أنھا دفعت  ت وزارة التعلیم والریاضة  ذكر ،  اوفي أوغند   ۲۲.األزمة

 
  :Policy responses to COVIDInternational Monetary Fund-19.انظر:   ۲۰
 .  ۲۰۲۰آذار/ مارس   ۲۷،  المعلمون على مشارف عالم جدید یتصدرون فیھ الخطوط األمامیة للتعلیم:  ۱۹-بشأن كوفید الیونیسكو: ندوة الكترونیة   ۲۱
 Manila Bulletin, 4 Apr. 2020. in, related assistance to public, private education workers”-19-“DepEd urged to provide COVIDانظر:    ۲۲
 . ۲۰۲۰آذار/ مارس   ۲۷،  المعلمون على مشارف عالم جدید یتصدرون فیھ الخطوط األمامیة للتعلیم:  ۱۹-بشأن كوفید ونیة الیونیسكو: ندوة الكتر  ۲۳
 انظر:   ۲٤

International Task Force on Teachers for Education 2030: “Teacher Task Force calls to support 63 million teachers touched by the COVID-19 crisis”, 27 Mar. 
2020. 

 . رونا أفضل األسالیب التي یمكن لألساتذة من خاللھا أن یتحدثوا إلى طالبھم عن فیروس كوالیونیسف:   ۲٥
 . منصات وأدوات التعلم الوطنیةالیونیسكو:    ۲٦
 in MarketWatch, 18 Mar. 2020”This is online education’s moment’ as colleges close during coronavirus pandemic ,.انظر:   ۲۷
 ظر: ان  ۲۸

Education International: Resolution outlining educators’ key demands to all governments and international institutions dealing with the COVID-19 outbreak, 
6 Apr. 2020. 

في وقتھا بھدف تمكین المعلمین من تخزین المواد األساسیة والتركیز على  
 ۲۳. أداء مھمتھم 

والعلم والثقافة    للتربیةم المتحدة  ت منظمة األمطلقوعلى المستوى الدولي، أ
منظمة العمل الدولیة  الذي یضم سكو) تحالف التعلیم العالمي، ییونال(
المنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة   جمع شملیسعى إلى و

في قطاع   ۱۹-كوفید لمواجھة والقطاع الخاص من أجل دعم االستجابات 
اص المعني بالمعلمین في إطار  فریق العمل الدولي الخالتعلیم. وقد أصدر 

منظمة العمل الدولیة أیضاً، دعوة إلى  الذي یضم  ،  ۲۰۳۰  التعلیم حتى عام
فیھا الحكومات ومزودي خدمة   ناشداتخاذ اإلجراءات لصالح المعلمین ی

وجمیع الشركاء المعنیین    -في القطاعین العام والخاص    -التعلیم وممولیھا  
األولویة إلى صحة   یولوا على وظائف المعلمین وأجورھم؛  أن: یحافظوا 

المعلمین في تصمیم   وا شركیرفاھھم؛ وسالمتھم المعلمین والمتعلمین و
تدریب  الدعم وال یوفروا في قطاع التعلیم؛  ۱۹-كوفید لمواجھةاالستجابات 

في صمیم استجابات قطاع التعلیم؛   یضعوا اإلنصافمالئمین؛ المھنیین ال
   ۲٤. معلمین في استجابات المساعدةال یدرجوا

ت ھیئات دولیة عدیدة أخرى أدوات من أجل دعم التعلیم أثناء  استحدثوقد 
، بما في ذلك إرشاد منظمة األمم المتحدة للطفولة  المدارس إغالق 

التي ینبغي على المعلمین استخدامھا عند   األسالیب(الیونیسف) بشأن 
 ۲٥ . ۱۹-كوفید عن ھم مع األطفال حدثت

وقد استجابت الشركات والمؤسسات عن طریق إصدار عدة أدوات تھدف  
إلى تعزیز نظم إدارة التعلم عن بعد ونظم التعلم عن طریق التكنولوجیا  

االنترنت    دورات دراسیة مفتوحة واسعة النطاق على شبكة   ، وتقدیم المتنقلة
ومحتوى تعلیمي یدار ذاتیاً ومنصات تعاون تدعم التواصل المباشر عبر  

  توصیلةوأدوات یمكن تنزیلھا من أجل التعلم دون الحاجة إلى  ،الفیدیو 
لقد  محتوى تعلیمي رقمي. و استحداث ن المعلمین من انترنت وأدوات تمكّ 

الكثیر  في  جانیةالم االنتشار الواسع الستخدام التكنولوجیات الرقمیة لقي
الحكومات التي ینشر العدید منھا تلك   الترحیب من جانبمنھا، 

وفي الوقت ذاتھ،   ۲٦. التكنولوجیات كجزء من استراتیجیات التعلم عن بعد 
أثار ھذا االنتشار السریع للتكنولوجیات في التعلیم مخاوف تتعلق بتسلل  

