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المستخلص
في ظل انتشار جائحة كورونا التي هددت وال تزال تهدد العالم بأكمله من جميع النواحي التعليمية واالجتماعية واالقتصااادية وغيرهااا ،كااان ال بااد
لنا من وقفة أمام هذا التحدي ،وكيف سنواجهه؟ وما هي الحلول المقترحة للتخفيف من حدته؟ في هذا البحث ارتأت الباحثة إلى استكشاف مجاالت
مختلفة لتطوير هذه الحلول منها ،دور مراكز التدريب في الخضوع للتحول الرقمي لزيادة قدرتها على تقديم المهااارات الرقميااة ماان خا ل يليااات
عبر اإلنترنت ،وكذلك دور المؤسسات الحكومية في التعاون فيما بينها من أجل تقليص نسبة البطالة الناتجة من جائحة كورونا وغيرها وتوظيااف
ذلك لخدمة التعليم اإللكتروني ،باإلضافة إلى دور شركات التكنولوجيا ورجال األعمال من المجتمع المحلي في تقديم عروضهم من أجاال مساااعدة
أولئك الذين يسكنون في المناطق النائية وال يستطيعون الوصول إلى االتصال واألجهزة.
الكلمات المفتاحية  :التعليم الرقمي ،البطالة ،كورونا.

Digital education between application and unemployment
Amal T. S. Abushaaban
Master of Mathematics from Al-Azhar University - Gaza - Palestine
Teacher at Ministry of Education and Higher Education - Palestine
Address: Palestine – Gaza - Postal code 00972
amalabushaaban@gmail.com

Abstract
In light of the spread of the Corona pandemic, which threatened and continues to threaten the entire
world in all educational, social, economic and other aspects, we had to pause before this challenge, and how
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will we face it? What are the proposed solutions to alleviate its severity? In this research, the researcher
decided to explore different areas for developing these solutions, including the role of training centers in
undergoing digital transformation to increase their ability to provide digital skills through online mechanisms,
as well as the role of government institutions in cooperating with each other in order to reduce the
unemployment rate resulting from the Corona pandemic and the use of that to serve e-learning, in addition to
the role of technology companies and businessmen from the local community in presenting their offers in
order to help those who live in remote areas and do not have access to communication and devices.
Key words: digital education, unemployment, coronavirus.

في الشكل ( .)1ما هااي ااثااار المباشاارة التااي تعااود علااى األطفااال

 .1المقدمة

والشباب ،والتي تثير لدينا القلق فااي هااذه المرحلااة ماان األزمااة؟ .1

شهد العالم حاليا ً حدثا ً جل ً قد يهاادد التعلاايم بأزمااة هائلااة

خسااائر الااتعلم .2 .زيااادة معاادالت التساارب ماان الدراسااة .3 .عاادم

ربما كانت هي األخطر في زماننا المعاصر .فحتى  28مارس/يذار

حصول األطفال على أهم وجبة غذائية في اليوم .واألكثر من ذلااك،

 ،2020تسببت جائحة كورونااا ) (COVID-19فااي انقطاااع أكثاار

انعدام المساواة في النظم التعليمية ،الذي يعاني منااه معظاام البلاادان،

من  1.6مليار طفل وشاب عن التعليم في  161بلااداً ،أي مااا يقاارب

وال شك أن تلك ااثار السلبية ستصاايب األطفااال الفقاارا أكثاار ماان

من  %80من الط ب الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم كمااا

غيرهم؛ وكأن المصائب ال تأتيهم فرادى ].[1

نسبة الطلبة في مدارس العالم

20%

الملتحقين
غير الملتحقين

80%

الشكل ()1

ومن الناحية االجتماعية ,كااان لكورونااا أثاارا ً ساالبيا ً علااى

الناتجااة ماان ضاايق العاايا واالنهيااار االقتصااادي الااذي عاام العااالم

النسااا ماان جهااة الوظيفااة ال ياار يمنااة لهاان ,والمسااتوى المعيشااي

وغيرها من األسباب األخرى .كما أثرت كورونا علااى كبااار الساان

المنخفض القريب من خط الفقر ,فض عن ترمل المتزوجات منهن

ألنهم أصبحوا بحاجة لرعاية أكثر من الناحية المادية والمعنوية.

بسبب الجائحة التي عرضاات أكثاار الرجااال للوفاااة حسااب التقااارير

ماان جاناااب يخااار أدت جائحااة كوروناااا إلاااى االنهياااار

األولية .ع وة على تزايد نسبة المطلقات بسبب الخ فات الزوجيااة

االقتصادي في معظم دول العالم ,حيث توقفت المصانع والشااركات
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والعديد من المؤسسات عن العمل بسبب المكوث في المناازل ,وماان

الذي تطمح إليه أي جهة تسعى للرقي والتقاادم .ويسااتهدف التاادريب

ثم تراكم الديون على أصحاب المح ت التجارية التي أدت إلااى زج

المهني إكساب المهارات ال زمة لحاجااة العماال ،ورفااع العائااد ماان

بعضهم في الحااب

اسااتثمار القااوة البشاارية؛ ممااا يااؤدي إلااى االرتقااا بمسااتوى أدا

وبالنتيجااة زيااادة العااب علااى الزوجااة وزيااادة

الموظفين في العمل .كما يهدف التدريب إلى تقليص الفجااوة القائمااة

نسبة الفقر بشكل عام.

بين المعرفة األكاديمية والعلميااة ماان جانااب ،والمهااارات الوظيفيااة

في مقابل كاال مااا ساابق ,كااان ال بااد ماان نظاارة مسااتقبلية

العملية من جانب يخر.

لمواجهة هذه التحديات ،وسنسلط الضو في هذا البحث على إعااادة

][2

إنعاش التعليم من خ ل توضيح الدور الذي ستؤديه مراكز التدريب

وكذلك نتحدث في هااذا البحااث عاان دور المؤسسااات الحكوميااة فااي

من أجل تقديم الخدمات والمهااارات الرقميااة للمعلمااين والطلبااة ماان

التعاون فيما بينها ماان أجاال تقلاايص نساابة البطالااة فااي قطاااع غاازة

خ ل يليات عبر اإلنترنت.

الناتجة من جائحااة كورونااا وغيرهااا وتوظيااف ذلااك لخدمااة التعلاايم
اإللكتروني.

وحيث إن الجهات كافة حكومية كانت أو خاصااة ،تتطلااع
إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تدريبًا احترافيًا ،لذا تحرص

حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة  211ألفاا ,بمعاادل

على مد طاقم العمل ماان المااوظفين واإلداريااين والعمااال باسااتمرار

بطالة  %49.1كما في الشكل ( ,)2وبالنساابة الااى فئااة الشااباب ماان

بكل ما يحتاجونه فض عن التدريب المهنااي وفقًاا لحاجااة أصااحاب

سن ( )29-15عاما ً بلغ معدل البطالة  %69.9كما في الشااكل (,)3

العماال والتحااديثات والتطااورات المطلوبااة ،وذلااك نظاارا ً لماا يهيئااه

وذلك بحسب تقرياار القااوى العاملااة للربااع الثاااني ماان العااام 2020

التدريب للموظف ماان تمكاان أفضاال فااي العماال واكتساااب معااارف

الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصا الفلسطيني.

