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المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي 1. مــقدمــــة

تنفجر األزمات الضخمة املعقدة بشكل غير مسبوق يف اآلونة األخيرة مبا لها من تأثيرات بالغة تضرب بقوة حاضر 
يتأثر  كنظام مفتوح  والتعليم  املجتمعي.  واالرتقاء  البقاء  القدرة على  ينعكس حتًما على  املجتمعات ومستقبلها؛ مما 

بالسياق الذي يعمل فيه، فإنه يناله ضرٌر كبيٌر جراء وقوع األزمات، قد يصل إلى إيقافه وإغالق مؤسساته.

وملا كان التعليم حًقا إنسانًيا أساسًيا ال ميكن التفريط فيه أو التخلي عنه، إًذا ال يتم التضحية به يف ظل األزمات، 
ويُصبح لزاًما أن يحتل موقًعا متقدًما على سلم أولويات املجتمع، وأن يتحرك وفق إجراءات منهجية سليمة. وهنا يبرز 
دور التخطيط التربوي يف ظل األزمات، ويوجب ذلك حتوالً كبيًرا يف التخطيط كآلية الستمرارية التعليم من ناحية، 
وملواجهة األزمات والتغلب عليها من ناحية أخرى. ومن الضروري إدراج تدابير مواجهة األزمات والتصدي لها والتغلب 

عليها يف كل خطوة من خطوات عملية التخطيط. 

وعلى إثر تعرض العالم جلائحة فيروس كورونا املستجدCOVID-19 ، التي أصابت وحصدت أرواح ماليني من البشر، 
مر التعليم - وما زال - بأزمة هائلة رمبا كانت هي األخطر يف الزمان املعاصر؛ حيث مت إغالق املدارس واجلامعات 
يف غالبية دول العالم، مما جعل التعليم يتعرض لهزة عنيفة تهدد استمراريته وإتاحته من ناحية، وجودته وعدالته من 
ناحية أخرى. وجديٌر بالذكر، أن تأثير إغالق مؤسسات التعليم يكون أشد ضرًرا على الفئات الضعيفة. ولذا، يجب 
السعي الدؤوب لضمان تقدمي تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع دون متييز، حتى يف ظل األزمات. فالتعليم فاعٌل 
رئيٌس يف مواجهة األزمة (مرحلة االستجابة) ومرحلة ما بعد األزمة (مرحلة التعايف)، بل واحليلولة دون وقوع مزيد من 
األزمات مستقبًال (مرحلة التأهب). ويُحتم هذا على دول العالم جميًعا، ضرورة االهتمام بتخطيط التعليم يف أوقات 

األزمات.

واملنظمات جهودها  كثفت احلكومات  العالم،  أنحاء  التعليم يف  كورونا على  املدى جلائحة  بعيدة  العواقب  ويف ضوء 
لتيسير استمرارية التعلم. ولكن، من املهم االعتراف بأن األزمة احلالية ستكون لها عواقب طويلة األمد على التعليم 
من حيث االلتحاق، واجلودة، واإلنصاف، واإلدارة، والتي من املرجح أن تستمر إلى ما بعد الوباء. عالوة على ذلك، 
املخاطر يف قطاع  لتعزيز قدرات احلد من  املتزايدة  إلى احلاجة  تواتًرا، مما يشير  أكثر  األزمات  أصبحت مخاطر 

.(UNESCO, 2020a) التعليم؛ بحيث يُفضي إلى تعزيز مرونة أنظمة التعليم، ودعم رؤية التعليم على املدى البعيد

يف هذا السياق، سارعت كثيٌر من دول العالم - ومن بينها الدول العربية - يف تبني طرائق تعلم بديلة لضمان استمرارية 
التعلم رغم إغالق املداس، يأتي يف مقدمتها التعليم عن بُعد عبر اإلنترنت باستخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 
والهاتف  والراديو  التلفزيون  أجهزة  على  االعتماد  إلى  باإلضافة  تعليمية،  إلكترونية  ومنصات  تطبيقات  خالل  من 
احملمول والبريد االلكتروني ووسائل التواصل االجتماعي. ومن هذه الدول من ميتلك اجلاهزية والبنية التحتية املؤهلة 
لتقدمي التعليم عن بُعد بكفاءة، يف حني أن كثيًرا من الدول سارعت يف إدخال التعليم عن بُعد يف برامجها ملواصلة 
التعليم، ولكن من قبيل رد الفعل وإطفاء احلرائق، دومنا جاهزية كافية. ويف كل األحوال، يقف كثيٌر من الفئات الفقيرة 
والضعيفة التي ال متتلك إلى التكنولوجيا سبيًال، فال تستطيع الوصول واالستفادة من برامج التعليم عن بُعد. وهنا 
تثور قضايا العدالة واإلنصاف واجلودة وغيرها من القضايا يف استجابات الدول ملواجهة تداعيات أزمة كورونا على 

التعليم.

تخطيط التعليم يف أوقات األزمات: ُموّجهات مستقبلية يف ظل جائحة كورونا  32021



United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

إن إضفاء الطابع املؤسسي على فعاليات احلد من مخاطر األزمات وإدارتها يف عمليات تخطيط التعليم، ميكن أن 
يُساعد يف تقدمي التعليم بشكل أفضل قبل األزمة وأثنائها وبعدها، وكذلك يف االستعداد والتخفيف من آثار تلك األزمة 
بشكل أفضل. ويُشار إلى هذا النهج باسم "تخطيط التعليم يف أوقات األزمات"، ويجب إعطائه األولوية لضمان أن تكون 
أنظمة التعليم أكثر مرونة وقدرة على االستجابة وأكثر استعداًدا ملواجهة األزمات املستقبلية. وسيكون هذا التوجه أكثر 

 .(Ibid) أهمية مع استجابة الدول لهذه اجلائحة العاملية، ويف أعقابها

وعليه، يتعني البحث يف كيفية تخطيط التعليم يف ظل األزمات بحيث يستمر تقدميه على نحو جيد وعادل للجميع. 
بداية طريق  أو  نواة  تكون  أن  ُميكن  التي  األزمات،  أوقات  التعليم يف  لتخطيط  ُموّجهات مستقبلية  اقتراح  ثم،  ومن 

لتخطيط التعليم يف سياق األزمات على أساس علمي.

2. تخطيط التعليم يف أوقات األزمات: املراحل واملجاالت  
التعليم يف أوقات األزمات عبارة عن مجموعة األنشطة التي يتعني القيام بها لتحقيق استمرارية التعلم املنتظم يف 
أوقات األزمات احلادة أو عدم االستقرار على املدى البعيد (Nicolai, 2003). ويتضمن تخطيط التعليم يف أوقات 
األزمات حتديد وحتليل املخاطر احلالية واحملتملة لألزمات، وفهم التفاعل ثنائي االجتاه بني األزمات والتعليم لتطوير 
استراتيجيات تستجيب بشكل مناسب. وبالتالي، يُساهم يف تقليل اآلثار السلبية لألزمات على تقدمي خدمات التعليم، 
آثارها. كما يتضمن حتديد  التخفيف من  أو  التعليم وخططه على منع األزمات  اآلثار اإليجابية لسياسات  وتعظيم 
والتغلب على أمناط عدم املساواة واالستبعاد يف التعليم (Macewen & Tréguier, 2019). وينطوي أيًضا على حتليل 
إلى اجلمع بني جميع  التعليم. ويهدف  للطوارئ يف قطاع  املخاطر واالستجابة  للحد من  املوجودة  واملوارد  القدرات 
اجلهات الفاعلة يف مجال التعليم، من منظور إنساني وتنموي على حد سواء؛ حيث إنهم يعملون على معاجلة مجموعة 

