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1. تخطيط التعليم يف أوقات األزمات 
على إثر تعرض العالم جلائحة فيروس كورونا املستجد، 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.

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.

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 وأثناءها 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. 

االستجابة لألزمات، والتعايف، والتأهب. وتستند هذه  األزمات، وهي:  التعليم من  لتعايف قطاع  توجد ثالث مراحل 
املراحل إلى مبدأ "إعادة البناء بشكل أفضل"، وترتكز على األولويات الشاملة للسالمة واحلماية، واإلدماج، والتي يجب 
النظر فيها ودمجها طوال كل مرحلة من دورة التعايف من األزمات. وهذه املراحل مترابطة ودورية ومتعددة األبعاد 

وغالًبا ما تكون متداخلة.
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2.أهم استجابات الدول ملواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على التعليم

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، لتسهيل التواصل بني املعلمني والطالب.

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 
بتقييمات مستمرة أو اتباع طرائق بديلة، مثل إجراء االمتحانات النهائية عبر اإلنترنت. وإجماالً، يبدو أن البديل األكثر 
شيوًعا الذي اعتمدته الدول ھو إرجاء االمتحانات/إعادة جدولتھا (73 نظاًما تعليمًيا). وھناك 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 تعليمًيا)، فيما تنظر 

بعض احلكومات يف مقاربات بديلة لالستعاضة عن االمتحانات واملصادقة على تقييم التعلم.

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 دول أخرى حالًيا بتخفيض الكثافات الطالبية بالفصول بدرجة كبيرة أو تقدم دروًسا خارجها، ويف كثير من 
أنها تخطط إلجراء  الدول  وأفاد عدد من  الطالب ومعلميهم كمامات.  يرتدي جميع  أن  املؤسسات  الدول، تشترط 
تغييرات عند إعادة فتح املدارس، وذلك على النحو التالي: إعطاء األولوية للمعلمني يف احلصول على لقاح كوفيد19- 
كجزء من خطط إعادة فتح املدارس، وتوظيف مزيد من املعلمني واملعلمات، وزيادة مدة الفصل الدراسي، وتقدمي برامج 
تعويضية لتعويض الفاقد التعليمي الذي حدث أثناء االنقطاع عن املدرسة وخالل التعليم عن بُعد، واستحداث برامج 

تعلم مسّرعة، وتعديل نطاق محتوى املناهج الدراسية التي يتم تغطيتها.

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 

2.1 إعطاء األولوية الستمرار التعلم رغم إغالق املدارس 

2.2 قرارات الدول بشأن االمتحانات الوطنية  

 2.3 إعادة فتح املدارس، وبناء السياسات التعليمية ملا بعد جائحة كورونا  
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3. قدرة استجابات الدول على توفير تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع أثناء جائحة كورونا

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 

والتعلم الشخصي بشكل كامل، وكانت أكثر ميًال إلى إعطاء األولوية إلعادة فتح املدارس الثانوية
.(UNESCO, UNICEF & �e World Bank, 2020) 

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 
للفئات املعرضة خلطر التسرب من التعليم ضمن االستجابات. 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 
فيه  كانت  الذي  الوقت  والبعيد. وحتى يف  القريب  املدى  كبيًرا، على  التعلم  الفاقد يف  يكون  أن  املتوقع  ومن  أسوأ. 
املقاربة.  هذه  على  قيوًدا   Digital Gap الرقمية  الفجوة  فرضت  التكنولوجيا،  على  متزايد  بشكل  تعتمد  احلكومات 
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 
االقتصادية  التفاوتات  من  للتخفيف  اتخاذها  مت  إجراءات  على  الوقوف  ميكن  ال  كما  ملحوًظا،  اهتماًما  تلق  لم 
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.

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 
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4. ُموّجهات مستقبلية لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات يف الدول العربية

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 كل 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.

بالرغم مما حتمله األزمة جراء اجلائحة من حتديات جسام تواجه التعليم، إال أنها حتمل بني طياتها فرصة سانحة 
ملن يُحسن 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.
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وتتمثل أبعاد املُوّجهات 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.

السياسة  صانعو  ينتظر  أن  األحوال  من  بحال  مقبوالً  ليس  واملخططون.  القرار  ومتخذو  السياسة  4.1 صانعو 
ومتخذو القرار واملخططون وقوع أزمة حتى ينهضوا لوضع السياسات واخلطط واتخاذ القرارات كرد فعل، ولكن حرٌي 

بهم األخذ بنهج تخطيط التعليم يف أوقات األزمات.

جراء  التعليم  منها  عانى  التى  األزمة  أسفرت  لقد  التعليم.  مجال  يف  والعاملون  املدارس  وقادة  املعلمون   4.2
اجلائحة عن بُروز أهمية املعلم ومهنة التعليم، وفرضت متطلبات يتعني توافرها يف املعلمني وقادة املدارس والعاملني 
يف التعليم، مثل: الُقدرة على تقدمي التعلم عن بُعد وإجراء االختبارات عن بُعد، والدراية مبقتضيات حالة األزمة وما 

بعدها، والقدرة على العمل يف خضم األزمة.

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

استقاللية التعلم لديه.

باملرونة  تتسم  التعليم،  من  جديدة  ملنظومة  ُعدتها  الدول  تُعد  أن  املنطقي  ومن  ومناهجه.  التعليم  برامج   4.4
واالستعداد للتكيف مع األزمات، مما يستدعي إحداث تغييرات جذرية يف بنية التعليم. بالتالي، تبرز ضرورة ُمواءمة 
البرامج واملناهج وفق آليات جديدة تتعامل مع التكنولوجيا، باإلضافة إلى ضرورة إيالء العملية التعليمية أهمية كبرى 

للمهارات احلياتية وآليات التعامل يف أوقات األزمات. 

4.5 بيئة التعلم. إن التحول يف بنية نظام التعليم ومحتواه وموارده البشرية، يستلزم مواكبة ذلك يف بيئة التعلم من 
حيث اإلمكانات املادية واملالية التي تُثريها.

الشراكة  على  يقوم  نهج  إلى  التعليم  نظام  يف  إجنازه  املُراد  التطوير  يحتاج  والدولية.  املجتمعية  الشراكة   4.6
املجتمعية؛ حيث يلزم تضافر جهود جميع األطراف املعنية بالتعليم. وُمتثل املشاركة النشطة من جانب هذه األطراف 
املعنية 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.    
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فــــــهـــرست الــــــمحــــــــتـــــــــويــــــــــــات

امللخص التنفيذي
فهرست احملتويات
فهرست األشكال
فهرست اجلداول

قائمة االختصارات
املقدمة

مشكلة الدراسة
أهداف الدراسة، وأهميتها، ومنهجيتها

اإلطار النظري لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات
ماهية التعليم يف أوقات األزمات 

ماهية تخطيط التعليم يف أوقات األزمات
تخطيط التعليم يف أوقات األزمات: املراحل، واملجاالت، واألولويات

تخطيط التعليم يف أوقات األزمات: املتطلبات، ودور املخطط التربوي
أهم استجابات الدول ملواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على التعليم 

إعطاء األولوية الستمرار التعلم رغم إغالق املدارس
قرارات الدول بشأن االمتحانات الوطنية  

دور األنظمة التعليمية يف تقدمي الدعم ملكافحة فيروس كورونا
إعادة فتح املدارس، وبناء السياسات التعليمية ملا بعد جائحة كورونا 

قدرة استجابات الدول على توفير تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع أثناء جائحة كورونا
قدرة استجابات الدول على توفير التعليم للجميع

قدرة استجابات الدول على توفير تعليم جيد للجميع
قدرة استجابات الدول على توفير تعليم منصف وشامل للجميع

إعادة البناء بشكل أفضل لضمان الوصول إلى تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع 
ُموّجهات مستقبلية لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات يف الدول العربية

صانعو السياسة ومتخذو القرار واملخططون
املعلمون وقادة املدارس والعاملون يف مجال التعليم

املتعلمون
برامج التعليم ومناهجه

بيئة التعلم
الشراكة املجتمعية والدولية

املراجع العربية
املراجع األجنبية

.1
.2
.3
.4
4.1
4.2
4.3
4.4
.5
5.1
5.2
5.3
5.4
.6
6.1
6.2
6.3
6.4
.7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
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فــــــهـــرست األشــــــــــكــــــــــال

فــــــهـــرست الــــــــــــجــــــــــــــــداول

قـــــائـــــــــمة االخــــــــتــــــــــصــــــــارات

الرصد العاملي إلغالق املدارس بسبب فيروس كورونا
اإلطار املفاهيمي لتعايف قطاع التعليم

مراحل ومجاالت العمل داخل قطاع التعليم أثناء وبعد األزمة
التقنيات املستخدمة يف التعليم عن بُعد

األبعاد الست الرئيسة لتقييم وضع املدارس وجاهزيتها ولتوجيه التخطيط

نظرة عامة على أولويات املرحلة ومجاالت العمل
القرارات التي اتخذتھا الدول فيما يتعلق باالمتحانات النهائية وبالتقييمات احملددة املواعيد

اإلجراءات التي ميكن للمعنيني بقطاع التعليم اتخاذها للوقاية من األوبئة
اإلجراءات التي ميكن للمعنيني بقطاع التعليم اتخاذها للتأهب لألوبئة 

اإلجراءات التي ميكن للمعنيني بقطاع التعليم اتخاذها لالستجابة لألوبئة 

فيروس كورونا املستجد (كوفيد-19) 
منظمة الصحة العاملية

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) 
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) 

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو)
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

املعهد الدولي للتخطيط التربوي بباريس - اليونيسكو
املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة - اليونيسكو

الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ
املرفق العاملي للحد من الكوارث والتعايف منها

برنامج األغذية العاملي
مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني

اللجنة الدولية لشئون التعليم
الدورات اإللكترونية املفتوحة احلاشدة

مجتمعات التعلم املهنية
البرنامج الدولي لتقييم الطلبة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
نظام معلومات إدارة التعليم

املدارس املعززة للصحة 

شكل 1
شكل 2
شكل 3
شكل 4
شكل 5

جدول 1
جدول 2
جدول 3
جدول 4
جدول 5

COVID-19
WHO

UNESCO
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RCEP

INEE
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UNHCR

ICFE

MOOCs
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ICT

EMIS
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تنفجر األزمات الضخمة املعقدة متعددة األبعاد ومتنوعة األشكال بشكل غير مسبوق يف اآلونة األخيرة مبا لها من 
تأثيرات بالغة تضرب بقوة حاضر املجتمعات ومستقبلها؛ مما ينعكس حتًما على القدرة على البقاء واالرتقاء املجتمعي. 
وإذا كان ذلك واقًعا تعيشه كل املجتمعات، فإن تلك التي لم تستطع حتى اآلن بلوغ قدر كاٍف من التقدم واالرتقاء 
احلضاري والقوة مبعايير العصر تعاني بشكل أكبر ومتزايد من أزمات عديدة يف شتى املجاالت، قد تُهدد بقاءها 

ومناءها.

والتعليم كنظام مفتوح يتأثر بالسياق الذي يعمل فيه، ويف ذات الوقت يؤثر فيه، أي توجد عالقة تأثير وتأثر قوية بني 
نظام التعليم والبيئة احمليطة به، فإن نظام التعليم يناله ضرٌر كبيٌر جراء وقوع األزمات، قد يصل إلى إيقاف التعليم 

وإغالق مؤسساته.

وملا كان التعليم حًقا إنسانًيا أساسًيا ال ميكن التفريط فيه أو التخلي عنه، إًذا ال يتم التضحية به يف ظل األزمات، وإمنا 
يتعني أن يستمر يف كل الظروف واألحوال، باإلضافة إلى أنه ميثل قارب النجاة الذي تستعني به املجتمعات التي تعاني 
من أزمات. فمن املتفق عليه، أن التعليم يُشكل األداة األكثر فعالية التي ميلكها املجتمع لتحقيق بقائه وارتقائه. ولذلك، 
ففي ظل األزمات، ويف سبيل مواجهتها والتغلب عليها، يُصبح لزاًما أن يحتل التعليم موقًعا مهًما ومتقدًما على سلم 
ينال من االهتمام والدعم ما يستحق، وأن ينطلق يف إجناز أهدافه على ُهدى وبصيرة، وأن  أولويات املجتمع، وأن 

يتحرك وفق إجراءات منهجية سليمة.

هنا يبرز دور التخطيط التربوي يف ظل األزمات، الذي ال ميكن أن يقف منتظًرا حتى تنتهي األزمة ثم يبدأ فعله، أو أن 
يستمر هو يف طريقه كأن شيًئا لم يكن أو أن يقف موقف املتفرج فقط من بعيد دون أن يُسهم بدور حيوي؛ فالتخطيط 
أساًسا وسيلة لصنع املستقبل وفًقا لألهداف املنشودة. وبالتالي، فمن الضروري أن يكون له إسهام محوري يف أوقات 
األزمات. ويوجب ذلك حتوالً كبيًرا يف التخطيط كآلية الستمرارية التعليم من ناحية، وملواجهة األزمات والتغلب عليها 

من ناحية أخرى.

يف سياق األزمة، ويف سبيل مواجهتها والتغلب عليها، ال ميكن بحال من األحوال القيام بني عشية وضحاها بإجراءات 
ارجتالية عشوائية على غرار إطفاء احلرائق. ذلك أنه من الضروري االستعداد على نحو سليم، وأن تؤدي كل قطاعات 
التعليم يف مقدمة هذه القطاعات؛ لكونه قاطرة املجتمع نحو  املجتمع األدوار املأمولة منها يف حتقيق ذلك. ويأتي 
النهوض واالرتقاء. ويُالزم التعليم - يف حتركه نحو بناء املستقبل املنشود - التخطيط. فالتخطيط اجليد هو وسيلة 

التعليم يف صنع مستقبل أفضل، وإكسابه الفاعلية التي جتعل منه حقيقًة تعليًما للمستقبل (عيد، 2017). 

ومن املتفق عليه أن تخطيط التعليم يحتاج إلى نوع من االستقرار املجتمعي حتى يُكتب له النجاح. إال أن األمر يف حالة 
األزمات وعدم االستقرار يحتاج كذلك إلى أن يُخطط له، حتى ينتقل التعليم ومن ثم املجتمع من حالة إلى حالة أفضل، 
عندئذ ُميكن القول بأن احلال يحتاج إلى تخطيط أكثر من احلالة األولى التي تتصف باالستقرار، أي أن التخطيط يف 
لدى  التحدي  من  نوًعا  وُميلي  أهمية  يكتسب  األزمات  أوقات  يف  التعليم  تخطيط  فإن  ولهذا  حتمي،  احلالة  هذه 
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 املخططني واملسئولني (مطر، 2013). ولكن، اختالف السياق الذي يعمل فيه تخطيط التعليم يفرض عليه أن يكون 
مختلًفا وغير تقليدي. ولكن فيما يكون االختالف؟ وملاذا االختالف؟ ويسبق ذلك: ملاذا تُعد احلاجة إلى تخطيط التعليم 

يف مثل هذه األوضاع ضرورة ُملحة؟ (عيد، 2017). 

يُعد التخطيط اجليد للتعليم ُخطوة مهمة ميكن أن تسهم يف جهود احلد من مخاطر األزمات، بل هو أيًضا خيار للكلفة 
الفعالة؛ حيث إن منع األزمات واحلد منها أقل كلفة بكثير من إعادة البناء واإلعمار. والبد أن يتضمن التخطيط الفعال 
احلد من مخاطر األزمات، كجزء من العملية الكلية للتخطيط التربوي(IIEP, 2011) . ومن الضروري إدراج تدابير 

مواجهة األزمات والتصدي لها والتغلب عليها يف كل خطوة من خطوات عملية التخطيط.

تنص الصكوك واإلعالنات الدولية على حق جميع األفراد يف احلصول على التعليم، لذا فمن واجب السلطات الوطنية 
واملجتمع الدولي احترام هذا احلق وحمايته وإعماله دون متييز. ويف حالة األزمات، من الضروري حماية احلق يف 
التعليم وإنفاذه. ولتحقيق ذلك ودعمه، يجب على السلطات التعليمية واألطراف املعنية وضع وتنفيذ خطط للتعليم يف 
أوقات األزمات (INEE, 2012). وعلى الصعيد العاملي، يسعى عدد متزايد من الدول والشركاء الدوليني؛ لضمان أن 
2013، لتوضيح كيفية توفير  التربوي مراعًيا لألزمات (Diaz-Varela, et al., 2016). ففي سبتمبر  يكون التخطيط 
للتعليم يف  الوكاالت  بني  املشتركة  والشبكة  التربوي  للتخطيط  الدولي  املعهد  استضاف  األزمات،  أوقات  التعليم يف 
حاالت الطوارئ ندوة بعنوان "إعادة بناء القدرة على الصمود يف عالم متغير: مداخل لتخطيط نظم التعليم يف أوقات 

.(Jacob et al., 2013) "األزمات

وتتنوع األزمات التي تعانيها املجتمعات، ومنها: األزمات االقتصادية، واألزمات السياسية، والنزاع املسلح، واحلروب، 
واإلرهاب، والهجرة، والزالزل، والبراكني، واملجاعات، وتفشي األوبئة. وفيما مضى، كان معظم هذه األزمات يقع يف 
الدول الضعيفة والهشة. ومن ثم، انصب تركيز املنظمات الدولية ويف مقدمتها اليونسكو واملعهد الدولي للتخطيط 
التربوي على تخطيط التعليم يف أوقات األزمات يف تلك الدول. أما يف الفترة األخيرة، وبالتحديد منذ 31 ديسمبر 
2019 ظهر فيروس كورونا املستجد (كوفيد19-) (COVID-19) يف مدينة ووهان بالصني، وانتشر يف ربوع العالم كله، 
ولم تسلم منه الدول املتقدمة، حتى وصل إلى مرحلة االنتشار الواسع السريع والتأثير القوي واخلطير على مستوى 

 . Pandemicالعالم كله، مما جعل منظمة الصحة العاملية تصفه باجلائحة العاملية

وعلى إثر تعرض العالم جلائحة فيروس كورونا املستجد، التي أصابت ما يزيد عن 137 مليون (137,866,311) شخص 
وحصدت أرواح ما يقارب ثالثة ماليني (deaths 2,965,707) شخص حتى تاريخ 14 أبريل 2021 (WHO, 2021)، كان 
من األهمية مبكان حفظ احلق يف احلياة لكل البشر. ولذا، مت اتخاذ عدد من التدابير للحد من تفشي هذه اجلائحة، 
منها إغالق املدارس واجلامعات يف غالبية دول العالم مما جعل التعليم يتعرض لهزة عنيفة تهدد استمراريته من ناحية، 
وجودته وعدالته من ناحية أخرى. وجديٌر بالذكر، أن تأثير إغالق مؤسسات التعليم يكون أشد ضرًرا على الفئات 

الضعيفة.  
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وملا كان من الضروري احلفاظ على احلق يف التعليم من ناحية، وتوظيف التعليم كوسيلة ناجعة لالرتقاء مبستوى الوعي 
لدى اجلمهور وتغيير سلوكياتهم من ناحية أخرى. فيجب السعي الدؤوب لضمان تقدمي تعليم جيد للجميع دون متييز، 
حتى يف ظل األزمات. فمهما كان األمر، ال ميكن التضحية بالتعليم وطرحه جانًبا حتى تنجلي األزمة، فالتعليم فاعٌل 
رئيٌس يف مواجهة األزمة (مرحلة االستجابة) ومرحلة ما بعد األزمة (مرحلة التعايف)، بل واحليلولة دون وقوع مزيد من 

األزمات مستقبًال (مرحلة التأهب).

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 وأثناءها وبعدها، وكذلك يف االستعداد والتخفيف من آثار تلك األزمة 
بشكل أفضل. ويُشار إلى هذا النهج باسم "تخطيط التعليم يف أوقات األزمات"، ويجب إعطاؤه األولوية لضمان أن تكون 
أنظمة التعليم أكثر مرونة وقدرة على االستجابة وأكثر استعداًدا ملواجهة األزمات املستقبلية. وسيكون هذا التوجه أكثر 

.(UNESCO, 2020a) أهمية مع استجابة الدول لهذه اجلائحة العاملية، ويف أعقابها
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يشهد العالم حدًثا جلًال يُهدد التعليم بأزمة هائلة رمبا كانت هي األخطر يف الزمان املعاصر؛ إذ فاجأت أزمة تفشي 
جائحة كورونا العالم كله، دون سابق إنذار، وعطلت نواحي احلياة جميعها، ويف مقدمتها التعليم؛ حيث اضطرت الدول 
 (2020a) إلى إغالق مؤسسات التعليم. ويف ظل ما تعانيه دول العالم من جراء تفشي هذه اجلائحة، أعلنت اليونسكو
أن إغالق املدارس واجلامعات قد أحلق الضرر بأكثر من 1.5 مليار متعلم يف 191 دولة (وفًقا لتاريخ 20 أبريل 2020، 
والذي ميثل ذروة األزمة)، أي ما يقرب من %91,3 من الطالب امللتحقني باملدارس واجلامعات على مستوى العالم، كما 
هو موضح يف شكل 1. ويف املنطقة العربية، أدى إغالق املدارس واجلامعات، وتعليق الدروس حضورًيا، إلى انقطاع 
حوالي 86 مليون متعلّم عربي عن الدراسة (اليونسكو، 2020أ). األمر الذي جعل املديرة العامة لليونسكو، أودري 
 .(UNESCO, 2020d) "أزوالي، تصرح بأنه: "لم يسبق لنا أبداً أن شهدنا هذا احلد من االضطراب يف مجال التعليم
وبالتالي، تتهدد استمرارية التعليم وإتاحته، وجودته، وعدالته. ويُحتم هذا على دول العالم جميًعا، ومن بينها الدول 

العربية، ضرورة تخطيط التعليم يف وقت األزمة.

وجاء ذلك يف وقت يعاني فيه العالم بالفعل من أزمة تعليمية، فهناك كثيٌر من الطالب يف املدارس، لكنهم ال يتلقون 
املهارات األساسية التي يحتاجونها يف احلياة العملية. ويظهر مؤشر البنك الدولي عن “فقر التعلُّم”- أو نسبة الطالب 
الذين ال يستطيعون القراءة أو الفهم يف سن العاشرة - أن نسبة هؤالء األطفال قد بلغت %53 يف الدول منخفضة 
ومتوسطة الدخل ُقبيل تفشي فيروس كورونا املستجد. وإذا لم تتم املبادرة إلى التصرف، فقد تفضي هذه اجلائحة إلى 

.(Saavedra, 2020) ازدياد تلك النتيجة سوًءا

وتؤكد اليونسكو (2020c) أن املسألة األهم يف ظل هذه األزمة هي حتقيق اإلنصاف؛ إذ يتأثر املتعلمون املعرضون 
للمخاطر واحملرومون أكثر من غيرهم بفعل إغالق املدارس. وميكن أن تفاقم طرائق التعلم البديلة (التعلم عن بُعد) 
أوجه التفاوت؛ نظًرا إلى الفجوات يف القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا ويف قدرات وموارد املعلمني واملدارس. 

شكل 1: الرصد العاملي إلغالق املدارس بسبب فيروس كورونا
Source: UNESCO (2020b). COVID-19 Educational Disruption and Response.
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 ووفًقا للمرصد العاملي إلغالق املدارس الناجم عن تفشي فيروس كورونا، تضم املنطقة العربية 13 مليون طفل وشاب 
غير ملتحقني باملدرسة بسبب النزاعات (UNESCO, 2017)، وتواجه حتدًيا إضافًيا سببه إغالق املدارس بسبب جائحة 

.(UNESCO, 2020c) كورونا، والذي أضَرّ بأكثر من 100 مليون متعلم

واملنظمات جهودها  كثفت احلكومات  العالم،  أنحاء  التعليم يف  كورونا على  املدى جلائحة  بعيدة  العواقب  ويف ضوء 
لتسهيل 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 التعلم 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.   