من البلدان دون المرور  المنتجات التجاریة إلى سوق التعلیم العام في العدید  
 ۲۷. عبر إجراءات التحقق من النوعیة والمشتریات العامة 

وأصدر اتحاد النقابات العالمي "الدولیة للتعلیم" مبادئ إرشادیة بشأن  
، تتضمن مبادئ بشأن حمایة المعلمین والحوار  ۱۹-جائحة كوفید

 ۲۸. في توفیر التعلم عن بعد  اإلنصافاالجتماعي وتعزیز 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://en.unesco.org/news/covid-19-webinar-new-world-teachers-educations-frontline-workers-covid-19-education-webinar-2
https://news.mb.com.ph/2020/04/04/deped-urged-to-provide-covid-19-related-assistance-to-public-private-education-workers/
https://en.unesco.org/news/covid-19-webinar-new-world-teachers-educations-frontline-workers-covid-19-education-webinar-2
http://www.teachersforefa.unesco.org/v2/index.php/en/newss/item/639-teacher-task-force-calls-to-support-63-million-teachers-touched-by-the-covid-19-crisis
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teachers-can-talk-children-about-coronavirus-disease-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teachers-can-talk-children-about-coronavirus-disease-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teachers-can-talk-children-about-coronavirus-disease-covid-19
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses
https://www.marketwatch.com/story/this-is-online-educations-moment-as-colleges-close-during-coronavirus-pandemic-2020-03-17
https://www.ei-ie.org/en/detail/16723/covid-19-educators-call-for-global-solidarity-and-a-human-centred-approach-to-the-crisis


 :5 وقطاع التعلیم  ۱۹-كوفید موجز قطاعي لمنظمة العمل الدولیة 

 

فتح المدارس في  بإعادة  البلدانبعض  قامت في األسابیع األخیرة، و
استؤنف   أو ۱۹-كوفیدفیھا معدل انتقال أو تناقص  استقرّ المناطق التي 

عوامل الخطر   أنّ ب اإلدراكتستند ھذه الخطوة على والنشاط االقتصادي. 
ن  تدابیر لزیادة الحد م اتُخذتالوبائیة المرتبطة بالمدارس محدودة، وقد 

المخاطر مثل تقلیل عدد الفصول وسیاسات اإلجازات المرضیة الموسعة  
ومع ذلك، أثارت نقابات المعلمین مخاوف بشأن   ۲۹للموظفین والمتعلمین. 

،  العدوى حمایة المعلمین وموظفي المدرسة من    وضرورةسالمة المدرسة  
د  حیث یصعب تحقیق التباعد االجتماعي بین المتعلمین والموظفین في العدی 

قدمت بعض النقابات مقترحات ملموسة لتنفیذ  و ۳۰من البیئات المدرسیة.
تقترح رابطة المعلمین األلمانیة، على سبیل المثال، نموذج  وعودة آمنة. 

كما أعربت النقابات عن قلقھا بشأن اتساع    ۳۱عمل بالتناوب لمدة أسبوعین. 
ما  ودعت إلى حوار اجتماعي فی الجائحةالتفاوت التي تفاقمت بسبب أوجھ  

اتحاد النقابات  أصدر و ۳۲وضع سیاسات العودة إلى المدرسة.ب یتعلق
إعادة فتح المدارس والمؤسسات   بشأن إرشادات  العالمي "الدولیة للتعلیم" 

مع المعلمین ونقاباتھم    وسیاسي حوار اجتماعي  إرساء  التعلیمیة، تؤكد على  
االحتیاجات واالتفاق على تدابیر الصحة    قییممن أجل ت  ومنظماتھم التمثیلیة

للعودة  الالزمة اإلطار والموارد   إلى جانب  ، والسالمة للطالب والموظفین
أصدرت منظمة العمل الدولیة  و ۳۳. المدارس إلى التدریس والتعلم في 

فریق العمل الدولي المعني بالمعلمین في إطار التعلیم حتى    والیونسكو، مع 
التي تبذلھا    جھود المبادئ توجیھیة لدعم السلطات الوطنیة في  ،  ۲۰۳۰عام  

تتناول الحوار االجتماعي وسالمة وصحة   ،لعودة إلى المدرسةبشأن ا
العاملین في المدارس والصحة العقلیة وإعداد المعلمین وتعلمھم والحقوق  

 ۳٤والتقییم.  والرصد وظروف العمل وتمویل التعلیم  

 ۳-   منظمة العمل الدولیة  واستجابات أدوات 

  المدرّسینسكو المتعلقة بوضع یتوصیة منظمة العمل الدولیة/ الیون توفر 
التدریس في التعلیم   بشأن أوضاع ھیئات سكو ییونال) وتوصیة ۱۹٦٦(

، باإلضافة إلى المبادئ التوضیحیة المتعلقة بحقوق  )۱۹۹۷العالي (
بشأن إرساء الحوار بین المعلمین   كذلك  إرشادات  ، المعلمین ومسؤولیاتھم