.(UNESCO, 2020a) معينة ومعقدة من التحديات التي تفرضها األزمة

وينبغي خلطة التعليم يف أوقات األزمات أن: تُراعي املعايير والسياسات التعليمية الوطنية والدولية، وتُظهر االلتزام 
باحلق يف التعليم، وتُبدي االستجابة بحاجات التعلم وحقوق األشخاص املتضررين من األزمة، وتتضمن خطوات لضمان 
حصول اجلميع على التعليم اجليد، وتقوم على املشاركة املجتمعية، وتُبدي االلتزام بتعزيز املساواة والبعد عن التمييز 
يف التعليم، وتلتزم بأحكام االتفاقيات واملبادرات الدولية، وتُبني الروابط بني االستعداد حلاالت األزمات والتصدي لها، 

.(INEE, 2012) والتنمية املستقبلية بعد التعايف من األزمات

ويُحدد تقرير املرفق العاملي للحد من الكوارث والتعايف منها والبنك الدولي (GFDRR & World Bank, 2019) ثالث 
مراحل لتعايف قطاع التعليم من األزمات، وهي: االستجابة لألزمات، والتعايف، والتأهب. وتستند هذه املراحل إلى مبدأ 
توجيهي لتحسني إعادة البناء "إعادة البناء بشكل أفضل"، وترتكز على األولويات الشاملة للسالمة واحلماية، واإلدماج، 
والتي يجب النظر فيها ودمجها طوال كل مرحلة من دورة التعايف من األزمات. ومع ذلك، كما هو موضح يف شكل 1، 
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شكل 1: الرصد العاملي إلغالق املدارس بسبب فيروس كورونا
Source: UNESCO (2020b). COVID-19 Educational Disruption and Response.

فإن هذه املراحل هي يف الواقع مترابطة ودورية ومتعددة األبعاد وغالًبا ما تكون متداخلة. وهناك مستويات متعددة 
ونقاط دخول طوال دورة األزمة يجب على صانعي القرار خاللها القيام بأدوارهم ومسؤولياتهم. وعلى هذا النحو، فمن 
املهم فهم كيف أن مرحلة معينة يتم حتديدها من خالل مرحلة أخرى، وكيف تؤثر يف املراحل األخرى، وتتفاعل معها 

داخل وعبر مراحل ومجاالت العمل األخرى. 

تتضمن مرحلة االستجابة توفير خدمات الطوارئ واملساعدة العامة أثناء األزمة أو بعدها مباشرة. والغرض من ذلك 
هو إنقاذ األرواح وتقليل اآلثار الصحية وضمان السالمة العامة وتلبية حاجات الكفاف األساسية للمتضررين. عادًة، 
تركز مرحلة االستجابة على احلاجات الفورية وقريبة املدى. وبالنسبة لقطاع التعليم، فإن تعطيل خدمات التعليم يعني 
أن إجراءات االستجابة متتد يف كثير من األحيان إلى مرحلة التعايف، ومن ثم يجب التركيز على دعم احلاجات احلادة 
لقطاع التعليم حتى ميكن استعادة اخلدمات الكاملة. وتتضمن مرحلة التعايف ترميم وحتسني املرافق وسبل العيش 
وظروف املعيشة. كما أنها تنطوي على الرفاه النفسي واالجتماعي للمجتمعات املتضررة، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة 
للحد من عوامل خطر األزمات. وفيها ينبغي استعادة اخلدمات األساسية، مبا يف ذلك ضمان استمرار حصول اجلميع 
على التعليم دون انقطاع. ويجب دعم التركيز الناشئ على "إعادة البناء بشكل أفضل" من خالل تيسير التخطيط وصنع 
القرار بقيادة وطنية متاشًيا مع التعلم الرئيس من نتائج مرحلة االستجابة. يف حني تتكون مرحلة التأهب  من األنشطة 
والتدابير املتخذة قبل وبني األحداث اخلطرة لزيادة الوعي وتعزيز اإلجراءات لضمان استجابة فعالة، ومن احليوي 
استخدام هذه املرحلة للتركيز على بناء املعرفة والقدرة على الصمود. خالل هذه املرحلة، ينبغي استعادة اخلدمات 



United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

 األساسية وحتول التركيز نحو تفعيل رؤية "إعادة البناء بشكل أفضل" بشكل كامل. ويجب على احلكومة أن تأخذ زمام 
 .(GFDRR & World Bank, 2019) القيادة الكاملة فيما يتعلق باستراتيجيات تأمني الوصول إلى التعليم للجميع

يجب أن تكون االستجابة لألزمة سريعة ومنسقة ومتعددة القطاعات. بدايًة، يتعني على السلطات التعليمية حتديد 
وتقدير  للوضع  سريع  حتليل  إلى  تستند  األجل  قصيرة  خطة  وإنشاء  املعنية،  األطراف  جميع  وإشراك  األولويات 
للحاجات العاجلة. مبجرد أن يتم ذلك، يجب على جميع األطراف املعنية االتفاق على خطة متوسطة األجل، والشروع 

.(IIEP, 2020a) يف إعداد استراتيجية ملا بعد األزمة

ويُفّصل تقرير GFDRR & World Bank  (2019) كل مرحلة من هذه املراحل إلى مجاالت عمل رئيسة أثناء وبعد األزمة، 
كما هو محدد يف شكل 3. وهذه املجاالت، على الرغم من تقدميها على أنها متمايزة، إال أنها تعمل بالتكامل والتنسيق 

فيما بينها.

مجاالت العملمراحل العمل
التقييم والسياسة والتخطيطاالستجابة (فورية)

استعادة الوصول التعليمي جلميع الطالب املتضررين.

التعايف (قريب املدى)
استعادة الوظائف األساسية لنظام التعليم.

التأهب (متوسط املدى)
التطوير والتخطيط لتحسني واستدامة مرونة قطاع التعليم.

التأكد من وجود الهياكل والنظم والشروط لتلبية حاجات قطاع التعليم.

البنية التحتية
التأكد من أن جميع مرافق التعليم ميكن الوصول إليها، وآمنة، وحماية 

الطالب من املخاطر وجميع أشكال الضرر احملتملة.

املشاركة والتنسيق والتواصل
التأكد من فهم األدوار واملسؤوليات ومتكني األطراف املعنية بالتعليم من 

تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها.

القدرة والكفاءة
املعنية  األطراف  وأن  احلاجات،  لتغطية  كافية  موارد  تخصيص  ضمان 

بالتعليم لديهم املهارات الالزمة لتقدميها.

التدريس والتعلم
ضمان قيام قادة ومعلمي قطاع التعليم ببناء املعرفة واملهارات والسلوكيات 

التي تقلل من املخاطر ومتنع األذى احملتمل جلميع الطالب.

شكل 3:مراحل ومجاالت العمل داخل قطاع التعليم أثناء وبعد األزمة
Source: GFDRR & World Bank (2019). Education Sector Recovery.