ومهارات جديدة تتطلبها مهنته ،ليصل بذلك إلى المسااتوى المنشااود

نسبة البطالة

49.1%

50..9%

عاطل عن العمل
العاملين

الشكل ()2
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البطالة من فئة الشباب ()15-29

30.1%

العاطلين عن العمل
69.9%

العاملين

الشكل ()3

فض عن ما سبق سنتحدث عن دور شركات الحاسوب وتكنولوجيا

ماان اإلجاارا ات التااي ماان المفتاارن أن تتخااذها مراكااز

المعلومات بالتعاون مااع رجااال األعمااال ماان المجتمااع المحلااي فااي

التدريب لتصبح جاهزة لتقديم المهارات الرقمية والدورات ال زمااة

تقديم عروضهم من أجل مساعدة المعلمين والطلبة ,وتخفيااف عاانهم

لتمكين المعلمين من إعداد محتوى المواد الدراسية:

حدة أزمة كورونا من حيث تزويدهم بما يلزمهم من أجهزة وأدوات

أوالً :توفير القاعات الواسعة التااي تحتااوي علااى عاادد محاادود ماان

لدعم المسيرة التعليمية عن بعد.

األجهزة وذلك للعمل على تباعدها عن بعضها البعض.

 .2توظيف التكنولوجيا الرقمية والحد من مشكلة البطالة

ثاني اا ً :عماال اسااتبانات وتوزيعهااا علااى المعلمااين لمعرفااة نوعيااة

 .1.2دور مراكززا التززدري لززي الختززو للتحززوز الرقمززي لايززاد

الدورات التي هاام بحاجااة إليهااا لتطااوير ذاتهاام بمااا يخاادم الظااروف

قدرتها على تقديم المهارات الرقمية من خالز آليات عبر اإلنترنت

الحالية
بسبب جلوس الطلبة في المنزل النات من جائحة كورونا.

البد من وسيلة تمكننا من التواصاال وماان العماال وتجعاال

ثالث اا ً :تجهيااز وإعااداد المااواد التدريبيااة ال زمااة للتاادريب بشااكل

الحياة قابلة ل ستمرار بأي طريقة ممكنة فااي شااتى نااواحي الحياااة،
وألن التدريب والتطوير هما من أس

يتناسب ومتطلبات قطاع التعليم.

استمرار األعمال ،ومن أهاام

المتطلبات األساسية لنمو األعمال والسيما في زمن األزمااات ،فا ن

رابع اا ً :تااوفير ماادربين خباارا فااي المجاااالت التااي يحتاااج إليهااا

البحث عن حلول الستمرار المنظومة التدريبية ،واستمرار عمليات

المعلمون لتوصيل المعلومة للطالب بشكلها الصحيح.

التدريب والتطوير لألشخاص ،وضمان فاعلية خطااط التاادريب فااي

خامسا ً :كتابة التقارير بعد كل دورة وماادى االسااتفادة التااي حصاال

المؤسسات ،من هنا كانت أهميااة التاادريب اإللكترونااي أو التاادريب

عليها المعلمون من قبل المدربين.

األون ياان والااذي يساامح للمتاادرب بحضااور الباارام التدريبيااة

سادسا ً :في حال عاادم الااتمكن ماان إعطااا الاادورات لت طيااة جميااع

التفاعلية دون حاجة إلى االنتقال إلى قاعات المحاضرات المكتظااة،

المعلمين بسبب كبر حجم العدد ,يمكن توفير هذه الدورات إلكترونيا ً

ودون أن يعاارن نفسااه لمخاااطر انتقااال العاادوى ماان أي شااخص
مصاب ،ومن ثم اإلصابة بفيروس كورونا الخطير  -ال قدر هللا.

] [4
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 .2.2دور المؤسسات الحكومية لي التعاون ليمزا بينهزا مزن أجزل
تقليص نسبة البطالة الناتجة من جائحة كورونا وغيرها

من وسائل التواصل.
سابعا ً :إعداد وإنتاج المعلمين المبدعين والمتمياازين لمااواد تعليميااة

للنهون بالمراكز التدريبيااة ماان خا ل تطبيااق مشااروع
إنتاج المواد التعليمية الخاصااة بالمناااه  ,ال بااد ماان جهااود ضااخمة

إلكترونية تتناسب مع طبيعة الدرس كل بحسب تخصصه وتحت

مبذولة من قباال وزارة التربيااة والتعلاايم العااالي ماان خا ل التنساايق

إشراف المشرفين التربويين ,وفي حال عدم تمكن المعلم من

والتعاااون مااع وزارة العماال ماان أجاال تااوفير مختصااين فااي مجااال

اإلنتاج لعدم معرفته التكنولوجية الكافية يمكن االستعانة

التكنولوجيا من خ ل تزويد وزارة العماال بأسااما وبيانااات هااؤال

بمبرمجين أو ذوي االختصاص بالتشارك فيما بياانهم إلنتاااج

األفااراد وتقااوم وزارة التربيااة والتعلاايم العااالي بعماال مقاااب ت لهاام

المواد التعليمية في أفضل صورة.

واختيار األشخاص المناسبين والقادرين على تقديم الفائدة في مجال

ثامنا ً :توفير منصة خاصة لتجميااع جميااع المااواد المنتجااة ماان قباال

التعليم اإللكتروني من خ ل اندماجهم مع معلمين ذوي خبرة إلنتاج

المعلمين تحت إشراف المشرفين التربويين.

مااواد تعليميااة بكفااا ة عاليااة تسااهم فااي توصاايل المعلومااة للطالااب
بسهولة ويسر دون وجود فجوات أو مشاكل .وبذلك نكون قااد خففنااا

تاسعا ً :متابعة المواد المنتجااة وتقييمهااا أوالً بااأول ,ودراسااة أثرهااا
على الطلبة ومدى م

من نسبة البطالة العالية التي بل ت كما ذكرنا سااابقا ً  %49.1فضا

متها في توصيل المعلومات بشكلها الصحيح

عاان تشااجيع روا المنافسااة بااين المعلمااين وإعطااا األولويااة فااي
الترقيات لمن ينت أفضل المواد التعليمية.

والدقيق.

بلغ عدد المختصين في الحاسوب في جميع التخصصات

عاشاارا ً :كتابااة التق اارير والتوصاايات فيمااا يخااص المااواد المنتجااة

 6864فردا ً موزعين على التخصصات الفرعية كما في الشكل ()4

ورفعها للجهات المسؤولة.

