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شكر وتقدير

شكــر وتقـديـر

ــم والثقافــة )اليونســكو( ومنّظمــة األمــم  ــة والعل ــن منّظمــة األمــم المتحــدة للتربي ــر باالشــتراك بي ــم إعــداد هــذا التقري ت
المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( والبنــك الدولــي. وقــد أُعــّد هــذا التقريــر تحــت التوجيــه العــام لهانــا يوشــيموتو )اليونســكو، 
رئيســة قســم التربيــة والتعليــم(، وجانيــت فوجيــالر وبرينــدا هايبليــك )مستشــارتا اليونيســف اإلقليميتــان( وأندريــاس بلــوم 
)مديــر الممارســات فــي البنــك الدولــي(. وشــارك فــي قيــادة الفريــق الــذي أعــد التقريــر فريــٌق متعــدد التخصصــات يضــّم 

الممثليــن التاليــة أســماؤهم:

  اليونسكو: هانا ياشيموتو، منغوي ليغاو

  اليونيسف: ليوناردو مينشيني، أالسان ويدراوغو، تاكاكو شيميزو، إليزابيث دالينج

  البنك الدولي: هارييت نانيونجو، جاو بيدرو أزيفيدو، مريم أكمال، يي نينغ وونغ

خضــع التقريــر لمراجعــة األقــران مــن قبــل اليونســكو )بــاوال رازكويــن، جوانــج تشــول تشــانغ، ســاتوكو يانــو(، واليونيســف 
)خــوان بيســتر، تومــاس ويلــز دريســين(، والبنــك الدولــي )كويــن مارتيــن جيفــن، مــاري هيليــن كلوتيــر، هالســي روجــرز(.

وقــد اســتفاد التقريــر أيًضــا مــن مســاهمات كبيــرة قّدمتهــا كّل مــن اليونســكو )ســونيا جيريــرو، أكيمــي يونيمــورا، بيرترانــد 
تشاتشــوا، ســيلفيا مونتايــا، داكمــارا جورجيســكو(، واليونيســف )ســوجورو ميزونويــا، هاوجــن يــاو، مارغريت كيلي، ساكشــي 
ميشــرا، كاريــن أفانيســيان، ميركــو فورنــي، جيمــا ويلســون-كالرك، فريدريــش أفولتــر، روبــرت بايــن(، والبنــك الدولــي )لــورا 

جريجــوري، أميــرة كاظــم، بريدجيــت كرامبتــون، كاليــوب أزي - هــاك(.
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قائمة بالكلمات المختصرة

COVID-192019 كوفيد-19 أو فيروس كورونا، الذي تّم تحديده للمرة األولى في العام
CACالبلدان المتأّثرة بالنزاعات
DHSدراسة استقصائية ديمغرافية وصحية
ECDتنمية الطفولة المبكرة
ECE تعليم الطفولة المبكرة

GDPإجمالي الناتج المحلي
LAYS سنوات الدراسة المعّدلة بحسب مقدار التعلّم

ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
IMFصندوق النقد الدولي

IIEP-UNESCOمعهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية
MENAمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

MENAROالمكتب اإلقليمي لليونيسف في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
MICSمسوح عنقودية متعددة  المؤشرات
MoEوزارة التربية والتعليم
SDGأهداف التنمية المستدامة
PISAبرنامج التقييم الدولي للطالب

 UNESCOمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
UNICEF منظمة األمم المتحدة للطفولة
UNHCRمفّوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

UNRWAاألونروا/وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
UISمعهد اليونسكو لإلحصاء

WASH المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية
WB البنك الدولي

WFP برنامج األغذية العالمي



الملخــص التنفيذي
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المـلّخص التنفيـذي 

1    عشــرون بلــًدا مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا )بحســب تصنيــف اليونيســف( تشــمل: الجزائــر، وجيبوتــي، وتونــس، والمغــرب، وليبيــا، ومصــر، 

والســودان، وفلســطين، ولبنــان، وســوريا، واألردن، والعــراق، ومنطقــة الخليــج )الكويــت، والبحريــن، والمملكــة العربيــة الســعودية، وقطــر، واإلمــارات العربيــة 
المتحــدة(، وعمــان، واليمــن، وإيــران. 