ويتطلب تخطيط التعليم يف أوقات األزمات جملة من املتطلبات، منها: حتديد األولويات، واتفاق بشأن القيم واملبادئ 
واألهداف والعمليات الفنية، وتوافر الوقت واخلبرة الفنية، واملرونة والواقعية املستندة إلى حتليل دقيق للوضع الراهن، 
وفحص اخلطط وتعديلها بشكل دوري، وتخصيص موارد مالية كافية لقطاع التعليم، وتدريب موظفي وزارة التعليم 
املعنيني بالتخطيط واإلحصاء، وإنشاء وحدة بوزارة التعليم تكون مسؤولة عن التخطيط جلميع مراحل األزمات وإعادة 

.(IIEP, 2010) البناء، وإنشاء نظام فعال للمعلومات التربوية
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3. أهم استجابات الدول ملواجهة تداعيات أزمة
 جائحة كورونا على التعليم 

3.1 إعطاء األولوية الستمرار التعلم رغم إغالق املدارس
يف ظل تدابير إغالق املدارس واجلامعات يف 191 دولة، اجتهت معظم الدول إلى تبني طرائق التعلم البديلة، وتطبيق 
مجموعة متنوعة من احللول من أهمها: التعلم عن بُعد عبر اإلنترنت، وذلك من خالل وضع منصة وطنية للتعلم عبر 
اإلنترنت، أو استخدام منصة تعليمية قائمة، كما وظفت التعلم عبر التلفزيون والراديو، والتعلم املنزلي/التقليدي، وقام 
عبر  للتعلم  املجانية/املفتوحة  التعليمية  املنصات  واستخدام  اإلنترنت،  عبر  تفاعلية  صفوف  بإنشاء  املعلمني  بعض 
اإلنترنت، وتوظيف وسائل التواصل االجتماعي، كما مت توزيع مواد تعليمية مطبوعة على الطالب ألخذها إلى املنزل. 
وكان التعلم عبر اإلنترنت البديل األكثر شيوًعا؛ نظًرا ألن معظم الدول بدأت تستخدم منصات عبر اإلنترنت ملواصلة 
التعلم؛ لتيسير التواصل بني املعلمني والطالب (Reimers & Schleicher, 2020, UNESCO, 2020b)، كما مت توزيع مواد 

    .(Memon et. al., 2020) تعليمية مطبوعة على الطالب ألخذها إلى املنزل

لرصد  العاملي  للتقرير  ووفًقا  العربية خاصًة،  والدول  عامًة،  الدول  الدقيق الستجابات  والتحليل  املتعمقة  وبالنظرة 
التعليم 2020، لقد فاجأت هذه اجلائحة العالم بأسره، وكان التحدي كبيًرا جًدا بحيث لم يتمّكن أي نظام تعليمي من 
وأولياء  واملعلمني والطالب  لها مثيل على احلكومات  لم يسبق  املدارس حتديات  بفعالية. وفرض إغالق  االستجابة 
األمور بهدف ضمان استمرارية التعلم. وتتبلور الصورة اإلجمالية الستجابات الدول من أجل ضمان استمرارية التعليم 
يف أن أشد الدول فقًرا قد اعتمدت بصورة نسبية أكبر على اإلذاعة، يف حني استخدمت الدول ذات الدخل املتوسط 
عبر  التعلم  منصات  اعتماد  االختالفات جلهة  يف  حاسًما  عامًال  القطري  الدخل  واعتُبر  تلفزيونية.  برامج  األدنى 
اإلنترنت. وجديٌر بالذكر أن الدول مرتفعة الدخل استفادت من االستثمارات يف التكنولوجيا يف حقل التعليم لتعبئة 

منصات التعلم على شبكة اإلنترنت، سواء أكانت متزامنة (آنية) أم ال (اليونسكو، 2020أ).

3.2 قرارات الدول بشأن االمتحانات الوطنية 
لقد استلزم إغالق املؤسسات التعليمية إجراء تغييرات يف كيفية تقييم الطالب، وتسبب يف بعض احلاالت بتعطيل كبير 
لتلك العملية. فقد مت تأجيل االمتحانات يف معظم الدول، ومت إلغاؤها يف بعضها، ومت استبدالها يف بعضها اآلخر 

 .(United Nations, 2020) بتقييمات مستمرة أو اتباع طرائق بديلة، مثل إجراء االمتحانات عبر اإلنترنت

اليونسكو، 2020ب؛ Liberman, et. al., 2020؛  التقارير الدولية والدراسات (اليونسكو، 2020أ؛  ووفًقا لعديد من 
عامًة  االمتحانات  بشأن  الدول  اعتمدتها  التي  البدائل  تتمثل   ،  (2020 اإليسيسكو،  2020؛  وشهاب،  الهمامي 
النھائي  التحصيلي  واالختبار  القياسي،  اإلمارات  اختبار  مثل:  املسار  امتحانات حتديد  (أو  النهائية  واالمتحانات 

بالسعودية، وامتحانات الثانوية العامة مبصر) خاصًة يف الفصل الدراسي الثاني للعام 2019-2020، فيما يلي:

• اإلبقاء على االمتحانات كما ھي مقررة وُمعلن عنھا.
• إلغاء االمتحانات.
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• إعادة جدولة االمتحانات أو تأجيلها
• تنظيم االمتحانات النهائية على شبكة اإلنترنت.

• اعتماد مقاربات بديلة لالمتحانات واملصادقة على التعلم. 

أساليب  واعتماد  اإللغاء،  تنوعت اخليارات بني  النهائية، فقد  االمتحانات  االمتحانات بخالف  بقية  وأما بخصوص 
بديلة، واإلجراء دومنا تأثر، واإلجراء بصورة افتراضية على شبكة اإلنترنت، واعتماد سجًال للتقدم لتوثيق املهارات 

املطورة.

ويبدو أن البديل األكثر شيوًعا الذي اعتمدته الدول ھو إرجاء االمتحانات/إعادة جدولتها (73 نظاًما تعليمًيا). وهناك 
عدد قليل جًدا من الدول التي اختارت اإلبقاء على االمتحانات، باستثناء املنطقة العربية (22 نظاًما تعليمًيا). ويف 
حاالت قليلة، أُلغيت االمتحانات (11 نظاًما تعليمًيا)، أو اختارت احلكومات إجراءھا على شبكة اإلنترنت (11 نظاًما 
التعلم  تقييم  واملصادقة على  االمتحانات  بديلة لالستعاضة عن  تنظر بعض احلكومات يف مقاربات  فيما  تعليمًيا)، 

(اليونسكو، 2020ب).

 3.3 إعادة فتح املدارس، وبناء السياسات التعليمية ملا بعد جائحة كورونا 
لقد شرعت الدول يف التخطيط إلعادة فتح املدارس على الصعيد الوطني، إما على أساس مستوى الصف الدراسي 
ومبنح األولوية للصفوف املؤهلة المتحانات إمتام املراحل، أو من اتخاذ قرارات فتح املدارس محلًيا يف املناطق التي 
يقل فيها عدد حاالت اإلصابة بالفيروس. ومن املرجح أن تستمر عمليات اإلغالق وإعادة الفتح املتتالية، مع استمرار 
الفيروس يف االنتقال من مكان إلى آخر حول العالم. وتخطط عدة دول لتطبيق منوذج "هجني" أو مختلط للتعليم. 
وتقوم دوٌل أخرى حالًيا بتخفيض الكثافات الطالبية بالفصول بدرجة كبيرة أو تقدم دروًسا خارجها، ويف كثير من 
أنها تخطط إلجراء  الدول  وأفاد عدٌد من  الطالب ومعلميهم كمامات.  يرتدي جميع  أن  املؤسسات  الدول، تشترط 
تغييرات عند إعادة فتح املدارس، مثل: إعطاء األولوية للمعلمني يف احلصول على لقاح كوفيد-١٩ كجزء من خطط 
إعادة فتح املدارس، وتوظيف مزيد من املعلمني واملعلمات، وزيادة مدة الفصل الدراسي، وتقدمي برامج لتعويض الفاقد 
التعليمي الذي حدث أثناء االنقطاع عن املدرسة وخالل التعليم عن بُعد، واستحداث برامج تعلم مسّرعة، وتعديل نطاق 

  .(United Nations, 2020) محتوى املناهج الدراسية التي يتم تغطيتها

عند حتديد املدارس التي يُعاد فتحها، يجب استخدام ستة أبعاد رئيسة لتقييم وضعها وجاهزيتها ولتوجيه التخطيط: 
للتهميش،  عرضة  األشد  الفئات  أمام  الوصول  وإتاحة  والتعلم،  للعمليات،  اآلمن  والتنفيذ  والتمويل،  السياسات، 
واحلماية. وتشكل االعتبارات املتعلقة بالسياسات واملتطلبات املالية، مًعا، البيئة التمكينية املطلوبة لدعم كل من األبعاد 

األخرى، كما هو موضح يف شكل 3. 
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العافية 
واحلماية

شمول الفئات
األشد عرضة

للتهميش
العملياتالتعلم

اآلمنة

السياسات
التمويل

شكل 3:  األبعاد الست الرئيسة لتقييم وضع املدارس وجاهزيتها ولتوجيه التخطيط
Source: UNESCO, UNICEF, World Bank & World Food Programme (2020). Framework for Reopening Schools. 