والجدول ( )1الذي تم الحصول عليه من وزارة العمل في غزة:
الجدول ( :)1أعداد البطالة في كل فرع من تخصصات الحاسوب المختلفة وفق إحصائية وزارة العمل في غزة

][5

م

التخصص الفرعي من الحاسوب

عدد البطالة

1

تكنولوجيا المعلومات

2127

2

الوسائط المتعددة

1542

3

البرمجيات وقواعد البيانات

759

4

صيانة الحاسوب

497

5

صيانة األجهزة المكتبية

483

6

تصميم وتطوير صفحات الويب

461

7

شبكات الحاسوب والدعم الفني

320

8

نظم المعلومات الج رافية

298

9

تكنولوجيا األجهزة الطبية

152

100
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10

التكنولوجيا الحيوية

92

11

تكنولوجيا اإلسعاف

90

12

برمجيات الهواتف الذكية

43

نسبة البطالة في تخصصات الحاسوب
1.3%
0.6%

1.3%
4.3% 2.2%

تكنولوجيا المعلومات
4.6%
6.7%

30.9%

22.6%

الوسائط المتعددة
البرمجيات وقواعد البيانات

7.2%

صيانة الحاسوب

7.2%

صيانة األجهزة المكتبية

11.1%

تصميم وتطوير صفحات الويب
شبكات الحاسوب والدعم الفني
نظم المعلومات الجغرافية
تكنولوجيا األجهزة الطبية

الشكل ()4
قبل الموعد المقرر لذلك .قالت السيدة ين فلور لورفينك ،التي تعماال
 .3.2دور شززركات التكنولوجيززا ورجززاز امعمززاز مززن المجتمزز

في مدرسة تضم طلبة من خلفيات متنوعااة فااي روتااردام (هولناادا):

المحلي لي تقديم عروضهم لدعم مجاز التعليم الرقمي

"يتمثل أحد أكبر التحديات التي نواجهها في كيفية استمرار األطفال
بالتعلم"" .يضعنا تعليم األطفال فااي وضااع غياار مااؤا ط
ت أمااام خطاار

نظماااات اليونسااااكو بتاااااري  27يذار/مااااارس ناااادوتها

انسحاب الكثير ماانهم .وقالاات "البيئااة المنزليااة ال تساامح لهاام دائماا ً

اإللكترونيااة الثانيااة لتناااول االسااتجابة التااي يبااديها قطاااع التعلاايم،

بالمشاركة في الدروس" .وبدورها اتخااذت الحكومااة تاادابير لتااوفير

وخصصتها ألولئك الماارابطين فااي الخطااوط األماميااة فااي معركااة

أجهزة حاسوب محمولة واتصااال ال ساالكي باإلنترناات لألساار غياار

الحرص على استمرارية التعلم :فقد وصل عدد المعلمين المتااأثرين

المتصاالة بالعااالم الرقمااي ،بينمااا يحاارص معلمااو مدرسااتها علااى

من األزمة الراهنة إلى  63مليااون معلام مااوزعين فااي  165دولااة،

التواصل مع أوليا األمور أسبوعيا ً للمتابعة معهم.

فض ا ً عاان بقيااة العاااملين فااي قطاااع التعلاايم .وقااد ضاامت الناادوة

][6

وفي العديد من بلدان جنوب غرب يسيا وأفريقيااا جنااوب الصااحرا

مشاركين جاؤوا من مناطق مختلفة ،وسلطت الضو على مجموعة

الكبرى ،ال يمتلك سوى  ٪20أو أقل من األساار اتصاااالً باإلنترناات

واسااعة ماان القضااايا ،بااد ا ً ماان تزويااد المعلمااين بالتاادريب والاادعم

في المنزل ،ناهيااك عاان نقااص أجهاازة الحاسااوب الشخصااية .وفااي

ال زم وانتها ً بمعالجة التحدي المتمثل في توفير التعليم عن بعد في

بيرو ،أفاد الساايد كااروزادو ساايلفيري أن " ٪35فقااط ماان المعلمااين

المناطق النائية أو الريفية التي تفتقر إلى اتصال قااوي باإلنترناات أو

لديهم إمكانية االتصال باإلنترنت باستخدام أجهزة الحاسوب" .لذلك

ال تمتلكه على اإلط ق .روى المشاركون كيف باغتهم قرار إغ ق

اختارت الوزارة استخدام حلول منخفضة التقنية مثل قنااوات التلفاااز

المدارس على حين غفلة .ففي أوغندا ،أعد المعلمون حزما ً مدرسية

واإلذاعة لبااث الفصااول الدراسااية والمااواد التعليميااة للطا ب ،إلااى

ليصطحبها الطلبة إلى منازلهم خ ل يوم واحد .وفي هولندا ،تحااول

جانب المنابر التعليمية عبر اإلنترنت على غرار موقااع "الااتعلم فااي

الماانه بأكملااه إلااى الاانمط الرقمااي فااي غضااون  48ساااعة .وفااي

المناازل" ( .)Aprendo en casaوفااي الكاااميرون ،أفاااد الاادكتور

الفلبين ،اضطرت وزارة التربية إلى فااتح منباار التعلاايم اإللكترونااي
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مايكاال نكااوينتي نياادونفاك ،المشاارف التربااوي لعلااوم الحاسااوب

المسؤولية االجتماعية ،وفي إطار نشر الثقافة المجتمعية اإليجابيااة.

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في وزارة التعليم األساسي ،أن

وأشار شقورة إلى َّ
أن مبادرة شركته تقوم على مبدأ مشاااركة وزارة

نساابة  ٪ 25-20فقااط ماان المعلمااين لااديهم إمكانيااة الوصااول إلااى

التربيااة والتعلاايم فااي إنشااا "نظااام إلكترونااي للتعلاايم عاان بُعااد".

اإلنترنت.

وبحسب شااقورة فا ن فكاارة المبااادرة تقااوم علااى إنشااا نظااام تعلاايم

][6

السؤال اان ,هو كيف يمكن للمجتمع المحلي تقديم العون

إلكتروني يخدم الطلبة بكل المراحل التعليمية ،من خ ل إعداد مواد

والمساعدة لدعم أبنا شعبهم أمام هذه التحديات؟ الجااواب :هااو ماان

وفيديوهات يستطيع الطالب الوصول لها من خ ل حسااابه الخاااص

خ ل مبادرات من رجااال األعمااال ووجهااا البلااد والقااادرين علااى

والعودة لها في كل وقت بحيث تساهم وتساعد الطالب على مراجعة

بذل ما لديهم للتباارع باااألموال لشاارا أجهاازة الحاسااوب والمعاادات

دروسهم في أي وقت والسيما حال ت يبه عن درسه.