2    اليونســكو )2021(. مســح بشــأن كوفيــد- 19: إعــادة فتــح الجامعــات وإعــادة تصّورهــا. اســتجابت ســت دول عربيــة لالســتبيان الــذي أُجــري بيــن كانــون األول/ 
ديســمبر 2020 وشــباط/ فبرايــر 2021، وهــي مصــر واألردن وليبيــا وقطــر وفلســطين واإلمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد أشــار أربــع منهــا الــى تعليــق أنشــطة 

التدريــب والبحــث فــي التعليــم الجامعــي أو إلغائهــا.  
World Bank )2019(. Ending Learning Poverty – What Will It Take?    3

 .UNICEF )2021(. Out-of-school children    4

UNESCO )2020(. UNESCO COVID-19 education response: how many students are at risk of not returning to school? Advocacy paper    5

6    طّور واضعو الوثيقة إطار العمل استناداً إلى استعراض مكتبي واستعراض لألدبيات.

المشكلة: تعّطل التعلّم بسبب فيروس كورونا 
)كوفيد- 19(

تمّثل جائحة كوفيد-19 وما يرتبط 
بها من تعّطل للتعليم كارثة بالنسبة إلى 

إمكانيات االلتحاق بالتعليم المدرسي والتعّلم 
وكسب المدخول ألكثر من 110 مليون 

طالب من مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي 
إلى التعليم العالي في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

فــي  البلــدان1  جميــع  كانــت   ،2020 آذار/مــارس  نهايــة  بحلــول 
المنطقــة أغلقــت مبانــي المــدارس فــي إطــار التدابيــر المّتخــذة 
الحتــواء انتشــار الجائحــة. وقامــت بعــض البلدان بتعليــق التدريس 

ــه2. ــي أو بإلغائ ــم العال فــي التعلي

تأّثر جيل كامل من الطالب واألطفال والمراهقين بهذا االضطراب 
غير المسبوق، مع تأثير محتمل بعيد المدى يتجاوز قطاع التعليم 
وآفاق  االجتماعية  وتنشئتهم  ورفاههم  العقلية  صحتهم  ليطال 

مشاركتهم النشطة في المجتمع، بما في ذلك في سوق العمل.

قبــل تفّشــي الجائحــة، كان حوالــى 15 مليــون طفــل فــي المنطقــة 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 5-14 ســنة خــارج المدرســة، وكان ثلثــا 
القــراءة  علــى  قادريــن  غيــر  المنطقــة  فــي  تقريًبــا  األطفــال 
لخطــر  معّرضيــن  إضافــي  طفــل  مالييــن   10 وكان  بكفــاءة3. 
والتهميــش االجتماعــي  الفقــر  المدرســة بســبب  مــن  التســّرب 
والنــزوح واالضطــراب الناجــم عــن النزاعــات4. وفــي العــام 2020، 
باإلضافــة إلــى تقديــرات مــا قبــل الجائحــة، أشــارت تقديــرات 
اليونســكو إلــى أن 1.31 مليــون طفــل وشــاب إضافييــن معّرضــون 

لخطــر التســرب مــن المدرســة بســبب أزمــة كوفيــد-19، مشــيرًة 
إلــى احتمــال أال يعــود هــؤالء األطفــال إلــى مؤسســاتهم التعليمية5.

أّدت اآلثـار االقتصاديـة األوسـع للجائحـة إلـى تفاقـم اختـالالت 
االقتصـاد الكلـي واالختـالالت الماليـة الموجـودة أصـاًل فـي بلدان 
الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا، مما وضع ضغوًطا إضافية على 
الموازنـات العامـة وأّثـر بشـكل سـلبي علـى االسـتثمار فـي أنظمـة 
التعليـم. وقـد تأّثـر سـلًبا األداء العـام ألنظمـة التعليم، بما في ذلك 
القـدرة علـى جمـع األدلـة لتوجيـه القـرارات وصنـع السياسـات. 
وهـذا يعنـي أنـه فـي الوقـت الـذي يواجـه فيـه صانعـو السياسـات 
والمرّبـون صعوبـات غيـر مسـبوقة، تصلهـم معلومـات أقـّل تسـاهم 

فـي فهـم هـذه التحديـات وتطويـر حلـول قائمـة علـى األدلـة.