املطلوبة لتحسني  التمويل  السياسات واإلجراءات وخطط  ينبغي مراعاة: االستعداد بوضع  قبل إعادة فتح املدارس، 
التعليم، مع التركيز على أمان العمليات، مبا يف ذلك تعزيز ممارسات التعلم عن بُعد. ويتضمن جزء من عملية إعادة 
الفتح: تبني نُهج استباقية إلعادة إدماج األطفال املهمشني وغير امللتحقني باملدارس. واالستثمار يف خدمات املياه 
والصرف الصحي والنظافة للحد من املخاطر، والتركيز على التعليم التعويضي الستدراك فترة التدريس املفقودة. 
وعند إعادة الفتح، ينبغي مراعاة: رصد مؤشرات الصحة، وزيادة التركيز على احلماية، وتعزيز طرق التدريس، وتكييف 
الوقاية من األمراض ومنعها  والتعلم املختلطة، مبا يف ذلك تقدمي معارف بشأن  التدريس  بُعد ألساليب  التعلم عن 

.(2020c ,UNESCO ;2020 ,UNESCO, UNICEF, World Bank & World Food Programme)

حول  وتعليم  تربية  وزارة   149 لـ  الدولي  والبنك  واليونيسيف  اليونسكو  أجرتها  التي  االستقصائية  للدراسة  ووفًقا 
استجاباتها لـجائحة كورونا COVID-19، فقد تبني أنه يف سبتمبر 2020، أعادت 73% من الدول فتح املدارس بشكل 
كلي أو بشكل جزئي، وأفادت نسبة 5% عن تاريخ إعادة فتح املدارس يف وقت الحق يف املستقبل. أما اآلخرون فقد 
فاتتهم التواريخ احملددة سلًفا إلعادة فتح املدارس دون إعادة فتحها أو لم يبلغوا عن تواريخ إعادة الفتح. وكان من 
املرجح أن يُعاد فتح أبواب املدارس يف الدول مرتفعة الدخل، وأن تُعطى األولوية إلعادة فتح مستويات ما قبل االبتدائي، 
واألرجح أنها فعلت ذلك باستخدام مزيج من التعلم عن بُعد والتعلم الشخصي (التعلم املدمج Blended Learning). ويف 
التدريس  إلى  للعودة  املدارس وتخطط  فتح  إعادة  لتأخير  أكثر عرضة  الدخل  الدول منخفضة  كانت  نفسه،  الوقت 
 UNESCO, UNICEF) والتعلم الشخصي بشكل كامل، وكانت أكثر ميًال إلى إعطاء األولوية إلعادة فتح املدارس الثانوية

.(2020 ,& �e World Bank
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4. قدرة استجابات الدول على توفير تعليم جيد
 ومنصف وشامل للجميع أثناء جائحة كورونا

لقد متحورت استجابات الدول حول التعليم عن بُعد، والذي لم تكن الدول جاهزة للتحول املفاجئ له، فلم يستطع كثيٌر 
لضعف مستواهم  وإما  مباشر،  بشكل  ومدارسهم  معلميهم  مع  تواصلهم  النقطاع  إما  تعليمهم  مواصلة  الطالب  من 
الدراسي وما يلزمهم من دعم متواصل من قبل معلميهم ومدارسهم، وإما لضعف وضعهم االقتصادي واالجتماعي مبا 
يحول دون مواصلة التعليم عبر اإلنترنت. مما قد يسفر عن تسرب كثير من املتعلمني، أي أن مواصلة التعليم يف ظل 
األزمة صار أقل، والتسرب من التعليم قد يزيد بشكل يفوق التوقعات، خاصًة يف ظل عدم وجود إجراءات موجهة 
أنه   (2020 ,United Nations) التعليم ضمن االستجابات. وتتنبأ األمم املتحدة التسرب من  للفئات املعرضة خلطر 
عاملًيا، قد يتسرب حوالي 23.8 مليون طفل وشاب إضافيني (من التعليم قبل االبتدائي إلى التعليم العالي) أو ال ميكنهم 
الوصول إلى املدرسة يف العام املقبل بسبب األثر االقتصادي للجائحة وحده. وهو ما يؤشر إلى أن التعليم لم يكن متاًحا 
بالفعل للجميع، وأن الهدر التعليمي قد ازداد أثناء االستجابة لألزمة. أي أن كثيًرا من دول العالم، ومن بينها الدول 
العربية، لم تستطع الوفاء بإتاحة التعليم للجميع. وبخصوص جودة العملية التعليمية، تهدد جائحة كورونا بجعل نتائج 
التعليم أسوأ. ومن املتوقع أن يكون الفاقد يف التعلم كبيًرا، على املدى القريب والبعيد بسبب التأثيرات العميقة للوباء 
على  متزايد  بشكل  تعتمد  احلكومات  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  وحتى  املدارس.  إغالق  خالل  من  التعليم  على 
التكنولوجيا، فرضت الفجوة الرقمية Digital Gap قيوًدا على هذه املقاربة. تأسيًسا على ذلك، ميكن استنتاج أن العملية 
التعليمية يف ظل استجابات دول العالم بصفة عامة، والدول العربية بصفة خاصة جلائحة كورونا تعاني ضعًفا يف 

جودتها. 

وفيما يتعلق بالعدالة واإلنصاف والشمول يف سياق األزمة، يجد املدقق يف استجابات الدول أن التفاوتات بني الطالب 
لم تلق اهتماًما ملحوًظا، كما ال ميكن الوقوف على إجراءات ملموسة مت اتخاذها للتخفيف من التفاوتات االقتصادية 
واالجتماعية والتعليمية أثناء األزمة، بل احلاصل هو العكس؛ حيث انحازت االستجابات يف كثير من الدول للفئات 
األفضل حاالً على حساب الفئات األضعف، ولم تلتفت لهذه الفئات. ففي حني انتهجت الدول التعليم عن بُعد، مع 
ضعف البنية التحتية التكنولوجية، يوجد كثيٌر من الطالب الذين لديهم وصول ضعيف - أو يكاد يكون منعدًما - إلى 
هذا النوع من التعليم. كما لم يتم توجيه إجراءات مركزة للفئات الضعيفة اقتصادًيا واجتماعًيا وتعليمًيا، وأيًضا لم يتم 
األخذ بعني االعتبار دعم األسر منخفضة الدخل للحد من الصدمة االقتصادية للوباء، والتي تؤثر حتًما على استكمال 

أبنائها للدراسة والتعلم.