ومن ُمنطلق خطة التنمية املستدامة العاملية، ومن باب أن التعليم حٌق إنساني ال ميكن التفريط فيه، باإلضافة إلى كون 
التعليم هو اآللية األجنع يف مواجهة األزمات وإعادة بناء املجتمعات وإجناز تنميتها وتقدمها. إًذا، يتعني أن يستمر 
تقدمي التعليم اجليد املنصف للجميع. ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة يف كيفية تخطيط التعليم يف ظل األزمات بحيث 
يستمر تقدميه على نحو جيد وعادل للجميع. وتأسيًسا عليه، حتاول الدراسة اقتراح ُموّجهات مستقبلية لتخطيط 
التعليم يف أوقات األزمات يف الدول العربية، التي ُميكن أن تكون نواة أو بداية طريق لتخطيط التعليم يف سياق األزمات 

على أساس علمي متني. وميكن صياغة مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية:

   ما اإلطار النظري لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات؟
   ما أهم استجابات الدول ملواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على التعليم؟

   ما مدى ُقدرة استجابات الدول على توفير تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع أثناء جائحة كورونا؟
   ما املُوّجهات املستقبلية لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات يف الدول العربية؟
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تنُشد الدراسة طرح ُموّجهات مستقبلية لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات يف الدول العربية، باالستفادة من الدروس 
التي ميكن استخالصها من جائحة كورونا. والدراسة فى استهدافها اقتراح هذه املُوّجهات املستقبلية، فإنها تسعى إلى 
التأطير النظري لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات، وحتليل استجابات الدول ملواجهة تداعيات جائحة كورونا على 
التعليم، واستنتاج مدى قدرة استجابات الدول على ضمان توفير تعليم جيد ومنصف للجميع يف ظل هذه األزمة، ثم 
انطالًقا من كل ذلك تأتي املُوّجهات املستقبلية املقترحة. ومن ثم تكون الدراسة مبثابة بداية لبناء خطط تعليمية أثناء 

األزمات يف الدول العربية؛ إذ ُمتهد الطريق لهذا البناء برسم صورة مبدأية مقترحة عن التعليم يف سياق األزمات. 

بالتالي، يتحدد الهدف الرئيس للدراسة فى محاولة اقتراح ُموّجهات مستقبلية لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات يف 
الدول العربية؛ بحيث ميكن توفير التعليم اجليد واملنصف للجميع حتى يف أوقات األزمات. ويف سبيل حتقيق هذا 

الهدف، تسعى الدراسة إلى حتقيق األهداف الفرعية التالية:

   بيان اإلطار النظري لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات.
   حتليل أهم استجابات الدول ملواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على التعليم.

   استنتاج مدى قدرة استجابات الدول على توفير تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع أثناء جائحة كورونا.
   اقتراح ُموّجهات لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات يف الدول العربية، ملساعدة صانعي السياسة ومتخذي القرار 

واملعنيني بقطاع التعليم يف توفير تعليم جيد ومنصف للجميع.

تأتي أهمية هذه الدراسة من احلاجة املُلّحة لضمان استمرارية التعليم يف ظل األزمات، على نحو ما بينت جائحة 
كورونا. وتنطلق من قناعة مفادها أنه ال ميكن أن يتوقف التعليم بحال من األحوال، حتى يف أوقات األزمات. 

وتنبثق أهمية الدراسة من تناولها موضوًعا على قدر كبير من األهمية، أال وهو موضوع تخطيط التعليم يف أوقات 
األزمات؛ وذلك للحاجة امللحة لهذا النوع من التخطيط على إثر األزمات املفاجئة واملعقدة واملتسارعة التي يعيشها 
على  كورونا  لتداعيات جائحة  الدول  قة الستجابات  ُمدِقّ علمية، وحتليلية  محاولة  أنها  إلى  أهميتها  وترجع  العالم. 
التعليم، ومدى قدرة استجابات الدول على توفير تعليم جيد ومنصف للجميع أثناء هذه األزمة، ومن ثم االنطالق صوب 
طرح ُموّجهات مستقبلية لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات يف الدول العربية، تعبر عن مستجدات املرحلة الراهنة 
يف ظل جائحة كورونا واملرحلة املقبلة وما قد يحدث فيها من أزمات، تلك ال ُموّجهات التي ميكن أن يُبنى على أساسها 
خطط تعليمية يف سياق األزمات؛ سعًيا لوضعها بني يدي صانعي السياسة التعليمية ومتخذي القرار، مبا يساعد عند 

التخطيط للتعليم يف أوقات األزمات على أسس علمية سليمة. 

د املستفيدين منها، مثل: وزارات التربية والتعليم، ووزارات التعليم العالي،  كما تتأكد القيمة التطبيقية للدراسة من تعُدّ
وصانعي السياسة ومتخذي القرار، ومخططي التعليم، ورجال التربية، والقائمني على التعليم، واملهتمني بقضاياه يف 

الدول العربية. 
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يُضاف إلى كل ماسبق، أن أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها - فى حدود علم الباحثني - بداية لطرح ُموّجهات 
مستقبلية لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات يف الدول العربية.

وفيما يتعلق مبنهجية الدراسة، تقتضي طبيعة الدراسة احلالية استخدام املنهج الوصفى، للتعرف على ماهية تخطيط 
التعليم يف أوقات األزمات، وحتليل أهم استجابات الدول يف مواجهة تداعيات فيروس كورونا على التعليم، واستنتاج 
مدى قدرة استجابات الدول على توفير تعليم جيد ومنصف للجميع يف سياق هذه األزمة، ومن ثم اقتراح ُموّجهات 
مستقبلية لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات. واستخدمت الدراسة "حتليل الوثائق" Document Analysis كأداة رئيسة 
جلمع البيانات اخلاصة بأهم استجابات الدول يف مواجهة تداعيات جائحة كورونا على التعليم من خالل حتليل تقارير 

املنظمات الدولية والبحوث والدراسات. وتسير الدراسة احلالية وفق اخلطوات التالية:

   اخلطوة األولى: حتليل األدبيات لتحديد اإلطار النظري لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات.
   اخلطوة الثانية: حتليل أهم االستجابات التي قامت بها الدول ملواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا على التعليم. 
   اخلطوة الثالثة: استنتاج مدى قدرة استجابات الدول على توفير تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع أثناء جائحة 

كورونا. 
   اخلطوة الرابعة: اقتراح ُموّجهات مستقبلية لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات يف الدول العربية. 
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يف قطاع التعليم، يلزم التخطيط يف كل األحوال والظروف، حتى يف أوقات األزمات. وعليه، ظهر يف أدبيات التخطيط 
التربوي ما بات معروًفا بالتخطيط يف أوقات األزمات. وبالتالي، يتعني التأطير النظري له ، من خالل تناول: ماهية 
التعليم يف أوقات األزمات، وماهية تخطيط التعليم يف أوقات األزمات، ثم تخطيط التعليم يف أوقات األزمات: املراحل، 

واملجاالت، واألولويات، وأخيًرا، تخطيط التعليم يف أوقات األزمات: املتطلبات، ودور املخطط التربوي.

4.1. ماهية التعليم يف أوقات األزمات 
تُعرف األزمة Crisis بأنها "نقطة حتول غير عادية يف حياة الفرد أو املؤسسة أو النظام يفقده التوازن ويوقف تصرفه 
أو  الفرد  بكيان  تتعلق  وحاسمة  أيًضا حلظة حرجة  وهي  أبعادها،  بتعقد  وتتميز  به،  التنبؤ  يصعب  بشكل  الطبيعي 
اجلماعة أو الكيان اإلداري الذي أصيب بها، مما يشكل صعوبة أمام متخذ القرار وجتعله يف حيرة بالغة بحيث يتسم 
أي قرار يتخذه بعدم التأكد لقصور املعرفة واختالط األسباب بالنتائج. كما أنها حدث مفاجئ وغير متوقع يصعب 
التعامل معه وتختلط فيه األسباب بالنتائج، ويحتاج للبحث عن وسائل وطرق إلدارته بشكل يقلل من آثاره ونتائجه 
املنتظمة  األحداث  "توقف  االجتماعية  الناحية  من  باألزمة  ويُقصد  ص423-421).  ص   ،2011 (البوهي،  السلبية" 
واملتوقعة واضطراب العادات مما يستلزم التغيير السريع إلعادة التوازن ولتكوين عادات جديدة أكثر مالءمة" (بدوي، 

1982، ص91).  

وتوجد مصطلحات عديدة، كثيًرا ما تستخدم بالتبادل كمترادفات يف سياق التعليم يف أوقات األزمات، وهي: الطوارئ 
 Crisis-A�ected باألزمات  املتأثرة  والسياقات   ،Con�ict والنزاعات  والصراعات   ،Crisis واألزمات   ،Emergency

Contexts، والهشاشة Fragility (UNESCO, 2016). وبالتالي، فإن مصطلح "األزمة " يعد لفًظا يشمل كل ما يواجه 

املجتمع من مشكالت ضخمة، وكوارث، واضطرابات وعدم استقرار، ونزاعات، وطوارئ، وهشاشة، بكل ما حتمله هذه 
املصطلحات من معاٍن وداللة فكرية. 

ومير املجتمع يف مواجهته لألزمات بثالث مراحل، هي: مرحلة األزمة، التي متثل وضًعا طارًئا يفرز جملة من التحديات 
يف مختلف املجاالت. واملرحلة االنتقالية؛ حيث ال ميكن االنتقال من مرحلة األزمة إلى مرحلة االستقرار مباشرًة، بل 
توجد مرحلة وسطى يتم فيها اتخاذ إجراءات تصحيحية من شأنها االنتقال بيسر إلى مرحلة البناء. ومرحلة إعادة 
البناء؛ إذ البد من السعي إلى تغيير الوضع املأزوم وإنشاء وضع جديد مغاير. والسبيل الرئيس إلعادة بناء املجتمع هو 

تكوين اإلنسان الذي يحقق للمجتمع نهضته احلضارية (عيد، 2013).

وتوجد عالقة تناسب طردي بني حال التعليم وحال املجتمع، من حيث القوة والضعف. وال ميكن أن يواجه املجتمع 
أزماته ويتغلب عليها محقًقا انطالقة حقيقية تُفضي إلى نهضته على نحٍو جيد دون أن ينهض نظام التعليم أوالً ودون 

تباطؤ. 
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يف عالم اليوم، أصبحت األزمات أكثر تواتًرا وتعقيًدا. ونتيجة لذلك، كثيًرا ما يتوقف التعليم أو يتأجل أو يُخفق يف 
حتقيق أهدافه يف عديد من الدول التي تواجه تلك األزمات، وخير دليل هو إغالق مؤسسات التعليم يف أنحاء العالم 
جراء أزمة جائحة كورونا. ويترتب على ذلك آثار خطيرة، منها: تأخر التنمية الشاملة ألبناء املجتمع، ومن ثم تأخر 
التنمية املجتمعية، فعندما يتعطل التعليم يكون مستقبل األفراد واملجتمع برمته على احملك. ويف املقابل، يخفف التعليم 
من األثر النفسي واالجتماعي لألزمات من خالل توفير اإلحساس باحلياة الطبيعية واالستقرار والبناء واألمل، مع 

 .(UNESCO, 2016) إعداد اللبنات األساسية إلعادة البناء واالستقرار املجتمعي يف املستقبل

برزت احلاجات  العالم،  كثيرة من  أجزاء  الضخمة يف  األزمات  وعلى خلفية  العشرين،  القرن  التسعينيات من  ومنذ 
التربوية لألطفال أثناء األزمات يف مقدمة الوعي العام؛ حيث مت اقتراح تقدمي برامج تربوية ذات صلة بأوقات األزمات 
يف إطار املساعدة التعليمية واملعونة اإلنسانية (Seitz, 2004). ولقد برز التعليم يف أوقات األزمات كمجال فرعي سريع 
ه مؤمتر "التعليم للجميع" يف العام 1990 االنتباه إلى احلاجات التعليمية لألطفال  التطور يف العلوم اإلنسانية منذ وَجّ
املتضررين من األزمات. ويف أعقاب ذلك، بدأت املنظمات اإلنسانية بتوسيع أنشطتها لدعم تقدمي التعليم يف أوقات 
األزمات. ويف املؤمتر الثاني للتعليم للجميع يف العام 2000، مت التشديد على ضرورة بذل اجلهود للوصول إلى األطفال 
الطوارئ  حاالت  يف  للتعليم  الوكاالت  بني  املشتركة  الشبكة  إنشاء  مت   ،2001 العام  ويف  األزمات.  سياقات  يف 
Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE). ويف هذا الصدد، تدعم مبادرة األمني العام لألمم 

.(UNESCO, 2016) املتحدة، التعليم أوالً، احلق يف التعليم أثناء األزمات

ولقد اتخذت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار (290/64) يف 9 يوليه 2010 بشأن احلق يف التعليم يف حاالت 
الطوارئ، والذي سلَّمت فيه بالدور املهم الذي ميكن أن يؤديه التعليم يف دعم اجلهود املبذولة يف حاالت الطوارئ، وبأن 
ضمان احلق يف التعليم يف هذه احلاالت يتطلب مداخًال شاملًة ومرنًة مصممًة لهذا الغرض بشكل خاص. وأقرت بأن 
 United) األعضاء  والدول  الدولي  للمجتمع  بالنسبة  رئيسة  أولوية  يظل  أن  يجب  الطوارئ  التعليم يف حاالت  توفير 

.(Nations, General Assembly, 2010

 ،2030 العام  بحلول  للتعليم  إنشيون  األزمات يف إعالن  أوقات  التعليم يف  التركيز واضًحا بشكل خاص على  وبدى 
التأكيد على أن نسبة كبيرة من السكان غير  2015، وذلك من خالل: (1)  لعام  للتربية  العاملي  املنتدى  الصادر عن 
امللتحقني باملدارس يف العالم يعيشون اليوم يف املناطق املتضررة من األزمات، وأن األزمات بكل أشكالها ما زالت تعطل 
التعليم والتنمية على الصعيد العاملي، و(2) التشديد على ضرورة االلتزام بتطوير نظم تعليمية شاملة وأكثر قدرة على 
االستجابة واملالءمة واملرونة لتلبية حاجات اجلميع يف سياقات األزمات، و(3) احلث على التأهب واالستعداد الكافيني 
وحتى  عليها  والتغلب  التعايف  إلى  لها وصوالً  والتصدي  األزمات  مواجهة  من  بدًءا  عليها،  والتغلب  األزمات  ملواجهة 
الوصول إلى إعادة البناء املجتمعي، و(4) التوصية بتحسني االستجابة الوطنية واإلقليمية والعاملية املنسقة، وتنمية 

.(UNESCO, 2015) القدرات من أجل احلد من األزمات والتخفيف من آثارها
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ويف 25 سبتمبر 2015، اتخذت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار (1/70)، املعنون "حتويل عاملنا: خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030"، والتزم رؤساء الدول واحلكومات بتوفير تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع. فالناس كلهم، 
والسيما الذين يعيشون يف سياق أزمات، ينبغي أن يستفيدوا من فرص التعلم مدى احلياة. وينص الهدف الرابع من 
التعلم مدى احلياة  وتعزيز فرص  للجميع،  والشامل  املنصف  التعليم اجليد  املستدامة على "ضمان  التنمية  أهداف 
للجميع"، وتنعكس أهمية التعليم يف أوقات األزمات يف عدد من الغايات املرتبطة بهذا الهدف، مثل: الغاية (4-5) التي 
تؤكد على ضمان تكافؤ فرص احلصول على التعليم للفئات الضعيفة واحملرومة واملهمشة، والذين يعيشون يف حاالت 

.(United Nations, General Assembly, 2015) ضعف وأزمات وهشاشة

ويُعد إعمال احلق يف التعليم للفئات املتأثرة باألزمات شرًطا أساسًيا ال ميكن جتاهله لتحقيق الهدف الرابع من أهداف 
 World اإلنساني  للعمل  العاملية  القمة  يف  كبير  باهتمام  األزمات  أوقات  يف  التعليم  حظي  كما  املستدامة.  التنمية 
قدم  على  كأولوية  بالتعليم  االعتراف  القمة،  لهذه  املهمة  النتائج  إحدى  وكانت   .2016 مايو   Humanitarian Summit

املساواة مع القطاعات األخرى يف احلاالت اإلنسانية. وسلطت القمة الضوء على ضرورة توفير التعليم اجليد للجميع 
.(UNESCO, 2016) يف أوقات األزمات

جديٌر بالذكر أن التعليم ميكن أن يكون جزًءا أساسًيا من حل األزمات، وأن غيابه يُزعزع االستقرار وميكن أن يشكل 
للسكان  األولويات  مقدمة  التعليم يف  على  استعادة فرص احلصول  فإن  ذلك،  على  وعالوة  القومي.  لألمن  تهديًدا 
املتضررين من األزمات؛ ألنها توفر لهم األمل يف املستقبل. وبالتالي، ميكن اعتبار التعليم استثماًرا يف حلول األزمات، 
باإلضافة إلى كونه ركيزة أساسية لالستجابة اإلنسانية يف أوقات األزمات. وميثل التعليم ضرورة يف أوقات األزمات 
وما بعدها نظًرا ألنه حق من حقوق اإلنسان، كما يساعد يف: تلبية حاجات السكان املتأثرين باألزمات، وتوفير احلماية 
من الضرر، واحلفاظ على حياة األفراد، وتطوير املهارات من أجل حل األزمات، وتعزيز التنمية الشخصية والتأهب 

.(Sinclair, 2002) للمواطنة املسئولة، واإلعداد إلعادة اإلعمار، وإعادة البناء، والتنمية االقتصادية واالجتماعية

التعلم  استمرارية  لتحقيق  بها  القيام  يتعني  التي  األنشطة  "مجموعة  بأنه  األزمات  أوقات  التعليم يف  تعريف  وميكن 
املنتظم يف أوقات األزمات احلادة أو عدم االستقرار على املدى البعيد" (Nicolai, 2003, p.11). وأيًضا هو "ضمان 
فرص التعلم اجليدة جلميع األعمار يف حاالت األزمات، متضمنًة تنمية الطفولة املبكرة والتعليم األساسي والتعليم 
الثانوي والتعليم العالي والتعليم غير النظامي والتعليم التقني والتعليم املهني وتعليم الكبار. ويوفر التعليم يف أوقات 
واملجتمعات  األفراد  حياة  على  احلفاظ  ميكنها  التي  والعقلية  واالجتماعية  والنفسية  اجلسدية  احلماية  األزمات 
وإنقاذها وحتقيق استمراريتها" (INEE, 2012, p.117). كما ُميكن فهمه بشكل عام على "أنه ممارسة التعليم ومواصلة 

.(UNESCO, 2016, p.2) "برامجه يف الدول املتأثرة باألزمات

ولقد حددت الشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية بالتعليم يف حاالت الطوارئ، الهدف الرئيس لهذا التعليم يف: تعزيز 
 Seitz,) فرص احلصول على التعليم اجليد وإمتامه جلميع األشخاص املتضررين من حاالت األزمات أو عدم االستقرار

.(2004
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الفجوة حتى ميكن  آلية لسد  أنه استجابة قصيرة املدى متثل  أوقات األزمات على  التعليم يف  إلى  يُنظر  وكثيًرا ما 
استعادة احلياة الطبيعية: أي أنه جهد لإلغاثة فقط. ولكن، هذا يتجاهل دور التعليم كمؤسسة يستخدمها املجتمع 
لتنمية املعرفة، واملهارات، والكفايات، والقيم، واالجتاهات لدى مواطنيه، وقادته يف املستقبل. كما ميتلك التعليم أدوات 
قوية لتغيير كبير جًدا يف املجتمع، من خالل تشكيل وتطوير املوارد البشرية التي حتدد الطريقة التي يعمل بها املجتمع. 
ومن ثم، فإن أي برنامج للتعليم يف أوقات األزمات يجب أن يكون برنامًجا يستهدف حتقيق التنمية وليس مجرد آلية 
لسد الفجوة احلالية. وبطبيعة احلال، يجب إعادة بناء نظام التعليم على نحو ُمغاير للنظام املوجود يف ظل األزمات: 
أي إحداث نقلة نوعية حقيقة �Paradigm Shi يف رؤيتنا للتعليم والتعلم بعد انقضاء األزمة. وإذا كانت التغييرات التي 
يجب التخطيط لها تختلف حسب كل حالة، فإن هناك بعض العناصر األساسية التي ينبغي أن تكون موجودة، فيجب 
أن يكون التعليم جذاًبا وممتًعا ومرتكًزا حول املتعلم، وينبغي تقدير املعلمني ودعمهم حتى يتمكنوا من توفير بيئة تعليمية 
جيدة، ويجب أن يكون نظام التعليم بأكمله مراعًيا لقضايا اإلنصاف والتنوع، وينبغي أن يكون أولياء األمور وأفراد 
املجتمع احمللي شركاء فعليني لهم تقديرهم يف العملية التعليمية، وينبغي إدراج موارد املجتمع كجزء من "مجموعة" مواد 
التعلم، ومن الضروري أن يكون املنتج النهائي لنظام التعليم ذا جودة عالية، ويجب أن يحصل جميع األفراد على فرصة 
 Pigozzi,) متساوية للحصول على العناصر األساسية يف التعليم: املعرفة، واملهارات، والكفايات، والقيم، واالجتاهات

.(1999

4.2. ماهية تخطيط التعليم يف أوقات األزمات 

إن ما تعانيه املجتمعات من أزمات معقدة ومتسارعة يف شتى القطاعات يفرض حتمية تبني طرح جديد لتخطيط 
التعليم يستطيع التأثير بقوة يف أوقات األزمات وصوالً إلى التعايف منها وإعادة بناء املجتمع ليكون قادًرا على حتقيق 

التنمية املنشودة. 

يتضمن تخطيط التعليم يف أوقات األزمات حتديد وحتليل املخاطر احلالية واحملتملة لألزمات، وفهم التفاعل ثنائي 
تقليل اآلثار  يُساهم يف  وبالتالي،  والتعليم لتطوير استراتيجيات تستجيب بشكل مناسب.  االجتاه بني هذه األزمات 
السلبية لألزمات على تقدمي خدمات التعليم، وتعظيم اآلثار اإليجابية لسياسات التعليم وخططه على منع األزمات أو 
 Macewen &) التعليم  يف  واالستبعاد  املساواة  عدم  أمناط  على  والتغلب  يتضمن حتديد  كما  آثارها.  من  التخفيف 
Tréguier, 2019). وينطوي أيًضا على حتليل القدرات واملوارد املوجودة للحد من املخاطر واالستجابة للطوارئ يف قطاع 
التعليم. عالوة على ذلك، يهدف إلى اجلمع بني جميع اجلهات الفاعلة يف مجال التعليم، من منظور إنساني وتنموي 
على حد سواء؛ حيث إنهم يعملون على معاجلة مجموعة معينة ومعقدة من التحديات التي تفرضها األزمة. وهذا يشمل 
 UNESCO,) متعددة  مستويات  على  ومستدامة  فعالة  تعليمية  استجابة  لتقدمي  االزدواجية  وتفادي  التكامل  ضمان 

.(2020a
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ويسعى تخطيط التعليم يف أوقات األزمات إلى خدمة أهداف متعددة، تبدأ بتخطيط التعليم من أجل حل مشكالت 
قائمة يف مجال التعليم للتخفيف أو التعايف من األوضاع السيئة القائمة، وصوالً إلى تخطيط التعليم من أجل التنمية 
املنشودة، من منطلق كون التعليم ليس نشاًطا لإلغاثة فقط بل هو يف قلب أي عملية تنموية. وال يخرج الهدف من 
تخطيط التعليم يف أوقات األزمات إجماالً عن التخطيط ملعوقات التغيير من أجل معرفتها وحتديدها ومن ثم تصنيفها 
والعمل على إزالتها، والتخطيط لعوامل التغيير من أجل ترسيخها. فهو من شأنه وضع خطط واستراتيجيات القضاء 

على القيود املالية، والبشرية، واملؤسسية (عيد، 2017).