منــذ بدايــة الجائحــة، بُذلــت الجهــود لرصــد إغــالق المــدارس 
)وإعــادة فتحهــا( والتدابيــر المّتخــذة لضمــان اســتمرارية التعلّــم. 
ــم  ــة والتعلي ــه وزارات التربي ــود اســتبياًنا أجرت وتشــمل هــذه الجه
حــول االســتجابات الوطنيــة لكوفيــد-19، بدعــم مشــترك مــن 
ــك،  ــن ذل ــى الرغــم م ــي. عل ــك الدول اليونســكو واليونيســف والبن
ــم  ــر تعلّ ــة تأث ــل منهجــي حــول كيفي ــوم أي دلي ــى الي ــر حت ــم يتوّف ل
الطــالب باالضطرابــات التــي ســّببتها الجائحــة أو حــول تأثيــر 

تدابيــر االســتجابة التعليميــة التــي أطلقتهــا الحكومــات.

يساهم هذا التقرير في سد فجوة األدلة هذه، ويتضّمن سلسلة من 
عمليات المحاكاة لفاقد التعلّم المحتمل الذي تسّببت به جائحة 
كوفيد-19، الى جانب دراسة آلثاره على المدى الطويل. ويعتمد 
التحليل على إطار عمل »إتاحة التعلّم للجميع«6، الذي يعتبر أن 
الوصول والمشاركة والبيئة التمكينية هي عوامل التمكين الثالثة 
الحاسمة للتعلّم، في حين أن فرضيات المحاكاة تستنير باألدلة 
للحكومات،  التعليمية  واالستجابات  المدارس  بإغالق  المتعلّقة 

التي تم جمعها من خالل االستبيان المشترك.
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يقوم هذا التقرير بما يلي:
1  يلخّص المعلومات المتعلقة بإغالق المدارس في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا واالستجابة التعليمية 
لـكوفيد- 19 حتى اآلن؛

2  يقّدر فاقد التعلم المحتمل المرتبط بالجائحة، بناًء على 

عمليات المحاكاة؛ 
3  يقدم سلسلة من التوصيات الخاصة بالسياسات والبرامج 

الستعادة فاقد التعلم و»إعادة البناء على نحو أفضل«، 
لكي يصبح التعليم الجيد تجربة يختبرها المتعلمون كلّهم 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

االستجابات حتى الساعة: إتاحة التعلم للجميع
ذلــك:  فــي  بمــا  للجميــع،  التعلّــم  إتاحــة  الجائحــة علــى  أثــرت 
الوصــول إلــى التعلــم، والمتعلميــن الملتزميــن، والبيئــة التمكينيــة. 

الوصول إلى التعلم
تباينت الجهود المبذولة لضمان الوصول إلى التعلّم - من بلد إلى 
آخر وبحسب الصف7 - وقد تضمنت التعلم الحضوري للصفوف 
األولى، والتعلم المدمج لمعظم الصفوف، والتعلم الكامل عن بُعد8. 
والبث  الرقمية،  التعلم  منصات  بُعد  عن  التعلّم  طرائق  وشملت 
التلفزيوني واإلذاعي، وتوزيع المواد الورقية. على الرغم من هذه 
الجهود، تظهر األدلة على المستوى اإلقليمي أن حوالى 40 في 
المائة من الطالب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )37 
مليون طفل ومراهق( لم يستفيدوا من أي مبادرة للتعلم عن بُعد، 
وكانت  والمحرومة9.  الضعيفة  الفئات  من  أصاًل  معظمهم  وكان 
األسباب الرئيسة لالستبعاد هي عدم توّفر مبادرات التعلم عن 
بُعد )التي كانت متاحة فقط لصفوف محددة في بعض البلدان( 
ونقص األدوات التي تتيح الوصول إلى التعلم عن بُعد )ال سيما 

األجهزة الرقمية وإمكانية االتصال باإلنترنت(.