التفاعالت  مع  التقليدية  البيئات  والتدريس يف  التعلم  عن  بعيًدا  الهائل  التحول  على  اجلميع  اجلائحة  أجبرت  لقد 
اإلنسانية املباشرة. ويشكل ذلك مشكلة رئيسة لألطفال الذين يعيشون يف فقر، الذين يعتمدون غالًبا على البيئة املادية 
ملدارسهم لتوفير املواد التعليمية واإلرشاد، وأحياًنا الوجبة الالئقة الوحيدة التي يحصلون عليها يف اليوم. إن النقص 
عام يف املوارد، السيما نقص األجهزة الرقمية، واالتصال باإلنترنت مما يعني أن التكلفة - من حيث التعليم والرفاه 
بالفعل عرضة للخطر. من هنا يجب األخذ بعني  الذين هم  للسكان  بالنسبة  العام - لألزمة احلالية ستكون أعلى 
التعلم عن بُعد عبر اإلنترنت سيؤدي إلى تفاقم عدم املساواة، ليس فقط يف جنوب الكرة  االعتبار أن التحول إلى 
 International Commission on the Futures of) األرضية ولكن حتى يف أكثر األماكن التي يتم توفير املوارد لها جيًدا

 .(Education [ICFE], 2020
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بالتالي، ميكن استنتاج أنه يف ظل جائحة كورونا لم تتمكن غالبية دول العالم، ومن بينها الدول العربية، من توفير تعليم 
جيد ومنصف وشامل للجميع. ولعل ذلك مرجعه إلى ضخامة املفاجأة من ناحية، باإلضافة إلى عدم االستعداد بخطط 
أثناء  للتعامل  أو خطط  للطوارئ  ثمة خطط  أن  االستجابات  من  واضًحا  يبدو  فلم  األزمات،  تراعي  التعليم  لقطاع 
األزمات وما بعدها، أي أن قطاع التعليم ليس باملرونة الكافية للتكيف مع األزمات واالستجابة لها، مبا يضمن احلفاظ 

على وظائفه األساسية يف خضم األزمة، كما يضمن له القدرة على التعايف ومن ثم إعادة البناء.   
 

كما أسفرت استجابات الدول العربية عن ضعف االهتمام بإعداد القدرات وتنميتها فيما يخص تخطيط التعليم يف 
أوقات األزمات، كما لم يبدو أن هناك مواد تدريبية وأدلة إرشادية مت إعدادها قبل وقوع األزمة أو حتى أثناءها تتعلق 
بهذا املجال، باإلضافة إلى غياب احللقات النقاشية وورش العمل يف هذا النوع من التخطيط كجزء أصيل من أنشطة 

التدريب األساسية التي تقوم بها وزارات التربية والتعليم.

تأسيًسا على ذلك، يبدو جلًيا أنه لم يتم إدماج التدابير واإلجراءات املُراِعية لألزمات ضمن خطط قطاع التعليم يف 
الدول املختلفة، فال وجود حقيقي لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات. ومن هنا، يكون الدرس الرئيس املستفاد من 
هذه األزمة، هو: ضرورة تبني نهج التخطيط املُراِعي لألزمات ضمن قطاع التعليم؛ بحيث ميكن ضمان حتسني تكيف 

القطاع ومرونته مع األزمات املستقبلية واالستعداد للتعامل معها ومواجهتها واالستمرار يف أداء وظائفه بكفاءة.
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5. ُموّجهات مستقبلية لتخطيط التعليم يف أوقات 
األزمات يف الدول العربية

بالرغم مما حتمله األزمة جراء اجلائحة من حتديات جسام تواجه التعليم، إال أنها حتمل بني طياتها فرصة سانحة 
ملن يحسن استغاللها، تتمثل يف كونها تفرض على الدول حتمية "إعادة بناء التعليم بشكل أفضل"، إنها فرصة حقيقية 
نه من الصمود أمام األزمات والتعايف منها، وحتقيق اجلودة والعدالة  َكّ للبدء يف التخطيط ملستقبل أفضل للتعليم؛ مبا ُميَ
والشمول للجميع. ويف ظل تسارع وتنامي حالة عدم اليقني والتعقيد، فاالنشغال باملستقبل واالستعداد ملا يحمله من 

مفاجآت وأزمات وكيفية التعامل معها، يؤكد أن تخطيط التعليم يف أوقات األزمات قد أصبح ضرورًة. 

ينشد طرح ُموّجهات مستقبلية لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات: ضمان توفير التعليم اجليد واملنصف والشامل 
للجميع يف أوقات األزمات وما بعدها، وذلك عن طريق رسم مستقبل التعليم يف أوقات األزمات، وإدماج اإلجراءات 
املُراِعية لألزمات ضمن خطط التعليم. وتنطلق املُوّجهات من كون التعليم حًقا إنسانًيا أساسًيا، بل أولوية، حتى يف 

أوقات األزمات، ويف ذات الوقت كونه استثماًرا وركيزًة أساسية لالستجابة يف مواجهة األزمات والتعايف منها. 

ونظًرا ألن عالم ما بعد كورونا سوف يتغير بشكل كبير، ولكون التعليم يتشكل ليالئم عصره ويلبي حاجاته، بالتالي 
ينبغي أال تستمر أنظمة التعليم على ما هي عليه، بل ينبغي أن تتغير لتصبح أكثر كفاءًة وجودًة وعدالً وشموالً واستدامًة 
وسالًما ومرونًة، فليس الهدف - وال ينبغي أن يكون - أن يعود التعليم إلى ما كان عليه قبل األزمة، ولكن ينبغي أن 
تكون هناك نقلة نوعية حقيقة �Paradigm Shi يف رؤيتنا للتعليم والتعلم بعد جائحة كورونا وبعد إعادة فتح املدارس. 
ومبا أن من أهم أولويات تخطيط التعليم يف أوقات األزمات تعزيز قدرة نظام التعليم على التكيف واملرونة، إًذا تسعى 
هذه املُوّجهات إلى إعادة بناء نظام التعليم على نحو مغاير؛ بحيث يصبح نظاًما تعليمًيا جيًدا شامًال منصًفا، وأكثر 

قدرًة على االستجابة واملالءمة واملرونة لتلبية حاجات اجلميع يف سياقات األزمات وما بعدها.

وتتمثل أبعاد اُملوّجهات املستقبلية املقترحة لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات يف: صانعي السياسة ومتخذي القرار 
واملخططني، واملعلمون وقادة املدارس والعاملون يف مجال التعليم، واملتعلمون، وبرامج التعليم ومناهجه، وبيئة التعلم، 

والشراكة املجتمعية والدولية.

5.1 صانعو السياسة ومتخذو القرار واملخططون

ليس مقبوالً بحال من األحوال أن ينتظر صانعو السياسة ومتخذو القرار واملخططون وقوع أزمة حتى ينهضوا لوضع 
السياسات واخلطط واتخاذ القرارات كرد فعل، ولكن حرٌي بهم األخذ بنهج تخطيط التعليم يف أوقات األزمات، والذي 

يستلزم ما يلي:

• بناء وتنمية قدرات صانعي السياسة ومتخذي القرار واملخططني يف ميدان تخطيط التعليم يف أوقات األزمات. 
• حتديد أدوار ومسؤوليات واضحة لصانعي السياسة ومتخذي القرار واملخططني فيما يتعلق بتخطيط التعليم يف 

أوقات األزمات.
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تضم  وإداراتها،  ومديرياتها  التعليم  وزارات  داخل  واألزمات  للطوارئ  التخطيط  وإدارات  وحدات  وتفعيل  تشكيل   •
الكفاءات املعدة واملدربة يف ميدان تخطيط التعليم يف أوقات األزمات.

