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التقرير خالصة 
يهدف هذا التقرير إىل فحص نبض كل عنرص حيوي من عنارص 

التعلم الرقمي وتقديم خطوات للتعايف من خالل حلول مبتكرة 
تركز عىل الطفل ويكون دافعها هو اإلنصاف، خاصة وأن التقنيات 
والتعلم الرقمي قد احتال مركز الصدارة منذ بداية جائحة كوفيد-

19. كام يندرج هذا التقرير ضمن الجهود األوسع لليونيسف لتوفري 
تجارب تعليمية عالية الجودة مخصصة لكل طفل آمنة لجميع 
األطفال، ولضامن التعلم وتنمية املهارات، ولسد الفجوة الرقمية، 
ولقيادة حلول مبتكرة وقابلة للتوسعة إزاء التحديات التعليمية.

والعنارص الحيوية الخمسة املرتابطة للتعلم الرقمي الفعال 
املقرتحة يف هذا املوجز هي: 1( تقنية املعلومات واالتصاالت يف 
سياسات التعليم ومتويله، 2( منصات التعلم الرقمي واملحتوى 

الرقمي، 3( املعلمون وإدارات املدارس، 4( محو األمية الرقمية، 5( 
فرص التعلم الشاملة يف داخل الصفوف الدراسية وخارجها؛ وهي 

تهدف إىل توفري نقطة انطالق يف تحويل النظم التعليمية وضامن 
فعالية تجارب التعلم الرقمية. ويف ضوء هذه العوامل الحيوية، 

فهذا املوجز موجه يف املقام األول إىل واضعي السياسات، ومن 
ثم إىل الرشكاء من القطاع الخاص، ووكاالت البحوث، واملنظامت 
الدولية واملحلية، فضالً عن املجتمع املدين، وهو يدعوهم جملًة 

إىل إعطاء األولوية لإلجراءات التالية:

ضامن اتباع نهج مجمل للتعلم الرقمي من خالل 
1

السياسات والخطط الرئيسية الوطنية لتوظيف 
تقنيات املعلومات واالتصاالت يف مجال التعليم، 

فضالً عن الرشاكات الشاملة العابرة للقطاعات.

كانت البلدان التي لديها سياسات وخطط رئيسية راسخة وحديثة 
يف مجال تقنية املعلومات واالتصاالت مستعدة بشكل أفضل 

لالستجابة لجائحة كوفيد19- وآثارها، حيث توفرت لها املرونة 
والقدرة عىل التأقلم مع املتغريات واألزمات العاملية. ومن أجل بناء 

نظم تعليمية قوية وفعالة، يجب عىل الهيئات الحكومية والرشكاء 
الرئيسيني يف مختلف القطاعات، مبا يف ذلك قطاعات التعليم 

واالتصاالت واملالية وغريها، أن يلتقوا لتخطيط وتطوير استخدامات 
تقنية املعلومات واالتصاالت يف سياسات التعليم والخطط الرئيسية 

التي يتم ضبط موازناتها — ويفضل أن يتم تنفيذها — من قبل 
وكاالت وطنية مكرسة لتقنيات التعليم، بالتنسيق مع وزارات 

الرتبية والتعليم ومسؤويل االتصاالت ومسؤويل تقنية املعلومات.
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زيادة املوارد املخصصة للتعلم الرقمي. 2

قدرت اليونيسف أن هناك حاجة إىل متويل ال يقل عن 1.4 
تريليون دوالر بحلول عام 2030 لتغطية اإلنفاق املتعلق بالتعلم 
الرقمي. وليك تكون البلدان جاهزة لتقنية التعليم، فإنها تحتاج 
إىل استثامرات متعددة القطاعات ليس فقط يف الكهرباء والبنى 

التحتية والتجهيزات والبيانات واالتصاالت، ولكن أيضاً يف املحتوى 
التعليمي، وتدريب املعلمني، وتنمية القدرات عىل نطاق أوسع يف 
قطاع التعليم، والبيانات والبحوث. وميكن تحقيق ذلك من خالل 

توحيد تتبع االستثامرات يف تقنيات التعليم وتوجيه األدوات 
املالية باتجاه تطوير تقنيات التعليم، مع مراعاة احتياجات 

وحقائق األطفال والشباب املهمشني من األرس ذات الدخل 
املنخفض، إىل جانب قابليتي التوسع واالستدامة.

