
لتقــدم  المــدارس وا إعــادة فتــح 
والتحديــات

8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021

بــدأت املــدارس يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا1  بالخــروج مــن اإلغالقــات التــي فرضتهــا جائحــة “كوفيــد-19”. فقــد اســتأنفت 18 دولــة العــام 
ــم عــن بعــد. الــدرايس 2021-2022، جامعــة بــن التعلــم الوجاهــي والتعلّ

ــة  ــة العربي ــر واململك ــطن وقط ــة فلس ــان ودول ــرب وُع ــت واملغ ــراق واألردن والكوي ــران والع ــر وإي ــويت وم ــن وجيب ــر والبحري ــي الجزائ ــدول ه ــذه ال وه
ــن. ــدة واليم ــة املتح ــارات العربي ــس واإلم ــودان وتون ــوريا والس ــعودية وس الس

البلــدان التــي مل تفتــح مدارســها بعــد هــي: لبنــان )فتحــت بعــض املــدارس الحكوميــة جزئيًــا فــرة التعليــم الصباحــي لكــن ليــس فــرة التعليــم مــا بعــد الظهــر 
لالجئــن الســورين( وليبيــا )أعلنــت عــن إعــادة فتــح املــدارس يف 11 تريــن الثاين/نوفمــر(.

1  .تضم اليونيسف يف الرق األوسط وشال إفريقيا البلدان التالية: الجزائر والبحرين وجيبويت ومر وإيران والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا واملغرب وُعان وقطر واململكة العربية السعودية ودولة فلسطن والسودان 

وسوريا وتونس واإلمارات العربية املتحدة. واليمن.

 18 من أصل٢٠ 
دولة يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا أعادت فتح 
مدارسها بشكل كامل أو جزيئ 

بسبب “كوفيد-١٩”

من املعلمني 
حصلوا عىل 

التلقيح 
يف ُعامن 

وإيران

٪١٠ ١٨  من أصل ٠٢٠

دولة يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا وضعت تلقيح 
املعلمني كأولوية يف برنامجها 

الوطني للتلقيح.
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اعتمــدت وزارات الربيــة والتعليــم يف جميــع أنحــاء املنطقــة تدابــر ســالمة مختلفــة، مــن ضمنهــا التباعــد االجتاعــي وارتــداء الكامــات وفحــص درجــة حــرارة 
الجســم وتلقيــح الطــالب واملعلمــن ضــد الفــروس.

ــدارس بشــكل آمــن مــن خــالل التباعــد الجســدي يف  ــح امل ــادة فت ــات رســمية لدعــم إع ــة توجيه ــع أنحــاء املنطق ــم يف جمي ــة والتعلي أصــدرت وزارات الربي
الصفــوف الدراســية. يف املغــرب، ميكــن للصــف الــدرايس أن يســتوعب مــا يصــل عــدده إىل 20 طفــالً. ويف إيــران، أصــدرت وزارة الربيــة والتعليــم منشــوًرا ينــّص 

عــى تخصيــص مســاحة 2,25 مــرًا مربًعــا لــكل طالــب، مــا يوفــر األســاس لخطــة إعــادة فتــح املدرســة للتعلّــم الوجاهــي. 

وضعت 90 يف املائة من البلدان يف منطقة الرق األوسط وشال إفريقيا تلقيح املعلمن كأولوية يف برامج التطعيم الوطنية. 

ويف عدد قليل من البلدان، من ضمنها األردن واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، فإن التلقيح إلزامي لجميع املعلمن.

تــراوح معــدالت تلقيــح طواقــم العاملــن يف املــدارس بــن 15 و100 يف املائــة يف بعــض البلــدان. تشــهد إيــران وُعــان أعــى معــدل تلقيــح للمعلمــن )100 يف 
املائــة(، تليهــا األردن )90 يف املائــة( واإلمــارات العربيــة املتحــدة )86 يف املائــة( ودولــة فلســطن )82 يف املائــة(. أمــا املعــدل األدىن والبالــغ نســبة 15 يف املائــة، 

فهــو يف جيبــويت.

املعلمــون ُمطالبــون بارتــداء الكامــات أثنــاء أدائهــم التعليــم والتعلـّـم الوجاهــي يف ســبع دول هــي: الجزائــر واملغــرب وإيــران واألردن ودولــة فلســطن واململكــة 

العربيــة الســعودية وتونــس. يف املغــرب، تبقــى الكامــات إلزاميــة لــكل مــن املعلّمــن واألطفــال األكــر ســًنا يف املــدارس والصفــوف الدراســية، بينــا ال يُطلــب 

مــن األطفــال دون ســن العــارشة ارتــداء الكامــات.

الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تُجري قياس لدرجات الحرارة بشكل منهجي يف املدارس كنظام إنذار مبكر لتتبع الحاالت املحتملة للفروس.