] [8

ال زمة للتواصل اإللكتروني خاصااة لألساار الفقياارة التااي ال تملااك

أيضاً ,شركة  Century Techالبريطانيااة ،التااي تعماال

قااوت يومهااا ,والقاااطنين فااي المناااطق النائيااة التااي يصااعب وجااود

في مجال الذكا االصطناعي ولها برنام ذاتي التش يل يستطيع أن

إنترناات فيهااا أو ال تتااوفر فيهااا الكهربااا  .فض ا عاان ذلااك يمكاان

يحااادد ماااواطن الصاااعوبة التاااي يواجههاااا الطا ا ب وأن يااادعمهم

لمؤسسات وشركات التكنولوجيا تقديم المساعدة والمبادرات كما هو

بالمحتوى المناسب للت لب على هااذه الصااعوبات .كمااا تقاادم شااركة

الحااال فااي فلسااطين حيااث أطلقاات شااركة "ك ا ودي تكنولااوجي"

المفكرون الص ار منصات وحلوالً رقمية متقدمة تهدف إلى تحسين

لتكنولوجيا المعلومات مبادرة فريدة من نوعها تعاونية مجانيااة فااي

النتائ التعليمية .كما أنها تهدف إلااى مساااعدة المعلمااين علااى إدارة

إطااار المسااؤولية االجتماعيااة  ،فااي سااياق الجهااود الهادفااة لتخطااي

فصولهم الدراسية عن بُعد .وفي ااونة األخيرة ،قدَّم مركز الشارقة

أزمة توقف المسيرة التعليمية التي قد تطول على وقع ارتفاع أعاداد

لريادة األعمال (شااراع) منحاةً بقيمااة  100ألااف دوالر إلااى شااركة

اإلصااابات بااالفيروس .للتعاماال مااع تعليااق الدراسااة فااي الماادارس

"المفكرون الص ار" الناشئة األردنيااة لتعزيااز تطااوير أعمالهااا فااي

والجامعات الفلسطينية ،تقوم على إنشااا نظااام الكترونااي محوسااب

اإلمارة .كما حصلت شركات «بوبو» و«ناراتيفا» و«المنتور.نت»

للتعليم عن بُعد ،بهدف تقديم حصص دراسية مصورة يوميااة خا ل

على منحة بقيمة  20ألف دوالر لكل منها .وفي إطار التركيز علااى

العطلة اإلجبارية التي دخلاات بهااا الماادارس الفلسااطينية لماادة شااهر

تمكين المعلمين ،تأسست منصة  Teacherlyاإللكترونية للمعلمااين

تجنبا ً النتشار فيروس كورونا.

فااي المملكااة المتحاادة البريطانيااة التااي تقاادم خاادماتها فااي أوروبااا

نسااقت وزارة االتصاااالت وتكنولوجيااا المعلومااات مااع

ومنطقااة الشاارق األوسااط وشاامال أفريقيااا ،وتتاايح هااذه المنصااة

الشااركات العاملااة فااي مجااال تكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت،

للمعلمااين فرصااة العماال التعاااوني ،ممااا يعاازز التوجيااه والتاادريب

وأبرزها مااذكرة التفاااهم مااع شااركة االتصاااالت لرفااع ساارعة خااط

المتبادل بين مجتمع المعلمين.

] [9

النفاذ ومضاعفتها لدى جميع المشااتركين بشااكل مجاااني طيلااة فتاارة

وفيمااا يخااص الكهربااا  ,أطلااق مجموعااة ماان رجااال

الطوارئ ،فض عن قيام بعض شااركات اإلنترناات األخاارى بحااذو

األعمال والخبرا في مجال الكهربا واإلدارة واالقتصاااد وممثلااين

الخطوة ذاتها ،إلتاحة الفرصة أمام الطلبة واألكاااديميين ل سااتمرار

عاان منظمااات المجتمااع الماادني الفلسااطيني فااي قطاااع غاازة اليااوم

بالتعليم اإللكتروني.

"المبادرة الوطنيااة لاادعم قطاااع الكهربااا " .أتااى ذلااك بعااد اجتماااع

] [7

بدوره ،أوضح المدير التنفيذي في «ك ودي تكنولوجي»

موسع دعت له سلطة الطاقااة الفلساطينية إلشااراك كافااة القطاعااات

م .إبراهيم شقورة أن المبادرة التي أطلقتها شااركته تااأتي فااي سااياق

المجتمعية في الرؤى والمساعي الهادفة إليجاد حلااول دائمااة ألزمااة

المسااؤولية االجتماعيااة فااي ظاال األزمااة التااي تعانيهااا األراضااي

الكهربا في غزة واالستفادة من األفكار والخبرات الوطنيااة إليجاااد

الفلسطينية ،بسبب انتشار وتفشي فيااروس كورونااا (كوفيااد – .)19

حالة من المساندة الشعبية والحاضاانة المجتمعيااة لإلسااراع بمعالجااة

وأوضاااح شاااقورة أن شاااركة كااا ودي تكنولاااوجي لتكنولوجياااا

كل المشاكل الحالية وفق رؤيااة وطنيااة متكاملااة تأخااذ فااي االعتبااار

المعلومااات منااذ اللحظااة األولااى إلعاا ن تعليااق الدراسااة بساابب

إيجاد حلول سريعة وأخرى استراتيجية ألزمااة الكهربااا فااي غاازة.

إصابات كورونا في فلسطين أخذت علااى عاتقهااا تحماال المسااؤولية

وحضر اللقا مجموعة من رجال أعمال ورؤسا مؤسسات وطنيااة

إلى جانب جميع القطاعات والهيئات الحكوميااة واألهليااة فااي إطااار
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وكل البرام ال زمة إلنتاج المحتوى الرقمي.
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 .2دعوة لوزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل للتكاااتف
والتعاون لحل مشكلتين في ين واحد ،وهما إنتاج محتوى رقمي

 .3النتائج

ومشكلة البطالة.

 .1تقع المسؤولية في توظيف التدريب من أجل التعليم الرقمااي

 .3ال بد أن يطلع المشرفون التربويون على المواد التي ينتجهااا

على مؤسسات التدريب ووزارة التربية والتعليم العالي.

المعلمون بالتعاون مع مختصي التكنولوجيا ألن الهدف هو

 .2يمكن عقد الدورات التدريبية عن بعد أو في قاعات محاادودة

توصيل المعلومة للطالااب بشااكلها الصااحيح والسااهل ولااي

العدد من األشخاص بحيث تكون المسافة بين كل شخص ويخر

الهدف إنتاج مواد فقط.

حسااب البروتوكااول الصااحي المتعااارف عليااه لمواجهااة

 .4تشجيع المؤسسات التكنولوجية وشركات الحاسوب لتقديم يد

كورونا.