وتوجد شروط رئيسة لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات، منها: (1) توافر املوارد والبيانات الالزمة، و(2) املسئولية 
والتعاون؛ حيث تضطلع وزارة التعليم مبسئوليتها جتاه عملية التخطيط يف جميع مراحلها، باإلضافة إلى متثيل جميع 
ال. و(3) املشاركة الهادفة؛ حيث مشاركة جميع األطراف املعنية  األطراف املعنية وضمان مشاركتهم بشكل تعاوني فَعّ
يف حلقات وورش العمل ويقدمون مداخالت مهمة ومركزة يف صميم املوضوع، وهذه املشاركة تعزز عملية التخطيط 

.(Diaz-Varela, et al., 2016)

وتشير الشبكة املشتركة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ (INEE, 2012) إلى أن خطة التعليم يف أوقات األزمات 
ينبغي أن:

• تُراعي وتأخذ يف احلسبان املعايير والسياسات التعليمية الوطنية والدولية.
• تُظهر االلتزام باحلق يف التعليم.

• تُبدي االستجابة بحاجات التعلم وحقوق األشخاص املتضررين من األزمة.
• تتضمن خطوات لضمان حصول اجلميع على التعليم اجليد.

• تُبني بوضوح الروابط بني االستعداد حلاالت األزمات والتصدي لها، والتنمية املستقبلية بعد التعايف منها.
• تقوم على املشاركة املجتمعية يف تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج والتدخالت؛ فذلك أمر حيوي لنجاح االستعداد 

حلاالت األزمات والتصدي لها. 
• تُبدي االلتزام بتعزيز املساواة بني اجلنسني واحترام التنوع، والبعد عن جميع أشكال التمييز يف التعليم.

• تلتزم بأحكام االتفاقيات واإلعالنات واملبادرات الدولية. 

وفيما يتعلق بأنواع التخطيط يف أوقات األزمات، ففي إطار األزمات واملوارد احملدودة واألهداف التي يجب أن جتمع 
بني النجاحات التعليمية السريعة وجناحات املاراثون بعيدة املدى، يتضح أن احلاجة تزداد بصورة كبيرة إلى ثالثة أنواع 
من التخطيط، متكاملة مًعا، وتتم يف إطار رؤية كلية لنظام التعليم، وُمنبثقة عن مشروع حضاري قومي للدولة ككل. 

وهذه األنواع هي:
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التخطيط قصير املدى

التخطيط االستراتيجى

التخطيط للطوارئ

إن النجاحات املبكرة من خالل التخطيط على املدى القصير تزيد الثقة يف التعليم كعامل أساسي ملواجهة األزمات 
والتغلب عليها، وتساعد على توجيه النظر نحو ضرورة االستثمار يف التعليم، ومن ثم إمكانية حشد موارد مالية لإلنفاق 
عليه. وترجع أهمية هذا النوع من التخطيط أيًضا إلى أن نظام املعلومات يعاني من أوجه ضعف، وباألخص يف املراحل 
األولى من األزمات، مبا يعني أن إمكانية إجراء تشخيص علمي دقيق لنظام التعليم يكون من الصعوبة مبكان. إال أن 
التخطيط على املدى القصير ميكنه استقراء جزء من الواقع التعليمي، تشتد احلاجة إلى ضرورة البدء به لالنطالق 

نحو النهوض بالواقع التعليمي ككل. 

إن النهوض باملجتمعات ليس هدًفا قريب املنال، وال يحدث بني عشية وضحاها، بل هو هدف يحتاج إلى عمل مضني، 
ولفترات زمنية طويلة. والتخطيط االستراتيجي هو األكثر مناسبًة يف ظل األزمات، السيما أن من أهم مبررات ظهوره 
هو تزايد العقبات املرتبطة بالبيئة اخلارجية للمؤسسات وعدم استقرارها وصعوبة التنبؤ بعناصرها، وزيادة معدالت 

التغير فيها. 

التي قد حتدث بصورة  للتغيرات  ُعرضة  بالطبع، وهي  بيئة غير مستقرة  أزمات ضخمة هي  تعاني  التي  البيئة  إن 
فجائية، وللتعامل مع الطوارئ واألزمات، إما لتقليل تأثيراتها أو منعها والسيطرة عليها، وإما لالستجابة لها كتحدي 
(عيد،  يحدث  قد  ملا  واالستعداد  ما حدث،  مع  للتعامل  للطوارئ،  بالتخطيط  األخذ  األمر  يتطلب  التعليمية،  للبيئة 

.(2017
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4.3. تخطيط التعليم يف أوقات األزمات: املراحل، واملجاالت، واألولويات
يُحدد 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 2، 
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 

شكل 1: الرصد العاملي إلغالق املدارس بسبب فيروس كورونا
Source: UNESCO (2020b). COVID-19 Educational Disruption and Response.
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 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 
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
وأن  احلاجات،  لتغطية  كافية  موارد  تخصيص  ضمان 

األطراف املعنية بالتعليم لديهم املهارات الالزمة لتقدميها.

التدريس والتعلم
ضمان قيام قادة ومعلمي قطاع التعليم ببناء املعرفة واملهارات 
احملتمل  األذى  ومتنع  املخاطر  من  تقلل  التي  والسلوكيات 

جلميع الطالب.

شكل 3:مراحل ومجاالت العمل داخل قطاع التعليم أثناء وبعد األزمة
Source: GFDRR & World Bank (2019). Education Sector Recovery.
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ويعرض جدول 1 أولويات مراحل ومجاالت العمل فيما يخص تعايف قطاع التعليم.

األولويات
 الشاملة

مجاالت
العمل

االستجابة (فورية)
 استعادة الوصول التعليمي
جلميع الطالب املتضررين

التعايف (قصير املدى)
اســــتعــــادة الوظائــــف

 األساسية لنظام التعليم

التأهب (متوسط املدى)
التطوير والتخطيط لتحسني

 واستدامة مرونة قطاع التعليم

اية
حلم

 وا
مة

سال
/ال

ان
ألم

ا

ول
شم

/ال
مج

لد
ا

التقييم
والسياسة

والتخطيط

البنية 
التحتية

املشاركة
والتنسيق 
والتواصل

القدرة 
والكفاءة

التدريس
والتعلم

تفيد البيانات املستمدة من تقييمات 
احلاجات األولية أو السريعة ونظام 
املعلومات (EMIS) يف حتديد الهياكل 
واألنظمة والشروط التي مت وضعها 
لتوفير الوصول الفوري إلى التعليم 

ومعاجلة احلاجات النفسية 
واالجتماعية والتعليمية احلادة 

لألطفال والشباب. وتعطى األولوية 
ألولئك األكثر تهميشاً و/أو املعرضني 

لتأثيرات األزمات.

تفيد البيانات املستمدة من تقييمات 
احلاجات الشاملة ونظام املعلومات 
EMIS احملدث يف حتديد الهياكل 

واألنظمة والظروف التي تدعم االنتقال 
من توفير التعليم املؤقت وغير الرسمي 
إلى التعليم الدائم والرسمي بحيث يتم 

تضمني جميع الطالب وحمايتهم، 
وتلبية حاجاتهم التعليمية يف غضون 

النظام احلالي.

أنشطة  من  املستفادة  الرئيسة  الدروس  تفيد 
املستمر  الوصول  يف  والتعايف  االستجابة  مرحلة 
والشامل إلى التعليم. يتم تعميم احلد من مخاطر 
األزمات (DRR) عبر التخطيط لألزمات املدرسية 
واملناهج الدراسية والتعليم والتعلم لتحسني مرونة 

قطاع التعليم.

جميع مرافق التعليم خالية من املخاطر 
املباشرة وتوفر مساحات آمنة ومتاحة 
وشاملة للتعلم واحلماية االجتماعية؛ 
حيث يتم استخدام املرافق التعليمية 
ألغراض أخرى (أي توفير املأوى)، 
ويجب وضع اخلطط إلدارة عودة 

املرافق يف الوقت املناسب إلى الوظائف 
التعليمية ذات األولوية.

يتم تقييم مرافق التعليم وحتديدها 
بشكل شامل للهدم الكامل/اجلزئي، أو 

إعادة التوطني/النقل، أو التعديل 
التحديثي، أو إعادة البناء بطريقة 
حتدد أولويات حاجات املجتمع، 
وسالمة وإدماج جميع األطفال 

والشباب، واملرونة املستقبلية لقطاع 
التعليم.

إن إعادة تصميم املرافق التعليمية وتعديلها 
وإعادة بنائها يدمج التصاميم املالئمة لألطفال 
واملقاومة لألزمات. ويتسبب االنتقال من مرافق 
مؤقتة إلى دائمة يف إحداث اضطراب بسيط يف 

التعلم (يقلل اضطرابات التعلم).

يتم جتميع جلان التنسيق على الفور مع 
عضوية متثيلية. ينبغي وضع األطراف 
املعنية الرئيسيني يف وضع يسمح لهم 

بتقدمي إجراءات فورية. يتم فهم األدوار 
واملسؤوليات بوضوح ونشرها من خالل 
قنوات اتصال فعالة وشفافة. إعطاء 

األولوية إلدراج أصوات األطراف املعنية 
بالتعليم، مبا يف ذلك األطفال والشباب 

واألسر واملعلمني.

إن شركاء التنمية يف وضع يسمح لهم 
بدعم ومتكني تنسيق إجراءات مرحلة 

االستجابة من خالل اإلدارات 
احلكومية ذات الصلة، وإدارة االنتقال 

من االستجابة إلى برمجة مرحلة 
التعايف. وينبغي أن يُشارك األطفال 

والشباب واألسر واملعلمون يف القرارات 
املستقبلية املتعلقة بالسياسات 

والتخطيط للقطاع.

يتم تعزيز التحسينات التي مت إدخالها على دمج 
األقليات والسكان املهمشني والضعفاء من خالل 
التواصل املستمر وجهود املشاركة، وخاصة أثناء 
االنتقال إلى إعدادات املدرسة اجلديدة واملعدلة، 
وكذلك من خالل تعميم تعليم احلد من مخاطر 

األزمات.

يتم تأمني متويل الطوارئ الداخلية 
واخلارجية لدعم االستجابة. يتم 

تخصيص املوارد وتوزيعها ونشرها 
بسرعة استجابة للحاجات احملددة. 
ميتلك املعنيون بالتعليم املشاركون يف 
تقدمي اخلدمات التعليمية يف مرحلة 
االستجابة املهارات واألنظمة الالزمة 
لالستجابة بفعالية حلاجات احلماية 

الفورية للطالب ومجتمعاتهم.

التمويل مضمون لتعايف قطاع التعليم 
وإعادة بنائه على املدى البعيد. يتم 

تخصيص املوارد نحو الفجوات احملددة 
لتحسني الوصول إلى التعلم والسالمة 

واحلماية، وضمان مرونة القطاع.

توجد آليات متويل طارئة لتقليل تأثير الصدمات 
يف املستقبل. يتم تأمني التمويل لألنشطة 

اجلارية للتخفيف من حدة األزمات والتكيف 
والوقاية، مع التركيز بشكل خاص على بناء 

قدرات قطاع التعليم من أجل التخطيط الفعال 
إلدارة األزمات وتقدمي أنشطة احلد من مخاطر 

األزمات.

يوجد عدد كاف من املعلمني واملوظفني، 
مزودين باملوارد واملرافق اآلمنة واملعرفة 

واملهارات الالزمة لتقدمي تعليم 
الطوارئ الذي يتسم باحلماية والشمول 
واالستجابة للحاجات الفورية جلميع 

املتعلمني.

يتم تناول قضية سالمة ورفاهية 
موظفي قطاع التعليم بشكل مناسب. 

يتم توفير برامج التنمية املهنية الالزمة 
لتدريب املعلمني على التعليم يف 

سياقات األزمات. ويشمل ذلك تطوير 
برامج التعلم التي تبني معارف 

ومهارات األطفال والشباب لتحديد 
وإدارة املخاطر املتعلقة باألزمات، 
والتغلب على حتديات سياق األزمة.

املعلمني مزودين باملهارات الكافية والالزمة لدمج 
تعليم احلد من مخاطر األزمات يف املواد 

الدراسية احملددة. تُركز املناهج وطرق التدريس 
على تطوير التصرفات العاطفية والسلوكية التي 
تعزز مرونة األطفال جتاه الصدمات املستقبلية.

جدول 1 : نظرة عامة على أولويات املرحلة ومجاالت العمل
Source: GFDRR & World Bank (2019). Education Sector Recovery.
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وجتدر اإلشارة إلى محورية دور األطراف املعنية بقطاع التعليم يف مراحل التخطيط أثناء األزمات ومجاالته وأولوياته، 
فنقاط القوة والقدرات التي جتلبها تلك األطراف إلى االستجابة التعليمية وإجراءات التعايف والتأهب ال تُقّدر بثمن، 
أمًرا  البناء  التعايف وإعادة  تنفيذ تدابير  النشطة يف حتديد احلاجات والتخطيط والدعم من أجل  وتُعد مشاركتهم 
أساسًيا؛ حيث تُشارك مجموعة من اجلهات الفاعلة يف مبادرات االستجابة والتعايف وإعادة البناء يف قطاع التعليم. 
واملعلمني  املديرين  من  تتألف  التي  التعلم  ومجتمعات  املهنيني  و(2)  احلكومية،  الوزارات   (1) اجلهات:  هذه  وأهم 
واإلداريني ومسؤولي التعليم احملليني والطالب واألسر وقادة املجتمع، و(3) شركاء التنمية املتمثلني يف منظمات تُقدم 
األطراف  واملتعددة  الثنائية  والوكاالت  الدولية  احلكومية  غير  املنظمات  وتشمل  تنفيذي،  أو  تقني  أو  مالي  دعم 
واملنظمات اخليرية، و(4) املجتمع املدني الذي يتضمن مجموعة واسعة من املنظمات غير احلكومية وغير الربحية 
التي لها وجود يف احلياة العامة، و(5) القطاع اخلاص الذي أثبت أهميته يف دعم توفير احلكومة للتعليم يف سياق 
األزمات، ومن خالل آليات متعددة، على سبيل املثال: توفير التمويل، وتشجيع االبتكار يف التعليم، وتقدمي اخلدمات 

 .(GFDRR & World Bank, 2019) االستشارية، وتوفير القيادة اإلدارية واالستراتيجية

ويف هذا السياق، يُورد املعهد الدولي للتخطيط التربوي (IIEP, 2020a) عدًدا من اخلطوات املهمة التي ميكن اتخاذها 
عند االستجابة لألزمة:

   تنشيط مجموعات التخطيط للطوارئ داخل التعليم، والتنسيق عبر القطاعات
ميكن لوزارات التعليم استخدام هياكل الطوارئ القائمة لتنفيذ خطط الطوارئ يف انسجام مع الهيئة الوطنية املسئولة 
عن إدارة األزمات. يف حالة عدم وجود خطط الطوارئ، ميكن أن تنشئ وزارة التعليم مجموعة تخطيط طوارئ خاصة 

بها، والتنسيق مع القطاعات األخرى لالستجابة لألزمة. ويف هذه اخلطوة يتم:
  حتديد أنسب األفراد من قطاع التعليم والقطاعات األخرى، وحتديد أدوار ومسؤوليات واضحة؛ لتبادل املعلومات 

وتنسيق االستجابات وتطوير التدخالت املشتركة.
   تكوين شراكات مع الوزارات ذات العالقة باألزمة.

  تصور ومناقشة السيناريوهات املختلفة، وحتديد الفرص والعقبات احملتملة التي ُميكن أن تساعد أو تعوق تدابير 
التنفيذ.

   وضع أهداف واستراتيجيات وسياسات ومبادرات واضحة لالستجابة.

   تقييم متطلبات احلفاظ على القدرات التشغيلية على جميع املستويات 

تُنصح وزارات التعليم بجمع املعلومات من جميع األطراف املعنية لتحديد احلاجات التشغيلية. تشمل األطراف املعنية: 
املعلمني وهيئات  ونقابات  املدني  املجتمع  الفاعلة يف  واملنظمات غير احلكومية واجلهات  املنتخبة  السلطات احمللية 

الصحة العامة. ويف هذه اخلطوة يتم:  
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  مراجعة البيانات واملعلومات املوجودة بنظام معلومات التعليم ومصادر أخرى، قبل جمع البيانات اجلديدة.
  إنشاء وحدة جلمع البيانات لألزمة لتنسيق العملية على جميع املستويات اإلدارية.

  جمع البيانات املتعلقة بالسكان الضعفاء، من أجل تلبية حاجاتهم وتأمني حقوقهم خالل األزمة. ويشمل هذا على 
وجه اخلصوص: األطفال ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة الذين قد يجدون صعوبة يف الدراسة بشكل مستقل، 
والفتيات الالتي يتم إجبارهن على االضطالع مبسئوليات رعاية األطفال واملنزل أثناء إغالق املدرسة، مما يحد من 

دراستهن ووقت الراحة.
املستمر يف  املعلمني  بدعم  يتعلق  فيما  املدارس، وخاصة  إغالق  الناجتة عن  التشغيلية اخلاصة  احلاجات  تقدير    

التدريس، ودعم الطالب املستمر يف التعلم، وتوافر مواد التدريس والتعلم.
  استكشاف استراتيجيات التخفيف واملعاجلة ملواجهة املشاكل التشغيلية.

   تقييم ما إذا كانت املوارد املالية املتاحة كافية لتخطيط وتنفيذ اخلدمات والبرامج التعليمية والتدخالت املطلوبة (على 
سبيل املثال: التحقق من تكلفة إعداد برامج التطوير والتنمية املهنية للمعلمني يف التعليم عن بُعد).

  التواصل بشكل واضح ومستمر مع املعلمني وأولياء األمور والطالب واملجتمعات
خالل أزمة مثل جائحة كورونا، يُعد االتصال مع السلطات أمًرا أساسًيا لتوحيد الناس يف جهد مشترك، ومكافحة 
اخلوف واليأس، وحتقيق نتائج فعالة. يحتاج موظفو املدرسة وأولياء األمور والطالب إلى تواصل مفتوح ومستمر مع 
السلطات التعليمية. يُعد التواصل بني موظفي املدرسة وأولياء األمور والطالب أمًرا بالغ األهمية أيًضا، من أجل طمأنة 
اجلميع، وضمان حصول املعلمني والطالب على جميع املعلومات الالزمة، ومتكني التدريس والتعلم املستمر. ويف هذه 

اخلطوة يتم:
  تقييم حاجات االتصاالت، وتعزيز التنسيق مع وزارة االتصاالت.

التواصل  ووسائل  القصيرة  والرسائل  والتلفزيون  (الراديو  املختلفة  االتصال  قنوات  وفعالية  توافر  مدى  تقييم   
االجتماعي، وما إلى ذلك).

  النظر يف أدوات االتصال املخصصة، املوجهة نحو جماهير محددة، لتبادل املعلومات بشكل أفضل مع األشخاص 
األكثر تضرًرا من حالة الطوارئ ومع األطراف املعنية اآلخرين.

  تزويد اجلمهور بأحدث املعلومات عن األزمة والقرارات واملبادرات التي مت تطويرها وتنفيذها ملعاجلتها.
  تقدمي املشورة بشأن املمارسات الصحية والنظافة اجليدة.

.(IIEP, 2020a) التأكد من أن جميع اجلماهير، مبا يف ذلك األكثر ضعًفا، ميكنهم الوصول إلى املعلومات األساسية  
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4.4. تخطيط التعليم يف أوقات األزمات: املتطلبات، ودور املخطط التربوي
يُعزز التخطيط املنهجي األداء املنتظم املستمر للنظام، إال أن حاالت األزمات تتطلب استجابة سريعة. ويف حني أنه من 
الصحيح أن أوجه التفاوت ستظهر يف توفير املوارد أثناء األزمة، إال أن التخطيط ال يزال نشاًطا أساسًيا من أجل 
املوارد وضعف اخلدمات وتعقد اإلجراءات،  التخطيط، من املرجح هدر  للموارد. فبدون  والكفؤ  الفعال  االستخدام 
املتضررة تكون عادًة واسعة  التفاوتات يف تقدمي اخلدمات. وبعد األزمة، فإن حاجات وتوقعات املجموعات  وظهور 
لعملية  مهًما  متطلًبا  ُميثل  وهذا  األولويات،  على حتديد  قادرة  التعليمية  السلطات  تكون  أن  يجب  ولذا،  وضخمة. 
إلى  باإلضافة  واألهداف  واملبادئ  القيم  بشأن  واضًحا  اتفاًقا سياسًيا  الفعال  التخطيط  يتطلب  وأيًضا،  التخطيط. 
العمليات الفنية. وعادًة ما تنخفض ميزانيات التعليم احلكومي بشكل كبير خالل األزمات؛ حيث تُنَفق مبالغ متزايدة 
التعليم يف  التعليم، مبا يعبر عن تأخر  – على حساب قطاع  – مثل قطاع الصحة  من األموال على قطاعات أخرى 
األولوية بالنسبة للقطاعات األخرى، ومن ثم يلزم تخصيص موارد مالية كافية لقطاع التعليم. وقد يحتاج موظفو وزارة 
التعليم املعنيني بالتخطيط واإلحصاء أيًضا إلى تعزيز وتدريب إضايف من أجل مواكبة التخطيط يف أوقات األزمات 

.(IIEP, 2010) وإعادة البناء

ويجب أن يستجيب التخطيط يف سياق األزمات للحاجات اآلنية العاجلة واحلاجات قصيرة ومتوسطة املدى، باإلضافة 
إلى احلاجات االستراتيجية. وأثناء مرحلة األزمات، يتم إعداد خطط قصيرة املدى لتوجيه توفير اخلدمات بشكل 
عاجل، وينصب التركيز على االستئناف السريع للخدمات التعليمية للفئات املتضررة من األزمات. ويتطلب التخطيط 
التربوي وقًتا وخبرًة فنيًة قد ال تكون ممكنة أو متاحة بسهولة خالل مراحل األزمات، ولكن ينبغي، إلى أقصى حد 

ممكن، القيام بإجراء التخطيط قصير املدى مع مراعاة حاجات التخطيط طويل املدى.

وتتطلب سيولة حاالت األزمات تخطيًطا مرًنا وواقعًيا يستند إلى حتليل دقيق للوضع الراهن. وينبغي فحص اخلطط 
يُعد  أن  ينبغي  املبكرة،  البناء  إعادة  عملية  وأثناء  املتغيرة.  الظروف  لتعكس  الضرورة  حسب  دوري  بشكل  وتعديلها 
تندرج هذه اخلطة ضمن اخلطة  أن  وينبغي  التعليم،  لتطوير قطاع  وواقعية  تفصيلية  استراتيجية  املخططون خطة 
التنموية الوطنية، ومع مرور الوقت، ومع حل مشكالت االلتحاق بالتعليم، من املرجح أن يتحول التركيز إلى جودة التعليم 
ومالءمته حلاجات األفراد وتنمية املجتمع. ويجب أن تفي السلطات التعليمية مبسئولياتها عن توفير التعليم اجليد 
للجميع يف أوقات األزمات، مما يستلزم قيامها بالتخطيط. لذلك، من املستحسن إنشاء وحدة داخل وزارة التعليم تكون 

مسئولة عن التخطيط جلميع مراحل األزمات وإعادة البناء.