• بناء نظام معلومات كفء وفعال ينتج معلومات كمية وكيفية كافية عن جميع عناصر نظام التعليم وبيئته احمليطة. 
وهنا، يتعني تطوير أدوات جمع وحتليل البيانات يف أوقات األزمات ودمجها يف نظام املعلومات لضمان توافر معلومات 

موثوقة ومتاحة بسهولة عن آثار األزمة واحلاجات الناجتة عنها للمدارس واملعلمني واملتعلمني.
• إعداد سياسات وخطط وبرامج تراعي األزمات، وحتد من مخاطرها، وتستجيب ملقتضيات التعامل معها يف وقتها 

وما بعدها. وتتضمن هذه اخلطط مراحل: االستجابة، والتعايف، والتأهب على النحو التالي:

- مرحلة االستجابة: يجب أن تكون االستجابة لألزمة سريعة ومنسقة ومتعددة القطاعات، ويتم وضع خطة قصيرة 
األجل تستند إلى حتليل سريع للوضع وتقدير للحاجات العاجلة. واألولوية يف هذه املرحلة هي حماية صحة وسالمة 
للخدمات  السريع  التركيز على االستئناف  التعلم. وينصب  بالتعليم، ومنع فقدان  العاملني  الطالب واملعلمني وسائر 
الفورية  األساسية  وتلبية احلاجات  الطوارئ  توفير خدمات  يتعني  بالتالي،  األزمات.  املتضررة من  للفئات  التعليمية 
وقريبة املدى لقطاع التعليم، مبا يضمن: صحة وسالمة اجلميع، واستعادة اخلدمات التعليمية، واستعادة وصول جميع 
أو  للتغذية  تكميلية  برامج  إعداد  يتعني  كما  التعليمية.  العملية  استمرارية  ثم  ومن  التعليم،  إلى  املتضررين  الطالب 
التحويالت النقدية لضمان عدم تعرض الطالب الذين يعتمدون عادًة على برامج التغذية املدرسية للجوع. ويف سبيل 
منع فقدان التعلم أثناء األزمات، يتم نشر برامج التعلم عن بُعد، التي ميكنها الوصول إلى كل طالب، بغض النظر عن 
خلفيته االقتصادية واالجتماعية، مع التركيز على إجراءات واضحة للوصول إلى األسر احملرومة. باإلضافة إلى توفير 
التعلم عن بُعد، يجب العمل بشكل استباقي ملنع التسرب من خالل التواصل مع األسر، وتوفير التوجيه واملوارد لدعم 

تعلم الطالب يف املنزل أثناء إغالق املدارس، وتوفير الدعم املالي املستهدف للطالب املعرضني للخطر. 

-  مرحلة التعايف: ُميثل تعايف التعليم أولوية قصوى، ولذا يتم إعداد خطة متوسطة األجل، تتضمن بذل اجلهود من 
أجل: استعادة اخلدمات األساسية، واستعادة الوظائف األساسية لنظام التعليم، مبا يف ذلك ضمان استمرار حصول 
اجلميع على التعليم دون انقطاع، ومبا يحقق الرفاه النفسي واالجتماعي واحلد من عوامل خطر األزمات للمتأثرين 
تكنولوجيا  والتقومي واستخدام  التدريس  املناهج وطرق  بتطوير  يتعلق  بها. ويتطلب هذا بذل مزيد من اجلهد فيما 
للتسرب  تتلقى املجموعات األكثر عرضة  أن  املرحلة. ويجب  املعلمني واملديرين مبا يالئم متطلبات  التعليم وتدريب 

الدعم الكايف.

-  مرحلة التأهب: من رحم احملنة تُولد املنحة، وتُوفر األزمة فرصة إلعادة بناء التعليم وإحداث نقلة نوعية ملموسة 
يف العملية التعليمية. ويجب أن تفي الدولة مبسؤولياتها عن توفير التعليم اجليد للجميع أثناء األزمات. من هنا، تأخذ 
احلكومة زمام القيادة للتخطيط االستراتيجي بعيد املدى لتحسني واستدامة مرونة قطاع التعليم ملا بعد األزمة، مبا 
يضمن تأمني وصول اجلميع إلى التعليم اجليد واملنصف، من خالل استعادة اخلدمات األساسية والتركيز على "إعادة 
البناء بشكل أفضل". وينبغي إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع التعليم، تعالج قضايا االلتحاق واجلودة والعدالة 
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واإلنصاف والشمول واملالءمة واملرونة بالتعليم. ويف هذه املرحلة، ينبغي أن يُؤخذ بعني االعتبار أن هناك فرًقا شاسًعا 
ويجب  أثناء األزمات،   Emergent Remote Teaching ُبعد    الطارئ عن  والتعليم  املصمم جيًدا  بُعد  التعليم عن  بني 
التعامل مع جهود عديد من الدول التي تُقدم التعليم الطارئ عن بُعد على هذا النحو. وعندما تنتهي األزمة، ستوفر 
هذه التجربة فرصة لوزارات التعليم واألطراف املعنية لتقييم التنفيذ، من خالل حتديد نقاط القوة والضعف، والفرص 

والتحديات؛ مبا يُعزز التعليم عن بُعد املصمم جيًدا، إذا مت إغالق املدارس مرة أخرى يف املستقبل.

5.2 املعلمون وقادة املدارس والعاملون يف مجال التعليم
لقد أسفرت األزمة التى عانى منها التعليم جراء اجلائحة عن بُروز أهمية املعلم ومهنة التعليم، وفرضت متطلبات يتعني 
توافرها يف املعلمني وقادة املدارس والعاملني يف التعليم، مثل: القدرة على تقدمي التعلم عن بُعد وإجراء االمتحانات 
عن بُعد، والدراية مبقتضيات حالة األزمة وما بعدها، والقدرة على العمل يف خضم األزمة. وفيما يلي اإلجراءات 

الواجب القيام بها لضمان قدرة املعلمني وقادة املدارس والعاملني بالتعليم على القيام مبهمتهم يف خضم األزمات:

املعلمني ودعمهم وضمان سالمتهم  والتعاون مع  واملكانة،  والقيمة  التقدير  واملعلمني مزيد من  التعليم  إيالء مهنة   •
ورفاههم، وتوفير الرواتب واحلوافز املالئمة لهم (وجميع العاملني)، وتهيئة الظروف التي متنحهم االستقاللية واحلرية 

واملرونة للعمل بشكل تعاوني. 
• إعادة التفكير يف برامج إعداد املعلم قبل ممارسة املهنة، وبرامج التنمية املهنية التي تقدم جلميع املعلمني وقادة 
نهم من التعامل  َكّ املدارس والعاملني بالتعليم أثناء اخلدمة؛ بحيث يتم إيالء االهتمام الكايف المتالك املهارات التي ُمتَ

يف خضم األزمات، والتعامل مع التعلم والتقومي عن بُعد، وإجادة العالقة اإلنسانية بني الطالب واملعلم. 
• تفعيل دور وحدات التدريب واجلودة يف تقدمي برامج تنمية مهنية مناسبة للمعلمني وقادة املدارس والعاملني بالتعليم، 
االختبارات  وإعداد  املقلوب،  والفصل  املدمج،  التعلم  واستراتيجيات  اإللكتروني،  والتعلم  الرقمي،  التحول  تواكب 

اإللكترونية.
• تضمني ُمقرر عن "تخطيط التعليم يف أوقات األزمات" يف برامج إعداد املعلم. وتدريب املعلمني - قبل ممارسة املهنة 
األزمات،  مع  التعامل  كيفية  على  اخلدمة  أثناء  املعلمني  وأيًضا  العملية)،  (التربية  امليداني  التدريب  مرحلة  يف   -