العااون ألبنااا شااعبهم وخاصااة الفقاارا ماانهم ماان خا ل تااوفير

 .3أهمية تحديد ما يحتاجه المعلمون من مهااارات رقميااة تاادعم

أجهزة

إنتاج محتوى رقمي.

الحواسيب.

 .4األعداد الكبيرة من خريجي التكنولوجيا على بند البطالة في

 .5دعوة لرجال األعمال واألثريا من المجتمع المحلااي لتقااديم

قطاع غزة.

المساعدة للطلبااة والساايما الااذين يسااكنون فااي أماااكن نائيااة ماان

 .5في أفريقيا جنوب الصااحرا الكباارى لاام يتلااق سااوى %64

حيث

ماان معلمااي المرحلااة االبتدائيااة و %50ماان معلمااي المرحلااة

توفير كل ما يلزم من كهربا أو شاابكات إنترناات أو أجهاازة

الثانوية

حواسيب وغيرها.

الحد األدنى من التدريب( .الملحق)

 .6يمكن للمجتمع المحلي مساعدة الطلبة بتوفير المااال لطباعااة

 .6ال غنى عاان التعلاايم الوجاااهي ،ولكاان يبقااى التعلاايم الرقمااي

مواد الااتعلم الااذاتي التااي تنتجهااا وزارة التربيااة والتعلاايم العااالي

إسعافا ً جيدا ً للوضع الراهن ,وكمااا يقولااون شااي أحساان ماان ال

كحل

شي .

بديل لمن ال تتوفر لديهم المقومات األساسية للتعلم عن بعد.

 .7الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المحلي لتوفير الدعم ألبنا
شعبهم والسيما رجال األعمال واألثريا منهم.

 .5االستنتاجات

 .8أهميااة تشااارك مؤسسااات التكنولوجيااا مااع المياادان لحاال
األزمة.

من المهم جدا ً لكل معلم أيا ً كان تخصصه أن يكااون لديااه
حزمة تكنولوجية لي

لمجرد الثقافة بل لممارستها بشكل يومي فااي

الحياااة العمليااة والعلميااة وهااذا يقااع علااى عاااتق كليااات التربيااة فااي

 .4التوصيات

الجامعات ،بأن تعيد النظر في المساقات المطروحة بما يتناسب مااع

 .1دعااوة لااوزارة التربيااة والتعلاايم العااالي لتكثيااف التاادريب

حاجة الطالب المعلم وما سيصادفه بعد التخرج من ظااروف طارئااة

اإللكتروني سوا عن بعد أو بشكل وجاهي بحيث ي طااي جميااع

تحدث في الميدان.

المعلمين
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يمكن تش يل أكبر عدد من الشباب الذين على بند البطالة

ب مكان المجتمعات االكتفا ذاتيا ً بكل شي لو كان هناااك

بهاادف إكسااابهم الخباارة وحصااولهم علااى عائااد مااادي ولااو بشااكل

وازع وطني وديني لكل فرد من أفااراد المجتمااع ووعااي كاماال ماان

مؤقت.

وجها البلد ورجال األعمال.

 .6ملحق
موجز سياساتي :التعليم أثنا جائحة كوفيد –  19وما بعدها
2020

يب/أغسط
األمم المتحدة

الشكل  :1فجوة التمويل الالزم لتحقيق الهدف  4من أهداف التنمية المستدامة قبل كوفيد19-
(بماليين الدوالرات)
•

إح ارز تقدم أبطأ من المتوقع

•

عدد من الطالب أكبر من المتوقع

•

ارتفاع الوحدة من التعليم

•

توفر المزيد من البيانات

•

وقت أقل لتحقيق الغايات

فجوة
التمويل

ميزانية
التعليم

مجموع االحتياجات
من التمويل

فجوة
التمويل

ميزانية
التعليم

مجموع االحتياجات
من التمويل

التوقعات المتعلقة بتكلفة التعليم

التوقعات المتعلقة بتكلفة

لعام  2020قبل جائحة كوفيد19-

التعليم لعام 2015

المصدر :التقرير العالمي لرصد التعليم الصادر عن اليونسكو ( .) 2020الحقائق الجديدة المتعلقة بالتعليم المتأثرة بتوقعات تكاليف جائحة كوفيد19-

في أفريقيا ,وال سيما في منطقة الساااحل ,جااا ت حاااالت

تكااااااااافل استمرارية التعلُّم في المنزل .ومان شااأن وجودهااام في

إغ ق المدارس عالى الصعيد الوطني بسابب جائحة كوفيد 19-في

المااانزل أيض اا ً أن يااازيد ماان تعاااقُّد الوضااع االقتصاااااادي ابااائهم

وقت كان فيه عدد كبير جدا ً من المدارس م لقاا ً بالفعاال لعاادة أشااهر

وأمهاااتهم الااذين يتعااين علاايهم إيجاااد حلااول لااتوفياااااار الرعايااة أو

بساابب انعاادام األماان البااالغ أو االض ارابات أو المخاااطر المناخيااة.

لتعويض خسارة الوجبات ال ذائية المدرسية.

وتااؤدي جائحااة كوفاااااايد 19-إلااى تفاااقم وضااع التعلاايم فااي أفريقيااا

وثمة قلق متزايااااااااد من أنه في حاالة عدم تقديم الدعاام

جنوب الصحرا الكبرى حيث كااان يعاايا ,قباال الجائحااة 47 ,فااي

الم ئاام لهااؤال الطا ب ,فا نهم قااد ال ياااااااااعودون إلااى المااادارس

المائة من أطفال العالم الموجااودين خااارج الماادارس البااالغ عااددهم

أبادا ً] .[2ومااااااان شأن ذلااك أن يزيااد ماان مفاقااااااااااااااامة التفاااوت

 258مليون طف ً ( 30فااي المائااة ماانهم بساابب النزاعااات وحاااالت

القائمة بالفعاااال ,وقااد يعاااك

مسااار التقاادم المااااااااااااااحرز بشااأن

الطوارئ) [.]1

الهاادف  4وغاااايره ماان أهااااداف التنميااة المسااتدامة] ,[3فضا ً عاان

وفي نظم التعليم األكثر هااشاشة ,سيكون لهااذا االنقااطاع

مفااقمة أزمة التاااعلُّم القائمة بالفعل[ ,]4ويااؤدي إلااى تااااآكل الاااقدرة

في السنة المدرسية تأثاير سلبي غير متناسب على الت ميااذ األكثااار

االجتماعيااة واالقتاااصادية علااى الصاامود فااي صفااااوف ال جئااين

ضاااعفاً ,الاااذين يواجاااااااهون محدودياااة فاااي الظاااروف التااااااااي

[ ]5

والمشردين .
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كافط للتعلم .وال تراعي استراتيجيات التعلم عن بعد دائما ً األطفال