وخالل مرحلة إعادة البناء، تُستخدم عملية أكثر نظامية يف التخطيط لتلبية حاجات البناء متوسط املدى وحاجات 
التنمية ذات املدى األطول يف قطاع التعليم. ويتعني أن يقود مسئولو التعليم التخطيط ويوجهونه يف مرحلة األزمات 
وخالل فترة إعادة البناء. وتعتمد قدرة املسئولني على اتخاذ القرار على القدرة الفنية يف الوزارة، باإلضافة إلى كفاءة 
الوزارة وقدرتها على اتخاذ القرار. واملعلومات ضرورية للتخطيط الفعال، ولذلك يجب إنشاء نظام فعال للمعلومات 

.(Ibid) التربوية، إذا لم يكن هناك نظام بالفعل موجود ويعمل بكفاءة



يُلقي تخطيط التعليم يف أوقات األزمات عبًئا على املخططني، ومن ثم فإن دورهم يكون مختلًفا إلى حد كبير وغير 
التربوي بدوره  إن قيام املخطط  أدوار أخرى.  التخطيط ستكون هناك  بفنيات  املتعلقة  تقليدي، فإلى جانب األمور 
مشروط بأن تكون لديه قدرة على إحداث التغيير، ومثابرة يف عرض األفكار وشفافية يف عرض احلقائق. إن األمر 
يحتاج إلى مخططني من نوع معني متميز ومختلف، ال يخضعون ألفكار منطية، أو ضغوط مؤسسية، يؤمنون بالقضية، 
ويعملون لها ويهتمون بها، وعلى وعي بدورهم، ويعرفون كيف ميكن اخلالص من حالة األزمة إلى حالة االستقرار. 
وعليه فإن دورهم ليس فنًيا فقط، ولكنه سياسًيا تثقيفًيا، وتعليمًيا وعلمًيا وجتديدًيا. ففي ظل األزمة، يبدأ املخطط 
بتعبئة وتوليد احلماس للتغيير املرجتى؛ ليحرك يف الناس شيًئا ما، بغية اإلحساس بخطورة املوقف، ألن القادم أسوأ 
منها  يتعلق  ما  التنفيذ،  تذليل عقبات  إلى  باإلضافة  السيء.  الوضع  مع  التعامل  ثم يجب  ومن  يتم معاجلته،  لم  إن 

باجلانب البشري على وجه التحديد (مطر، 2013).

   ويف هذا السياق، توجد مجموعة من املمارسات يتعني أن يقوم بها املخطط، هي:

   معرفة ما الذي يريده األفراد واملؤسسة، وهنا يتم التركيز على دراسة املشكلة من جذورها. وهذا يتطلب إيجاد شراكة 
لتدعيم عملية اإلصالح والتغيير، وجلب املهتمني، وضرورة التحرك لإلنقاذ.

   جتنيد مجموعة من املؤمنني بإمكانية التغيير، وعمل شراكة لدعم التغيير، واستثمار قدرات األفراد وتصنيفهم طبًقا 
لقدراتهم، واالستغالل املالئم لتلك القدرات.

   شحذ الهمم لبناء قوة دافعة، فاملطلوب إحداث حركة، والتحفيز الزم لكي تُنشأ حركة. وهنا يطرح املخطط أفكاًرا، 
ويعرض آراًء، ويستحث اآلخرين على نفس الشيء، ويناقش ويحلل، ويقيم معمًال تلتقي فيه األفكار وتتفاعل.

   بناء استراتيجية للمشاركة، فيها حتدد التوقيتات والترتيبات واألعمال محددة، التي متهد إلحداث التغيير. ويكون 
أنهم  لضمان  امليدان  إلى  دخوالً  الطريق،  بداية  على  األفراد  لوضع  عليها  متفق  بعينها  أعمال  تنفيذ  على  التركيز 

سيعملون.
   حتديد األحداث التي تقدح زناد التغيير، مبا يؤدي إلى تقوية احتماالت النجاح. وهنا، يجب البعد عن تزيني الواقع 

بالوهم، والتهوين من حجم املشكالت، والتهويل والتضخيم يف حجم اإلجنازات.

  التخطيط للخطأ، ففي سياق األزمات هناك أخطاء كثيرة، وهذا ليس عيًبا، ولكن العيب يكمن يف تغطية اخلطأ 
واالستمرار دون معاجلته. إن القصور يف األداء يف ظل األزمات وارد، وإذا حدث فإن األمر يحتاج إلى حتليالت مكثفة، 
ثم افتراض ما ميكن أن يحدث، وعمل خطط للطوارئ، والتفكير بطريقة (ماذا لو؟). إن التنفيذ الناجح يشمل توقع ما 
ليس متوقًعا، وتقدير األمر قبل أن يقع، واالستعداد له. ويكون من األجدر حتسس املَواطن التي من املمكن أن حتدث 

.(Ibid) فيها أخطاء، ومتابعتها ومراقبتها
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كورونا على التعليم 

تسببت جائحة كوفيد19- يف أكبر انقطاع للتعليم يف التاريخ، متمثًال يف إغالق املدارس واجلامعات. ووفًقا لليونسكو 
(2020ب)، يترتب على إغالق املدارس، حتى ولو كان مؤقًتا، تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، والتي تكون أشد وطأًة 
على الطالب الذين ينتمون إلى الفئات احملرومة؛ حيث يتسبب اإلغالق يف توقف التعلم وحرمان األطفال والشباب من 
فرٍص للنمو والتطور، السيما الدارسني من الفئات احملرومة، الذين يحظون بفرص تعليمية أقل خارج املدرسة. ومن 

هنا، كان لزاًما على الدول أن تتحرك دومنا إبطاء إليجاد سبل تفضي إلى استمرارية العملية التعليمية.

وتختلف القدرة على االستجابة إلغالق املدارس اختالًفا هائًال حسب مستوى التنمية: فعلى سبيل املثال: كان %86من 
األطفال يف التعليم االبتدائي خارج املدارس من الناحية الفعلية خالل الربع الثاني من عام 2020 يف الدول التي توجد 
بها مستويات متدنية للتنمية البشرية مقابل %20فقط يف الدول التي توجد بها مستويات عالية جًدا للتنمية البشرية 

.(United Nations, 2020)

لقد تنوعت استجابات الدول جتاه جائحة كورونا ملواجهة تداعياتها على التعليم، ومتحورت هذه االستجابات حول 
 - Social Distancing هدف أساسي، هومواصلة التعليم من خالل: تبني وسائل بديلة أثناء فترة التباعد االجتماعي

الالزمة للوقاية من فيروس كورونا -، ووضع تدابير قابلة للتكيف ومتسقة وفعالة وعادلة ملواجهة هذه األزمة.  
ومنظمة  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ومنظمة  الدولي،  البنك  ومجموعة  واليونيسيف،  اليونسكو،  منظمة  وكانت 
اإليسيسكو من بني أهم املنظمات الدولية التي اهتمت بقضية مواصلة التعليم من خالل تبني وسائل بديلة أثناء فترة 
وبناء   ،Good Practices اجليدة  املمارسات  ومشاركة  والدراسات،  والبحوث  التقارير  وإعداد  االجتماعي،  التباعد 
 Post-Pandemic سيناريوهات مستقبلية، ووضع إطار لتيسير إعادة فتح املدارس، وبناء سياسات تعليمية ملا بعد الوباء

 .Educational Policies

وعليه، يتم رصد وحتليل استجابات الدول ملواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على التعليم بصفة أساسية من خالل 
تقارير تلك املنظمات الدولية، على النحو التالي:

• إعطاء األولوية الستمرار التعلم رغم إغالق املدارس 
• قرارات الدول بشأن االمتحانات الوطنية  

• دور األنظمة التعليمية يف تقدمي الدعم ملكافحة انتشار فيروس كورونا 
• إعادة فتح املدارس، وبناء السياسات التعليمية ملا بعد جائحة كورونا
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5.1. إعطاء األولوية الستمرار التعلم رغم إغالق املدارس 

يف ظل تدابير إغالق املدارس واجلامعات يف 191 دولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والذي ترتب عليه تعطل الفرص 
التعليمية بشكل كبير على مستوى العالم، اجتهت معظم الدول إلى تبني طرائق التعلم البديلة، وتطبيق مجموعة متنوعة 
من احللول من أهمها: التعلم عن بُعد/التعلم 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 بعض 
املعلمني بإنشاء صفوف تفاعلية عبر اإلنترنت، واستخدام املنصات التعليمية املجانية/املفتوحة للتعلم عبر اإلنترنت، 
وتوظيف وسائل التواصل االجتماعي (Reimers & Schleicher, 2020; UNESCO, 2020c; IIEP, 2020b)، كما مت توزيع 

  .(Memon et. al., 2020) مواد تعليمية مطبوعة على الطالب ألخذها إلى املنزل للتعلم يف بعض األماكن

رصد رميرز وشاليشر (Reimers & Schleicher, 2020) استجابات عديد من الدول جتاه إغالق املدارس والتغيرات التي 
التعليم جتاه جائحة فيروس كورونا  لتوجيه استجابة  "إطار عمل  بعنوان   OECD التعليم يف تقرير  حدثت يف تقدمي 
املستجد 2020"؛ حيث اعتمدت عديد من الدول على منصات اإلنترنت ملواصلة التعليم، يف حني اعتمدت دول أخرى 
خالل  من  التعليمية  والبرامج  اإلنترنت،  عبر  التعلم  بني  الدول  بعض  جمعت  وقد  التعليمية،  التلفزيون  برامج  على 

التلفزيون، وأضافت دول أخرى إلى ذلك توفير الكتب املدرسية واملواد التعليمية ليتم تسليمها للطالب.  

لقد أشار التقرير إلى أن التعلم عبر اإلنترنت كان البديل األكثر شيوًعا؛ نظًرا ألن معظم الدول بدأت تستخدم منصات 
عبر اإلنترنت ملواصلة التعلم، فقد قامت األرجنتني بتوفير األدوات واملوارد التعليمية عبر اإلنترنت، وشجعت استراليا 
�Microso و Google Drive لتيسير التواصل بني املعلمني  Teams املدارس على استخدام املنصات التعليمية املجانية مثل
والطالب، واعتمدت الصني تدريس جميع املواد عبر اإلنترنت، عن طريق إطالق منصة سحابية وطنية، توفر موارد 
تعليمية رقمية للطالب يف املدارس مجاًنا يف جميع أنحاء البالد، وتستوعب املنصة 50 مليون متعلم يف وقت واحد 
(Schleicher, 2020). كما قامت البرتغال بتنظيم الفصول الدراسية عبر اإلنترنت وإتاحة مجموعة من املوارد املجانية 
املفتوحة. وبدأت كوستاريكا بتوفير املوارد التعليمية عبر اإلنترنت، وصممت إعالنات تلفزيونية، وصفحات ويب عامة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي حول كيفية الوصول إلى هذه املوارد. كما اعتمدت كل من التشيك، وفنلندا، وهولندا، 
وفرنسا على التعليم عن بُعد، واستندت فرنسا إلى منصة تربوية مجانية للمركز الوطني للتعليم عن بُعد تسمى "صفي 
يف املنزل"، لتوفير دروس افتراضية، وبالتالي تضمن احلفاظ على التواصل بني الطالب وزمالئه ومعلميه. ويف إستونيا، 
تتاح جميع املواد التعليمية بصورة ورقية وعلى اإلنترنت على حد سواء، ونظًرا ألن عديد من املدارس كانت تستخدم 
هنغاريا،  يف  اإللكتروني  التعلم  إلى  التحول  مت  كما  إضايف.  دعم  أي  إلى  ال حتتاج  فهي  السابق  يف  رقمًيا  إصداًرا 
�Microso يف جورجيا، كما مت إنشاء فصول افتراضية  O�ce 365 وجورجيا، ومت إنشاء حسابات مستخدمني على
�Microso . ويف إسرائيل، يتم بث دروس وطنية من  Teams  جلميع املواد الدراسية يف كل املراحل الدراسية عبر منصة
إيطاليا  وقامت  اإلنترنت.  عبر  والندوات  الرقمية،  الدراسية  الفصول  عبر  الدراسية  الصفوف  املعلمني جلميع  قبل 
بإنشاء صفحات مخصصة على اإلنترنت وبرامج تعليمية بالفيديو ومواقع لعقد اجتماعات افتراضية، وتقدمي منصات 
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التعلم اإللكتروني، وتنظيم فرق عمل داعمة، وتزويد املعلمني بالتدريب عن بُعد. كما وظفت إيطاليا وكوستاريكا شبكات 
أيًضا  اليابان  (UNESCO, 2020e). وقامت  الطالب واألهل  إلى  للقراءة  يومية  التواصل االجتماعي إلرسال خطط 
بتوفير مواد تعليمية مجانية، ومقاطع فيديو، كما أوصت بأهمية بدء برامج الدراسة املنزلية املناسبة، وإجراء دروس 

  .(Reimers & Schleicher, 2020) تكميلية بعد العودة للمدارس

أهمية  على  للتأكيد  القومي  التلفزيون  من خالل  التعليمية  البرامج  بث  على  بلجيكا  اعتمدت  اآلخر  اجلانب  وعلى 
مواصلة التعليم املنزلي. وجديٌر بالذكر أن بعض الدول قد جمعت بني التعلم عبر اإلنترنت، والبرامج التعليمية من 
خالل التلفزيون مثل املكسيك، التفيا، ورومانيا؛ حيث قدمت رومانيا الدعم لنقل املناهج عبر اإلنترنت من خالل عقد 
شراكات مع عديد من مقدمي اخلدمات مثل Google، و �Microso، وأقامت شراكة مع قناة التلفزيون الوطنية لعرض 
برنامج Teleschool  أي "املدارس عن بُعد". كما قدمت التفيا الدعم الالزم لتنفيذ التعلم عن بُعد يف جميع املدارس، 
للتعليم مجموعة أسبوعية خاصة من  الوطني  املركز  بالتعاون مع  الوطني يف التفيا  التلفزيون  إلى إعداد  باإلضافة 
البرامج التلفزيونية التعليمية والترفيهية ملختلف الفئات العمرية. كمـا تـم توفيـر الدعـم التكنولوجـي للدارسـني الذيـن 
ليـس لديهـم إنترنـت يف املنـزل، وذلـك بالتنسـيق مـع وزارة التربيـة والتعليـم والعلـوم؛ حيث قامت أكبـر شـركتني مشـغلة 
لشـبكات الهاتـف احملمـول LMT و BITE بتزويـد الهواتـف احملمولـة واألجهـزة اللوحيـة حلوالـي خمس آالف طالـب 
مـع جمعيـات  بالتعـاون  اتخـاذ خطـوات  وتـم  التفيا).  املـدارس يف  عـدد طـالب  إجمالـي  مـن   ٪  3 حوالـي  (يشـكلون 
تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت والبلديـات لزيـادة قـدرة تدفـق بيانـات اإلنترنـت يف بعض املــدارس يف التفيا. وعلى 
غرار ما فعلته التفيا، فقد أنشأت البرتغال أيًضا شبكة من املؤسسات والشراكات التي تضمن بعض اإلدماج للطالب 
أيًضا  يُســمح  التفيا،  يف  التعلــم  عمليــة  اســتمرارية  ولضمــان  املنخفض.  واالقتصادي  االجتماعي  الوضع  ذوي  من 
بتوفيــر الكتــب املدرســية واملــواد التعليميــة املطبوعــة للطــالب، وتقــوم بعــض املــدارس بإعــداد حــزم يوميــة خاصــة 

 .(Ibid) مــن الكتـب املدرسـية واملواد املطبوعـة ليتـم تسـليمها للطـالب

وسعت ماليزيا إلى ضمان استمرار الطالب يف التعلم من منازلهم وبشكل تفاعلي مع معلميهم، ومت تطوير احملتوى 
التعليمي وإتاحته جلميع الطالب يف كل الفئات العمرية، باستخدام التلفزيون وبتوفير منصات عبر اإلنترنت تقدم مواد 
تعليمية، فضًال عن إحداث 420 مجموعة حوار بني التالميذ، باإلضافة إلى مختلف موارد اإلنترنت التربوية للتعلم 

عن بُعد (اإليسيسكو، 2020أ). 

واتخذت إيطاليا عدة إجراءات للتصدي لعدم املساواة يف ظل تبني التعلم عن بُعد عن طريق صرف مبلغ 85 مليون 
يورو لدعم تعلم 8,5 مليون طالب عن بُعد، ولتحسني االتصال باإلنترنت يف املناطق املعزولة (UNESCO, 2020e). كما 
قامت احلكومة الصينية بالتعاون مع عديد من الشركاء بحشد املوارد الالزمة لتقليل الفجوة الرقمية عن طريق توفير 
خدمة الواي فاي املجانية واألجهزة لكل من الطالب واملعلمني (Schleicher, 2020). كما قامت األرجنتني بإنشاء برنامج 
والتي  للطالب،  الالزم  والنصح  تعليمي  محتوى  توفر  الوسائط،  متعددة  تعليمية  منصة  وهي   ،Seguimos Educando

تضمن - بفضل الشراكة مع شركات الهاتف - الوصول إلى اإلنترنت دون تكلفة، وبدون استهالك البيانات حتى يتمكن 
جميع األطفال من االستفادة، بغض النظر عن خلفيتهم (GEM, 2020). كما وفرت وزارة التعليم بأوزبكستان، بالتعاون 
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مع جميع مقدمي خدمات اإلنترنت ومشغلي شبكات الهاتف النقال، الوصول املجاني إلى البيانات واملوارد اإللكترونية 
الداخلية للوزارة مما يجعلها يف متناول جميع طالب املدارس وأولياء أمورهم، باإلضافة إلى بث البرامج والفيديوهات 
قناة  افتتاح  ّمت  باكستان،  الرقمية (Meliboeva, et al., 2020). ويف  الفجوة  لتقليل  الوطني  التلفزيون  التعليمية عبر 
مشروع  إطالق  وكذلك مت  للطالب،  التعليمي  احملتوى  إتاحة  على  الدروس، مما ساعد  من خاللها  تبث  تلفزيونية، 
"املدرسة عن بُعد" التي تبدأ من الساعة الثامنة صباًحا حتى السادسة زواالً، لفائدة جميع املستويات، من الصف األول 
حتى الثاني عشر. أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، مت بث الدروس مباشرة عبر اإلنترنت (اإليسيسكو، 2020أ). هذا، 
وقد جلأت بعض الدول الفقيرة - مثل كينيا وسيراليون - التي تفتقر إلى إمكانية احلصول على الكهرباء بشكل كامل، 
إلى بث البرامج التعليمية عبر الراديو (GEM, 2020). ويف مدغشقر، قّدمت رابطة غير حكومية تضم نحو 30 محطة 

إذاعية محلية برامج تعليمية (اليونسكو، 2020ج).

أما يف املنطقة العربية، فقد رصدت اليونسكو (2020أ) تنوع التقنيات والوسائل املعتمدة من قبل وزارات التربية 
والتعليم؛ إليصال املواد التعليمية للمتعلمني ولضمان استمرار عملية التعليم، ومت الدمج بني مختلف أشكال التعليم من 
 ،(Teams, Blackboard, Zoom, Skype, Google Classroom, Moodle, Edmodo) الكترونية  وتطبيقات  منصات  خالل 
 WhatsApp, Telegram, Facebook) باإلضافة العتماد البث التلفزيوني واإلذاعي، كما شّكلت وسائل التواصل االجتماعي
Groups) مساحة واسعة من الوسائل التي مت اعتمادها يف العملية التعليمية، يف حني أبقت بعض الدول على تسليم 

املواد واحملتوى التعليمي بشكل ورقي وخاصة للمتعلمني الذين يعانون من مشاكل تقنية. ويدل ذلك على رغبة الدول 
وظروفها  الدول  إمكانات  ضمن  املتوفرة  الوسائل  شتى  باستخدام  التعليمية  العملية  استمرار  تأمني  يف  العربية 
اللوجستية والتقنية. وتختلف نسب استخدام هذه الوسائل والتقنيات وفًقا إلمكانات كل دولة. ويعرض شكل 4 التقنيات 

املستخدمة يف التعليم عن بُعد وفق اإلمكانّيات التقنية للدول العربية.

شكل 4: التقنيات املستخدمة يف التعليم عن ُبعد
املصدر: اليونسكو (2020أ). التعليم عن ُبعد يف العالم العربي: تقرير حول استجابة الدول العربية لالحتياجات التعليمية يف جائحة كورونا.
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ومن خالل رصد احللول البديلة التي اتبعتها الدول العربية منذ بداية األزمة، تبني أن التعلم عبر اإلنترنت كان البديل 
األكثر شيوًعا؛ نظًرا ألن معظم الدول بدأت تستخدم منصات للتعلم عبر اإلنترنت (الهمامي وشهاب، 2020). 

وفيما يلي تستعرض الدراسة استجابات الدول العربية لضمان استمرارية العملية التعليمية (اإليسيسكو، 2020أ؛ 
الهمامي وشهاب، 2020):

• مصر: نظًرا لعملية االستثمار التي متت منذ سنوات قبل اجلائحة يف"بنك املعرفة املصري"، وهو منصة عبر اإلنترنت 
حتتوي على مصادر معلوماتية قوية وتتيح موارد وأدوات تعليمية للمعلمني والباحثني والطالب يف جميع مراحل التعليم 
وجلميع املواطنني املصريني، فقد مت االعتماد عليه. باإلضافة إلى اعتماد "املكتبة الرقمية" لتكون متاحة للمتعلمني 
كما ميلك  ونصف.  مليونني  إلى  افتراضية وصل عددها  إنشاء فصول  إلى  باإلضافة  واإلجنليزية،  العربية  باللغتني 
الطالب الفرصة إلكمال تعلمهم والتفاعل مع معلميهم يومًيا عبر منصة Edmodo. يُضاف إلى ذلك، استخدام القنوات 

."YOUTUBE TV" التعليمية التلفزيونية، ومنصات أخرى عبر اإلنترنت، مبا يف ذلك
• السعودية: بفضل فاعلية البنية التحتية التكنولوجية؛ حيث يوجد أكثر من 120 منصة تعليمية يف اململكة للتعليم العام، 
و20 منصة مخصصة للتعليم العالي، مت توفير منصات إلكترونية، واحلفاظ على تواصل جيد مع املدارس وأولياء 
األمور. ومت توفير املعدات التكنولوجية الالزمة، ومت تطوير مضامني متعددة الوسائط لضمان استمرارية التعلم لكافة 
الفئات، وللعمل بصيغة التعليم املتزامن وغير املتزامن. ويف هذا الصدد مت تشغيل عشرين قناة تلفزيونية باإلضافة إلى 
للتعليم  ودعًما  مسبًقا.  موضوع  جدول  وفق  الدراسية  الصفوف  كافة  وتغطية  مباشرة،  الدروس  لبث  يوتيوب  قناة 
التفاعلي، مت تطوير منصتني تفاعليتني عن بُعد، هما "بوابة املستقبل" بهدف تقدمي تعليم تفاعلي ومصادر تعلم مفتوحة 
للتعليم الثانوي والعالي، و"املدرسة االفتراضية" التي تقدم فصوالً تفاعلية للطالب يف الصفوف من األول إلى الثاني 

عشر، كما مت تقدمي أربع منصات تعليمية للتعلم الذاتي. 
• اإلمارات: نظًرا لوجود "مشروع محمد بن راشد للتعلم الذكي" الذي انطلق منذ سنة 2012، أنشأت وزارة التربية 
والتعليم منصات تعليمية عن بُعد تعتمد الذكاء االصطناعي وخاصة "منصة ألف" التي تعمل على دعم الطالب ملواصلة 
تعلمهم من البيت. وبالنسبة للتعليم العالي، فقد استمر التعليم عن بُعد. ولقد سبق هذه اإلجراءات تكوين أولياء األمور 
وتثقيفهم حول التعليم عن بُعد، باإلضافة إلى تدريب املعلمني وحتفيزهم على ابتكار مبادرات وأفكار جديدة من خالل 

فتح حلقات نقاش عن بُعد. يضاف إلى ذلك التعلم عبر الراديو.

