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حول تأثٌر عن بعد   UNESCO –االجتماع االفتراضً اإلقلٌمً للٌونسكو شارك الجهاز المركزي لإلحصاء فً 

 2020 حزٌران 1 جائحة كورونا على قٌاس ورصد التعلٌم فً البلدان العربٌة

 

  Team Microsoftوتحدٌداً عبر منصة  تعبر اإلنترنٌتقوم منظمة الٌونسكو بالتعاون مع الدول العربٌة لعقد اجتماع 

 المستدامة.لرصد متابعة الهدف الرابع من أهداف التنمٌة 

 هدف االجتماع   
  

إعالم المشاركٌن باإلجراءات التً تتخذها الٌونسكو ومعهد الٌونسكو لإلحصاء لدعم الدول  -1
 األعضاء فً سٌاق جائحة كورونا المستجد. 

 
هذه االزمة، بما فً ذلك توقف عملٌات جمع البٌانات خالل تحدٌات إنتاج بٌانات التعلٌم األساسٌة  -2

 وآلٌات المراقبة. 
 مدٌر مركزالتدرٌب والبحوث اإلحصائٌة  –: السٌدة بسمة عبد الوهاب  المركزي لإلحصاءالمشاركون من الجهاز 

 مدٌر اإلحصائً اإلجتماعً والتربوي  –السٌدة سوسن عبد الرزاق                                                   

 

فً  إخصائٌة التربٌة فً مكتب التربٌة اإلقلٌمً –من قبل السٌدة خدٌجة علً  العرض األولم قٌد  أوال:     

 بٌروت.

وضحت السٌدة خدٌجة تحدٌات إنتاج بٌانات التعلٌم الرئٌسٌة فً ظل جائحة فٌروس كورونا فً منطقة الدول 

وتوقع أن تؤثر أزمة تفشً كورونا على التقدم نحو تحقٌق الهدف الرابع من أهداف التنمٌة المستدامة فً  العربٌة،

ٌ نت السٌدة خدٌجة إن التأثٌر الكبٌر المتوقع أن تحمله ازمة تفشً كورونا على االقتصاد  العربٌة.قة المنط حٌث ب

العالمً وتدفق األموال على جمٌع المستوٌات كالحكومات والمنظمات الغٌر الحكومٌة والقطاع الخاص واألفراد 

لى ان الوصول الى التعلٌم الجٌد ٌنطوي أوالً على من شأنه ان ٌعٌد ترتٌب أولوٌات التنمٌة فً البلدان ونظراً ا

 توزٌع الموارد ومن ثم اإلدارة الجٌدة لهذه الموارد.

 ABEGSالتربٌة العربً لدول الخلٌج  من قبل الدكتور عبد السالم الجوفً ـــ مكتبالثانً قٌدم العرض  اً:نٌثا

ٌ ن مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج إن الجائحة أثرت على مجمل العملٌات التربوٌة التعلٌمٌة ومجمل الحٌاة  ب

  أضافة الى تأثٌر الوضع االقتصادي واالجتماعً على جودة التعلٌم.   إجماالً،

بوٌة والتعلٌمٌة ساهمت فً استمرارٌة العملٌة الترلكن هناك جهود هناك إشكاالت تربوٌة حدثت نتٌجة الجائحة 

فً المستقبل وخصوصا إن العام الدراسً سٌبدأ بعد التعلٌمٌة  الخٌاراتتحدٌد وأكد على أهمٌة وجودة التعلٌم. 

  سواء كانت الخٌارات  أشهر،ثالثة 

  بعدالتعلُم عن  -

  التعلُم المدمج  -

 أو التعلًم وجها لوجه.ــ 
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ثالثاً: قٌدم العرض الثالث من قبل السٌد طالل الحورانً ــ مسؤول عن إحصاءات ومؤشرات التعلٌم فً البلدان 

  معهد الٌونسكو لإلحصاء. –العربٌة 

 بٌانات التعلٌم فً ظل جائحة فاٌروس كورونا  إحصاءات عن تم عرض -1

1,268,164,088 

 
 متضررطالب تلمٌذ و

177 
إجمالً البلدان التً تم 
 فٌها إغالق المدارس 

                    98,857,604  

 
طالب وطالبة انقطعوا 

عن المدارس فً البلدان 
 العربٌة 

  كٌف تأثرت أعمال المكاتب اإلحصائٌة العربٌة بجائحة كورونا

 