تأثر قطا التعليم والتدري على جمي المستويات

ذوي اإلعاقة الذين كانوا مهمشين بالفعل قبل تفشي المرن[.]10

كان من نتاائ حالة اإلرباااك التي سببتها أزماة كاااااوفيد

أما األطاافال ال جئون والمشردون قسرا ً ف نهااام

–  19للااحياة اليوماية أن مااا يصاال إلااى  40مليااون طاااافل فاااااااي

يزدادون تهميشا ً وحرمانا ً من الحصول على خدمات الدعم المقدمة

جميع أنحا العالم قد فاااتتهم فاارص التعلاايم فااي مرحلااة الطااااااافولة

من المدارس ,مثل الوجبات المدرسية وبرام الدعم النفسي –

المبكرة فااي الساااانة الحرجااة السااابقة للتعلاايم المدرسااي] .[6وهااااكذا

االجتماعي .وأكثر ط ب العلم ضعفا هم أيضا ً من بين أولااااائك

فقاادوا التواجااد فااي بياااااااااائة محفاازة وثريااة ,وفاتااااتاااااهم فاارص

الذين لديهم مااهارات رقمية ضاعيفة ومن أقلاهم قدرة على

للتعااالم ,والتفاعاال االجاا ااتماعي ,باال والحااااصول علاااااااى القاادر

الوصاول إلى ما يلزم من معدات وموصولية من أجل االستفادة من

الكافي من الت ذية في بعض الحاالت .ومن الماارجح أن يااؤدي ذلااك

حلول التعلم عن بعاااد التي يتم تنافيذها أثنا إغ ق المدارس .وفي

إلااى اإلضااارار بنمااائهم الصاحااي فااي األجااال الطوياال ,وال سااايما

نصف البلدان األوروبااااية الاا  21التي خضعت للدراسة ,قل

األطفال الذين ينتااااامون إلاااااى أسر فقيرة أو محرومة].[7

احتمال حصول ت ماايذ الصف الرابع من ذوي الخلفيات

وأبارزت األزمة بعاض مواطن الضعف في نظم التاعليم

االجتماعية–االقتصااادية األدنى على خدمات االتاصال باإلنترنت

والتااادريب في المجال التقاني والمهنااي ,بما فاااااي ذلك انااخفان

بمقدار النصف مقارنة بأقرانااهم األوفر حظا ً[ .]11وتقل نسبة بيوت

مسااتويات الرقااامنة وأوجااه القصااور الهياااكلي الااااتي طااال أمااادها.

األسر المعيشية األشد فقااااارا ً التي يوجد بها كهربا عن  10في

وأدت حاااالت التااااعطل التااي شااااااهدتهاااااا أماكاااان العمااال إلااى

المائة في  7من البلدان ذات الدخل المنخفض.

صعوبة تناااافيذ مناااااظومات التلااامذة الصااناعية وتطاااابيق أساااليب

وال يجيد كاثير من ط ب العلم ل ة التدري

التعلم القاااااائمة علااى العماال ,وهااي عنااااااااصر أساسااية ألي نظااام

فااي البلاادان

النامياااة ,وال سااايما أصا ا رهم سااانا ً والمااااانتمون إلاااى جماعاااات

تقاااااااني ومهني مؤد لوظااائفه ومتجااااوب مع متطلبات السوق.

األقليات[ ]12وحتى عندما يتمكنون من الوصاول إلى محتوى يمكنهم

وبياانما أتيح التعاالم عبر اإلنترنت في القاااااااااطاع

فاهمه ,ف ن الظروف المعايشية ,والضا وط االقتصااادية ,وانخفااان

الفرعااااي للتعااليم العالي بشااااااااكل عام من خاااااااا ل

الماااستوى التعليمي للوالدين ,بما فااي ذلااك المااااااااهارات الرقميااة,

المحاااضارات المساجلة ومنصااات اإلنتااارنت ,أرجأت بعااااااض
الجامعات التاااعلم والتدريا

صفحات 109-96

تؤدي إلى عدم استفادة العديد ماان األطاااااافال ماان البيئااة المسااتقرة

حتى إشاااااااااااعار يخر ,بسبب

والدعم التعليمااي ال زمااين للتاااااكيف مااع هااذه األناااااااماط الجدياادة

النقص في البانى التحتية لتااكنولوجيا المعاالومات ال زمة لكل من

للتااااادري  .ومااااان المااااارجح أن األطفاااااال ذوي الخلفااااااااايات

الطا ب والمعلمين .وال تاازال هناك تساااااااؤالت أيضا ً حول

االجتااااااماعية-االقتصااادية الاادنيا فااي معظاام البلاادان األوروبيااة ال

كيفية الموا مة بين الفصول الدراسية والجااااداول الزمنية

تتوافر للواحد منهم فرص القااارا ة ,أو غرفة هادئة ,ودعم للوالدين

األكااديمية ,حيث تم بنجاا تنفيذ بعض البرام على اإلنترنت ,بينما

أثنااا إغ ا ق الماادارس .وفااي البااااالدان ذات الاادخل المناااااااخفض

تعذر تنفيذ البعض ااخر.

والشريحة العاليا من البلدان المتوساااااطة الدخل ,يتلقى األطفال في
األسر المعاايشية األكثر فقرا مساعدة أقاال بكثياار فااي أدا واجباااتهم

تفاقم أوجه التفاوت لي الحصوز على لرص التعلم

المنزلية[ .]13ومن المتوقع أن يكون الفاقد في الااتعلم كباااااااايرا ,فااي

أخفق ما يقدر بنااحو  40في المااائة من أشد البلااادان

األجلين القصير والطويل .وتشير تقديرات الباحثين في كندا إلااى أن

فقرا ً في دعم ط ب العلم المعارضين للخطر خ ل أزمة كوفيد19-

الفجوة في المهارات االجتماعية-االقتااصادية يمكن أن تزيد بااأكثر

[ ,]8وتظهر التجارب الساابقة أن ثماااة مي ً إلى إغفال أوجه

من  30في المائة بسباااب الجائحة[.]14

التفاوت في التعليم وانعدام الماساواة بين الجنسين في جهود
التصدي لتفشي المرن[ ,]9ويمكن أن تؤدي األعمال المنزلية
أيضاً ,وخاصة تلك التي تقوم بها الفتيات ,والعمل المطلوب إلدارة
األسر أو المزارع ,إلى الحيلولة دون حصول األطفال على وقت
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الجهود المبذولة لتعايا التعلم الشامل

صفحات 109-96

أموال نقدية يمكن لألسر استخدامها لشرا المواد ال ذائية أو غيرها
من الااامواد األساسااية .وقااد تاام الوصاول إلااى حااوالي  6.9م يااين