• األردن: مت التحول إلى التعليم اإللكتروني من خالل منصة "درسك" التي تبث احلصص يومًيا جلميع الصفوف. ومت 
إطالق ثالث قنوات تلفزيونية، ومنصة لتدريب املعلمني على املهارات التي متكنهم من التفاعل مع الطالب. كما مت 
إنشاء املجموعات والصفوف االفتراضية وإنشاء الواجبات واالختبارات والتفاعل مع الطالب من خالل منصة خاصة 
بالوزارة باإلضافة إلى Teams وبث الدروس من قبل بعض املعلمني، وأيًضا استخدام منصات أخرى عبر اإلنترنت، مبا 

  ."YOUTUBE TV" يف ذلك
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• قطر: حتت شعار "التعلم عن بُعد منصة قطر للمستقبل"، مت اعتماد التعليم عن بُعد عبر مختلف الوسائط اإللكترونية 
واملنصات التعليمية، وتوفير أجهزة لوحية جلميع الطالب، وخصصت وزارة التعليم 5 مراكز للتعلم عن بُعد، وأصدرت 
دليل التعلم عن بُعد. لقد مت تدشني بوابة التعلم عن بُعد كمنصة تتيح للطالب وأولياء األمور احلصول على خدمات 
التعلم عن بُعد، كما مت اعتماد برنامج مايكروسوفت تيمز MS Teams كنظام بديل. باإلضافة إلى فتح القنوات التعليمية 
(قطر التعليمية 1، قطر التعليمية 2). كما مت توفير مصادر التعلم (الكتب املدرسية) بصيغة PDF باإلضافة ملزيد من 
تعليمية  قناة  الوزارة  وأنشأت  اإلعاقة.  ذوي  الطلبة  احتياجات  لتلبية  التعليمية  املواد  وتوفير  الداعمة،  الفيديوهات 
جديدة على اليوتيوب بعنوان " Qatar’s distance learning " لطالب التعليم العام ) من الصف األول إلى الثاني عشر)، 
للتأكد من مدى جاهزية الطلبة وأولياء أًمورهم واملعلمني الستخدام نظام التعلم عن بُعد، والتعرف على كيفية استخدام 
برنامج تيمز. يضاف إلى ذلك استخدام منصات أخرى عبر اإلنترنت، مبا يف ذلك "YOUTUBE TV" (وزارة التعليم 

والتعليم العالي بدولة قطر، 2020).
• البحرين: يوجد مشروع امللك حمد ملدارس املستقبل الذي يشكل قاعدة كبيرة منذ 2015 يف مجال املناهج وتدريب 
هيئات التدريس، كما اعتمدت اململكة أيًضا على القناة التلفزيونية لبث الدروس، باإلضافة إلى إطالق 14 قناة على 
اليوتيوب، وقناة خاصة بذوي اإلعاقة. وفيما يتعلق بالتعليم العالي، قامت الوزارة باعتماد األنظمة اإللكترونية والتعليم 

عن بُعد.
2020، ومت تغيير املناهج، وبناء منصات إلكترونية جديدة،  الرابع من أغسطس  التعليم حتى  الكويت: مت إيقاف   •

وتشكيل جلنة عاجلة للبدء يف إجراءات إعادة فتح املدارس.
• عمان: مت تفعيل التعلم عن بُعد باستخدام الوسائط اإللكترونية املتعددة من خالل توفير شروحات الدروس قابلة 
للتحميل، وابتكار منصات تعليمية تفاعلية وفتح بوابة الوزارة التعليمية على اليوتيوب، باإلضافة إلى بث الدروس على 
القنوات التلفزيونية وتدريب املعلمني، وتهيئة أولياء األمور ملساعدة أطفالهم على التعلم عن بُعد. هذا، كما أن الوزارة 

أنهت املوسم الدراسي منذ 7 مايو 2020 مع استمرار التعليم عن بُعد للتعليم العالي. 
• املغرب: مت تخصيص أربع قنوات تلفزيونية لبث جميع دروس املستويات من رياض األطفال إلى اجلامعة. كما أن 
هناك منصات رقمية، منها منصة تابعة للوزارة حتتوي على أكثر من 6000 مورد رقمي موجه إلى مختلف املستويات 
الدراسية، باإلضافة إلى األقسام االفتراضية التي مت بناءها عبر منصة TEAMS التي تصل ألكثر من 700 ألف قسم 
افتراضي. كما مت إعداد كراسات تساعد على التعلم الذاتي من الصف األول ابتدائي إلى السادس، ويتم توزيع هذه 
الكراسات على املتعلمني الذين ال يتوفرون على اإلنترنت. يُضاف إلى ذلك، أنه مت العمل على حتسني طرائق التعليم 

التقليدية، كبرنامج التعلّم والتعليم يف املنزل.
• العراق: مت تهيئة املناهج اإللكترونية والتواصل اإللكتروني، وتوفير نسخ إلكترونية عبر املواقع اإللكترونية، وفضائية 
العراق التربوية وثالث فضائيات أخرى، ومنصة الطالب اإللكترونية (منصة نيوتن)، ومنصة العراق التعليمية بالتعاون 
مع وزارة االتصاالت، وقناة فيبر التربوية، واتخاذ اإلجراءات اخلاصة بالتوعية للطالب وأولياء األمور لترسيخ ثقافة 
تدريبي  برنامج  وعقد  النازحني،  للطالب  محوسبة  مناهج  وإعداد  نصية،  رسائل  بث  من خالل  اإللكتروني  التعليم 
للمعلمني، والتعامل مع املناهج الدراسية وفق معايير التعلم يف األزمات. باإلضافة إلى استخدام منصات أخرى عبر 

  ."YOUTUBE TV" اإلنترنت، مبا يف ذلك
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املبكرة، كما استخدمت  الطفولة  للتعليم يف مرحلة  سوريا: أطلقت عدًدا من املنصات عبر اإلنترنت، منها منصة   •
منصات أخرى عبر اإلنترنت، مبا يف ذلك "YOUTUBE TV" ، باإلضافة إلى التعلم عبر التلفزيون.

• فلسطني: مت مواصلة التعليم عن بُعد، وتطوير بعض األدلة حول التعلم الذاتي، واستخدام مختلف وسائط التعليم 
التكنولوجية ومنصات أخرى عبر اإلنترنت، مثل "YOUTUBE TV"، باإلضافة إلى التعلم عبر التلفزيون والراديو. كما 

مت إعداد برنامج صيفي للتمكني املعريف، مدته شهر كامل حملاولة سد الفجوة وإكمال السنة الدراسية.
• موريتانيا: مت إتاحة احملتوى بشكل استعجالي باستخدام الوسائل املتاحة واتخاذ اإلجراءات الضرورية على نحو 
تشكيل  عملية  على  يشرف  الذي  التربوي  الفريق  تشكيل  ومت  والراديو.  التلفزيون  عبر  التعلم  إلى  باإلضافة  سريع، 
مجموعات عمل متخصصة حسب املواد واملستويات إلطالق املنصة التعليمية التي تتيح للطالب الدخول إلى الدروس 

بصيغ متعددة.
• لبنان: مت إطالق منصة وطنية طورتها شركة �Microso  لكل الصفوف، باإلضافة إلى التعلم عبر التلفزيون. ومت 

العمل على حتسني طرائق التعليم التقليدية، كبرنامج التعلم والتعليم يف املنزل. 
• تونس: مت إطالق املنصات اإللكترونية التعليمية وبث بعض الدروس عبر شاشة التلفزيون، باإلضافة إلى التعلم عبر 

الراديو.
• اليمن: مت بث دروس تعليمية عبر القنوات الرسمية التعليمية، وإنشاء منصة تعليمية.  

• جزر الُقُمر: مت وضع آليات للتعليم عن بُعد باالعتماد على املنصات التعليمية. كما اعتمدت وزارة التربية على إذاعات 
الراديو، وتوزيع النسخ الورقية من الدروس.

• السودان: مت استخدام منصات عبر اإلنترنت، مثل "YOUTUBE TV"، باإلضافة إلى التعلم عبر التلفزيون.

 Massive) ورّوج القطاعان اخلاص والتعليم غير النظامي حلوالً متنوعة، منها الدورات اإللكترونية املفتوحة احلاشدة
Open Online Courses (MOOCs)، والدراسة عبر منصةZOOM ، وعن طريق احللقات الدراسية الشبكية، وباستخدام 

والعائالت  للمتعلمني  املختلفة  التعلم  مسارات  عن  معلومات  العربية  الدول  نشرت  كما   .(Webex) ويبيكس  منصة  
واملتطوعني واملعلمني عن طريق حمالت وتعميمات ومراسيم ورسائل فيديو ومقابالت تلفزيونية، وبرامج حوارية عبر 

الراديو، وعن طريق وسائل التواصل االجتماعي، والسيما Twitter وFacebook (الهمامي وشهاب، 2020). 

وإجماالً، فبالنظرة املتعمقة والتحليل الدقيق، ووفًقا للتقرير العاملي لرصد التعليم 2020، لقد فاجأت هذه اجلائحة 
العالم بأسره، على الرغم من أنه ميكن القول، بالنظر إلى األحداث املاضية، أنه كان ينبغي توّقعها. ومع ذلك، كان 
التحدي كبيًرا جًدا بحيث لم يتمّكن أي نظام تعليمي من االستجابة بفعالية. وفرض إغالق املدارس حتديات لم يسبق 
لها مثيل على احلكومات واملعلمني والطالب وأولياء األمور بهدف ضمان استمرارية التعلم. وتتبلور الصورة اإلجمالية 
الستجابات الدول من أجل ضمان استمرارية التعليم يف أن أشّد الدول فقًرا قد اعتمدت بصورة نسبية أكبر على 
اإلذاعة؛ حيث استخدمت %64 من الدول منخفضة الدخل هذه املقاربة يف التعليم االبتدائي، مقارنًة بنسبة %42 من 
الدول ذات الدخل املتوسط األعلى. وعلى النقيض من ذلك، استخدمت %74 من الدول ذات الدخل املتوسط األدنى 
برامج تلفزيونية يف التعليم االبتدائي، مقارنًة بنسبة %36 من الدول منخفضة الدخل. واعتُبر الدخل القطري عامًال 
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ً حاسماً يف االختالفات جلهة اعتماد منصات التعلّم عبر اإلنترنت. ففي التعليم االبتدائي والثانوي، استخدمها حوالى
55%  من الدول منخفضة الدخل، و%73 من الدول ذات الدخل املتوسط األدنى، و%93 من الدول ذات الدخل املتوسط 
األعلى. وجديٌر بالذكر أن الدول مرتفعة الدخل استفادت من االستثمارات األخيرة يف التكنولوجيا يف حقل التعليم 

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

الدولي  البنك  مجوعة  أوصت  كورونا،  لـفيروس  السريع  االنتشار  تفرضها حتديات  التي  امللحة  الضرورة  ويف ضوء 
(World Bank, 2020a) بضرورة االستفادة من احللول واالستراتيجيات قصيرة املدى التي نفذتها الشبكات التعليمية 

يف جميع أنحاء العالم للتعامل مع اجلائحة على النحو التالي:

احملتوى التعليمي
• إنشاء قوائم للمصادر التي ميكن استخدامها يف عملية التعلم عبر اإلنترنت.

• ضرورة اختيار احملتوى التعليمي بعناية، مع مراعاة اللغة املناسبة، ومستوى االتصال املناسب للمعلمني والطالب. 

البنية التحتية
• استخدام وسائط أخرى مثل الراديو والتلفزيون.

• تطوير مواقع الويب ذات احملتوى املجاني التي ميكن الوصول إليها يف وضع عدم االتصال باإلنترنت (بعد حتميل 
املعلومات).

• توفير نقاط وصول لإلنترنت يف األماكن العامة مثل الساحات واحلدائق واملدارس ومواقف السيارات.

املعلمون
• إنشاء مجموعات تعليمية يف تطبيقات املراسلة؛ حيث يقوم معلمو نفس املواد بإعداد احملتوى واالستراتيجيات مًعا 

.(Professional Learning Communities PLCمجتمعات التعلم املهنية)
• إنشاء قناة اتصال مباشرة مع املعلمني لطرح األسئلة حول استخدام أدوات التعلم عن بُعد.

• حتديد األبطال Champions من املعلمني أصحاب املبادرات التعليمية ذوي البصمة الواضحة يف املجتمع املدرسي؛ 

لدعم األنشطة التعليمية محلًيا للمجتمع املدرسي.
• رصد األنشطة التعليمية التي يقوم بها الطالب.

مشاركة أولياء األمور
أولياء األمور من متابعة  أداء كل نشاط، حتى يتمكن  تعليمات مفصلة حول كيفية  التعليمية مع وضع  املواد  إنتاج   •

أطفالهم.
• دعم أولياء األمور حتى يتمكنوا من تطوير روتني للدراسة مع أطفالهم.

•الدعم العاطفي والنفسي ألولياء األمور واألطفال.
• استخدام الرسائل النصية وما شابه ذلك للحفاظ على اتصال وثيق مع أولياء األمور.
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ً حاسماً يف االختالفات جلهة اعتماد منصات التعلّم عبر اإلنترنت. ففي التعليم االبتدائي والثانوي، استخدمها حوالى
55%  من الدول منخفضة الدخل، و%73 من الدول ذات الدخل املتوسط األدنى، و%93 من الدول ذات الدخل املتوسط 
األعلى. وجديٌر بالذكر أن الدول مرتفعة الدخل استفادت من االستثمارات األخيرة يف التكنولوجيا يف حقل التعليم 

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

الدولي  البنك  مجوعة  أوصت  كورونا،  لـفيروس  السريع  االنتشار  تفرضها حتديات  التي  امللحة  الضرورة  ويف ضوء 
(World Bank, 2020a) بضرورة االستفادة من احللول واالستراتيجيات قصيرة املدى التي نفذتها الشبكات التعليمية 

يف جميع أنحاء العالم للتعامل مع اجلائحة على النحو التالي:

احملتوى التعليمي
• إنشاء قوائم للمصادر التي ميكن استخدامها يف عملية التعلم عبر اإلنترنت.

• ضرورة اختيار احملتوى التعليمي بعناية، مع مراعاة اللغة املناسبة، ومستوى االتصال املناسب للمعلمني والطالب. 

البنية التحتية
• استخدام وسائط أخرى مثل الراديو والتلفزيون.

• تطوير مواقع الويب ذات احملتوى املجاني التي ميكن الوصول إليها يف وضع عدم االتصال باإلنترنت (بعد حتميل 
املعلومات).

• توفير نقاط وصول لإلنترنت يف األماكن العامة مثل الساحات واحلدائق واملدارس ومواقف السيارات.

املعلمون
• إنشاء مجموعات تعليمية يف تطبيقات املراسلة؛ حيث يقوم معلمو نفس املواد بإعداد احملتوى واالستراتيجيات مًعا 

.(Professional Learning Communities PLCمجتمعات التعلم املهنية)
• إنشاء قناة اتصال مباشرة مع املعلمني لطرح األسئلة حول استخدام أدوات التعلم عن بُعد.

• حتديد األبطال Champions من املعلمني أصحاب املبادرات التعليمية ذوي البصمة الواضحة يف املجتمع املدرسي؛ 

لدعم األنشطة التعليمية محلًيا للمجتمع املدرسي.
• رصد األنشطة التعليمية التي يقوم بها الطالب.

مشاركة أولياء األمور
أولياء األمور من متابعة  أداء كل نشاط، حتى يتمكن  تعليمات مفصلة حول كيفية  التعليمية مع وضع  املواد  إنتاج   •

أطفالهم.
• دعم أولياء األمور حتى يتمكنوا من تطوير روتني للدراسة مع أطفالهم.

•الدعم العاطفي والنفسي ألولياء األمور واألطفال.
• استخدام الرسائل النصية وما شابه ذلك للحفاظ على اتصال وثيق مع أولياء األمور.
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5.2. قرارات الدول بشأن االمتحانات الوطنية 

على ضوء اإلغالق املطول والواسع النطاق للمدارس واجلامعات وغيرھا من مؤسسات التعليم، ونظًرا إلى التحول إلى 
التعلم عن بُعد يف كثير من دول العالم، وقبيل انتھاء السنة الدراسية 2019-2020 يف مايو ويونيو يف كثير من الدول، 
متحور السؤال الرئيس الذي يُطرح على صانعي السياسة ومتخذي القرار حول كيفية إدارة التقييمات واالمتحانات، 
السيما تلك املتعلقة بنھاية مستويات أساسية، ومغادرة املدرسة، وامتحانات القبول يف اجلامعات وااللتحاق بالعمل، 
له  يتيح  بها  إن جناحه  بحيث  الطالب؛  نهائية حتدد مسار  امتحانات  إنھا  الدراسي بسالسة.  العام  إنھاء  وكيفية 
بالسعودية،  النھائي  التحصيلي  االختبار  و  القياسي،  اإلمارات  اختبار  مثل:  التخرج،  أو  أعلى  مرحلة  إلى  االنتقال 
وامتحان الثانوية العامة مبصر. ويف معظم احلاالت، تكون ھذه االمتحانات موحدة وعالية املساءلة، فيما ترتبط يف 
بعض احلاالت األخرى أيًضا بتقييم أداء املعلمني ومتويل املدارس. ومتثل ھذه االمتحانات حتدًيا كبيًرا بالنسبة لصانعي 
السياسة؛ ألن توقفها يؤخر القرارات املتعلقة بتقدم الطالب ومنحھم الشھادات ونيلھم املؤھالت وتخرجھم، ما يفضي 
إلى تبعات كبيرة على االلتحاق بالتعليم العالي وسوق العمل، ونوعية نتائج التعلم وإنصافھا، والعدالة يف املؤھالت التي 
مت اكتسابھا، ملا لھذا األمر من عواقب تدوم مدى احلياة على تقدم الطالب يف احلياة، إضافًة الى األثر االجتماعي 

- االقتصادي األوسع نطاًقا على االقتصادات واملجتمعات (اليونسكو، 2020د). 

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 استبدال االمتحانات يف بعضها 
اآلخر بتقييمات مستمرة أو اتباع طرائق بديلة، مثل إجراء االمتحانات النهائية عبر اإلنترنت. وقد القت األساليب 
الهاتف  عبر  استطالعات  إجراء  بواسطة  الطالب  تقدم  رصد  وميكن  االهتمام.  من  كثيٌر  املستمر  للتقييم  املبتكرة 
احملمول، وتتبع إحصاءات االستخدام واألداء عبر منصات وتطبيقات التعلم، وتنفيذ تقييمات التعلم السريعة لتحديد 

 .(United Nations, 2020) الفجوات يف التعلم ولكل حل حتٍد خاص به، والسيما من حيث اإلنصاف

اعتمدت دول عديدة استراتيجيات مختلفة لالمتحانات النهائية من خالل محاولة اإلجابة على أسئلة السياسة التالية:

• يف حالة إجراء االمتحانات، كيف يتم إجراؤها؟ هل يجب االحتفاظ بنفس الشكل واإلدارة؟

• يف حالة إلغاء االمتحانات، كيف يتم تقييم التعلم واملصادقة عليه؟

• يف حالة تأجيل االمتحانات، إلى متى؟

• إذا مت إجراء االمتحانات النهائية عبر اإلنترنت، فما مدى جدواها من حيث االتصال واألمن واملراقبة وما إلى ذلك؟
• إذا مت تقدمي نُهج بديلة، فماذا ميكن أن تكون؟ وكيف ينبغي إجراؤها؟ ومتى؟ 
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الرغم من  الدول واألقاليم اختالًفا كبيًرا من حيث األنظمة والسياق واملوارد والقدرات. على  املواقف عبر  تختلف 
التنوع، فإن القضية املشتركة هي سياق عدم اليقني فيما يتعلق بتطور الوباء، ومدة إغالق املدارس، وإجراءات وتاريخ 
إعادة فتحها، وما إلى ذلك، األمر الذي يتطلب مشاورات واسعة واتصاالت عامة التخاذ القرارات الفعالة. وهناك 
بديلة  مناهج  استخدام  عند  االمتحانات  يف  واإلنصاف  العدالة  لضمان  الكبرى  األهمية  وهي  أخرى  شائعة  قضية 
لهاوالتحقق من صحة تقييم التعلم، وهناك مشكالت تتعلق بالصدق والثبات؛ حيث ميكن لهذه األساليب أن تقلل من 
مستوى االمتحانات النهائية، وكذلك االمتحانات املعدلة التي تغطي عناصر اختبار أقل، ويبقى السؤال املهم: ما إذا 
كان الطالب احلاليون سوف يتمتعون بنفس مستوى الكفاءات التي مت تقييمها يف السنوات السابقة، مما قد يؤدي أيًضا 

.(UNESCO, 2020f) إلى تفاقم قضية اإلنصاف

وفيما يلي يستعراض جدول 2 القرارات التي اتخذتها الدول فيما يتعلق باالمتحانات النهائية وبالتقييمات احملددة 
املواعيد.

الدولالقرار

اإلبقاء على االمتحانات
املجموع : 22 دولة

إلغاء االمتحانات
املجموع : 11 دولة

تأجيل االمتحانات /إعادة جدولتها 
املجموع : 11 دولة

تنظيم االمتحانات النهائية 
على شبكة اإلنترنت
املجموع : 11 دولة

اعتماد مقاربات بديلة لالمتحانات
 واملصادقة على التعلم

املجموع : 23 دولة

تقليص عدد االمتحانات
املجموع : 4 دول

أوروبا وأمريكا الشمالية: فنلندا، فرنسا، أملانيا، هنغاريا، إيطاليا، لوكسمبرغ، بولندا، سلوفنيا
إفريقيا جنوب الصحراء: إريتريا، سيراليون

املنطقة العربية: مصر، األردن، املغرب، فلسطني، السعودية، سوريا
آسيا واحمليط الهادي: كازاخستان، نيوزيلندا، تايلند

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: البرازيل، كولومبيا، اجلمھورية الدومينيكية

أوروبا وأمريكا الشمالية: فرنسا، إيرلندا، ھولندا، النرويج، سلوفاكيا، السويد، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة
آسيا واحمليط الهادي: إندونيسيا، اليابان

إفريقيا جنوب الصحراء: أوغندا
مالطا،  ليتوانيا،  التفيا،  إيرلندا،  اليونان،  أملانيا،  فرنسا،  فنلندا،  إستونيا،  بلغاريا،  النمسا،  الشمالية:  وأمريكا  أوروبا 

ھولندا، سلوفاكيا، إسبانيا، تركيا، الواليات املتحدة األمريكية 

ليبريا،  غينيا،  غانا،  غامبيا،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  كاميرون،  فاسو،  بوركينا  أنغوال،  الصحراء:  جنوب  إفريقيا 
نيجيريا، سيشيل، تنزانيا، توغو

املنطقة العربية: اجلزائر، العراق (مبا يف ذلك إقليم كردستان)، لبنان، ُعمان، السودان، تونس
آسيا واحمليط الهادي: بنغالديش، الصني، فيجي، الھند، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، منغوليا، نيبال، باكستان (خيبر 

باختونخوا)، باالو، الفلبني، جمھورية كوريا، ساموا، سنغافورة، سري النكا، تايلند، تونغا، أوزبكستان، فييت نام
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: كولومبيا، كوستاريكا، دول منطقة البحر الكاريبي (جزء من املجلس الكاريبي 

لالمتحانات)، إكوادور
أوروبا وأمريكا الشمالية: بلجيكا (والونيا وبروكسل)، إستونيا، إيطاليا، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة 

آسيا واحمليط الهادي: كمبوديا، ميامنار، باكستان
املنطقة العربية: مصر

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: املكسيك، فنزويال
أوروبا وأمريكا الشمالية: التشيك، الدامنرك، فرنسا، إيطاليا، مالطا، اململكة املتحدة 

إفريقيا جنوب الصحراء: أنغوال
آسيا واحمليط الهادي: بوتان، الھند، إندونيسيا، ميكرونيزيا، منغوليا، ميامنار، باالو، تايلند، تونغا، أوزبكستان، فييت نام

املنطقة العربية: مصر، املغرب
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: إكوادور، املكسيك، فنزويال

أوروبا وأمريكا الشمالية: إيطاليا
آسيا واحمليط الهادي: اليابان، فييت نام

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: إكوادور

جدول 2: القرارات التي اتخذتها الدول فيما يتعلق باالمتحانات النهائية وبالتقييمات احملددة املواعيد
املصدر: اليونسكو (2020د). كوفيد - 19: حملة شاملة عن استراتيجيات التكّيف الوطنية بشأن االمتحانات والتقييمات احلاسمة أو املصيرية، وثيقة عمل. 