معالجة الفجوات الرقمية وفجوات االستخدام. 3

خالل جائحة كوفيد19-، عجز مئات املاليني من املتعلمني 
عن الوصول إىل محتوى ومنصات التعلم الرقمي وعن تلقي 

الدعم عن بعد من معلميهم بسبب الفجوات الرقمية وكذلك 
فجوات االستخدام، وتجب معالجة كليهام عىل وجه الرسعة. 

وتظهر النتائج املستخلصة من رسم خرائط مؤخراً ملنصات 
التعلم الرقمية الوطنية يف أكرث من 180 بلداً أن التقدم املحرز 
يف منصات التعلم الرقمية قد توقف أو حتى تراجع يف العديد 

منها، وأن هناك نقصاً شديداً من حيث خصائص التشغيل دون 
اتصال وإمكانيات الوصول للمعاقني وأسس التفاعلية. لذلك، 

فمن الرضوري وضع آليات لإلنصاف وضامن الجودة يف منصات 
التعلم الرقمية واملحتوى الرقمي. كام أن ضامن وجود أنظمة دعم 

للقامئني عىل الرعاية وللمعلمني وللطالب من شأنه أن يساعد يف 
ضامن إمكانية الوصول إىل املوارد واستخدامها بفعالية. وأخرياً، 

يجب تحقيق توازن بني توفري محتوى عايل الجودة وبني استهداف 
رسعات االتصال املنخفضة.

دعم وتدريب ومتكني املعلمني وإدارات املدارس. 4

كانت استطاعة املعلمني واحدة من أكرب الحواجز يف التحول إىل 
التعلم عن بعد خالل الجائحة، مام وّضح وجود فجوة تحتاج 

إىل معالجة عاجلة. لقد تم تجاهل إداريي املدارس والتقليل من 
قيمتهم. وملعالجة القضايا املنهجية املتعلقة بقدرات املعلمني 

وترقيتهم ومساراتهم املهنية، ينبغي وضع وتنفيذ معايري لكفاءة 
املعلمني يف مجال تقنية املعلومات واالتصاالت، تكون ذات صلة 

بواقع البلدان واحتياجاتها، مصحوبة بتدريب للمعلمني قبل 
الخدمة وأثناءها، وتدريب تربوي، وغري ذلك من آليات الدعم، مع 

الرتكيز عىل منهجيات التدريس الفعالة عند استخدام التقنيات 
الحديثة يف عملية التعليم والتعلم. كام يعد دعم إدارات املدارس، 

ووجود معايري الوطنية ومسارات مهنية واضحة أمرين أساسيني 
أيضاً، إىل جانب توفر فرص التدريب والتوجيه، ال سيام فيام 
يتعلق بالتكامل التقني واملهارات الرقمية والتعلم عن بعد 

ومامرسات القيادة التدريبية، وغري ذلك.

تعزيز تطوير محو األمية الرقمية لجميع املتعلمني 
5

واملعلمني والقامئني عىل الرعاية لتمكني التعلم 
الرقمي وتطوير مجموعة مهارات متكاملة، ودعم 

النجاح يف املدرسة والعمل والحياة.

ووفقاً لليونيسف ولجنة التعليم، فإن ٪68 من الشباب ليسوا 
عىل املسار الصحيح لتطوير مهاراتهم الرقمية، كام توجد تفاوتات 

كبرية بني البلدان ذات الدخل املرتفع واملنخفض، وفجوات بني 
الجنسني لصالح الفتيان. ويف حني أن إدماج علوم الحاسب يف 
املناهج الدراسية هو وسيلة مهمة ملحو األمية الرقمية لدى 

املتعلمني، فإن األطفال يف البلدان منخفضة الدخل أقل احتامالً 
يف الوصول إىل هذه املواد من أقرانهم يف البلدان مرتفعة الدخل. 