مااع اعتماااد الاادول لممارسااات الااتعلم عاان بعااد ,يواجااه

طالب في  45بلاادا ً منخاااافض الاادخل منااذ بدايااة األزمااة وتزوياادهم

الطاا ب ذوو اإلعاقااة عقباااات بساابب االفتقااار للمعاادات ال زمااة

بحصص إعاشة ل ساته ك المنزلي من قبل الحكومااات باادعم ماان

والوصااول إلااى اإلنترناات والمااواد المراعيااة الحتااااياجات ذوي

منظومة األمم المتحدة[.]16

اإلعاقة والدعم الذي من شأنه السماا لهاام بمااتابااعة الباارام عباار
اإلنترنت .وتقوم بعض البلدان بتطاوياار األدوات والموارد للط ب

دعم احتياجات المعلمين

ذوي اإلعاقة وابائهم وأمااهاتهم .ويتطلااب ذلااك تحااسين خاصاايات
االستخدام الميساار لااذوي اإلعاقااة ,مثاال الساارد الاااصوتي والفيااديو

منذ بداية الجاائحةُ ,كلاف الماااعلمون علااى الفااور بتطيااق

بلاااا ة اإلشااارة والاااانص المبسااط ,فضاا ً عاان تااوفير األجهاااازة

طرائق التعالم عن بعااد ,وغالباا ً ماان دون توجيهااات أو تاادريبات أو

المااساعدة ,وتوفااير ترتيبات تيسيرية معقولة فااي بعااض الحاااالت.

موارد كافيااة .وكمااا يشااير الشااكل  ,2كااان هااذا هااو الحااال فااي كاال

وللوصول إلى األطاافال الاا  700من ذوي اإلعااااقة المسااجلين فااي

مساتويات التعليم .وفي العديد ماان السااياقات ,انتقاال تقااديم التاااطوير

مخيمي األزرق والزعاتري ل جئين في األردن عالى سبايل المثال,

الماااهني للمعلمين إلى شاابكة اإلنترنت أو عبر الهاتاااف وتطبيقااات

تمثل أحد االبتكارات باساااتخدام أقنعااة شاافافة ,كااي يااتمكن األطفااال

الفيااديو ,ولكاان المعلمااين المهمشااين ربمااا فاااتتهم فرصااة تلقااي هااذا

الصم من قرا ة الشفاه.

[ ]1 5

الدعم .وأصباااحت تطباااااايقات اجتماع الصاافوف والتراساال عباار

وتااؤثر النتااائ السلباااية لإلغ اا ق المطااول بشااكل غياار

اإلنترنت أدوات مفيدة وطرقا جديدة للتواصل مع الط ب والمجتمع

متناسب على األطفال المشردين .وهذا الوضع غير مااااستقر بصاافة

التعليمي .وكان المعاالمون حول العالم غير جاااهزين إلى حااد بعيااد

خاصة بالنسبة للفتايات ,ومعظمهاان أكثاار عرضااة لخطاار التسااارب

لدعم استمرارية التعلم والتكيف مااع منهااجيات التاااادري

الجدياادة.

بشااكل دائاام .واستاااااجابة لااذلك ,اتخااذت مفوضااية األماام المتااااحدة

وفي أفريقيااااا جناااوب الصااحرا الكباارى ,لاام يتاالق سااوى  64فااي

لشااؤون ال جااائين تداباااير لضاامان حصااول األطفااال والشااباب

المائة ماان معلمااي المرحلااة االبتدائيااة و 50فااي المائااة ماان معلمااي

المشردين على بدائل للتعلم عن بعد في إطار االستاجابات الوطنيااة,

المرحلة الثانوية الحااد األدنى من التدريااب ,الذي غالبا ً ما ال يشمل

وقدمت التدريب الصااحي للمعلمااين وأنااااااشطة التوعيااة المجتمعيااة

المهااارات الرقااامية األساسااااااية[ .]17وحتااى فااي الساااياقات حيااث

المتعلقة بكوفيد ,19-إلااى جانااب قيامهااا فااي الوقاات نفسااه بتااحسين

تتوفر بنية تحتية وموصولية كااافيتيتن ,يفتقاار الااااعديد ماان المااربين

مرافق المياه والصرف الصحي في أماكن التعلم وحولها.

إلى أبااساط مهارات تكنااااولوجيا المااااعلومات واالتااااصاالت ,ممااا

وقااد قااام أكاااثر ماان  70بلاادا ً بتكييااف باارام الت ذيااة

يعاني أنهام سيواجاهون صعوالت في تطااورهم المهنااي المستاااامر,

المدرسااية لماااااااواصلة دعاام األطاااااااافال أثنااا إغا ق الماادارس.

ناهيك عن تيسير التاعلم الجيد عن بعد[ .]18وقد أبرزت أزمة كوفيد-

ويقدم نحو  50بلدا ً لألطفااال وأسارهم حصااص إعاشااة ل ساااته ك

 19أن تثقيف المعلمين ,األولي وأثااانا الخدمة على السوا  ,بحاجة

المنزلااي بأشااكال مخاااااتلفة ,بمااا فااي ذلااك ماان خ ا ل إيصااااااااال

إلى إص ا لتدريااب المعلمين بشكل أفضل علااى اسااتخدام أساااليب

وجااااابات الطعااام اليوماااااااية وتااوفير حصااص اإلعاشااة الشااهرية

جديدة لتقديم التعليم.

المعبأة مسبقا .وقد اختارت  22دولااة اسااتبدال الوجااابات بقسااائم أو
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صفحات 109-96

طلب منهم مواصلة التدريس ,حسب المستوى التعليمي وأسلوب
الشكل  :2نسبة المعلمين الذين ُ
التعلم عن بعد (النسبة المئوية للمتأثرين حسب المجموعة)

مرحلة التعليم الثانوي

عبر اإلنترنت

مرحلة التعليم اإلعدادي

 عبر الهاتف المحمول

مرحلة التعليم االبتدائي

 دعم التعلم عبر التلفزيون /اإلذاعة

مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي

 مواد تصطحب إلى المنزل /مطبوعات ورقية

المصدر :مسح اليونسكو – اليونيسف – البنك الدولي ,أيار/مايو – حزيران/يونيه.2020

متاح على العنوان الشبكي.http://tcg.uis.unesco.org/survey-education-covid-school-closures :

]" [4تعرف على فيروس كورونا المستجد ،والتدريب االلكترونااي
االون ين كحل فعال الستمرار خطط التطااوير" ,أكاديميااة أي

 .7المراج

بي إس للتدريب] .موقع إنترنت[:

] [1خايمي سافيدرا ,التعليم في زماان فيااروس كورونااا :التحااديات

https://ibsacademy.org/article-32-online-training-

والفرص ,مدونات البنك الدولي ,مارس] .2020 ,موقع إنترنت[:

solution-for-viruscorona.html

https://blogs.worldbank.org/ar/education/education

] [5وزارة العمل ,2020 ,في مدينة غزة ,فلسطين.

