
 

دول الخليج ن في املعلمين املهاجري ضعف وضعية يتحّدث عن الجديد سكو اليون  تقرير 

 السياسات التعليمية التغّيرات الطارئة على جّراء

 

علم تربية والالعالمي الجديد لرصد التعليم الصادر عن اليونسكو )منظمة األمم املتحدة لل التقرير  يض يء

املهاجر والالجئ في االستفادة من جودة  لضمان حق الطف لجهة اإلنجازات واإلخفاقات( على والثقافة

التقرير  يبّينإذ لتي يعيشون فيها على السواء. و املتعلمين واملجتمعات ا حق يصّب في مصلحةالتعليم، وهو 

ر من حالة الضعف التي يعاني منها هؤالء من البلدان العربية إلى دول الخليج، يح حجم هجرة املعلمين
ّ
ذ

إعطاء األولوية للمدرسين الناطقين لتعليمية، والرامية إلى ن بسبب التغّيرات الطارئة على السياسات ااملعلمو 

 باللغة اإلنكليزية.

ل املهاجرون 
ّ
الكويت وقطر واإلمارات بما فيها  دول الخليج،في  املجتمعات الغالبية الساحقة منيشك

% في البلدان ذات الدخل 1.5ذات الدخل املرتفع و % في البلدان14حيث يشغلون نسبة العربية املتحدة، 

 إلى مغ عدد كبير من املعلمين وتشمل هذه الظاهرة هجرةاملتدني واملتوسط. 
ً
ريات الرواتب ألسباب تعود جزئيا

ل األجانب من جنسيات عربيةالعالية. 
ّ
كافة املدارس % من الجسم التعليمي ل87نحو  ففي قطر، شك

% من الطاقم التعليمي في املدارس 90كان  اإلمارات العربية املتحدة،. وفي 2013 الحكومية في العام

ية في العام الدراس ي % من معلّمي مدارس البنات أجانب من جنسيات عرب20الحكومية للصبيان و

2010/2011. 

ص فرص التعليم بالنسبة إلى املعلمين العرب
ّ
مع الوقت، لم يتوقف هؤالء عن الهجرة لكنهم أخذوا  رغم تقل

يتحدث التقرير عن ظروف العمل غير جّمة، اقتصادية وغير اقتصادية. وفي هذا اإلطاء،  يواجهون تحديات

طويلة األجل، ما كان يتسّبب بإضعاف يعانون منها وعدم حصولهم على عقود عمل املستقرة والتمييزية التي 

وقد كشفت دراسة حول طالب الصف  م رواتبهم.برهم على إعطاء دروس خصوصية لدعوضعيتهم ويج

 على يد مدّرسين خصوصيين، 65الثاني عشر في اإلمارات العربية املتحدة أّن 
ً
% منهم 65% منهم تلّقوا دروسا

 % من بلدان عربية أخرى.29و مصريين كانوا

 العتماد اللغة  2010/2011العام الدراس ي  شهدهااملناهج الدراسية التي  وكانت سياسة تعديل
ً
تمهيدا

 في السياسات املرعية تجاه املعلمين 2030اإلنكليزية كلغة التدريس بحلول العام 
ً
 مفاجئا

ً
، قد أحدثت تحّوال

 نطقون باللغة اإلنكليزية.مين املصريين واألردنيين في املدارس اإلماراتية بآخرين ياألجانب، إذ تّم استبدال املعل

 تحّدث، في املقابل .كثيرة امتيازاتتخّولهم الحصول على مل مؤاتية شروط ع وفق وقد جرى استخدام هؤالء

 الدعم.  الرواتب وغيابالتمييز في  نيون في اإلمارات عنمعلمون أرد



 

ر "يجدالتقرير العالمي لرصد التعليم. لذا املعنّي بل مانوس أنتونينز، املدير يقو  ،آليات" ال  املعلمون هم بشر "

باع إجراءات تنظيمية  لحماية املعلمين من  اتّ
ً

يجب و في سياسات التوظيف.  التحوالت املتسارعةأكثر صرامة

 توظيفهم في املدارس وفق الشروط املوعود بها".