  مدى انتشار األنترنٌت وأجهزة الكومبٌوتر فً المنازل العربٌة

 أجهسة الكىمبيىحر / وسبت المىازل الخي حخىفر فيها اإلوخرويج 

 أجهسة كىمبيىحر  باألوخرويج  االحصال الدول    
 78 86.5 أوربا 

 65.7 71.8 األميركخيه 

 74.2 66.3 (CIS) رابطت الدول المسخقلت 

 51.9 57.1 البلدان العربيت 

 43.5 50.9 الهادئاسيا والمحيط 

 10.7 17.8 أفريقيا 

 49.7 57 العالم 

  لالحصاالثالدولي  االححادلخقديراث  اسخىادا اإلحصائيت األوشطتلجىت حىسيق : المصدر 
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وما ٌترتب علٌها من تكالٌف اجتماعٌة واقتصادٌة عالٌة إغالق المدارس  ةاألثار السلبٌة للجائحة نتٌج -2

 خاصة للمجتمعات الفقٌرة والطالب المحرومٌن.

 

ــ التعلٌم المتقطع، خاصة بٌن التالمٌذ من األسر الفقٌرة، والتالمٌذ الذٌن لدٌهم وصول محدود الى التعلٌم 

لُم.التععبر األنترنٌت، والتالمٌذ من ذوي صعوبات   

ـ عدم وجود تحضٌر مسبق لدى األولٌاء الذٌن ٌساعدون فً التعلٌم عن بعد أو الدراسة فً المنزل، وبشكل خاص 

 األولٌاء ذوي التعلٌم المحدود.

ـ زٌادة اإلجهاد بٌن المعلمٌن، خاصة أولئك الذٌن لم ٌلتقوا تدرٌباً حول التعلٌم عن بعد، حٌث قد تكون موارد 

من المعتاد. فة وبحاجة الى جهود ووقت أكبرولأالتدرٌس غٌر م  

، بسبب القضاٌا المتعلقة بالعمل، وقضاٌا الحجر الصحً، واحتمال وقوع حوادث عنف زٌادة اإلجهاد بٌن األولٌاء ـ

 منزلً.

ـ زٌادة احتماالت تسرب الطالب بسبب الضغوط على دخل األسر، غالباً ما تكون مقترنة بتدنً جودة التعلٌم عن 

 بعد. 

 3- استجابة الٌونسكو آلثر الجائحة فً مجال التعلٌم   

ــ تنظم اجتماعات افتراضٌة على مستوى الوزراء للتداول بشأن السٌاسات حول الجهود المبذولة لبدء وتوسٌع 

الذي نظمته  نطاق االستجابة إلغالق المدارس، بناًء على نجاح االجتماع الوزاري االفتراضً  

مارس. 11الٌونسكو فً   

 

ــ التحالف العالمً للتعلٌم لدعم الدول فً توسٌع نطاق ممارسات التعل م عن بعد والوصول الى األطفال والشباب 

 األكثر عرضة للخطر. 

 ــ الرصد العالمً إلغالق المدارس كلٌاً أو جزئٌاً وعدد الطالب المتضررٌن. 

ــ متابعة أزمة فٌروس كورونا المستجد من خالل تصمٌم استبٌان مشترك بٌن الٌونسكو والبنك الدولً والٌونٌسٌف 

 حول استراتٌجٌات التعل م عن بعد. 
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 ــ متابعة معهد الٌونسكو لإلحصاء حول التأثٌر على جمع البٌانات

البٌانات الوطنٌة واستراتٌجٌات البٌانات  إقلٌمٌة لفهم أفضل لتأثر أنظمة جمع حٌث عقدت اجتماعات افتراضٌة

األزمات.ألثار   

 

  4-البٌانات المطلوبة للمجاالت واإلبعاد السٌاسٌة لدعم سٌاسات التعلٌم  

 رصد عملٌة إغالق المدارس وإعادة فتحها  

  ًحالة عملٌة إغالق المدارس وإعادة فتحها على المستوى الوطنً ودون الوطن 

  عدد المعلمٌن المتأثرٌن 

    مراقبة نشر البٌانات عن بعد                                                                       

 عبر اإلنترنٌت، التلفزٌون، الرادٌو)نوع واتساق أنظمة توصٌل التعلٌم عن بعد  وما ه 

(…... 