al-challenges-and-opportunities-covid-19pandemic

]" [6ندوة إلكترونية بشأن كوفيد :19-المعلمااون علااى مشااارف
عالم جديد يتصدرون فيه الخطااوط األماميااة للتعلاايم" ,اليونسااكو,
مارس] .2020 ,موقع إنترنت[:

] [2عماارو محمااد ,تااداعيات أزمااة كورونااا علااى قطاااع التاادريب
والتوجه إلى التعليم عن بعد ,عربي  ,22يوليو] .2020 ,موقع

https://ar.unesco.org/news/ndw-lktrwny-bshn-

إنترنت[:

kwfyd-19-lmlwmwn-mshrf-lm-jdyd-ytsdrwn-fyhlkhtwt-lmmy-lltlym

https://22arabi.com/%D8%AA%D8%AF%D8%A
7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

]" [7ورشااة عماال تناااقا فاعليااة التعلاايم االلكترونااي بمؤسسااات

%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

التعليم العالي خ ل جائحة (كورونا(" ,دنيااا الااوطن ,ساابتمبر,

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%

] .2020موقع إنترنت[:

86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/

%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

09/17/1367938.html

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8
%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88/
] [3الجهاز المركزي لإلحصا الفلسااطيني ,2020 ,مدينااة غاازة,
فلسطين.
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 شركة في غزة تطلق مبادرة لدعم التعلاايم..[ "لمواجهة كورونا8]

 الهوامش لي الملحق.8

:[ ]موقع إنترنت.2020 , مارس, الرسالة,"عن بعد

[1] UIS 2019 Fact Sheet no. 56,
available at
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/
new-methodology- shows-258-million-chil-drenadoles cents-and-youth-are-out-school.pdf.

https://alresalah.ws/post/214467/%D9%84%D9%8
5%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A
9%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%

يشير مقال صدر مؤخرا ً في مجلة" إيكونوميست "إلى
[2]
 بعد حاالت اإلغ ق والحجر،حاالت شهدت إجبار الفتيات
 على الزواج،الصحي
 متاا، مما في خطر عدم العودة أبدا ً إلى المدارس،أو الحمل
:على العنوان الشبكي
https://www.economist.com/intrnational/2020/07/1
8/school-closures-in-poor-ountries-could-bedevastating.

D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1
%D8%A9-

[ تهدد انقطاعات الخدمات المتصلة بفيروس كورونا بعك3]
مسار التقدم المحرز على مدى عقد فيما يتعلق باألطفال والنسا
الحوامل في
: انظر.مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية
 متاا على،"UNICEF, “Children, HIV and AIDS
:العنوان الشبكي
http://data.unicef.org/resources/children-hiv-andaids-how-will-progress-be-impacted-by-covid-19.

%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84
%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%AF

 ماان: شااركات التكنولوجيااا التعليميااة الناشاائة,[ شاايما الناااظر9]
:[ ]موقع إنترنت.2020 , أبريل,wamda ,الكمالية إلى الضرورة

 مليونا من األطفال والشباب258  كان هناك،[ قبل الجائحة4]
 كما أن،في سن المدارس االبتدائية والثانوية خارج المدارس
انخفان جودة
التعليم أدى إلى أن الكثيرين من الملتحقين بالمدارس لم
: انظر.يتعلموا سوى النذر اليسير
" World Bank, “The COVID-19 Pandemic: Shocks
to education and policy responses
:متاا على العنوان الشبكي
https://www.worldbank.org/en/topic/education/pub
lication/the-covid19-pandemic-shocks-toeducationand-policy-responses.

https://www.wamda.com/ar/2020/04/edtechstartups-perk-necessity-arabic
,"[ "إط ا ق المبااادرة الوطنيااة لاادعم قطاااع الكهربااا ب اازة10]
:[ ]موقع إنترنت.2020 , سبتمبر,الرأي
https://alray.ps/ar/post/220256/%D8%A5%D8%B
7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8
%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-

]5[The United Nations Refugee Agency
(UNHCR), “Stepping Up – Refugee education in
crisis”,
2019,
available
at
https://www.unhcr.org/steppingup.

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%
86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

]6[UNICEF, “Childcare in a global crisis: the
impact of COVID-19 on work and family life”,
available at
https://www.unicef-irc.org/article/2027-40million-children-miss-out-on-early-education-incritical-pre-school-year-due-to.html.
 على19 _أثر كوفيد: " موجز سياساتي،[ األمم المتحدة7]
_: متاا على العنوان الشبكي،"األطفال
https://unsdg.un.org/sites/default/files/202004/160420_Covid_Children.Policy_Brief.pdf.

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%
B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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[8]
UNESCO, Global Education Monitoring
(GEM) Report, 2020: Inclusion and education: all
means all, 2020, available at
https://unesdoc.unesco.org/.ark:/48223/pf0000373
718

WFP, “Global monitoring of
[16]
school meals during COVID-19 school closures”,
available at https://cdn.wfp.org/2020/schoolfeeding-map

[9]
IIEP-UNESCO, “COVID19 school closures: Why girls are more at risk”,
available at http://www.iiep.unesco.org/en/.covid19-school-closures-why-girls-are-more-risk-13406

International Task Force on Teachers for
Education 2030, “COVID-19: A global Crisis for
Teaching
[17]
and Learning”, available at
https:// teachertaskforce.org/knowledge-hub/covid19-global-crisis-teaching-and-learning.

 على- 19 أثر كوفيد: " موجز سياساتي،[ األمم المتحدة10]
:األطفال "متاا على العنوان الشبكي
https://unsdg.un.org/sites/default/files/202004/160420_Covid_Children_Policy_Brief.pdf

[18]
UNESCO, “Education Sector Issue Note 2.2”,
available at

European Commission, “Educational [11]
inequalities in Europe and physical school closures
during Covid19”, available at
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/fairness_pb
2020_wave04_covid_education_jrc_i1_19jun2020
.pdf

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00003733
38/PDF/373338eng.pdf. Multi

.UNESCO, GEM Report, 2020 [12]
UNICEF, “How involved are parents in
[13]
their children’s learning? MICS6 data reveal
critical insights”, available at
https://blogs.unicef.org/evidence-foraction/parental-involvement-childrens-learning

Catherine Haeck and Pierre Lefebvre, [14]
Program for International Student Assessment
(PISA), “Pandemic school closures may increase
inequality in test.scores”, Working Paper No. 2003,June 2020, available at
https://grch.esg.uqam.ca/wpcontent/uploads/sites/82/
Haeck_Lefebvre_GRCH_WP20-03-5.pdf
UNESCO, GEM Report, 2020, available at [15]
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00003737
18. Janet
Lennox and Wongani Taulo, “Three innovative
responses to COVID-19 that have removed
barriers to
learning for the most marginalized”, World
Education Blog, available at
https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/07/1
3/ three-innovative-responses-to-covid-19-that-
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