المبادئ التوجیھیة لسیاسة منظمة العمل الدولیة  والسلطات التعلیمیة. وتوفر  
بشأن تعزیز العمل الالئق لصالح العاملین في التعلیم في مرحلة الطفولة  

بشأن السالمة والصحة المھنیتین لموظفي   إرشادات  )۲۰۱٤المبكرة (
التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتتضمن إشارة محددة إلى األمراض  

في ھذه المھنة. كما تتوفر إرشادات   ائعةتشكل مخاطر شالمعدیة التي 
دلیل منظمة العمل الدولیة بشأن ممارسات الموارد البشریة  إضافیة في 

 ۳٥. )۲۰۱۲في مھنة التعلیم (الجیدة 

من أجل السالم والقدرة على   الالئقتوصیة العمالة والعمل وتوضح 
مبادئ بشأن توفیر التعلیم والتدریب المھني   )۲۰٥(رقم  ۲۰۱۷الصمود، 

ضاع األزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث.  وإرشادات في سیاق أو 
في جمیع   العام والجید والمجانيتعلیم الالوصول إلى  إتاحةوتدعو إلى 

  لصالحمراحل األزمة واالنتعاش، بما في ذلك برامج الفرصة الثانیة 
تضع أو  تعلیمھم. كما تدعو التوصیة البلدان إلى أن  انقطعالمتعلمین الذین 

تكیّف برنامجاً وطنیاً للتعلیم والتدریب وإعادة التدریب والتوجیھ المھني،  
یقیّم ویلبي االحتیاجات الناشئة من المھارات من أجل تحقیق االنتعاش  
وإعادة البناء، بالتشاور مع مؤسسات التعلیم والتدریب ومع منظمات  
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مل ومنظمات العمال، وبمشاركة جمیع أصحاب المصلحة  أصحاب الع
 . المعنیین من القطاعین العام والخاص مشاركة كاملة 

واستناداً إلى المعاییر الدولیة المتعلقة بالمعلمین، ویداً بید مع شركاء مثل  
بالمعلمین في إطار التعلیم   فریق العمل الدولي الخاص المعني الیونیسكو و

 یلي:  ، تدعو منظمة العمل الدولیة إلى ما ۲۰۳۰ حتى عام 
   ،الحفاظ على أجور وإعانات المعلمین وموظفي التعلیم أثناء األزمة

 بغض النظر عن عالقات استخدامھم؛ 
  ودعم مناسبین إلى المعلمین في انتقالھم إلى التعلیم عن   تدریبتوفیر

 بعد؛ 
  والصحة المھنیتین للمعلمین    السالمةلمناسبة في مجال  توفیر الحمایة ا

والعاملین في التعلیم، عند عودة المتعلمین إلى مدارسھم في بعض  
 البلدان؛ 

  االجتماعي بین الحكومات ومنظمات المعلمین   الحوار إرساء
وأصحاب المدارس الخاصة بھدف تصمیم وتنفیذ سیاسات تعلیم  
فوریة تتصدى إلى األزمة وتراعي احتیاجات المتعلمین والمعلمین،  
استناداً إلى مبادئ اإلنصاف وتحقیق التوازن بین الحاجة إلى اإلنجاز  

زمة العالمیة. كما أن الحوار  األكادیمي وإدارة الرفاه أثناء ھذه األ
ً في مرحلة إعادة البناء فیما بعد الجائحة   االجتماعي سیكون أساسیا

ً مع  إطار العمل لتحقیق  من أجل كفالة االستثمار في التعلیم تمشیا
 . ۲۰۳۰الخاص بالتعلیم حتى عام   ٤ھدف التنمیة المستدامة 
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وتوفر دراسة ما زالت جاریة بشأن الرقمنة ومھنة التعلیم في خمسة بلدان  
، تمولھا الوكالة األلمانیة للتعاون اإلنمائي، استشرافات على طریقة  أفریقیة

عمل التعلم عن بعد في البلدان النامیة وكیف یمكن للتكنولوجیا أن تساعد  
 . ۱۹-لجائحة كوفیدعلى التصدي 

وترصد منظمة العمل الدولیة من خالل نشاطھا في مجال المھارات  
التدریب على   وإغالق مراكز الستخدام، كیف أثّرت الجائحة لوالقابلیة 

التقنیین والمھنیین وعلى برامج التلمذة الصناعیة، وكیف    والتدریبالتعلیم  

وترصد    ۳٦التعلم عن بعد. یتأثر المتعلمون والمعلمون باالنتقال السریع إلى  
مشاریع منظمة العمل الدولیة الھادفة إلى القضاء على عمل األطفال  
وتعزیز التعلیم، آثار إغالق المدارس على األطفال المعرضین لخطر  
الوقوع في براثن عمل األطفال وتتواصل مع النظم المدرسیة بھدف دعم  

 التعلیم الجید عن بعد. 
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