   عملٌات االتصال والعوامل المرتبطة بها 

  الهاتف المحمول أو وضعٌة األسر والطالب الذٌن ٌمكنهم الوصول الى األنترنٌت أو

 .التلفزٌون او الرادٌو ....

 التأثٌر على تحصٌل التعلُم   

  فصل الطالب والتسرب المدرسً فً كثٌر من الدول هناك نسب كبٌرة من التالمٌذ

انفصلت عن التعلٌم وتسربت لٌس فقط فً الدول النامٌة حتى فً الدول المتقدمة جدا 

فتح المدارس من جدٌد، المشكلة ٌجب ومن الصعب أن ٌرجعوا الى المدرسة عند 

 الحل وقٌاس مدى حدتها.  دأخذها بعٌن االعتبار وإٌجا

   األثر االجتماعً واالقتصادي                                         

  التغذٌة.عدد األطفال المستفٌدٌن من برامج 

  الوقت  الذٌن لم ٌستلموا مرتباتهم فًعدد المدرسٌن وغٌرهم من موظفً الدعم

  المحدد.

  التأثٌرات المختلفة على الفتٌان والفتٌات نتٌجة الحجر 

  
 بٌانات حول المستوى الوطنً لرصد          الالمقترحة لمعهد الٌونسكو على الدول أن تجمع المؤشرات  -5

                                                                                              أزمة كورونا على التعلٌم. لتأثٌر  

  ذ فً برامج التعل م عن بعد، وفً التعلٌم المنزلً والذٌن ٌتابعون التعلٌم تحت إشراف ٌ أعداد ونسب التالم

 مدرسٌن خصوصٌٌن.

  بمجرد إعادة فتح المدارس.أعداد ونسب التالمٌذ الذٌن ٌعودون الى المدرسة 

  ًماهً محطات الرادٌو والبرامج التلفزٌونٌة والمنصات عبر اإلنترنٌت التً تبث برامج التعل م عن بعد ف

 حاالت الطوارئ

 .أعداد ونسب األطفال الذٌن تم تقٌٌم تعل مهم أثناء إغالق المدارس 

 .تقٌٌم خسارة التعل م أثناء إغالق المدارس 

 سالتدرٌ أعداد عن بعد وطرق 
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   رابعاً : المقترحات والتوصٌات من قبل المشاركٌن      

 

   احتسابها، وٌجب ان تكون هناك ورشة الحقة ضرورة إعادة النظر فً حساب مؤشرات التعلٌم وآلٌة

 التعلٌم فً ظل األزمة الحالٌة. لمناقشة اإلجراءات حول آلٌة احتساب مؤشرات وبمشاركة الدول 

  .ماهً المؤشرات التً ٌجب أن تتوفر لدى المعلم فً ظل األزمة من وجهة نظر الٌونسكو 

 

  ثم التواصل  لإلحصاء،الحوار على المستوى الوطنً لمناقشة األوراق وبالتحدٌد ورقة معهد الٌونسكو

 القادم.الصورة فً العام  حالٌونسكو بعد ما توض والمتابعة مع
 

  هو إن التعلٌم  األجهزة، بلفً توفر  فقط بعد مسألة غاٌة فً الصعوبة لٌسإن مسألة إتاحة التعلٌم عن

  .    خ.... التعلٌم القٌم، تعلٌم األقران تفاعل،عبارة عن عملٌة اجتماعٌة 

 

ـ تعلٌم األقران: ٌقصد بها بٌئة التعلٌم الفعالة التً تركز على إدماج الطالب بشكل كامل فً عملٌة التعلٌم 

                                 التعاونً أي قٌام المتعلمٌن بتعلٌم بعضهم بعض تحت إشراف المعلمٌن.     

                                    

 

 لٌونسكو فً بٌروت عمل موجهات وخٌارات وتكون محل على مكتب الٌونسكو لإلحصاء ومكتب ا

 منها ومساعدة الدول.نقاشات وطنٌة ومن ثم نقاشات إقلٌمٌة لالستفادة 

 

 

 

 

 

 