 2020 تخطيط التعليم يف أوقات األزمات: ُموّجهات مستقبلية يف ظل جائحة كورونا 41

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

 Liberman, et. al., 2020د؛  اليونسكو،  2020ج؛  (اليونسكو،  والدراسات  الدولية  التقارير  من  لعديد  ووفًقا 
2020؛ الهمامي وشهاب، 2020؛ اإليسيسكو، 2020أ)، تتمثل البدائل التي اعتمدتها الدول بشأن االمتحانات بصفة 

عامة واالمتحانات النهائية بصفة خاصة يف الفصل الدراسي الثاني للعام 2019-2020، فيما يلي:

  اإلبقاء على االمتحانات كما هي مقررة وُمعلن عنها

يف حني قررت غالبية الدول يف العالم إلغاء االمتحانات أو تأجيلها، أبقت بعض الدول على امتحانات نهاية العام، مع 
اتخاذ تدابير معينة لضمان سالمة الطالب واملعلمني وصحتهم يف موقع االمتحانات. فلم تقم دول عديدة يف املنطقة 
العربية بإلغاء االمتحانات الوطنية النهائية، وال باإلعفاء منھا، السيما امتحانات التخرج من املدرسة (الصف الثاني 
تنظيم  مواصلة  عدة  أوروبية  دول  قررت  كما  وسوريا.  وقطر  وتونس  وفلسطني  واملغرب  واألردن  مصر  مثل:  عشر)، 
االمتحانات يف التواريخ اُحملددة أصًال. ففي أملانيا أعلنت بعض الواليات أنها ستبقي على امتحانات أبيتور Abitur (أي 
الثانوية  الزمني المتحانات شهادة  فنلندا تكثيف اجلدول  الثانوي). من جهتها، قررت  التعليم  نهاية  االمتحانات يف 
العامة، وإجراء امتحانات القبول يف اجلامعات. ولم تعتزم هنغاريا إلغاء امتحانات شهادة الثانوية العامة. وبالنسبة إلى 
لوكسمبرغ، ُجترى امتحانات شهادة الثانوية العامة (state matura) يف املواعيد احملددة. ويف بولندا، أشارت احلكومة 
إلى انتفاء أي ضرورة لتغيير اجلدول الزمني للعام الدراسي. ويف سلوفينيا، لم يُّتخذ أي قرار حول تأجيل االمتحانات 
املتصلة  األكادميية  أنشطتها  إريتريا  واصلت  األفريقية،  املنطقة  ويف  املدرسي.  الزمني  اجلدول  متديد  أو  النهائية 
الدول يف  وأعلن عدد من  سيراليون، من جهتها، على االمتحانات.  وأبقت  املدرسة،  للتخرج من  الوطني  باالمتحان 
منطقة آسيا واحمليط الهادي أيًضا أن االمتحانات النهائية مستمرة. ففي تايلند، أُجريت االمتحانات النهائية للصف 
الثاني عشر يف مارس. ويف كازاخستان، أعلن وزير التعليم والعلوم رسمًيا أن االمتحانات لن تُلغى وال تؤجل، مبا فيها 
االختبار الوطني املتحد (وهو امتحان نهائي بعد الصف احلادي عشر) وأن أي تغيير لن يطرأ على صيغتها احلالية، 
التعلم عن بُعد. ويف أمريكا الالتينية، أعلنت البرازيل قبل األزمة أن  التعليم حتولت الى  على الرغم من أن برامج 
بنية االمتحان. ومت  تتغّير  2020 سيُنّظم بصيغة رقمية وورقية، فيما لن  للعام  الثانوية  للمدارس  الوطني  االمتحان 
اإلبقاء على امتحان القبول يف التعليم العالي يف كولومبيا. من جهتها، تبقي اجلمهورية الدومينيكية على التقييم 

الوطني الذي يُستخدم ملنح الشهادات والترقية من صف إلى آخر. 

  إلغاء االمتحانات

متّثل أحد التدابير األكثر تشدًدا التي اتخذتها الدول بإلغاء االمتحانات النهائية؛ حيث أعربت دول عديدة عن قلقها 
بإلغاء  قراًرا قضى  أيرلندا  اتخذت  الشمالية،  وأمريكا  أوروبا  املالئمة لالمتحانات. ففي منطقة  الظروف غير  إزاء 
اختبارات األداء الشفوية والعملية يف إطار امتحانات الدولة. ويف فرنسا، صّرح رئيس الوزراء ووزير التعليم أنه لن يكون 
بإمكان طالب املدارس الثانوية اخلضوع المتحانات البكالوريا يف ظل ظروف عادية يف يونيو أو حتى يف يوليو. والبد 
بالتالي من تنظيم االختبارات بطريقة جديدة، استناًدا الى التقييم املستمر فقط، وباستخدام العالمات من الفصول 
الثالثة األولى، فال تؤخذ باالعتبار العالمات التي حصل علىھا الطالب خالل فترة اإلغالق. وقررت النرويج إلغاء 
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 معظم االمتحانات الوطنية يف السنة النهائية من املرحلة اإلعدادية وكذلك للطالب يف جميع السنوات الثالث يف 
املدرسة الثانوية، وليس من املتوقع أن تكون عواقب إلغاء االمتحانات كبيرة؛ حيث متثل االمتحانات %20 فقط من 
النهائية، بينما متثل املشاركة يف املقررات والتقييمات التكوينية %80. ومتاًما كذلك، يف هولندا، لم يُجرى  الدرجة 
املدرسية  الكفاءة  اختبار  أُلغي  السويد،  ويف  وطنية.  امتحانات  هناك  تكن  ولم  االبتدائية،  املرحلة  نهاية  امتحان يف 
 (GCSEs) ويف اململكة املتحدة، أُلغيت االمتحانات املدرسية، مبا فيها الشهادة العامة للتعليم الثانوي .SweSAT السويدي
وتقييمات A Levels، وستمنح املؤهالت بناًء على أحكام معتدلة تصدر عن املعلمني. ويف سلوفاكيا، أُلغي القسم اخلّطي 
من االمتحانات الوطنية للتخرج من املدرسة. كما أُلغي أيًضا "اختبار9-" (وهو اختبار خطي ملن هم يف سن 15 سنة). 
من جهتها، أعلنت احلكومة الفدرالية يف الواليات املتحدة أنه يُسمح للواليات بإلغاء االختبارات املوحدة التي تقررها 
يف  للقبول   SAT اختبارات  أُلغيت  وقد  هذا  عشر،  الثاني  الصف  الى  الروضة  من  املدارس  يف  الفدرالية  احلكومة 
اجلامعات، ومن ثم تقوم عديد من اجلامعات األمريكية بتعديل معايير القبول جلعل هذه االختبارات اختيارية. وباملثل، 
أُلغيت امتحانات البكالوريا الدولية، وبدالً من ذلك يحصل الطالب على دبلوم أو شهادة إمتام مقرر بناًء على املقررات 
الدراسية للطالب، وخبرة التقييم املعمول بها، والصرامة ومراقبة اجلودة املضمنة بالفعل يف البرامج. أما إندونيسيا، 
فألغت االمتحان الوطني لنھاية السنة الدراسية للمرحلة اإلعدادية والثانوية العليا. ويف اليابان، ألغت بعض اجلامعات 
امتحاناتها. ويف أوغندا، علقت الوزارة جميع االمتحانات. ويف والية أوتار براديش بالهند، مت نقل الطالب يف الصفوف 
امتحانات  بإلغاء  الهند  الثانوي يف  للتعليم  املركزي  التالي دون اخلضوع لالمتحانات. وقام املجلس  إلى الصف   8-1
ويف  املشترك.  الدخول  وامتحان  املفتوحة،  للمدرسة  الوطني  االمتحان  جانب  إلى  عشر،  والثاني  العاشر  الصفني 
باكستان، مت اتخاذ قرار بإلغاء االمتحانات واالعتماد على نتائج العام السابق. ويف املغرب، مت اعتماد مجموع النقط 
التي حصل عليها الطالب يف املراقبة املستمرة إلى حدود توقف الدراسة، لالنتقال من صف إلى صف أعلى. ويف 
السعودية، مت إلغاء االمتحانات جلميع مراحل التعليم األساسي والثانوي، ومت االعتماد على نتيجة الطالب يف الفصل 

الدراسي األول.

  إعادة جدولة االمتحانات أو تأجيلها

يتمّثل أحد احللول التي اعتمدتها دول كثيرة يف إعادة جدولة االمتحانات يف مرحلة الحقة، استناًدا إلى تطور فيروس 
كوفيد- 19. ومن الواضح أن الوضع يختلف اختالًفا كبيًرا من دولة إلى أخرى، بحسب اجلدول الزمني لالمتحانات، 
والتاريخ النهائي إلغالق املؤسسات التعليمية، واجلدول الزمني األكادميي، واملوارد الالزمة لتنظيم االمتحانات. لقد 
قررت دول كثيرة يف منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية تأجيل بعض امتحاناتها النهائية. فعلى سبيل املثال، يف النمسا، 
مت تأجيل تاريخ البدء بامتحانات شهادة الثانوية العامة إلى 19 مايو 2020. ويف بلغاريا، بقيت تواريخ إجراء التقييمات 
اخلارجية الوطنية وامتحانات شهادة الثانوية العامة خارج فترة الطوارئ، وال يوجد بالتالي أي عقبة أمام تنظيمها. ويف 
إستونيا، أُرجئت االمتحانات النهائية للمرحلة األساسية وللمرحلة الثانوية العليا املقرر إجراؤها يف أبريل. ويف فرنسا، 
أعلنت وزارة التعليم أن االختبارات اخلّطية يف إطار املباريات الوطنية، املقرر إجراؤها يف شهر أبريل ومايو، تؤجل ويُعاد 
تنظيمھا يف نهاية شهر مايو، هذا وقد أُرجئت مباراة الدخول الى معهد القضاء التي كانت مقررة يف نهاية مايو إلى 



 2020 تخطيط التعليم يف أوقات األزمات: ُموّجهات مستقبلية يف ظل جائحة كورونا 43

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

نهاية مايو إلى سبتمبر. ويف أملانيا، أبقت بعض الواليات على الباكالوريا األملانية Abitur، فيما قررت واليات أخرى 
تأجيلها حتى نهاية أبريل- مايو. ويف اليونان، يتم تأجيل فترة تقدمي الطلبات المتحانات الدخول الى التعليم العالي 
إلى وقت الحق من الصيف أو لشهر سبتمبر. ويف التفيا، أُرجئت امتحانات اللغات األجنبية للصف الثاني عشر من 
مارس إلى منتصف مايو. ويف ليتوانيا، نُقلت مواعيد امتحانات التخرج، املقررة أصًال يف أبريل، إلى مايو ويونيو. ويف 
لاللتحاق  الرسمية  االمتحانات  أُرجئت  فقد  إسبانيا،  يف  أّما  سبتمبر.  إلى   A Level امتحانات  تأجيل  مت  مالطا، 
باجلامعات. ويف سلوفاكيا، فقد أُلغي القسم اخلطي من امتحان التخرج من املدرسة. ويف الواليات املتحدة، لم يتم 
إلغاء اختبار  American College Test (ACT)  (لدخول الكليات واجلامعات) بل مت تأجيله، ونُقل موعده من 4 أبريل 

إلى 13 يونيو. وأشارت إستونيا وفنلندا وتركيا إلى تأجيل امتحاناتها النهائية.

ويف املنطقة األفريقية، ّمت تعليق امتحانات شهادة املدارس الثانوية لغربي إفريقيا يف جميع أنحاء منطقة غرب أفريقيا 
الناطقة باإلنكليزية (نيجيريا وغانا وسيراليون وغامبيا وليبريا). عالوة على ذلك، يف الكاميرون، كشفت وزارة التعليم 
فاسو،  وبوركينا  أنغوال،  مثل  أخرى  دول  وهناك  لالمتحانات.  الزمني  اجلدول  بشأن  اليقني  انعدام  عن  الثانوي 
والكاميرون، وجمهورية افريقيا الوسطى، وغامبيا، وغانا، وغينيا، ونيجيريا وليبيريا وسيشيل وتنزانيا وتوغو أعلنت 

عن تأجيل االمتحانات.

ويف املنطقة العربية، قررت عدة دول أيًضا تأجيل بعض دورات االمتحانات. فعلى سبيل املثال: قررت اجلزائر تأجيل 
امتحانات التربية البدنية والرياضة للمرشحني املستقلني املتقدمني إلى امتحانات شهادة التعليم املتوسط والبكالوريا، 
وقررت بعض اجلامعات أيًضا تأجيل إعادة امتحانات الفصل الدراسي األول. ويف املغرب، مت تأجيل امتحان الباكالوريا 
إلى شهر يوليو ليكون االمتحان حضورًيا. وأجلت مصر موعد انعقاد امتحان إمتام الشهادة الثانوية بشكل حضوري 
حتى 21 يونيو 2020، مع اإلشارة إلى أن االمتحانات غطت فقط املواضيع التي درسها الطالب قبل تعطيل التعليم 
بسبب فيروس كورونا، كما أجلت وزارة التعليم العالي موعد انعقاد امتحانات السنوات النهائية حتى 1 يوليو 2020. 
ويف السودان، تأجلت امتحانات الشهادة األساسية يف جميع الواليات. ويف تونس، أُعلن عن أن يُخصص لها شهر يونيو 
ولكن فقط للطالب يف السنة األخيرة من املدرسة الثانوية، أما االمتحانات الوطنية (البكالوريا)، تُنّظم يف األسبوع 
الثاني من يوليو. وأعلنت دول أخرى، مثل العراق (مبا يف ذلك إقليم كردستان) وُعمان، عن تأجيل االمتحانات. ويف 

لبنان، اُتُّخذ قرار يقضي بتأجيل االمتحانات. ويف اليمن، مت تأجيل اختبارات الثانوية العامة إلى 28 يونيو 2020.

وباملثل، يف منطقة آسيا واحمليط الهادي، قررت عدة دول تأجيل بعض االمتحانات. وقد أرجأت كمبوديا االمتحانات 
الوطنية للصفني 9 و12. ويف الصني، تأّجلت امتحانات القبول يف جامعة غاوكاو GaoKao، والتي يشارك فيها حوالى 
 (DSE) 10 ماليني طالب سنوًيا، ملدة شهر واحد. من جهتها، أّجلت هونغ كونغ (الصني) امتحان شهادة التعليم الثانوي
ملدة شهر. ويف الهند، قام املجلس املركزي للتعليم الثانوي بتأجيل امتحانات الصفني 10 و12. ويف جمهورية كوريا، 
أعلنت احلكومة عن إرجاء اختبار الثانوية العامة. ويف ماليزيا، أُرجئت االمتحانات الوطنية، باإلضافة الى امتحانات 
شهادة الثانوية العامة، واختبار اللغة اإلجنليزية يف اجلامعة املاليزية. ويف الفلبني، مت تأجيل جميع امتحانات القبول 
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 يف املدارس الثانوية واجلامعات. ويف تايالند، تأجلت امتحانات القبول لدخول الصف ين 7 و10. ويف أوزبكستان، مت 
امليداني  كاالختبار  امتحانات،  أُرجئت عدة  فييتنام،  للطالب. ويف  الدولي  التقييم  لبرنامج  امليداني  االختبار  تأجيل 
أيًضا  أُرجىء  12، كما  و   9 و   5 الصفوف  النطاق يف  الواسعة  التقييمات  وأُرجئت  للطالب،  الدولي  التقييم  لبرنامج 
االمتحان الوطني للمدارس الثانوية. وقد أعلنت دول أخرى، مثل بنغالدش، وفيجي، وإندونيسيا، ومنغوليا، ونيبال، 

وباكستان (خيبر باختونخوا)، وبالو، وساموا، وسنغافورة، وسري النكا، وتونغا، عن تأجيل االمتحانات أيًضا.

Saber 11-Calendario B (اجلدول  امتحانات  تأجيل  كولومبيا  الكاريبي، قررت  البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  ويف 
الزمني الشمالي للمدارس). ويف كوستاريكا، مت تأجيل امتحانات Pruebas Nacionales de Educación Abierta، وهي 
امتحانات ملنح شهادات للطالب الذين يختارون التحضير بوسائلهم اخلاصة، أو عن طريق مشاريع عامة، أو معاهد 
خاصة، أو مع معلم خاص. وأُرجئت أيًضا كل التقييمات املقررة يف الربع األول من العام 2020. أما بالنسبة إلى منطقة 
البحر الكاريبي، فقد أرجأ املجلس الكاريبي لالمتحانات الذي يغطي 16 دولًة وإقليًما يف جزر الهند الغربية امتحانات 

الثانوية. 

  تنظيم امتحانات نهائية على شبكة اإلنترنت

قررت الدول، فيما يختص ببعض االمتحانات، تنظيمها على شبكة اإلنترنت. قد يكون هذا اخليار حتدًيا بحد ذاته ألنه 
يتطلب تنظيًما جديًدا لالمتحانات وجهاًزا واحًدا على األقل لكل طالب وتغطية كافية لشبكة اإلنترنت. يف منطقة 
أوروبا وأمريكا الشمالية، ويف اململكة املتحدة على وجه التحديد، قررت جامعتا أكسفورد وكامبريدج إجراء االمتحانات 
الصيفية على شبكة اإلنترنت، وأجرى طالب كلية الطب امتحانات السنة السادسة عبر اإلنترنت ألول مرة؛ حيث كان 
لدى الطالب ثالث ساعات لإلجابة على 150 سؤاًال، وبالرغم من أن االمتحان كان من نوع "امتحان الكتاب مفتوح"، 
فمن املفترض أنه من املستحيل األداء بشكل جيد يف االمتحان من خالل البحث عن املعلومات عبر اإلنترنت دون معرفة 
كافية باملوضوع. عالوة على ذلك، يف الواليات املتحدة، يتمّكن طالب املدارس الثانوية من إجراء اختبارات املستوى 
املتقدم Advanced Placement Tests يف املنزل، بعد حتويل االختبار الذي يدوم إجماالً ساعتني أو ثالث ساعات الى 
اختبار على شبكة اإلنترنت ملدة 45 دقيقة. ويف بلجيكا، أشارت منطقتا والونيا وبروكسل إلى أن االمتحانات النهائية 
ُجترى على اإلنترنت. ويف إستونيا، جتري املناقشة األخيرة ألطروحات الدكتوراه على شبكة اإلنترنت. من جهتها، كانت 
إيطاليا تنظر أيًضا يف إمكانية تنظيم االمتحانات على شبكة اإلنترنت. وبالنسبة إلى مؤسسات التعليم العالي، فكل 
جامعة حتدد طرائق االمتحان والعالمات النهائية التي تُعطى لطالبها مع اعتماد تدابير الصحة والسالمة، مبا يف ذلك 
حظر أي اتصال متبادل واستخدام طريقة املؤمترات عن بُعد. ويف املنطقة العربية، عقدت مصر، االمتحانات الوطنية 
للصفني 10 و11 على شبكة اإلنترنت من دون تأجيل، وشملت االمتحانات فقط ما متت تغطيته بالفعل يف الصف قبل 
إغالق املدارس. ويف األردن، مت تفعيل خاصية تقييم الطالب عبر منصة "درسك". ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي، أشارت املكسيك وفنزويال الى اتخاذ مثل هذة التدابير. ومتاًما كذلك، يف منطقة آسيا واحمليط الهادي، 
أيًضا إلى أن االمتحانات تكون على شبكة اإلنترنت. وقامت اجلامعات السعودية بتقومي  ميامنار وباكستان  أشارت 
الطالب عن بُعد من خالل منصاتها اإللكترونية والبرامج التقنية املعتمدة، من خالل إتاحة 12 وسيلة للتقومي، مبا 
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يضمن العدالة للجميع. واشتملت االختبارات تطبيق مجموعة من البدائل اإللكترونية لالختبارات القصيرة عبر نظام 
البالك بورد، واختبارات الكتاب املفتوح، باإلضافة لعدد من االختبارات الشفهية، وملفات اإلجناز واملشاريع البحثية، 

والعلمية وغيرها من البدائل.

وثمة جتربة للسعودية يف عقد االختبار التحصيلي النهائي عن بُعد إلكترونًيا بدالً من االعتماد على االختبار الورقي. 
وقد تيسر اتخاذ هذه اخلطوة بفضل االستثمارات التي بُذلت على مدى العقود املاضية يف تطوير البنية التحتية وتعزيز 
اخلبرات يف تنفيذ التقييمات، فضًال عن التخطيط الدقيق واستحداث النظام اجلديد والشروع يف تطبيقه. عالوًة على 
ذلك، أتاحت االستثمارات اجلديدة يف عدٍد من تقنيات الذكاء االصطناعي املتقدمة جناح جهود التحّول إلى االختبارات 
اإللكترونية. ويف هذا السياق، مت اتخاذ مجموعة من التدابير بغرض: (1) تهيئة الطالب واجلامعات، ومن ذلك إجراء 
اختبار حتصيلي جتريبي قبل أسبوع واحد من عقد االختبار التحصيلي النهائي، و(2) تخيير الطالب بني اخلضوع 
لالختبار التحصيلي عن بُعد إلكترونًيا أو يف مراكز االختبار احملوسبة مبركز قياس، و(3) احلماية من اختراقات النظام 
من خالل املراقبة اآللية من خالل توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي. وقد أسهم تعميم هذه اإلجراءات استباقًيا على 
نطاق واسع، يف زيادة ثقة الطالب واجلامعات يف هذه اإلجراءات اجلديدة، ويف اإلدارة الناجعة لالختبار التحصيلي 
الذي ُعقد يومي 8-9 يونيو 2020، عقب 4 أسابيع فقط من موعده املعتاد. ويف غضون ذلك، قام حوالي 218 ألف 
طالب وطالبة بتنزيل االختبار التحصيلي على أجهزتهم احلاسوبية املنزلية، وأمتوا االختبار يف وضع عدم االتصال مع 
مراقبتهم بالكاميرات، ثم قدموا إجاباتهم يف الوقت املطلوب، وأبرزت تقنيات الذكاء االصطناعي املخالفات احملتملة 
لتتولى جلنة بشرية مراجعتها. وذهب 117 ألف طالب وطالبة آخرين إلى مراكز االختبار احملوسبة مبركز قياس أو 

وحدات االختبار املتنقلة للدخول على النسخة اإللكترونية من االختبار التحصيلي (القاطعي وآخرون ، 2020).