تدابير العودة اآلمنة إلى المدارس 

التباعد االجتماعي

تلقيح المعلمين

ارتداء الكمامة

2m

الجهود المبذولة لدعم العودة إلى التعلم )أمثلة من البلدان المختلفة(:

المملكة العربية السعودية

ــرت وزارة الربيــة والتعليــم التدريــب ملــا يبلــغ عــدده 331 ألــف معلــم  وفّ
خــالل العطلــة الصيفيــة يف اســتجابة منهــا إلعــادة فتــح املــدارس واســتمرار 
التعليــم. تعمــل املــدارس العامــة عــن بُعــد عــر اإلنرنــت باســتخدام منصــة 
“مدرســتي” لألطفــال يف ســن املدرســة االبتدائيــة. وقــد بــدأ األطفــال يف ســن 
املدرســة الثانويــة )12 عاًمــا ومــا فــوق( الذيــن تــّم تلقيحهــم بتلّقــي التعلــم 
ــم  ــم حضوره ــد، فيت ــم بع ــم تلقيحه ــن مل يت ــال الذي ــا األطف ــي، أم الوجاه

املــدريس مــن خــالل طــرق التعلــم عــن بعــد.

الكويت

أعيــد فتــح جميــع املــدارس الخاصــة يف 27 أيلــول/ ســبتمر واملــدارس العامــة 
ــا  ــة منوذًج ــدارس العام ــالب يف امل ــيتبع الط ــر. س ــن األول/ أكتوب يف 3 تري
مدمجــاً لتقليــل عــدد الطــالب يف كل صــف درايس وكذلــك اســتخدام نظــام 
الفرتــن. تدعــم اليونيســف التطويــر املهنــي للمعلمــن مــن خــالل صياغــة 
ورقمنــة وتكييــف حزمــة تدريــب جاهزيــة املعلــم التابعــة لليونيســف مــع 
ــاد األورويب  ــع االتح ــف م ــاون اليونيس ــة. تتع ــاه والحاي ــى الرف ــز ع الركي
لتعزيــز التطويــر املهنــي للمعلمــن، مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى طــرق 

ــة. ــم والتدريــب التكنولوجــي مــن خــالل املنصــات الرقمي التعلي

٢



البحرين

ــم  ــة والتعلي ــت وزارة الربي ــبتمر. أعلن ــدارس يف 27 أيلول/س ــح امل ــد فت أعي
ــت  ــر اإلنرن ــج أو ع ــي أو املدم ــم الوجاه ــغيلية للتعل ــراتيجية تش ــن اس ع
باســتخدام نظــام التنبيــه بواســطة اللــون األخــر واألصفــر والرتقــايل 
واألحمــر بنــاًء عــى املخاطــر ويتوافــق مــع الدرجــات املختلفــة لروتوكــوالت 

ــة. ــة اآلمن املدرس

األردن

ــم  ــدارس” بدع ــح امل ــادة فت ــول إع ــم “بروتوك ــة والتعلي ــّورت وزارة الربي ط

ــاع نصــف املــدارس لطريقــة  مــن اليونيســف. يعتمــد التباعــد الجســدي اتّب
“التنــاوب”، بحيــث يحــر األطفــال يومن يف األســبوع وثالثة أيام يف األســبوع 
ــدروس  ــت وال ــر اإلنرن ــم ع ــك” للتعل ــة “َدرَس ــر منص ــه. وتتوف ــذي يلي ال
املتلفــزة لألطفــال الذيــن يدرســون مــن املنــزل. ســيتم إغــالق املــدارس فقــط 
ــت إىل 10 يف  ــة وصل ــد-19” عــى أن نســبة اإلصاب ــت فحــوص “كوفي إذا دلّ
املئــة بــن طــالب الصــف الــدرايس أو بــن املجمــوع الــكيل لطــالب املدرســة. 
ــر  ــرة حج ــد-19” إىل ف ــم بـــ “كوفي ــت إصابته ــن ثبت ــالب الذي ــع الط يخض
صحــي إلزاميــة مدتهــا 14 يوًمــا قبــل أن يتمكنــوا مــن العــودة إىل املدرســة. 
اعتبــاًرا مــن 3 تريــن األول/أكتوبــر، تــم تلقيــح 90 يف املئــة مــن املعلمــن، 

مبــا يف ذلــك املعلمــن يف مخيــات الالجئــن يف جميــع أنحــاء األردن.

تدعــم اليونيســف تنفيــذ بروتوكــول إعــادة فتــح املــدارس يف مخيــات 
الالجئــن، ويشــمل ذلــك إنشــاء نظــام مراقبــة الحضــور لتتبُّــع املخالطــن عــن 
قــرب للمصابــن بـــ “كوفيــد-19” وتوفــر بيانــات عــن الحضــور إىل املدرســة 

والتــرب منهــا.