المتعّلمون الملتزمون
تشير النتائج إلى أن ما ال يقّل عن 43 في المائة من بلدان الشرق 
ومقدمي  لألهل  الحاسم  الدور  تدرك  إفريقيا  وشمال  األوسط 

المواد  توفير  بعد  المشاركة،  من  المتعلّمين  تمكين  في  الرعاية 
المدارس  المنزل لطالب  التعلم من  لدعمهم من خالل  الالزمة 
االبتدائية والثانوية10. وفي حين أفاد 38 في المائة من البلدان 
عن توفير مكالمات هاتفية منتظمة للمتابعة من قبل المعلمين مع 
األهل، قام 19 في المائة من البلدان بتوفير مواد إرشادية للتعليم 

ما قبل االبتدائي في المنزل.

البيئة التمكينية
المستمّر  المهني  التطوير  إلى  الحاجة  أيًضا  الجائحة  أبرزت 
والدعم النفسي والتعلّم االجتماعي والعاطفي للمعلّمين، لتمكينهم 
التدريس  اإلنترنت و/أو  الفعال عبر  التدريس  االنتقال نحو  من 
المدمج11. واستجابًة لذلك، ووفًقا لالستبيان المشترك، زّود 33 
إفريقيا12  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  بلدان  من  المائة  في 
المعلّمين بتعليمات حول التدريس والتعلّم عبر اإلنترنت، باإلضافة 
إلى المحتوى المصّمم أو المكّيف للتعلم عن بُعد. وأفاد مسؤولون 
أن المنصات عبر اإلنترنت والتعلّم المتلفز كانت تُعتبر أكثر طرق 
توفير التعليم فعاليًة، لكن التقييمات الرسمية لم تُجَر بعد حول 

تدابير التعلّم عن بُعد وتأثيرها على التعلّم والمشاركة13.  

ما هي األمور على المحّك: 
تأثير كوفيد- 19 على التعليم المدرسي 

والتعلم وكسب المدخول في المستقبل

يرّكز التحليل في هذا التقرير على أربع نتائج رئيسة لنموذج المحاكاة: 
  فقر التعّلم، 

  سنوات الدراسة المعّدلة بحسب مقدار التعّلم، 
  النســبة المئويــة التــي هــي دون مســتوى الكفــاءة األدنــى 

فــي برنامــج التقييــم الدولــي للطــاب14
  المدخــول مــدى الحيــاة. وتشــير عمليــات المحــاكاة إلــى 
أن إغــالق المــدارس بســبب كوفيــد-19 قــد يــؤدي إلــى 
انتكاســة كبيــرة للهــدف العالمــي المتمّثــل بخفــض نســبة 
فقــراء التعلـّـم إلــى النصــف بحلــول العــام 2030، كمــا هــو 

مبّيــن فــي النتائــج التاليــة:

 UNESCO/UNICEF/World Bank )2020(. What Have We Learnt? Overview of Findings from a Survey of Ministries of Education on National Responses    7

to COVID-19
8    المرجع نفسه 

UNICEF )2020(. COVID-19 – Are Children able to continue Learning during School Closure?    9

 UNESCO/UNICEF/World Bank )2020(. What Have We Learnt? Overview of Findings from a Survey of Ministries of Education on National Responses  10

to COVID-19
11   فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين في إطار التعليم 2030، مستقبل التدريس - حوار بين المعلمين والخبراء من الدول العربية.