  اعتماد مقاربات بديلة لالمتحانات واملصادقة على التعلم
قررت بعض الدول، اعتماد مقاربات بديلة لالمتحانات واملصادقة على التعلم، مثًال من خالل تقليص عدد االمتحانات، 
وتعديل صيغة االمتحان، وتقييم محفظة تعلم الطالب من دون نتائج امتحانات. هذه هي احلال، على سبيل املثال، يف 
أنغوال، والهند، وإندونيسيا، ومالطا، واملكسيك، وميكرونيزيا، ومنغوليا، واملغرب، وباالو، وتايلند، وتونغا، وفنزويال التي 
كشفت عن اعتماد مقاربات بديلة. ويف مصر، اُستعيض عن امتحانات الصف التاسع مبشاريع بحثية. أما يف فرنسا، 
جهتها،  من  للمرشحني.  األكادميية  امللفات  بفحص  البكالوريا  بعد  ما  ملرحلة  اخلطية  االختبارات  استبدال  فيجري 
اعتمدت املكسيك بديًال تعويضًيا عن التقييم بالنسبة لالختبارات ذات األهمية (على سبيل املثال: تقييم محفظة تعلم 
إكوادور  (مثل  التعلم  ومحتوى  االمتحانات  عدد  خفض  أخرى  دول  وقررت  السنة).  نهاية  امتحان  وإلغاء  الطالب، 
ووفييتنام) وأسقطت بعض املواد من املتطلبات. ودرست دول ثالثة إمكانية استخدام عالمات الفصول السابقة، وتقييم 
املعلمني، والتقييم الذاتي للطالب، واستخدام معاجلات إحصائية تقوم على معدل االنحدار والتنبؤ بالدرجات (مثل: 
سلطنة ُعمان)، وكلها خيارات قد تثير أسئلة حول اإلنصاف واملساواة. ويف اململكة املتحدة، تأخذ عملية احتساب 
العالمات يف االعتبار مجموعة من األدلة، مبا يف ذلك التقييم غير االمتحاني والنتائج الصورية، ويتم توحيد املقاربات 
ما بني املدارس والكليات. ويف الدامنارك، اعتُمدت تدابير مناسبة لضمان استفادة الطالب إلى أقصى حد من التعليم، 

وضمان تأثر تقدمھم بحده األدنى باعتماد أساليب بديلة. 
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  بقية االمتحانات بخالف االمتحانات النهائية

اإللزامي  التقييم  كوستاريكا  ألغت  فيما  املمّدد،  الدراسي  اليوم  ذات  للمدارس  الوطني  التقييم  أُلغي  األرجنتني،  يف 
التأثير على األداء يف  النظامي، فقد مت تأخيرها لتفادي  للتعليم  الوطني للصف اخلامس. أما االختبارات الوطنية 
للتقييمات  تُعتمد أساليب بديلة  إكوادور،  الثالث. ويف  الوطني لطالب الصف  التقييم  أُلغي  دومينيكا،  االختبار. ويف 
وجنوب  وناميبيا  وموزامبيق  ومالوي  وليسوتو  وإسواتيني  بوتسوانا  مثل  الدول  بعض  إفريقيا، جتري  ويف  الوطنية. 
أفريقيا وزامبيا وزمبابوي امتحانات التعليم األساسي يف أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر، وبالتالي لم تتأثر. وفيما يختص 
مبؤسسات التعليم والتدريب التقني واملهني، تُنّظم االمتحانات أيًضا يف الفترة املمتدة ما بني أكتوبر ونوفمبر، وبالتالي 
لم تتأثر. ويف جزر الُقُمر، أُلغيت جميع االمتحانات، باستثناء البكالوريا واالمتحانات اجلامعية. ويف غامبيا، أُلغيت 

امتحانات الصفوف 3 و 5 و 8. 

يف منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية، قررت مؤسسات التعليم العالي يف إستونيا، إجراء االمتحانات بصورة افتراضية 
وفق جدول زمني ُمخطط له، وإرجاء امتحانات التأهيل. كرواتيا، من جهتها، تعمل على حتديث التشريعات املتعلقة 
بوضع العالمات والتقييم، من أجل مراعاة سياق التعلم عن بُعد. ويف أملانيا، يجري تقييم عمل الطالب ووضع العالمات 
املناسبة على شبكة اإلنترنت، حيثما أمكن. يف الوقت نفسه، تقوم املدارس بتطوير املعايير لتقييم العالمات على أساس 
العمل على شبكة اإلنترنت/العمل أثناء احلصة الدراسية. ويف التفيا، أُلغيت االختبارات التشخيصية للصف احلادي 
عشر يف الفيزياء والكيمياء. ويف هولندا، وبالنسبة للتعليم العالي، تسمح املؤسسات قدر اإلمكان بإجراء االمتحانات 
تابعها  التي  الدراسية  الوحدات  إلى عدد  واستناًدا  األولى،  السنة  نهاية  ذلك، يف  بديلة. عالوة على  رقمية  بأشكال 
الطالب يف التعليم العالي، يحصلون على توصية ملزمة (مشورة دراسية ملزمة BSA) بشأن ما إذا كان بإمكانهم االنتقال 
الى السنة التالية من دروسهم. ويف السويد، أعلنت الوكالة الوطنية للتعليم عن إلغاء االختبارات الوطنية املتبقية للفصل 
الدراسي يف املدارس اإللزامية ومدارس املرحلة الثانوية العليا. ويف إسبانيا، أُلغيت االختبارات التشخيصية لطالب 
املرحلة االبتدائية والثانوية (السنة الثالثة والسادسة من املرحلة االبتدائية، والسنة الرابعة من املرحلة الثانوية). أما 
كندا، وأملانيا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة، فقد اعتمدت سجًال للتقدم لتوثيق املهارات املطورة وتيسير رصد 

التلمذة الصناعية يف الوقت احلقيقي. 

ويف املنطقة العربية، قررت مصر إلغاء االمتحانات النهائية لطالب املرحلة االبتدائية واإلعدادية، وطلب منهم عوًضا 
عن ذلك القيام مبشروع بحثي. وألغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امتحانات منتصف الفصل الدراسي من 
خالل إضافة العالمات إلى االمتحانات النهائية، كما ألغت امتحانات سنوات النقل واالستعاضة عنها بتقدمي الطالب 

مشروعات بحثية. 

وإجماالً، يبدو أن البديل األكثر شيوًعا الذي اعتمدته الدول هو 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 إجرائها على شبكة اإلنترنت (11 نظاًما 
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 تعليمًيا)، فيما تنظر بعض احلكومات يف مقاربات بديلة لالستعاضة عن االمتحانات واملصادقة على تقييم التعلم 
(اليونسكو، 2020د).

وبعد عرض قرارات الدول بشأن االمتحانات الوطنية، ما النهج الصحيح ؟

بشكل عام، يتم استخدام االمتحانات التخاذ قرارات بشأن تقدم الطالب يف نظام التعليم، مبا يف ذلك توزيع الفرص 
التعليمية. لكي تكون االمتحانات عادلة، يجب أن تكون كل العوامل املرتبطة بها موحدة جلميع الطالب: مثل محتوى 
االمتحان، وشكل أوراقه، وطريقة تطبيقه، واملهام، والوصول إلى املصادر وأي مواد داعمة، وحتليل النتائج. فإلى جانب 
صدق وثبات االمتحان، من األهمية مبكان احلفاظ على العدالة؛ حيث يتم اتخاذ قرارات مهمة بشأن مستقبل الطالب 
بناًء على نتائجهم يف االمتحانات. يف ظل الظروف التي تتطور بسرعة ومدة االضطراب غير املؤكدة، ليس من الواضح 
حتى اآلن أي نهج هو الصحيح. وعليه، ستحتاج هيئات مثل مجالس االمتحانات، واللجان، ووزارات التعليم إلى معاجلة 

:(Liberman et. al., 2020)  عديد من األسئلة الرئيسة قبل حتديد كيفية املضي قدًما، مبا يف ذلك

  إذا مت إلغاء االمتحانات أو تأجيلها، فعلى أي أساس سيتم اتخاذ قرارات لتخصيص املوارد، مثل األماكن املتاحة 
للطالب باجلامعات أو املنح الدراسية، وكيف ميكن احلفاظ على الشفافية واإلنصاف؟

  إذا أصبحت االمتحانات عبر اإلنترنت، فكيف ميكن ضمان الوصول العادل جلميع الطالب؟ ما األحكام/الشروط 
التي تضمن أن الطالب يف املناطق النائية أو الريفية، وذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة، والذين ليس لديهم 
إمكانية وصول (أو لديهم إمكانية وصول منخفضة اجلودة) إلى اإلنترنت أو إلى أجهزة الكمبيوتر أو األجهزة اللوحية 
سيتمكنون من أداء االختبار؟ كيف ميكن ضمان احلفاظ على أمان االمتحان، وما اآلليات التي ستمنع التالعب فيه أو 
تسريب أجزاء منه؟ أخيًرا، كيف ميكن للطالب من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة االستعداد للطريقة اجلديدة 

لتقدمي االمتحانات بشكل منصف وعادل يف ظل اضطراب التعلم يف الفصول الدراسية الناجم عن إغالق املدارس؟ 
التي يجب تسليمها للمعلمني    إذا مت استبدال االمتحانات بالدرجات املقدمة من املعلم (أو "اخلبير")، فما املوارد 
لضمان التقييم الدقيق والعادل، ونقل املعلومات بشكل فعال عما يعرفه الطالب وميكنهم القيام به، السيما يف سياق 

التعلم عن بُعد؟ 
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5.3. دور األنظمة التعليمية يف تقدمي الدعم ملكافحة فيروس كورونا

الدعم ملكافحة فيروس  التعليم املساعدة يف تقدمي  لنظام  التالي: هل ميكن  السؤال  باإلجابة على  البند  يتعلق هذا 
كورونا؟

توصلت مجموعة البنك الدولي (World Bank, 2020a) إلى أنه ميكن للمدارس أن تتخذ استجابة مباشرة للحد من 
انتشار فيروس كورونا املستجد، وتصبح أداة للتوعية ملكافحته؛ حيث إنه بإمكان اإلجراءات التدخلية التعليمية أن تدعم 
الوقاية وتعايف الصحة العامة مع تخفيف أثر األزمات على الطالب وعملية التعلم، وعندما تندر املرافق الصحية، ميكن 
املجتمع  وأعضاء  املدرسية،  املباني  استخدام  ميكن  كما  األزمات،  أثناء  مؤقتة  احتجاز  مراكز  إلى  املدارس  حتويل 
املدرسي للتخفيف من تأثير اجلائحة. ويتضح أنه يف سيناريوهات انخفاض القدرة والبنية التحتية، تقوم بعض الدول 
باستخدام مباني املدارس وأعضاء املجتمع املدرسي لتوفير دعم للمجتمع يف مواجهة األزمة. على سبيل املثال، يف 
املناطق ذات االتصال املنخفض أو معدومة االتصال متاًما، مت حتويل املدارس املغلقة إلى مراكز رعاية طبية ألفراد 
املجتمع. عالوة على ذلك، يف دول مثل ليبيريا وسيراليون، قام مديرو املدارس واملعلمون بتشكيل مجموعة استراتيجية 
قادرة على نشر املعلومات حول الفيروس. وهكذا أصبحت املدرسة مكان رئيس الحتواء الفيروس، واملساعدة يف إدارة 
 Azzi-Huck &) األزمات، وينبغي أن يُؤخذ ذلك يف االعتبار يف عملية التخطيط، السيما يف مرحلتي التكيف والتعايف

.(Shmis, 2020

جديٌر بالذكر أن التعليم ُميكن أن يسهم يف حماية األطفال والشباب، فهو يساعدهم على التكيف أو احلفاظ إلى حد 
ما على األوضاع الطبيعية أثناء األزمات، وتعلم أفضل السبل لتجنب السلوكيات اخلطرة، والتعايف بسرعة أكبر مع ما 
املهارات  إتقان  بُعد، ومزيد من  التعلم عن  اكتساب مهارات  املفيدة (أي  املهارات اجلديدة  اكتساب بعض  يُرجى من 
الرقمية متى دعت احلاجة لذلك). باإلضافة إلى أنه يف بعض البيئات التي تقل فيها اإلمكانات، خاصة يف أجزاء من 
وميكن  الريفية  القرى  يف  الوحيد  الدائم  احلكومي  الهيكل  هي  املدارس  تكون  ما  غالًبا  الصحراء،  جنوب  إفريقيا 
استخدامها كمراكز مؤقتة لالستجابة لألزمات، وميكن أيًضا تدريب املعلمني، وهم غالًبا من األشخاص األكثر تعليًما 
 Azzi-Huck & Shmis,) يف املناطق التي يصعب الوصول إليها، للعمل كمتتبعني للمخالطني ومناصرين حلمالت التوعية

  .(2020، Burns, 2020

كما بدأت عدة حكومات حمالت حول الصحة وممارسات النظافة اجليدة ملكافحة الفيروس يف املباني املدرسية. ففي 
إثيوبيا، على سبيل املثال، وزعت وزارة التعليم مواد إعالمية للطالب وأولياء األمور حول كيفية تقليل خطر التعرض 
للمرض. هكذا ميكن أن تصبح املباني املدرسية قنوات رئيسة لنشر املعلومات حول طرق الرعاية والوقاية من فيروس 

.(World Bank, 2020a) كورونا

تؤدي املدارس واملرافق التعليمية دوًرا رئيًسا يف تعزيز القدرة على الصمود يف مواجهة األزمات داخل املجتمعات من 
خالل إلهام وتوجيه العمل املجتمعي على نطاق أوسع، باإلضافة إلى العمل كمراكز مهمة لتقدمي املشورة والتوجيه 
لآلباء. كما ميكن أن تكون مبثابة جسر بني قطاعي الصحة والتعليم، ويؤدي إنشاء آليات اتصال وتنسيق قوية مع 
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املجتمعات وعبر القطاعات إلى إنشاء أساس يكون مستداًما قبل األزمة وأثناءها وبعدها، ويساهم يف قدرة أنظمة 
التعليم على الصمود يف مواجهة حاالت الطوارئ الصحية واألوبئة.

إن تعزيز مرونة النظام مسعى طويل األمد. ومن العناصر األساسية لتعزيز قدرة أنظمة التعليم على الصمود قدرة 
املعنيني بقطاع التعليم على التفكير يف األزمات والبناء على التجارب. ويجب أن تكون الدروس املستفادة (والتي ميكن 
لألزمات  االستعداد  يف  تساعد  للجودة،  املستمرة  التحسني  عملية  من  جزًءا  بينها)  وفيما  الدول  داخل  مشاركتها 
األزمات  إدارة  على  املؤسسي  الطابع  إضفاء  نحو  واسعة  خطوات  بأخذ  وذلك  لها،  واالستجابة  ومنعها  املستقبلية 

  .(UNESCO, 2021) واملخاطر يف قطاع التعليم
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5.4. إعادة فتح املدارس، وبناء السياسات التعليمية ملا بعد جائحة كورونا 

يف ظل ما أسفرت عنه اجلائحة من إغالق املؤسسات التعليمية بصفة عامة واملدارس بصفة خاصة، وتوقف الدراسة، 
التمييز؛ حيث يجب إعادة فتح  التعليم وعدم  برز احلديث وتنامى عن إعادة فتح املدارس وصلته بقضية احلق يف 
والتغذية. ومن شأن احترام هذه  التعليم مع احترام حقهم يف الصحة والسالمة  املتعلمني يف  املدارس لضمان حق 

احلقوق كافًة ويف آٍن واحد أن يطرح عدًدا من التحديات يف عملية إعادة فتح املدارس (اإليسيسكو، 2020ب).

نظًرا ألن معظم الدول تعيد فتح مؤسساتها التعليمية أو تخطط إلعادة فتحها، فإن األولوية هي ضمان عودة جميع 
املتعلمني. ومع ذلك، تشير التجارب من األزمات السابقة إلى أنه لن يتمكن جميع الطالب من العودة إلى املدرسة. تقدر 
اليونسكو أن حوالي 24 مليون متعلم، من مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي إلى املستوى اجلامعي، معرضون خلطر عدم 
العودة إلى الدراسة يف عام 2020 بعد تعطل التعليم بسبب COVID-19 (ما يقرب من نصفهم يف جنوب وغرب آسيا 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى). ويتأثر طالب اجلامعات أكثر من غيرهم بسبب التكاليف املتعلقة بدراستهم. ويُعد 
10,9 مليون طالب معرضون  والثانوي  االبتدائي  املستويني  بينما يف  املتضررين  أكثر  ثاني  االبتدائي هو  التعليم قبل 
للخطر، 5,2 مليون منهم من الفتيات، باإلضافة إلى 258 مليون طفل وشاب يف هذا العمر كانوا خارج املدرسة بالفعل 
قبل األزمة. وتُعد العوامل االجتماعية واالقتصادية وراء هذا اخلطر، مبا يف ذلك احلاجة إلى احلصول على الدخل، 
وزيادة مسؤوليات األسرة ورعاية األطفال خاصة عندما يكون الوالدان أو مقدمو الرعاية مرضى أو متوفني، والزواج 
املبكر والقسري و/أو احلمل غير املقصود خاصة يف ضوء كون الفتيات أكثر الفئات ضعًفا، واخلوف من عودة ظهور 
الفيروس. ويُعد أولئك الطالب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى التعليم عن بُعد أثناء فترة احلظر معرضون للخطر 
أيًضا، كما قد يؤدي فقدان التعلم وثغرات التعلم التي حدثت أثناء احلظر إلى إبعاد املتعلمني احملرومني عن التعليم. 
عالوة على ذلك، عندما ال يكون التعلم عن بُعد فعاالً، قد يصبح املتعلمون غير مهتمني بالتعليم، حتى بعد إعادة فتح 

   .(UNESCO, 2020g) املدارس

بعد جائحة  التعليم يف فترة ما  2020 بدورته االستثنائية بشأن  لعام  للتعليم  العاملي  املشاركون يف االجتماع  وتعهد 
كوفيد- 19، بتنفيذ اإلجراءات التالية: إعادة فتح املدارس بأمان على أساس األدلة العلمية مع مراعاة الظروف احمللية، 
االنتفاع  توفير  وإعادة  القطاعات،  بني  أوثق  تعاون  من خالل  واملعلمني وسالمتهم  الطالب  لصحة  األولوية  وإعطاء 
باخلدمات مثل: الوجبات املدرسية والصحة واملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واحلماية االجتماعية وما إلى 
ذلك، وضمان أن تكون خطط إعادة الفتح موجهة نحو اإلنصاف ومراعية للمنظور اجلنساني وشاملة للجميع ومحددة 
املدارس ملواصلة تقدمي اخلدمات  التدابير بقدر كاٍف على جميع املستويات، وإعداد  األهداف. وينبغي متويل هذه 

عندما يتعطل فتح املدارس العادي (اليونسكو، 2020هـ).

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 
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 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 دول أخرى حالًيا بتخفيض الكثافات الطالبية بالفصول بدرجة كبيرة أو تقدم دروًسا خارجها، ويف كثير من 
أنها تخطط إلجراء  الدول  وأفاد عدد من  الطالب ومعلميهم كمامات.  يرتدي جميع  أن  املؤسسات  الدول، تشترط 
تغييرات عند إعادة فتح املدارس، مثل: أهمية إعطاء األولوية للمعلمني يف احلصول على لقاح كوفيد19- كجزء من 
خطط إعادة فتح املدارس، وتوظيف مزيد من املعلمني واملعلمات، وزيادة مدة الفصل الدراسي، وتقدمي برامج لتعويض 
تعلم مسّرعة،  برامج  واستحداث  بُعد،  التعليم عن  املدرسة وخالل  االنقطاع عن  أثناء  الذي حدث  التعليمي  الفاقد 

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

ولضمان جناعة اإلجراءات اخلاصة بعملية إعادة فتح املدارس، يجب إعداد مخطط تواصلي محكم. فالتواصل الفعال 
يف الوقت املناسب مع األطراف املعنية الرئيسة، ونشر املعلومة بكل شفافية ووضوح ودقة يكتسيان أهمية بالغة يف 

تأمني ظروف النجاح لهذه العملية الدقيقة (اإليسيسكو، 2020ب).

من األهمية مبكان إعداد املدارس قبل إعادة فتحها. وإذا كان التركيز أثناء اجلائحة قد انصب على تدابير الطوارئ، 
واإلجراءات التعليمية قصيرة املدى للتعامل مع اجلائحة، فمن املهم البدء يف تصميم إجراءات ما بعد الوباء للتخفيف 
من التفاوتات االجتماعية والتعليمية احملتملة الناجتة عن فترة إغالق املدارس. من املهم وضع استراتيجيات إلعادة 
فتح املدارس مع األخذ يف االعتبار مناطق اخلطر األعلى أو األقل، وإنشاء بروتوكوالت صحية وبروتوكوالت لتنظيف 
التطعيم  يف  بالتعليم  والعاملني  للمعلمني  األولوية  وإعطاء  والوقائية،  االحترازية  اإلجراءات  والتزام  املدرسة،  مباني 
باللقاح املضاد لفيروس كورونا. ومن الناحية التعليمية، من املهم حتديد طرق ملساعدة الطالب الذين كان لديهم وصول 
ضعيف إلى التعليم عن بُعد؛ بحيث ميكن تعويض الفاقد التعليمي لديهم، وتقييم ممارسات التعلم عن بُعد التي ميكن 
االحتفاظ بها باالستفادة من الهيكل الذي مت وضعه أثناء اجلائحة. من املهم أيًضا اتخاذ إجراءات مركزية للفئات 
املعرضة للخطر مثل: املعرضني للتسرب من التعليم، واألسر الضعيفة اجتماعًيا، باإلضافة إلى دعم األسر منخفضة 
 World Bank,) املدرسة  إلى  األطفال  عودة  على  أيًضا  تؤثر  والتي  للجائحة،  االقتصادية  الصدمة  من  للحد  الدخل 

.(2020a, IIEP, 2020c

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 5. 
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شكل 5:  األبعاد الست الرئيسة لتقييم وضع املدارس وجاهزيتها ولتوجيه التخطيط
Source: UNESCO, UNICEF, World Bank & World Food Programme (2020). Framework for Reopening Schools. 

التمويل املطلوبة لتحسني  ينبغي مراعاة: االستعداد بوضع السياسات واإلجراءات وخطط  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 
املفقودة  التدريس  التعويضي الستدراك فترة  التعليم  والتركيز على  للحد من املخاطر،  والنظافة  والصرف الصحي 
(برامج تعليمية لتعويض الفاقد التعليمي). وعند إعادة الفتح، ينبغي مراعاة: رصد مؤشرات الصحة، وزيادة التركيز 
على احلماية، وتعزيز طرق التدريس، وتكييف التعلم عن بُعد ألساليب التدريس والتعلم املختلطة، مبا يف ذلك تقدمي 
 UNESCO, UNICEF, World Bank & World Food Programme, 2020;) معارف بشأن الوقاية من األمراض ومنعها

.(UNESCO, 2020h; IIEP, 2020d; IIEP, 2020e

وثمة معايير لتنفيذ وتقييم عملية إعادة فتح املدارس، وهي مبثابة إرشادات للسلطات املختصة تستعني بها يف عملية 
إعادة الفتح، مع ضرورة القضاء على التفاوتات التعليمية. وتتمثل هذه املعايير يف (اإليسيسكو، 2020ب):

  املقبولية: تتعلق باجلودة والسالمة والرفاه ومحتوى التعليم وطرائقه. ويحتاج تنفيذ خطة إعادة فتح املدارس إلى 
تعاون وثيق بني السلطات الالمركزية وجمعيات آباء الطالب لقياس مستوى املقبولية ومراقبتها وحتسينها.

  سهولة الوصول والنفاذ: يقتضي هذا املعيار إزالة كل العراقيل البدنية واملادية للعودة إلى املدارس. وعلى سبيل املثال: 

إذا كان ارتداء الكمامات مفروًضا على الطالب واملعلمني، فذلك يقتضي التأكد من قدرتهم على احلصول عليها، أو 
التباعد  الفصول يف سياق  االكتظاظ يف  إلدارة  السبل  أفضل  التفكير يف  إلى  مدعوة  الدول  إن  ثم  مجاًنا.  إتاحتها 
االجتماعي، ويف كيفية االستعانة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البتكار أنظمة وبرامج ذات مصداقية للتقييم، ويف 

كيفية تيسير استفادة الطالب من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتسهيل ارتباطهم املجاني بشبكة اإلنترنت.
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   التوافر واإلتاحة: وهي قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها لبناء عدد كاٍف من املدارس يف إطار القضاء على جميع 
أشكال التمييز، وزيادة قدرة اآلباء على اختيار نوع التعليم املقدم ألبنائهم. ويف سياق إعادة فتح املدارس، ينبغي على 
الدول أن توفر الظروف املالئمة لذلك يف جميع املدارس وتتأكد من تطبيق تدابير الصحة والسالمة املناسبني. على 
سبيل املثال: هل سيعمل املعلمون من مراكز عملهم، بغض النظر عن املنطقة أو البيئة (حضرية أو ريفية)؟ هل ستتوفر 
للفتيات  مراحيض  املؤسسة  يف  تتوفر  وهل  فيها؟  الصابون  من  كافية  كميات  توجد  هل  والنظافة؟  الصحة  ظروف 

والفتيان؟ وهل ستوزع الكمامات على الطالب واإلدارة واملعلمني مجاًنا؟

ن تكيف النظم    القابلية للتكيف: يندرج هذا املعيار يف إطار حتقيق اإلنصاف والسالمة أثناء فتح املدارس. وُميِكّ
التعليمية من ممارسة احلق يف التعليم أّيا كانت الظروف. ويفتح تطبيق هذا املعيار السبيل أمام التفكير يف كيفية 
والالجئني؟)  حل  والُرّ العاملني  للطالب  التعليمي  العرض  تكيف  (كيف ميكن  التعليم  يف  احلق  من  الطالب  استفادة 
للحيلولة دون حرمان جميع فئات األطفال والشباب من حقهم يف التعليم. وبعبارة أوضح، ينبغي أن يكون الهدف من 

التكيف متكني جميع الطالب من العودة إلى املدارس أًيّا كانت العقبات.