تونس

أرشفــت وزارة الربيــة والتعليــم عــى العــودة الكاملــة إىل املدرســة مــع اتبــاع 
ــة  ــا مناهــج تربوي ــج وضّمنته ــح الرام ــوالت الســالمة. وقامــت بتنقي بروتوك
ــعت  ــا وس ــم. ك ــن تعلُّ ــم م ــا فاته ــض م ــدارس لتعوي ــال امل ــدة ألطف جدي
برنامــج التغذيــة يف املــدارس والخدمــات األخــرى، مــن ضمنهــا زيــادة عــدد 

املســاكن املخصصــة لألطفــال األكــر هشاشــة. 

إيران

كانــت إعــادة فتــح املــدارس افراضيــة يف غالبيــة املــدارس باســتثناء املــدارس 
يف املناطــق النائيــة والريفيــة ذات الكثافــة الســكانية املنخفضــة، بينــا أعيــد 
فتــح الصفــوف الدراســة يف ورش العمــل للتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي 
)TVET( بالتعليــم الوجاهــي. فتحــت املــدارس الثانويــة أبوابهــا اعتبــاراً مــن 
ــوي  ــم منشــوًرا يحت ــة والتعلي ــن الثاين/نوفمــر. شــاركت وزارة الربي 6 تري
ــادة  ــة بإع ــرارات املتعلق ــة والق ــر املدرســة اآلمن ــات حــول تداب عــى تعلي

فتــح املدرســة للتعليــم الوجاهــي، وهــو أمــر المركــزّي عــى مســتوى املنطقة. 

لبنان

أعيــد فتــح بعــض املــدارس الحكوميــة والخاصــة فقــط. طــّورت وزارة الربيــة 
ــي  ــم 2021-2022” الت ــان الشــاملة للعــودة إىل التعل ــادرة لبن ــم “مب والتعلي
ــح  ــادة فت ــدارس واملعلمــن حــول إع ــري امل ــات لألهــايل ومدي ــر معلوم توف
ــكل  ــد بش ــن بع ــم ع ــج و/أو التعل ــي و/أو املدم ــم الوجاه ــدارس للتعل امل
كامــل اعتــاًدا عــى الوضــع. الهــدف مــن ذلــك هــو تقليــل العوائــق ومــن 

ضمنهــا تكلفــة النقــل مــن وإىل املدرســة وتوافــر املعلمــن وتحســن توافــر 
ــدوام الصباحــي يف  ــتؤنف ال ــات. اس ــة النفق ــدارس لتغطي ــايل للم ــم امل الدع
املــدارس الحكوميــة جزئيًــا، لكــن الــدوام يف فــرة مــا بعــد الظهــر، الــذي يُقــام 

يف الغالــب لألطفــال الســورين الالجئــن، مل يبــدأ بعــد.

المغرب

ــن األول/ ــدرايس إىل 1 تري ــام ال ــدء الع ــم ب ــة والتعلي ــت وزارة الربي أجل
ــن 12 إىل  ــال يف س ــح لألطف ــج التلقي ــالق برام ــال إلط ــة املج ــر إلتاح أكتوب
ــم  ــس والتعل ــا للتدري ــيتم فتحه ــي س ــدارس الت ــدد امل ــادة ع ــا ولزي 17 عاًم
ــن  ــدة م ــة جدي ــود موج ــة وج ــدارس يف حال ــالق امل ــيتم إغ ــن. س الوجاهيّ
ببــث دروس مدرســية  تلفزيــون  ســتقوم محطتــا  بينــا  “كوفيــد-19”، 
لجميــع املســتويات. تــم االنتهــاء مــن العمــل عــى املــواد الرقميــة وتحميلهــا 
ــن  ــال الذي ــواد لألطف ــت م ــا طُبع ــن. ك ــال واملعلم ــت لألطف ــى اإلنرن ع
ــت. والوصــول إىل  ــا الحصــول عــى اإلنرن يعيشــون يف مناطــق يصعــب فيه
 مــا مجموعــه 800 ألــف طفــل يف جميــع أنحــاء البــالد عــر 2,000مدرســة.