12   فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، تشــمل البلــدان المتوســطة الدخــل مــن الشــريحة العليــا: إيــران والعــراق واألردن ولبنــان وليبيــا. وتشــمل البلــدان 

المتوســطة الدخــل مــن الشــريحة الدنيــا: الجزائــر وجيبوتــي ومصــر والمغــرب وتونــس وفلســطين )بنــاًء علــى تصنيــف البنــك الدولــي لمجموعــات الدخــل(
 UNESCO/UNICEF/World Bank )2020(. What Have We Learnt? Overview of Findings from a Survey of Ministries of Education on National Responses   13

to COVID-19
14   برنامــج التقييــم الدولــي للطــالب هــو برنامــج تابــع لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي لتقييــم الطــالب علــى المســتوى الدولــي. والبرنامــج 

يقيــس قــدرة مــن هــم بســّن 15 عاًمــا علــى اســتخدام معرفتهــم ومهاراتهــم فــي مجــال القــراءة والرياضيــات والعلــم لمواجهــة تحديــات الحيــاة الحقيقيــة.
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1  يمكــن أن يــزداد عــدد األطفــال غيــر القادريــن علــى قــراءة 

ــم( فــي  نــّص بســيط مناســب للعمــر وفهمــه )فقــراء التعلّ
 9.4 بنســبة  إفريقيــا  األوســط وشــمال  الشــرق  منطقــة 
نقــاط مئويــة )مــن 59.9 فــي المائــة إلــى 69.3 فــي المائــة(، 
كمــا يمكــن أن يرتفــع انعــدام المســاواة بين فقــراء التعلّم15 

فــي جميــع أنحــاء المنطقــة؛

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  األطفال  يفقد  قد    2

إفريقيا سنة من الدراسة المعّدلة بحسب مقدار التعلّم؛

3  يمكــن أن تــزداد نســبة الطــالب البالغيــن 15 عاًمــا الذيــن 

يقــّل أداؤهــم عــن مســتوى الكفــاءة األدنــى فــي برنامــج 
التقييــم الدولــي للطــالب مــن 60.1 فــي المائــة إلــى 70.8 

فــي المائــة؛ 

4  يمكن أن تخسر اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال 
من  أمريكي  دوالر  تريليون   0.8 إلى  يصل  ما  إفريقيا 
مداخيل المجموعة الحالية من المتعلّمين مدى الحياة، 
األشهر  أو  لديهم،  التعلم  مستويات  النخفاض  نتيجًة 
الضائعة من المدرسة، أو احتمال تسّربهم من المدرسة.

»إعادة البناء على نحو أفضل«: 
إعادة تصّور التعلم الجيد للجميع وإتاحته

الدروس المستفادة
بإغــالق  المتعلقــة  والمعلومــات  البيانــات  تحليــل  إلــى  اســتناًدا 
إلتاحــة  الحكومــات  وضعتهــا  التــي  واالســتجابات  المــدارس، 
ــى  ــكوفيد-19 عل ــل لـ ــر المحتم ــم المســتمّر، ومحــاكاة التأثي التعل
التعلـّـم وكســب المدخــول، يحــّدد التقريــر االســتنتاجات والــدروس 
ــم  ــز الثــالث إلطــار »إتاحــة التعلّ ــة بشــأن الركائ المســتفادة التالي

للجميــع«.

تشــير عمليــات المحــاكاة باختصــار إلــى أنــه مــا لــم تتصــّرف 
البلــدان بســرعة فــي مجــاالت عــّدة، فــإن إغــالق المــدارس بســبب 
كوفيــد-19 يمكــن أن يعيــق التعلـّـم واآلفــاق المســتقبلية للمتعلميــن 
الحالييــن فــي ســن الدراســة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا بأســاليب مختلفــة ومهمــة. فالبيانــات واألدلــة ســوف توّفر 
ــي يمكــن نشــرها  لصانعــي السياســات مجموعــة مــن األدوات الت
لمســاعدتهم فــي تحديــد أولويــات التعلــم وتســريع عمليــة التعلــم.

  تبرز حاجة ماسة إلى تعزيز مجموعة من طرائق التعلّم لضمان وصول جميع المتعلمين إلى الوصول إلى التعّلم
التعلم والخدمات لدعم رفاههم.