واحملافظة على استمرار التعلم، وتقدمي الدعم النفسي واملعنوي للطالب، والتكيف مع األزمات والتعايف منها. 
• تضمني ُمقررات عن "التعليم اإللكتروني، والتعلم املدمج، والتعلم عن بُعد، والتقومي اإللكتروني، والتقومي عن بُعد" يف 
برامج إعداد املعلم. وتدريب املعلمني - قبل ممارسة املهنة - يف مرحلة التدريب امليداني (التربية العملية)، وأيًضا 

املعلمني أثناء اخلدمة على كيفية التعامل مع هذه األنواع من التعليم يف العملية التعليمية. 
• توفير التوجيه املستمر وجلسات التدريب واملعلومات للمعلمني خالل األزمة، على سبيل املثال فيما يتعلق بحلول التعلم 

املفتوح والتعليم عن بُعد وكذلك الكفاءات ذات الصلة.
• إنشاء مراكز مصادر تعليمية للمعلمني، وبناء مجتمعات تعاونية بني املعلمني على املستوى احمللي والوطني وحتى 
احملتوى  بإعداد  املواد  نفس  معلمو  يقوم  حيث  املراسلة؛  تطبيقات  يف  تعليمية  مجموعات  وإنشاء  الدولي، 

تخطيط التعليم يف أوقات األزمات: ُموّجهات مستقبلية يف ظل جائحة كورونا  142021
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واالستراتيجيات مًعا (مجتمعات التعلم املهنية)، وإنشاء قناة اتصال مباشرة مع املعلمني لطرح األسئلة حول استخدام 
أدوات التعلم عن بُعد، وحتديد األبطال Champions - املعلمني أصحاب املبادرات التعليمية، ذوي البصمة الواضحة يف 

املجتمع املدرسي - وحتفيزهم لدعم األنشطة التعليمية.
• إتاحة الفرصة للمعلمني وقادة املدارس للمشاركة يف عملية ُصنع القرار.

5.3 املتعلمون
لم يعد مقبوالً أن يظل املتعلم سلبًيا متلقًيا للمعلومات فحسب. إن التحوالت التي يشهدها التعليم جراء األزمة يفرض 
طبيعة مغايرة لدور املتعلم، تلك التي تستلزم إعداد الطالب المتالك املهارات الالزمة لتنمية استقاللية التعلم لديه. 

ويف هذا الصدد، يتعني عمل اإلجراءات التالية:

والتقومي  الذاتي،  والتعلم  املقلوب،  والفصل  املُدمج،  والتعلم  اإللكتروني،  التعلم  مهارات  على  الطالب  تدريب   •
اإللكتروني، والتقومي عن بُعد، واملواطنة الرقمية، والتعلم من خالل املنصات، واحلصول على املعلومات من املصادر 

الرقمية وتوثيقها.
• الثقة بالطالب ودعمهم ومتكينهم من التفكير والعمل مًعا، والتأكيد على مشاركتهم على نطاق واسع يف القرارات 
التعلم  ُفرص  تصميم  يف  رائًدا  دوًرا  الطالب  إعطاء  إلى  باإلضافة  باملستقبل.  املتعلقة  تلك  وخاصة  تهمهم،  التي 

وُمجتمعات التعلم التي يريدونها.
• دعم املتعلمني يف استخدام حلول التعلم املفتوح والتعلم عن بُعد.

• تثقيف الطالب بشأن األزمات، وتدابير األمان والسالمة واملمارسات الصحية اجليدة. باإلضافة إلى الدعم النفسي 
والعاطفي ملساعدة الطالب على معاجلة مشاعرهم واهتماماتهم أثناء األزمة والتعامل مع آثارها على حياتهم.

5.4 برامج التعليم ومناهجه
يبدو واضًحا أن التعليم بعد جائحة كورونا يختلف عما قبلها، ومن املنطقي أن تُعد الدول ُعدتها ملنظومة جديدة من 
التعليم، تتسم باملرونة واالستعداد للتكيف مع األزمات، مما يستدعي إحداث تغييرات جذرية يف بنية التعليم، تُفضي 
إلى نقلة نوعية �Paradigm Shi يف العملية التعليمية. فليس مقبوالً اإلبقاء على التعليم املدرسي بشكله التقليدي، كما 
أنه ليس مطلوًبا نسفه كليًة واستبداله بالتعليم اإللكتروني. ومن الضروري تفعيل التعليم اإللكتروني والتعلم عن بُعد 
يف املستقبل، كما أنه ال ُميكن االستغناء عن التفاعالت اإلنسانية املباشرة يف العملية التعليمية. ومن األهمية مبكان أن 
التعليم ومناهجه إلعداد  برامج  يتعني مراعاة  لذا  والتعامل يف ظلها،  الطالب على استعداد ملواجهة األزمات  يكون 
مع  تتعامل  جديدة  آليات  وفق  واملناهج  البرامج  ُمواءمة  ضرورة  تبرز  بالتالي،  األزمات.  أثناء  للتعامل  الطالب 
التكنولوجيا، باإلضافة إلى ضرورة إيالء العملية التعليمية أهمية كبرى للمهارات احلياتية وآليات التعامل يف أوقات 

األزمات. وعليه، يتعني عمل اإلجراءات التالية: 
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• تدعم برامج التعليم ومناهجه التنمية بعيدة املدى للطالب واملجتمع.
• تضع برامج التعليم ومناهجه أهداًفا مالئمة محلًيا، وحتدد معاييًرا للموارد الالزمة لتحقيقها.

• تتضمن برامج التعليم ومناهجه املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات الالزمة للتعامل يف ظل األزمات.
• تكون برامج التعليم ومناهجه على قدر كبير من الثراء لتشمل املهارات احلياتية.

• ربط برامج التدريب املهني بفرص ممارسة املهارات التي يتم تعلمها يف مكان العمل.
• يجب أن يكون التعليم جذاًبا وممتًعا ومرتكًزا حول املتعلم. 

متعلقة  ومعلومات  العامة  الصحة  معلومات  ونشر  األمراض،  والوقاية من  الصحي  التثقيف  التعليم يف  دور  تعزيز   •
بالتعامل مع األزمات املتنوعة.

• العمل على محو األمية العلمية ضمن املناهج الدراسية، واالستثمار يف التعليم كوسيلة لتعزيز االبتكار واملهارات التي 
ستكون مطلوبة ملعاجلة األزمات القادمة. 

• إدماج التحول الرقمي وأمتتة املناهج ضمن العملية التعليمية، وصياغة املناهج ومواءمتها لتناسب كًال من التعليم يف 
املدارس والتعليم عن بُعد، وإنشاء وحتديث قوائم للمصادر التي ُميكن استخدامها يف عملية التعلم عبر اإلنترنت.

الرقمية،  باملهارات  واالهتمام  التعليمية،  املنظومات  يف  االصطناعي  الذكاء  وتطبيقات  احلديثة  التكنولوجيا  تبني   •
وآليات استخدامها من قبل املعلمني والطلبة.

• ُمراجعة برامج التعلم اإللكتروني وبرامج التعلم عن بُعد احلالية واملوارد املتاحة لتوسيع تقدمي هذه البرامج وإمكانية 
الوصول إليها. 

