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المصدر: حسابات اليونيسف بناًء على الرصد العالمي لليونسكو إلغالق المدارس ، ووحدة مهارات التعلم األساسية لليونيسف MICS ، ومؤشر فقر التعلم لليونسكو والبنك الدولي. تشير عبارة “يمكن 
قراءة نص بسيط” إلى “واحد مطروًحا منه معدل فقر التعلم” ، مما يعكس مستوى القراءة في المرحلة االبتدائية المتأخرة ؛ البلدان المميزة بعالمة * تشير إلى معدل مهارة القراءة األساسي ، 

الذي يعكس مستوى القراءة في الصف األول )للبلدان التي ال تتعلم بيانات فقر التعلم(.

في المتوسط ، تم إغالق المدارس في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا بالكامل لمدة 25 أسبوًعا ، اعتباًرا من 28 فبراير 2022 ، وفًقا 

لرصد اليونسكو العالمي إلغالق المدارس. بحلول نهاية فبراير 2022 

، شهد ما يقرب من نصف البلدان المستفيدة من برنامج اليونيسف 

)9 من 20 دولة( في المنطقة فترات إغالق كامل للمدارس بما يتجاوز 

المتوسط العالمي البالغ 20 أسبوًعا. تتراوح المدة اإلجمالية إلغالق 

ا( من 7 أسابيع في جيبوتي  المدارس )المغلقة بالكامل والمغلقة جزئيً

إلى 81 أسبوًعا في الكويت. فقد تالميذ المدارس في المنطقة 100 

مليار ساعة من التعلم الشخصي.

ما قبل فيروس كورونا، وبين البالد التي لديها بيانات متوفرة، تراوحت 

نسبة األطفال الذين يمكنهم قراءة نص بسيط من 5 في المائة في 

اليمن إلى 68 في المائة في البحرين. كما تظهر مجموعة متزايدة من 

األدلة وجود خسائر كبيرة وتفاقم مؤشرات عدم المساواة في نتائج 

التعلم نتيجة إلغالق المدارس نتيجة فيروس كورونا. في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، يوجد سيناريو غير مبشر على اإلطالق مفاده: 

يمكن أن يزداد عدد األطفال غير القادرين على قراءة وفهم نص بسيط 

)فقراء التعلم( بنسبة 9 نقاط مئوية؛ قد يخسر األطفال في المنطقة 

سنة واحدة من الدراسة المعدلة حسب التعلم؛ ويمكن أن تزيد نسبة 

الطالب البالغين من العمر 15 عاًما الذين يؤدون أداًء أقل من الحد 

األدنى من الكفاءة في برنامج تقييم الطالب الدوليين بمقدار 12 نقطة 

مئوية. إلغالق المدارس في المنطقة آثار طويلة المدى على المتعلمين: 

يمكن للمتعلمين الحاليين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا أن 

يخسروا ما يقرب من تريليون دوالر من أرباحهم المستقبلية.

نسبة األطفال الذين يمكنهم قراءة نص بسيط

https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038947
https://mics.unicef.org/surveys
https://mics.unicef.org/surveys
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.unicef.org/ar
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.unicef.org/press-releases/schoolchildren-worldwide-have-lost-18-trillion-hours-and-counting-person-learning
https://www.unicef.org/mena/media/14536/file/Final-COVID19 learning losses-161221pdf.pdf.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/14536/file/Final-COVID19 learning losses-161221pdf.pdf.pdf
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 هل ا�علومات متاحة عن
 ا�طفال الذين عادوا إ�
ا�درسة؟ (ن = 17 دولة)

نعم

�
� أعلم

ا�دارس � تزال مغلقة �اًما

المدرسة في  وابقائهم  طفل  كل  إلى  الوصول 

يتم جمع المعلومات من خالل أنظمة معلومات اإلدارة 

التعليمية )EMIS( ، كما هو مذكور في األردن ، وأنظمة 

تسجيل األطفال ، كما هو مذكور في تونس. في جيبوتي 

، يتم اإلبالغ عن بيانات نظام معلومات اإلدارة التعليمية 

الشاملة من خالل المنشورات اإلحصائية السنوية.