  تتزايد فوارق التعلم الموجودة مسبًقا، مما يشير إلى حاجة قوية لتدخالت متباينة 
وسياسات هادفة، وموارد مخصصة لمن هم في وضع غير مؤات، وتقنيات مبتكرة بما في 

ذلك التدريس على أساس مستوى تعلم الطفل. 

  يحتاج المعلمون واألهل إلى الدعم للتعامل مع التحديات الناشئة عن تعّطل التعلم الحضوري المتعّلمون الملتزمون
والتحول نحو األنماط الرقمية وأنماط التعلم عن بُعد األخرى.

  يمكن أن تواجه بلدان كثيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كارثة في حقل التعلّم 
إذا لم تُّتخذ إجراءات عاجلة لتوفير التعلّم التعويضي والعاطفي واالجتماعي والتعلّم عن بُعد 

لجميع المتعلمين.
  ينبغي مراعاة وجهات نظر المتعلم والمعلم واألهل/مقدمي الرعاية حول الفعالية.

  تُعّد البيانات الشاملة مطلوبة للتخطيط لالستجابات ومراقبتها ولتطوير استراتيجيات البيئة التمكينية
التخفيف والتعافي في حقل التعلم.

  يجب أن تصبح أنظمة التعليم أكثر إنصاًفا وتكيًفا ومرونًة لتمكين جميع المتعلمين في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من الوصول إلى التعلّم في جميع األوقات.

  إن مسارات التعلّم وكسب المدخول الخاصة بجيل كامل على المحك، بما في ذلك سنوات 
الدراسة المعّدلة بحسب مقدار التعلم، وكفاءة التعلم، والمداخيل مدى الحياة.

15   يُعــّرف فقــر التعلـّـم بأنــه عــدم القــدرة علــى قــراءة نــّص بســيط وفهمــه بحلــول ســّن العاشــرة. يوّفــر هــذا المؤشــر نســبة األطفــال فــي ســن االلتحــاق بالمرحلــة 

االبتدائيــة الذيــن ليســوا فــي المدرســة )محروميــن مــن التعليــم( أو الذيــن هــم دون مســتوى الكفــاءة األدنــى فــي القــراءة )محروميــن مــن التعلـّـم(. 
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التوصيات
إلــى ضــرورة  أعــاله  المذكــورة  والــدروس  االســتنتاجات  تشــير 
العمــل بشــكل ملــّح لضمــان عــودة األطفــال اآلمنــة إلــى المدرســة. 
وإلــى أن يصبــح ذلــك ممكًنــا، ال بــّد مــن التأكــد مــن وصــول جميــع 
األطفــال إلــى فــرص متكافئــة للتعلــم عــن بُعــد. وتبــرز أيًضــا 
الحاجــة إلــى بــذل جهــود متضافــرة لتســريع التعلـّـم ومعالجــة أزمــة 
التعلــم التــي ســبقت كوفيــد-19، مــن خــالل توفيــر فــرص التعلــم 
التعويضــي واالســتلحاقي لجميــع األطفــال. وممــا ال شــّك فيــه 
أن اســترجاع فاقــد التعلــم فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا ســيتطلّب إعــادة تصــور أنظمــة التعليــم بعــدة طــرق مهمــة:

1  أثنـاء الجائحـة والتعافـي المبكـر، مـن المهـّم معالجـة عدم 
المسـاواة فـي الوصـول الـى التعليـم والمشـاركة فيه، حيث 
متناسـب  غيـر  بشـكل  المـدارس  إغـالق  يؤثـر  أن  يمكـن 
إلـى  يـؤدي  قـد  ممـا  والضعيفـة،  المهمشـة  الفئـات  علـى 
تعميـق عـدم المسـاواة. مـن األهميـة بمـكان أيًضـا توفيـر 
الوصـول للطـالب في السـنوات األولـى، وجعل التعليم عن 
بُعـد أكثـر فعاليـًة مـن خـالل توفيـر دعـم وتوجيـه أقـوى 
واعتمـاد  الرعايـة،  ومقدمـي  األهـل  وإشـراك  للمعلميـن 

ممارسـات تربويـة أكثـر تركيـًزا علـى المتعلـم.