القضايا والتحديات الرئيسية )أمثلة من البلدان 
المختلفة(

لبنان

ــر  ــة ع ــهر الثاني ــالل األش ــم خ ــراب يف تعلّمه ــن اضط ــال م ــاىن األطف ع
املاضيــة، ليــس فقــط نتيجــة إغــالق املــدارس بســبب “كوفيــد-19”، ولكــن 
أيًضــا بســبب األزمــات املتعــددة مبــا يف ذلــك انفجــار بــروت واألزمــة 

ــر. ــتويات الفق ــادة مس ــا إىل زي ــا أّدي ــة، كاله االقتصادي

وجــد البحــث الــذي أجــراه مركــز البحــوث والتطويــر الربــوي حــول العــام 
الــدرايس 2020-2021 أن هنــاك العديــد مــن التحديــات، مــن ضمنهــا: 
الفجــوات يف قــدرة املعلــم وإضاعــة الكثــر مــن وقــت التدريــس والتفاوتــات 
واتســاع الفجــوة الرقميــة ونقــص التفاعــل والتــي مــن ضمنهــا عــدم القــدرة 

ــم الدعــم لألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة. عــى تقدي

دولة فلسطين

يتمثــل التحــدي األكــر يف دعــم املــدارس لــي تتمكــن مــن العمــل بكامــل 
طاقتهــا، خاصــة يف قطــاع غــزة حيــث تتواصــل أعــال إعــادة التأهيــل 
ــار/ وإعــادة اإلعــار يف املــدارس املتــررة مــن تصاعــد العنــف يف شــهر أي
ــف،  ــن اليونيس ــم م ــة بدع ــل 20 مدرس ــادة تأهي ــى اآلن إع ــّم حت ــو. ت ماي
كــا تــّم تدريــب 13 ألــف معلــم عــى تقديــم الدعــم النفــي واالجتاعــي 

ــالب. للط

اليمن

أدت جائحــة “كوفيــد-19” إىل تفاقــم األزمــة اإلنســانية املســتمرة، مــا زاد 
مــن الضغــط عــى نظــام التعليــم املنهــك أصــالً. قبــل الجائحــة، بلــغ عــدد 
األطفــال الذيــن ال يذهبــون إىل املدرســة حــوايل 2 مليــون طفــل، كــا تررت 
أكــر مــن 2,000 مدرســة بســبب الحــرب، وهنــاك مخــاوف مســتمرة حــول 

جــودة التعليــم.
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العراق

واجــه التعليــم يف العــراق تحديــات متعــددة لعقــود مــن الزمــن، مثــل النــزاع والنــزوح واألزمــة االقتصاديــة. أدت التداعيــات االقتصاديــة لجائحــة “كوفيــد-19”، 
واالنخفــاض الحــاد يف أســعار النفــط، إىل زيــادة الضغــط عــى نظــام التعليــم الهــش أصــالً، وأثــرت عــى إمكانيــة الحصــول عــى التعليــم كــا عــى جودتــه. أعيــد 

فتــح املــدارس يف إقليــم كردســتان يف 14 أيلــول/ ســبتمر ويف 1 تريــن الثــاين/ نوفمــر يف باقــي أنحــاء البــالد. 

 تدعو اليونيسف للعمل على:

دعــم جميــع األطفــال يف املنطقــة الســتئناف التعلــم الوجاهــي الشــخيص يف أقــرب وقــت ممكــن، بحيــث تُســتخدم برامــج التعلــم االســتدرايك لتعويــض مــا 	 
فاتهــم، بينــا يحصــل املعلمــون عــى الدعــم الــذي يحتاجــون يف الوضــع “العــادي الجديــد”، مبــا يف ذلــك نظــام التعلــم املدمــج.

إعطــاء األولويــة لتلقيــح املعلمــن يف حمــالت التلقيــح الوطنيــة. ومــع ذلــك، ينبغــي أاّل يكــون التلقيــح رشطــا مســبًقا إلعــادة فتــح املــدارس. لــذا يســتدعي 	 
األمــر اتخــاذ تدابــر وقائيــة إضافيــة يف املــدارس.

تجهيــز املعلمــن باملهــارات التــي يحتاجــون إليهــا، ومــن ضمنهــا املهــارات الرقميــة. إن املعلــم الُكْفــؤ واملاهــر واملتحمــس لعملــه هــو عنــر أســايس يف 	 
نظــام التعليــم.

جعــل أنظمــة التعليــم أكــر مرونــة وتركيــزاً عــى مســاعدة األطفــال يف اكتســاب املهــارات ذات الصلــة، ومــن ضمنهــا املهــارات الخاصــة بالتمكــن الشــخيص 	 
والرفــاه والتعلــم طويــل األمــد والقــدرة عــى التأقلــم، وكذلــك إيجــاد فــرص العمــل وجاهزيــة االنتقــال إىل العمــل واملشــاركة واملواطنــة الفاعلــة.

زيادة امليزانيات الحكومية إلصالح أنظمة التعليم.	 

تعزيــز الــراكات مــع القطــاع الخــاص، مبــا يف ذلــك رشكات االتصــاالت واإلنرنــت لزيــادة ســعة حــزم اإلنرنــت والبنيــة التحتيــة للشــبكة وتوفــر خيــارات 	 
ميســورة التكلفــة للعائــالت واملعلمــن واملــدارس لتقليــل الفجــوة الرقميــة، مبــا يف ذلــك املناطــق الفقــرة والريفيــة والنائيــة.  
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