في فلسطين ، تم افتتاح المدارس قبل أسابيع قليلة 

من بدء العام الدراسي إلتاحة الوقت للتعويض عن 

ذلك. في مصر ، يستهدف برنامج العالج األطفال في 

المدارس الحكومية ومدارس مجتمعات الالجئين 

والمدارس المجتمعية الريفية. في األردن ، يدعم برنامج 

التعلم المدمج الوطني استعادة التعلم بين الطالب في 

الصفوف 6-4.

كما طورت األردن أول تقييم تشخيصي وطني في 

الرياضيات واللغة العربية للصفوف من الرابع إلى 

الحادي عشر، حيث تم تطوير تدريب المعلمين عبر 

اإلنترنت أيًضا. تم توزيع التقييم على 3500 مدرسة، بما 

في ذلك في مخيمات الالجئين

في اليمن، تمت إضافة يوم واحد للتوعية حول الصحة 

والتغذية إلى تدريب المعلمين على مستوى البالد في 

نهاية عام 2021. في ُعمان، تم تطوير برنامج تدريب على 

الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لألخصائيين 

االجتماعيين في المدارس. يُمارس منهج تطهير المدارس 

وتوزيع أدوات النظافة في العديد من البلدان )مثل دولة 

فلسطين والجمهورية العربية السورية(.

دول لديها خطة
منهجية وطنية 

لقياس التعلم عند 
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هل ينفذ بلدك برامج ع�جية
�عالجة فقدان التعلم؟ 

(ن = 17 دولة)

نعم

.� (مثال: تم إعادة فتح ادارس وكأنها � تزال مغلقة)

التعلم. مستويات  تقييم 

فقده. ما  يتجاوز  بما  والتقدم  بالركب  اللحاق  التعلم  وزيادة   ، الأساسيات  لتدريس  الأولوية  إعطاء 

من ب� البلدان التي لديها برامج ع�جية ، ما هي التداب� التي يتم تنفيذها وع� أي نطاق؟ (ن = 10 دول)

� ينفذنطاق صغ� (مستوى ا�درسة)جزئيًا (ع� ا�ستوى اقليمي أو الفرعي)وطنيًا
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�برامج ا�واكبة وع�ج الت�ب الدرا

التعليم برامج تسهيل عملية 

التدريب والتعليم أنظمة 

برامج التعليم الذا� الفردية

زيادة وقت التوجيه

منهج مرتب حسب ا¢ولوية أو مخت�

يدعم ا�درس¥ لتبني تعليم مستويات
التعليم لدى الط�ب 

للتعلم. مستعًدا  طفل  كل  يكون  حتى  والرفاهية  وال�جتماعية  النفسية  الصحة  تطوير 
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هل تم اتخاذ أي تداب� إضافية لتحس� رفاهية الط�ب � ا�دارس؟ (ن = 17 دولة)

السيكولوجي العقلية والدعم  الصحة 

ا
درسية التغذية 

ا
ياه وال�ف الصحي والنظافة الشخصية

الهامة بدون تغي�زيادة النطاق الصغ� � ا
قاييسا
قاييس اضافية 

مالحظة: تستند البيانات الموجودة في الرسوم البيانية إلى مسح نبض 
اليونيسف الذي يتم إدارته من خالل المكاتب القطرية لليونيسف واللجان 

الوطنية لليونيسف في الفترة من 3 إلى 11 مارس 2022. ما لم يتم الربط 
التشعبي ، فإن المعلومات المتعلقة بأمثلة الدول تستند إلى الردود 

النوعية من نفس الدراسة االستقصائية. يُنصح بالحذر عند تعميم النتائج 
الواردة في الشكل الخاص بتنفيذ ونطاق تدابير العالج ، حيث لم يرد على 

هذا السؤال سوى عدد محدود من البلدان )تلك التي استجابت للدراسة 
االستقصائية وأفادت بأن لديها برامج عالجية(.

نتائج مسح النبض الذي أجرته اليونيسف ، آذار / مارس 2022 ، بشأن تدابير استعادة التعلم

https://www.unicef.org/jordan/education/learning-bridges
https://www.unicef.org/jordan/education/learning-bridges