 ما يترك املهاجرون ذوو املهارات العالية 
ً
للحصول على منح دراسية. وُيعّد طالب اململكة املنطقة غالبا

 أطلقتاململكة مجموعات طالبية دولية في الواليات املتحدة، حتى أّن  أكبر خمسالعربيةالسعودية من بين 

التقارير  لكّن  .في الخارج الدراسة تمويلمن أجل  2005ة في العام اسيالدر برنامج امللك عبدهللا للمنح 

الغرض وتقييد  اذمد إلى خفض امليزانية املخصصة لهأّن البرنامج سيع تشير إلى 2016الصادرة في العام 

تغّير تلك  ، في خطوٍة من شأنها أنّهلةوميادين الدراسة والجامعات املؤ  املطلوبة األكاديمية األهلية معايير 

 التدفقات. 

عن األسباب التقرير  فال يغفلذا كان املهاجرون يقصدون دول الخليج لدواٍع اقتصادية في أكثر األحيان، إ

 إلى
ً
 غرب آسيا بعض بلدانبويشيد ئين في باقي بلدان العالم. املتطلبات التعليمية لالج األخرى بل يشير أيضا

 وأّن تلك  تهالسياسات التعليمية الشاملة التي انتهجل كاألردن ولبنان وتركيا
ً
تجاه الالجئين السوريين، خاصة

البلدان تستضيف نحو ثلث الالجئين في العالم. وكانت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من جهتها قد أصدرت 

 يفرض على املدارس 
ً
 جميع األطفال األفغان بغض النظر عن وضع أوراقهم الثبوتية. قبول مرسوما

 

 التالية:يرفع التقرير التوصيات 

 حق املهاجرين والنازحين في التعليم. حماية 

 املهاجرين والنازحين بنظم التعليم الوطنية. إلحاق 

 .تفّهم االحتياجات التعليمية لدى املهاجرين والنازحين، وإعداد الخطط املالئمة لها 

  
 
 .ام املسبقةاألحك ة والنزوح في مواد التعليم لتبديدالهجر  ي  التحدث بدقة عن تاريخ

 هم ومعاناتهمتنّوعاملهاجرين والالجئين الستيعاب  إعداد املعلمين الذين يتعاطون مع. 

 من خالل اتفاقات االعتراف باملهارات واملؤهالت.دة من طاقات املهاجرين والنازحين االستفا 

 .دعم االحتياجات التعليمية لدى املهاجرين والنازحين في مجال املعونة اإلنسانية والتنموية 
 

 ى البياننتهإ

 لالستعالم أكثر، الرجاء التواصل مع:
Sterling Media 



 

 0077 7801 20 44+عبر رقم الهاتف: 

 unesco@sterlingmedia.co.uk والبريد اإللكتروني: 
 

 مالحظات للمحررين

رجى زيارة الصفحة اإللكترونية الخاصة  ملتابعة قصص األشخاص املتنقلين في  بحملة التعليم املتنّقليُ

 العالم أجمع فور نشرها، والتعّرف على تحدياتهم ونجاحاتهم في االلتحاق بمسيرة التعليم الشامل. 

 زيارة 
ً

رجى أيضا  التي تحتوي على التقرير ومواد متعددة الوسائط. ةمجموعة املواد اإلعالمية اإللكترونييُ

 

  أساسية عن الشرق األوسط:وقائع 

 للبلدان املتدنية واملتوسطة الدخل 
ً
متدّنٍ  ، حيث استقرت نسبة املهاجرين على معدل ثابت أو خالفا

 لتلك النسبة من  العاليةت البلدان %، شهد1,5بلغ نحو 
ً
إلى  2000% في العام 10الدخل ارتفاعا

ل املهاجرون2017% في العام 14
ّ
ان . ويشك

ّ
بعض بلدان الخليج، كالكويت  الشريحة األكبر من سك

 .العربية املتحدةوقطر واإلمارات 

  العهد لدواعي الطالقة اللغوية على نزعة حديثة  الحاصلةالهجرة تدّل 
ً
ى باستخدانسبيا

ّ
م تتجل

تّم استبدال املعلمين املصريين واألردنيين في املدارس اإلماراتية فقد أجانب لغتهم األم هي اإلنكليزية. 

م وقد جرى استخدا من بلدان مرتفعة الدخل. وا بمعظمهمأت بآخرين ينطقون باللغة اإلنكليزية

املقابل، تحّدث املعلمون في كثيرة.  امتيازاتتخّولهم الحصول على هؤالء وفق شروط عمل مؤاتية 

 األردنيون العاملون في اإلمارات عن غياب الدعم لهم والتمييز في الرواتب.

 

https://en.unesco.org/gem-report/node/2526
https://en.unesco.org/gem-report/node/2526
https://en.unesco.org/gem-report/2019epk