2  مــع عــودة األطفــال إلــى التعليــم الحضــوري، مــن األهميــة 

بمــكان ضمــان إعــادة فتــح المدرســة بشــكل آمــن، وتقييــم 
فاقــد التعلــم المحتمــل، ودعــم المعلميــن لضمــان تكييــف 
التدريــس مــع مســتويات تعلــم الطــالب لدعــم االســتلحاق 

واســتعادة فاقــد التعلــم.

3  يجــب علــى صانعــي السياســات والمرّبيــن التفكيــر فــي 

الــدروس التــي وّفرهــا التعليــم عــن بُعــد والتعليــم المدمــج 
خــالل العاميــن الماضييــن ومعالجتهــا. وســيتعّين علــى 
أنظمــة التعليــم تقويــة بنيتهــا التحتيــة )بمــا فــي ذلــك 
التكنولوجيــا( وتعزيــز قدرتهــا علــى التكّيــف والمرونــة، مــن 
أجــل ضمــان التعلـّـم الفّعــال علــى أســاس مســتدام لجميــع 
األوســط  الشــرق  منطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  األطفــال 

ــا. وشــمال إفريقي

يختتم هذا التقرير بتوصيات لصانعي السياســات وصانعي القرار 
علــى المســتوى الوطنــي والمدرســي تقضــي بوضــع اســتراتيجيات 
ــم  ــا معالجــة فاقــد التعل ــة األجــل هدفه ــرة ومتوســطة وطويل قصي
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وإنشــاء أنظمــة 
ــم  ــى التعلّ ــة16 تدعــم الوصــول إل ــة ومرن ــة وفّعال ــم عادل ــم وتعلّ تعلي
والمتعلميــن الملتزميــن والبيئــات التمكينيــة. تتوافــق التوصيــات مــع 
إطــار عمــل إعــادة فتــح المــدارس17 الــذي تــم تطويــره باالشــتراك 
الدولــي وبرنامــج األغذيــة  اليونســكو واليونيســف والبنــك  بيــن 
العالمــي، باإلضافــة إلــى االلتزامــات المســتمرة بهــدف التنميــة 
ويمكــن  التعليــم 2030 19.  الرابــع18 وجــدول أعمــال  المســتدامة 
تصنيــف التوصيــات ضمــن ثــالث مراحــل20، بمــا يتماشــى مــع 

المراحــل المختلفــة للجائحــة العالميــة21:

. OECD )2020(. A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020     16

17   اليونسكو، واليونيسف، والبنك الدولي، وبرنامج األغذية العالمي )نيسان/أبريل 2020(: إطار إلعادة فتح المدارس.

https://sdg4education2030.org/the-goal   18

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_ara 2030 19   اليونسكو )2016(.  إطار عمل التعليم

20   تمـّر بلـدان منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا بمراحـل مختلفـة مـن جائحـة كوفيـد 19-. وقـد بذلـت الحكومـات بالفعـل جهـوًدا هائلـة للتخفيـف من فاقد 

التعليـم. يسـتطيع واضعـو السياسـات اسـتخدام هـذه المرحلـة كمرجـع لعكـس خطـط االسـتجابة التعليميـة وتعديلهـا، بنـاًء علـى الوضع الفعلي فـي بلدانهم.
21   البنك الدولي )أيار/مايو 2020(. جائحة كورونا: صدمات التعليم واالستجابة على صعيد السياسات. 
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مرحلة انتشار الجائحة: 
االستمرارية والمشاركة

1  االستمرار في معالجة أوجه عدم المساواة في الوصول إلى التعلّم عن بُعد والمشاركة فيه، 
وضمان فعالية التدريس والتعلم، وتوفير الوصول لطالب السنوات األولى، والتركيز على 

المهارات األساسية ومنع التسّرب من المدرسة.

2  تقديم دعم وتوجيه أقوى للمعلمين للتعامل مع تحديات الجائحة وفرصها، وتعزيز سياسة 

المعلم واالستثمار في المعلمين.