• تدعم برامج التعليم ومناهجه الفئات الضعيفة، مبا يُحقق اإلنصاف يف التعليم.
• تأهيل املنظومات التعليمية ملُجابهة التحديات املستقبلية من خالل تطوير بناها التحتية وحتديث برامج التكوين فيها 

وتوظيف التكنولوجيا احلديثة، جلعلها قادرًة على التكيف مع األزمات.
• تفعيل أساليب التعلم اإللكتروني، والتعلم عن بُعد، والتعلم املدمج، والتعلم املقلوب/املعكوس. باإلضافة إلى تعزيز 

التفاعل مع منصات التعلم الرقمية.
لالمتحانات  نسبي  وزن  وإعطاء  النهائية،  االمتحانات  يتمحور حول  الذي  التقليدي  بشكلها  التقومي  آليات  تعديل   •
املرحلية/التكوينية Formative Assessment أكبر من االمتحانات النهائية Summative Assessment، وبذلك ال تتأثر الدول 
عند إلغاء االمتحانات التحريرية بسبب أزمة. كما يجدر تنويع استخدام طرق بديلة لتقييم الطالب؛ بحيث يعتادها 
الطالب واملعلمون، ويسهل اللجوء إليها عند االضطرار إلى إلغاء االمتحانات بسبب األزمات، ويتعني التأكد من أن أي 

بديل قادر على قياس األداء على نحو عادل. 

5.5 بيئة التعلم
إن التحول يف بنية نظام التعليم ومحتواه وموارده البشرية، يستلزم مواكبة ذلك يف بيئة التعلم من حيث اإلمكانات املادية 

واملالية التي تُثريها. ولتحقيق ذلك، يتعني عمل اإلجراءات التالية:
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5.5 بيئة التعلم
إن التحول يف بنية نظام التعليم ومحتواه وموارده البشرية، يستلزم مواكبة ذلك يف بيئة التعلم من حيث اإلمكانات املادية 

واملالية التي تُثريها. ولتحقيق ذلك، يتعني عمل اإلجراءات التالية:

• إحداث حتسن ُمطرد يف جودة عناصر العملية التعليمية، وضمان تكافؤ فرصة اجلميع يف احلصول على: املعرفة، 
واملهارات والكفايات، والقيم، واالجتاهات.

• توفير التجهيزات واملعدات والتقنيات الرقمية الالزمة للتحول الرقمي يف بيئة التعلم.
والطالب،  للمعلمني  واملفتوحة  املصادر احلرة  تقنيات  وتوفير  التعليمية،  للموارد  املفتوح  الوصول  انتهاج سياسات   •
التعليمية مبشاركة حقيقية  السلطات  قبل  من  املفتوحة  الرقمية  التعلم  ومنصات  املفتوحة  التعليمية  املوارد  وتطوير 

للمعلمني والطالب واملعنيني بالتعليم. 
• إتاحة االستفادة من بيئة التعلم وممارسة األنشطة للجميع، مع ُمراعاة اعتبارات اإلنصاف والشمول والتنوع. والعمل 
على التخفيف من التفاوتات االجتماعية والتعليمية، والتغلب على أمناط عدم املساواة واالستبعاد يف التعليم، ودعم 

الطالب الفقراء واملُهمشني واحملرومني وذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة واألكثر تضرًرا من األزمات.
• العمل على جتسير "الفجوات الرقمية" من أجل حتقيق الوصول إلى اإلنترنت واألجهزة املتصلة باإلنترنت.

• مراجعة املوارد الفنية والبشرية املتاحة يف قطاع التعليم فيما يتعلق بالتعلم اإللكتروني والتعلم عن بُعد.
• تفعيل استخدام وسائط أخرى مثل الراديو والتلفزيون يف العملية التعليمية.

حتميل  (بعد  باإلنترنت  االتصال  عدم  وضع  يف  إليها  الوصول  ُميكن  مجاني  محتوى  ذات  إنترنت  مواقع  تطوير   •
املعلومات).

• توفير نقاط وصول مجانية لإلنترنت يف املدارس وبعض األماكن العامة.
• يجب على احلكومات واملنظمات الدولية وجميع شركاء التعليم والتنمية أن يعملوا على تعزيز متويل التعليم، حتى 

ُميكن الوفاء مبستلزماته.
• ضمان استمرار برامج التغذية املدرسية وتكييفها مع الظروف احمللية، مع إعطاء األولوية لألطفال األكثر فقًرا.

• دعم احلاجات اجلسدية والنفسية واالجتماعية للمعلمني واملتعلمني أثناء األزمات.

5.6 الشراكة املجتمعية والدولية
يحتاج التطوير املُراد إجنازه يف نظام التعليم إلى نهج يقوم على الشراكة املجتمعية؛ حيث يلزم تضافر جهود جميع 
األطراف املعنية بالتعليم. وُمتثل املشاركة النشطة من جانب هذه األطراف يف حتديد احلاجات والتخطيط والدعم من 
أجل تنفيذ تدابير االستجابة والتعايف من األزمات وإعادة البناء يف قطاع التعليم أمًرا أساسًيا. كما أن مشاركة هذه 

األطراف تُسهم يف استعداد نظام التعليم ملواجهة أية أزمة. وهنا، ينبغي القيام باإلجراءات التالية:
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واضحة وضمان  اتصال  قنوات  وإيجاد  التعليم،  بنظام  االرتقاء  اإلسهام يف  الذين ميكنهم  الشركاء  • حتديد جميع 
التنسيق الشامل معهم، كٌل حسب مجاالت اهتمامه وإسهامه.

• العمل مع األطراف املعنية للتعرف على الطالب األكثر احتياًجا واألكثر تضرًرا من األزمات، وتقدمي الدعم الالزم 
لهم.

• توفير مقابل مادي ألسر الطالب املستحقني للوجبات املدرسية حلمايتهم من الفقر الغذائي وأمراض ُسوء التغذية.
• تعزيز الشفافية واحملاسبية واخلضوع للمساءلة من جانب األطراف املعنية.

ُمساعدة  يتمكنوا من  األمور حتى  الالزم ألولياء  الدعم  وتقدمي  واملنزل،  املدرسة  بني  ثقة وشراكة حقيقيتني  بناء   •
األطفال، ومتابعة التعليم املنزلي.

• إنتاج املواد التعليمية مع تعليمات مفّصلة حول كيفية أداء كل نشاط حتى يتمكن أولياء األمور من ُمتابعة أوالدهم. 
باإلضافة إلى دعم أولياء األمورلتطوير روتني للدراسة مع أوالدهم. 

• بناء مجتمعات التعلم املهنية للمساعدة يف التعاون والتحفيز بني قادة املدارس واملعلمني وأولياء األمور والطالب.
• تعزيز التضامن العاملي للحد من عدم املساواة يف التعليم. 

• ضرورة إيجاد تواصل مفتوح ومستمر بني السلطات التعليمية واملعلمني ومديري املدارس وأولياء األمور والطالب 
خالل األزمة. 

• تزويد األطراف املعنية باملعلومات املُتاحة عن األزمة والقرارات واملُبادرات ذات الصلة.
• بناء شراكات مع األطراف املعنية ذات الصلة بالتحول الرقمي يف العملية التعليمية.

• عقد شراكة مـع جمعيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملجتمعات احمللية لزيادة قدرة تدفـق بيانـات اإلنترنـت 
يف املــدارس التي ليس بها خدمة إنترنت.

• عقد شراكة مع التلفزيون واإلذاعة الوطنيني لعرض البرامج التعليمية.
• تصميم إعالنات تلفزيونية، وصفحات ويب عامة، وتوظيف وسائل التواصل االجتماعي لتوضيح كيفية الوصول إلى 

املوارد التعليمية املتاحة عبر اإلنترنت والتلفزيون والراديو لكل من املعلمني، وأولياء األمور، والطالب.
الرقمية،  التعلم  اإلنترنت ومنصات  املفتوحة عبر  التعليمية  املوارد  تبادل  لتسهيل  الدولي  والتعاون  الشراكة  تعزيز   •

وتشجيع شركات التكنولوجيا على االنضمام إلى هذا اجلهد. 
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