وينبغي تطوير أطر محو األمية الرقمية وإدماجها يف املناهج 
الدراسية الوطنية، كام يجب دعم املعلمني لتطوير محو األمية 

الرقمية لديهم هم أنفسهم واالستفادة من التقنيات الحديثة يف 
نهج تربوية سليمة. يجب تزويد الوالدين والقامئني عىل الرعاية 

بفرص ملحو األمية الرقمية لديهم أنفسهم حتى يتمكنوا من 
دعم تعلم أطفالهم واملحافظة عىل سالمتهم عرب اإلنرتنت.

الذهاب إىل األطفال أينام كانوا. 6

أدى التعلم عن بعد خالل جائحة كوفيد19- إىل زيادة االعتامد عىل 
التقنيات الحديثة عند األطفال والشباب، فضالً عن املعلمني والقامئني 

عىل الرعاية، من جوانب التعلم والبحث عن املعلومات والتفاعل 
مع اآلخرين والرتفيه واللعب. أصبح من الواضح أن التعلم ميكن أن 
يحدث ليس فقط من خالل التطبيقات والربامج التعليمية الرصفة، 

ولكن أيضا من خالل وسائل التواصل االجتامعي واأللعاب. عندما يتم 
التخطيط له بعناية وتيسريه من قبل املعلمني والقامئني عىل الرعاية 

 )edutainment( واملجتمعات املحلية، ميكن للتعليم الرتفيهي
تحسني املعرفة واملهارات، وزيادة التحفيز واملشاركة، والوصول إىل 

األطفال أينام كانوا، واستكامل نهج التعلم األخرى.
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بعض املواضيع املتكررة األخرى التي يسلط الضوء عليها يف هذا 
املوجز:

ال يزال هناك نقص كبري يف البيانات واألدلة والرصد والتقييم 	 
)M&E( يف كل من العنارص الحيوية، مام يحجب رؤية 

املجاالت الرئيسية التي تتطلب اهتامماً وإجراءات عاجلة، 
ويعوق بشكل كبري املزيد من االستقصاء والتغيريات يف 

السياسات والتمويل والتدخالت. يف حني أن هذا املوجز يجمع 
شتات بعض البيانات واألبحاث املتاحة، إال أن النتائج ليست 

إال بالقليل جداً مام ميكن التوصل إليه.

ولتحقيق تحول رقمي حقيقي، يجب أن ننظر إىل ما هو 	 
أبعد من العنارص الفردية، مثل الكهرباء أو االتصال أو األجهزة 

أو البنى التحتية. إذ يف غياب نهج شامل يأخذ يف االعتبار 
تطوير السياسات وتنفيذها واملحتوى الجيد ومنصات التعلم 

الرقمية وتدريب املعلمني ومحو األمية الرقمية وغريها من 
الجوانب، فإن فعالية وتأثري جهود تقنيات التعليم ستبقى 

محدودة ومقيدة.

ويجب أن يكون املتعلمون املهمشون واألرس منخفضة 	 
الدخل، وال سيام يف البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات 
الدخل املتوسط األدىن، يف صميم سياسات التعلم الرقمي، 

وعمليات صنع القرار، واملبادرات، واملنصات، واملشاركة. وبدون 
الدراسة املناسبة لهذه املجموعات، ستبقى إمكانات التعلم 

الرقمي ضئيلة.

وبشكل أهم، تتطلب هذه الجهود نهجاً تحويلياً أوسع نطاقاً 
للتعليم لتجنب استنساخ مناذج التعليم والتعلم التي عفا عليها 

الزمن لكن بشكل متقدم تقنياً. وتتطلب القضايا املستمرة 
واملتجذرة التي متت مناقشتها اهتامماً فورياً وجهوداً موحدة 

من خالل اإلصالحات املبتكرة واضحة األهداف والتقنيات التي 
تركز عىل اإلنسان، فضالً عن االتساق والتوافق بني جميع أصحاب 

املصلحة. وميكن لنظم التعليم الصحية النشيطة الناتجة عن 
ذلك والبيئات التمكينية الشاملة أن تدعم أطفال وشباب اليوم 

ليصبحوا صانعي التغيري يف الغد.
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