3  ضمان المشاركة المستمرة لألهل ومقدمي الرعاية في تعلّم أطفالهم من خالل استراتيجيات 

اتصال وسياسات دعم واضحة وشاملة.

مرحلة التعافي المبكر: 
إعادة فتح المدارس 

والتعويض

1  ضمان إعادة فتح المدارس بشكل آمن، استناًدا الى عملية اتخاذ القرارات القائمة على 

األدلة.

2  إجراء تقييمات تعليمية شاملة لتوجيه التخطيط التربوي وإتاحة المجال لتوفير تعليم 
تعويضي جيد لجميع المتعلمين. 

3  دعم المعلمين لضمان تكييف التدريس مع مستويات تعلم الطالب حتى يتمكنوا من تعويض 

ما فقدوه من تعلم واسترداده.

4  تنفيذ سياسات وبرامج التعلم التعويضي واالستلحاقي للتعويض عن فاقد التعلّم.

مرحلة ما بعد الجائحة: 
التسريع والتحسين

1  تطوير سياسات تتيح التعلّم السريع لجميع المتعلمين، بما في ذلك األكثر ضعًفا، وتنفيذها 

مع بناء أنظمة أكثر مرونًة.

2  تعزيز التنسيق عبر القطاعات وتقديم الدعم الشامل إلعادة بناء أنظمة تعليمية منصفة 

وفعالة ومرنة لجميع المتعلمين.

3  تحديد اآلليات لتمويل االستجابة للجائحة في قطاع التعليم والدعوة إلى استثمار فّعال 

وعادل في التعليم.

لــم يســتحدث االضطــراب الناجــم عــن الجائحــة فرصــًة الســتعادة فاقــد التعلــم فحســب، بــل أوجــد أيًضــا فرصــًة لبنــاء أنظمــة تعليميــة 
أكثــر قــوًة ومرونــًة تتحلّــى بقــدرة أكبــر علــى خدمــة طالبهــا ومجتمعاتهــم. لذلــك يجــب علينــا انتهازهــا فرصــًة واتخــاذ إجــراءات فوريــة 

لضمــان التدريــس والتعلــم الفّعالَيــن لجميــع أطفــال المنطقــة.



أهداف
التنمية

المستدامة

تشير التقديرات إلى أّن األزمة التعليمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أّثرت على جيل كامل من األطفال في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومن المحتمل أن تتجاوز تداعياتها المدى القصير وأاّل تقتصر على مجال التعليم 

فحسب، بل أن تطال أيًضا تنشئة األطفال االجتماعية ورفاههم النفسي والمنظور المستقبلي لكونهم أعضاء نشطين 
في مجتمعهم، بما في ذلك سوق العمل. ومن شأن الحصول على مزيد من المعلومات حول تأثير األزمة أن يساعد 

البلدان على وضع استراتيجيات للحد من آثارها. ولالستثمارات واإلجراءات الحسنة التوقيت الرامية إلى تجّنب اآلثار 
الحادة لهذه األزمة على التعليم أهمية قصوى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي كانت تعاني من أزمة 

تعلّم قبل بدء جائحة كوفيد-19.

يحدد هذا التقرير الحالة اإلجمالية للتعليم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بعد بدء جائحة كوفيد-19، عن 
طريق عرض االستجابات التعليمية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتقييم فاقد التعلم المحتمل من خالل 

تحليل محاكاة. كما يقّدم التقرير توصيات حول كيفية إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز الوصول والجودة في التعلم للجميع.

فاقد التعّلم بسبب كوفيد- 19
إعـادة بنـاء التعـّلم الجيـد للجميـع 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

en.unesco.org/fieldoffice/beirut

twitter.com/UNESCOBEIRUT

 ابقوا على تواصل معنا

منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )اليونسكو(

البنك الدولي مكتب اليونيسف اإلقليمي 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

https://www.unicef.org/mena

 https://twitter.com/UNICEFmena

 https://www.worldbank.org 

 https://twitter.com/WorldBank 