  الصحة النفسية: نظًرا للوضعية االستثنائية التي مير بها العالم بسبب اجلائحة، والتحديات غير املسبوقة التي 
يواجهها الطالب واملعلمون واآلباء، يوجد معيار خامس، هو "الصحة النفسية". ويهدف هذا املعيار إلى دعم املدرسة 

يف إعادة بناء نفسها لضمان الصحة العقلية والسلوكية والعاطفية لكل أعضائها.

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 %73من 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 
قبل  ما  مستويات  فتح  إلعادة  األولوية  تعطي  وأن  الدخل،  املرتفعة  الدول  يف  املدارس  أبواب  فتح  يُعاد  أن  املرجح 
 Blended املدمج  (التعلم  الشخصي  والتعلم  بُعد  التعلم عن  باستخدام مزيج من  أنها فعلت ذلك  واألرجح  االبتدائي، 
Learning). ويف الوقت نفسه، كانت الدول منخفضة الدخل أكثر عرضة لتأخير إعادة فتح املدارس وتخطط للعودة إلى 

 UNESCO,) التدريس والتعلم الشخصي بشكل كامل، وكانت أكثر ميًال إلى إعطاء األولوية إلعادة فتح املدارس الثانوية
.(UNICEF & �e World Bank, 2020

بالصحة  وتدابير خاصة  إرشادات  اعتماد  أو  بإنتاج  تقريًبا  املستجيبة  الدول  الدخل، قامت جميع  فئات  عبر جميع 
والنظافة للمدارس، وتشمل الغالبية العظمى من تلك اإلجراءات، واإلراشادات: تعزيز التباعد اجلسدي، وممارسات 
غسل اليدين، والتنظيف والتطهير، وعزل املوظفني أو الطالب املصابني، وغيرها من التدابير االحترازية، ولكن نادًرا 
ما شملت تلك التدابير اختبار فحص كوفيد19- على مستوى املدرسة. وباإلضافة إلى التدابير واإلجراءات االحترازية، 
كانت معظم الدول تعدل الترتيبات املادية للمدارس و/أو قاعات الدراسة، وكان ما يقرب من أربع من كل عشر دول 
ينفذ تناوب الطالب لتخفيض الكثافات الطالبية بالفصول. وبينما أفادت معظم الدول ذات الدخل املتوسط املرتفع 
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وذات الدخل املرتفع أن لديها موارد كافية إلعادة فتح املدارس بأمان، أفادت معظم الدول منخفضة الدخل والدول 
ذات الدخل املتوسط األدنى أنها لن تستطيع فعل ذلك. بشكل عام، أفاد أكثر من ربع الدول بعدم وجود موارد كافية 
الدول  ويف  الدخل.  مستوى  حسب  كبيرة  اختالفات  وجود  مع  املدرسة،  وموظفي  املتعلمني  جميع  سالمة  لضمان 

منخفضة الدخل، ارتفعت هذه النسبة إلى %50، مقارنًة بـ %5 فقط من الدول ذات الدخل املرتفع.

أبلغت جميع الدول تقريبا (%95) عن احلاجة إلى موارد مالية إضافية لضمان استجابة مناسبة لـ COVID-19 من 
أجل التعليم. فيما ال يقل عن ثالثة أرباع الدول منخفضة الدخل والدول ذات الدخل املتوسط األدنى املستجيبة، مت 
تقدمي هذا الدعم من قبل مانحني خارجيني. على اجلانب اآلخر، استخدم أكثر من ثالثة أرباع الدول مرتفعة الدخل 
مخصصات إضافية للتعليم من احلكومة، وحدثت عمليات إعادة تخصيص ضمن ميزانية التعليم يف حوالي ثلثي الدول 
ذات الدخل املتوسط ونصف الدول ذات الدخل املرتفع. يف حني أن %19 فقط من الدول املستجيبة البالغ عددها 79 
قد شهدت بالفعل أو تتوقع انخفاضات يف ميزانية التعليم للسنة املالية احلالية أو السنة املالية املقبلة، فقد أبلغ عن 
ذلك أكثر من ثلث الدول منخفضة الدخل والدول ذات الدخل املتوسط األدنى. وقد أشار أكثر من الثلث (72 دولة 
مستجيبة) إلى أنها قد زادت ميزانية التعليم يف شكل دعم حكومي لألسر يف العام 2020-2021 أو كانت تتوقع القيام 

.(Ibid) بذلك

وفيما يلي عرض إلجراءات إعادة فتح املدارس يف عدد من الدول:

يف ماليزيا، مت دراسة تدابير رفع احلجر الصحي تدريجًيا، والعودة بشكل تدريجي إلى املدارس. ويف إطار تدابير إعادة 
فتح املدارس، يتم اتخاذ إجراءات لضمان أال يتجاوز عدد الطالب داخل كل قاعة دراسة 25 طالًبا، زيادًة على إجراءات 
قياس حرارة الطالب قبل دخولهم إلى قاعات الدراسة، ويتم البدء بالصفوف من احلادي عشر إلى الثالث عشر، 
كمرحلٍة جتريبية، ثم تعميم ذلك على باقي الصفوف النظامية. عالوًة على التحضير لالمتحانات، والعمل على تعويض 

الفاقد التعليمي الذي حدث إبان أزمة كورونا (اإليسيسكو، 2020أ).

التباعد االجتماعي ومراعاة اإلجراءات االحترازية، مت التوجه صوب تخفيض الكثافات  يف مصر: من أجل حتقيق 
الطالبية بالفصول وتقليل أيام حضور الطالب للدراسة باملدارس، واالعتماد على نظام التعليم املدمج، الذي ميزج ينب 
التعليم عن بُعد باستخدام الوسائل التعليمية االلكترونية والتعليم املباشر باملدارس. وذلك عن طريق تقسيم الفصول 
إلى مجموعات حسب الكثافة الطالبية والقدرة االستيعابية للمدرسة؛ بحيث تذهب كل مجموعة للمدرسة عدد من 
األيام (يومني للصف الرابع حتى الصف الثاني عشر، وثالثة إلى أربعة أيام لرياض األطفال حتى الصف الثالث) بهدف 
التواصل املباشر مع املعلمني، واستكمال باقي أيام الدراسة من املنزل عن طريق املنصات والقنوات التعليمية. واألمر 
ذاته يف التعليم اجلامعي. وبدأ العام الدراسي 2020-2021 يف التعليم قبل اجلامعي والتعليم اجلامعي يف يوم 17 

أكتوبر 2020.



 2020 تخطيط التعليم يف أوقات األزمات: ُموّجهات مستقبلية يف ظل جائحة كورونا 55

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

ولكن يف يوم 31 ديسمبر 2020، ولتفادي فترة الذروة يف انتشار فيروس كورونا، وحرًصا على صحة وسالمة كل أعضاء 
املنظومة التعليمية، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل اخلريطة الزمنية بشكل يسمح باستمرار العمل 
بالعام الدراسي ويف نفس الوقت عدم تعريض كل أعضاء املنظومة للخطر، وقرر إلغاء احلضور يف املدارس مبختلف 
أنواعها بدًءا من يوم 2 يناير 2021 حتى بداية إجارة منتصف العام والتي تبدأ من 16 يناير حتى 20 فبراير 2021. 
كما قرر تأجيل كافة االمتحانات التي كان من املقرر عقدها فى هذا الفصل (الورقية- العملية- اإللكترونية) ملا بعد 
انتهاء إجازة نصف العام حال استقرار األوضاع داخلًيا جراء انتشار جائحة كورونا، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع 
التعليم ومستوياته املختلفة. باإلضافة إلى استكمال تدريس املناهج الدراسية اعتباًرا من يوم 2 يناير 2021، وحتى 
نهاية الفصل الدراسي األول للعام 2020-2021 بنظام التعليم عن بُعد، مع استيفاء املتطلبات األساسية واحلصول 
على احلد األدنى من معايير إمتام املناهج الدراسية بدون حذف أجزاء من املناهج (وزارة التربية والتعليم والتعليم 

الفني بجمهورية مصر العربية، 2020).

وبتاريخ 14 فبراير 2021، أعلن الوزير عن تعديل مواعيد اخلريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021، واستكمال 
العام الدراسي، وعقد امتحانات الفصل الدراسي األول يف الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس 2021، واستئناف 
الدراسة للفصل الدراسي الثاني يف يوم 10 مارس 2021. وبالنسبة المتحان الفصل الدراسي األول، قرر الوزير عقد 
امتحان واحد فقط يف شهر فبراير جلميع املواد للصفوف من الرابع االبتدائي وحتى الثاني اإلعدادي، ويكون احلضور 
امتحان  وعقد  االمتحانات،  تأدية  بهم  املنوط  الطالب  سوى  املدرسة  إلى  يحضر  ولن  فقط،  واحد  يوم  لالمتحان 
الصفوف األول والثاني الثانوي إلكترونًيا يف شهر فبراير يف جلان باملدرسة. أما امتحانات الشهادة اإلعدادية ستكون 
يف يونيو 2021 وستكون حتريرية حسب اجلدول التقليدي، بينما امتحانات الثانوية العامة إلكترونية جلميع الطالب 
يف جلان مدرسية مراقبة يف نهاية العام. وبالنسبة للدراسة يف الفصل الدراسي الثاني، قرر الوزير عودة احلضور بدون 
غياب (اختياري) [حسب اجلداول كما يف الفصل الدراسي األول]؛ "الغياب االختياري يقتضي إقرار رسمي من ولى 
األمر يف اإلدارة التعليمية". ومن حق ولى األمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقدمي طلب رسمي لإلدارة 
التعليمية. كما قرر عقد امتحانات ورقية مجمعة يف آخر كل شهر يف املدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع 
االبتدائي وحتى الثاني اإلعدادي بديًال عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وكذلك امتحانات إلكترونية (من املنزل) 
يف آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفني األول والثاني الثانوي بديًال عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني (وزارة 
التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، 2021). وتتشابه اإلجراءات والتوقيتات إلى حٍد كبيٍر جًدا يف 

التعليم اجلامعي.

يف ُعمان، مت بدء العام الدراسي 2020-2021 لكافة الطلبة يف يوم 1 نوفمبر 2020، ومت اعتماد نهج التعليم املدمج 
لكافة املدارس، وذلك بانتظام الطلبة يف بعض احلصص يف مدارسهم، وتفعيل التعليم عن بُعد يف حصص دراسية 
أخرى. ومت خفض الكثافات الطالبية مبا ال يتجاوز عدد الطلبة يف كل شعبة عن 16 طالًبا بناًء على مقياس متر ونصف 
بني كل طالب وآخر ووفًقا إلجراءات احترازية وتدابير وقائية صارمة، مع االستمرار يف استخدام التعليم اإللكتروني 
بشكل مدمج مع التعليم التقليدي املباشر. ولقد اعتمدت الوزارة نظام الساعات الدراسية بدالً من نظام احلصص 

(وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان، ومكتب التربية العربي لدول اخلليج، 2020).
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يتضمن  الذي  بُعد  والتعليم عن  املدرسي  التعليم  بني  الدمج  بنظام  العمل  لتسيير  آلية وخطة  الكويت، مت وضع  يف 
احلضور باملدارس بعض األيام احملددة، وبقية األيام التي تخلو من حضور املتعلم يجب حضوره باملنصات التعليمية 
اإللكترونية التي دشنتها الوزارة للمتعلمني (وزارة التربية بدولة الكويت، ومكتب التربية العربي لدول اخلليج، 2020). 
املناطق  بُعد يف جميع  اإللكتروني عن  التعليم  انطلق عبر  قد   2021-2020 الدراسي  العام  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 

واملراحل التعليمية ملدارس وزارة التربية (وزارة التربية بدولة الكويت، 2021).

يف قطر، مت وضع خطط للتعامل مع الفاقد التعليمي لدى الطلبة، واتخاذ القرار بتطبيق "منوذج التعليم املدمج" يف 
بداية العام الدراسي 2020-2021، وتقسيم الطلبة إلى شعب ال يوجد فيها أكثر من 15 طالب كحد أقصى واالستفادة 
من املسرح املدرسي والقاعات، مع ضرورة تطبيق اإلجراءات االحترازية (وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، 
ومكتب التربية العربي لدول اخلليج، 2020). ولقد قررت وزارة التعليم والتعليم العالي اعتماد نظام احلضور التناوبي 
االختيار بني احلضور  قرار  وإلغاء  األطفال  ورياض  املدارس احلكومية واخلاصة  لطلبة  املدرسي،  املبنى  الفعلي يف 
الفعلي أو التعلم عن بُعد، وذلك بدًءا من األول من نوفمبر2020 (وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، 2021أ). 
وبتاريخ 1 أبريل 2021، ونظًرا للظروف الصحية املتعلقة بجائحة فيروس كورونا كوفيد19-، وما تشهده الفترة احلالية 
من تزايد يف عدد حاالت اإلصابة بكوفيد19- يف املجتمع، فقد قررت وزارة التعليم والتعليم العالي اعتماد نظام التعلّم 
عن بُعد، وتعليق حضور جميع الطلبة يف جميع اجلامعات واملدارس ورياض األطفال احلكومية منها واخلاصة وذلك 
اعتباًرا من يوم 4 أبريل 2021. كما سيتم اجراء امتحانات الطلبة جلميع املراحل يف املباني التعليمية حضورًيا (وزارة 

التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، 2021ب).

ويكون  أسابيع،  ملدة سبعة  بُعد  2020-2021عن  الدراسي  العام  الدراسة يف  تكون  أن  الوزارة  أقرت  السعودية،  يف 
70-%80 من إجمالي عدد الطلبة يدرسون من خالل منصة مدرستي، و 20-%30 من إجمالي عدد الطلبة يدرسون 
من خالل قنوات عني (23 قناة)، وزيارة املدرسة (وزارة التعليم باململكة العربية السعودية، ومكتب التربية العربي لدول 
الفصل  لنهاية  بُعد  التعليم عن  باالستمرار يف  الوزارة قراًرا  السبعة أسابيع، أصدرت  انتهاء  2020). وبعد  اخلليج، 
الدراسي األول، ثم اتخذت قراًرا يف الفصل الدراسي الثاني باالستمرار يف التعليم عن بُعد لنهاية العام 2020-2021؛ 
حيث قررت استمرار الدراسة عن بُعد جلميع مراحل التعليم العام حتى نهاية األسبوع العاشر من الفصل الدراسي 
الثاني، وفق اآللية املعمول بها خالل الفصل الدراسي األول للمعلمني واملعلمات، وأعضاء الهيئة اإلدارية يف املدارس، 
ومكاتب التعليم. ويبدأ اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتني املتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباًحا، وللمرحلة 
االبتدائية من الساعة الثالثة عصًرا. وتكون الدراسة يف التعليم اجلامعي واملؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني عن 
بُعد للمقررات النظرية، وحضورًيا للمقررات العملية والتدريبية، وفًقا لصالحيات اجلهات واملجالس املعنية، مع اتخاذ 

جميع االحترازات والبروتوكوالت الصحية (وزارة التعليم باململكة العربية السعودية، 2021)..
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التربية  وزارة  اتخذت   ،2021-2020 الدراسي  العام  يف  التعليمية  اخلدمات  تقدمي  استمراًرا جلهود  البحرين،  يف 
حتديد  قبيل:  من  املختصة،  اجلهات  مع  بالتعاون  الدراسة  ملقاعد  اآلمنة  للعودة  الضرورية  التدابير  كافة  والتعليم 
الدروس املطلوبة بالتركيز على الكفايات التعليمية األساسية، وإنتاج دروس مركزية لها. وإتاحة اخليار لولي األمر 
لتلقي ابنه التعلم عن بُعد بشكل كامل أو باحلضور اجلزئي إلى املدرسة يومني يف األسبوع، مع تلقي بقية الدروس عن 
بُعد. باإلضافة إلى حتديد الطاقة االستيعابية لكل صف مع مراعاة التباعد االجتماعي، وااللتزام باملسافة املقررة بني 
املقاعد، وتطهير الصفوف واملرافق الدراسية ووسائل النقل. يضاف إلى ذلك، إصدار وتوزيع دليل استرشادي للعودة 
اآلمنة يغطي القواعد اإلرشادية حلماية األفراد وتوعية جميع املعنيني به، وتوفير حسابات365 �Microso  للطلبة مع 
توفير قنوات الدعم الفني، واستمرار تفعيل قنوات عمليات التعلم عن بُعد (وزارة التربية والتعليم مبملكة البحرين، 
ومكتب التربية العربي لدول اخلليج، 2020). ووسط إجراءات تنظيمية واحترازية شاملة ودقيقة، نفذتها وزارة التربية 
أليام  اجلزئي  إلى احلضور  الطلبة  عودة  اململكة  مدارس  املدرسية، شهدت  البيئة  لضمان صحة وسالمة  والتعليم، 
محددة من كل أسبوع، تطبيًقا للتعلّم املُدمج الذي يجمع الدراسة الصفية بالتعلّم عن بُعد، فيما يواصل البقية تلقي 
مبملكة  والتعليم  التربية  (وزارة  أمورهم  أولياء  لرغبات  استطالع  على  بناًء  وذلك  بُعد،  عن  كاملة  بصورة  تعليمهم 

البحرين، 2021).

التدابير  يف:  محاورها  تتمثل  والتي  املدارس،  فتح  إعادة  إستراتيجية  والتعليم  التربية  وزارة  وضعت  اإلمارات،  يف 
االحترازية، وتدريب املعلمني، وجودة حياة ورفاهية الطلبة، واملوارد واملصادر التعليمية، واملكتبة الرقمية ، والتواصل 
والوعي االجتماعي. كما مت العمل على دليل لتشغيل املنشآت التعليمية ودليل هندسة استئناف العودة اآلمنة لطلبة 
العام  واإلطار  مراحل اخلطورة،  على:  اشتمل  2020-2021؛ حيث  للعام  الهجني  التعلم  بيئة  اإلماراتية يف  املدرسة 
لتشغيل املنشآت التعليمية أثناء اجلائحة يف دولة اإلمارات، والتعليم العام واخلاص، ومعاهد ومراكز التدريب ومكاتب 
يف  املكتشفة  اإليجابية  كوفيد19-  حاالت  مع  التعامل  وخطة  التعليمية،  االستشارات  ومكاتب  اجلامعية  اخلدمات 
املنشآت التعليمية، وقائمة التدقيق اخلاصة عند تشغيل املنشآت التعليمية أثناء اجلائحة، وأخيًرا األدوار واملسؤوليات 

الرئيسية.

ومت رسم املسار الزمني الستقبال الطلبة يف املدارس بداية العام الدراسي مع تطبيق البروتوكوالت واإلجراءات املعتمدة 
على النحو التالي: املرحلة األولى (بدء العام الدراسي): %25 من الطلبة، واملرحلة الثانية (بعد أسبوعني): %50 من 
الطلبة، واملرحلة الثالثة (بعد أسبوعني): %75 من الطلبة، واملرحلة الرابعة (بعد أسبوع): %100 من الطلبة، واملرحلة 
اخلامسة: الرقابة مستمرة من بدء العام الدراسي. وفيما يتعلق بالتدابير االحترازية إلعادة فتح املدارس، تتمثل يف: 
تعقيم املدارس بضمان تعقيم جميع املرافق واملباني املدرسية جلميع احللقات ويف جميع أنحاء اإلمارات، والتباعد 
االجتماعي بتطبيق التباعد بني الطلبة خالل الفصول الدراسية وإلغاء األنشطة التي تتطلب جتمعات الطلبة، ورفع 
مستوى الوعي من خالل تنفيذ برامج توعية دورية للطلبة، وتشكيل فرق عمل للمتابعة على مدار 24 ساعة للتقدم يف 
العملية التعليمية والتعامل مع أي طارئ، والتدابير االحترازية يف حالة اإلصابة بالعدوى أو االشتباه بها، والتفتيش 
الدوري والفحص الصحي للكوادر التعليمية واإلدارية باملدارس (وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ومكتب التربية العربي لدول اخلليج، 2020). 
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وبتاريخ 9 فبراير 2021، أعلنت وزارة التربية والتعليم اإلماراتية، وبالتنسيق مع مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرسي عن 
السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي جلميع املراحل الدراسية يف املدارس احلكومية ويف مختلف 
إمارات الدولة، وذلك ابتداًء من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي. وأكدت الوزارة أن خيار "التعليم عن بُعد" 
سيظل متاًحا حتى نهاية العام، مع األخذ باالعتبار أهمية التنسيق بني أولياء األمور ومدراء املدارس. وشددت الوزارة 
ذاته، ستواصل  السياق  الوقائية والصحية. ويف  التدابير  واتخاذ  بتطبيق اإلجراءات االحترازية  االلتزام  على أهمية 
مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرسي تطبيق التعليم الهجني للعام الدراسي اجلاري والذي يتميز باملرونة والديناميكية 

(وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 2021). 

لشؤون  املتحدة  األمم  ومفوضية  العاملي،  األغذية  وبرنامج  الدولي،  والبنك  واليونيسيف،  اليونيسكو،  عرضت  لقد 
 UNESCO, UNICEF, �e World Bank, World Food Programme (WFP), �e UN Refuge Agency) الالجئني 
2020 ,(UNHCR)) تقريًرا بعنوان: "ُملحق إلطار العمل إلعادة فتح املدارس: الدروس الناشئة من جتارب الدول يف 
إدارة عملية إعادة فتح املدارس"، وقد عرض التقرير عديد من الدروس املستفادة من املمارسات اجليدة لتجارب الدول 
يف إدارة عملية فتح املدارس، باتباع األبعاد الرئيسة األربعة لإلطار (العمليات اآلمنة، والتركيز على التعلم، والرفاهية 
فتح  إعادة  بناء خطط  يف  الدول  الدروس  هذه  مشاركة  وتُساعد  تهميًشا).  األكثر  الفئات  إلى  والوصول  واحلماية، 
تلك  أهم  ومن   ، األطفال  جلميع   (face-to-face) لوجه  وجًها  للتعلم  وآمنة  ناجحة  عودة  فرص  وحتسني  املدارس، 

املمارسات اجليدة ما يلي:

   ميكن أن يساعد إعطاء األولوية للصفوف األولى والصفوف التحضيرية لالمتحان للعودة املادية إلى املدرسة 

يف التخفيف من اآلثار على املسارات التعليمية للطالب ودعم التباعد اجلسدي.

• أبقت تونس وسيراليون ومالوي املدارس مغلقة باستثناء الطالب العائدين الذين يستعدون المتحاناتهم، مما أتاح لهم 
أسابيع من التعلم التعويضي قبل إجراء االختبارات.

• أغلقت السويد املدارس الثانوية لكنها أبقت املدارس ما قبل االبتدائية واالبتدائية مفتوحة مع االلتزام بتطبيق تدابير 
السالمة االحترازية خالل جائحة كورونا.

 Day النهارية   للرعاية   2020 أبريل  يف  املدارس  فتح  إعادة  من  األولى  املرحلة  يف  األولوية  الدامنارك  أعطت   •

Care(الرضع من 0 إلى 5 سنوات) ومدرسة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 12-6.

• أعطت سنغافورة األولوية للطالب الذين يستعدون ألداء احتبارات الثانوية، للعودة إلى املدرسة للتركيز على التحضير 
لالمتحانات الوطنية.
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بروتوكوالت  بنجاح  املناسب  السياق  تنفيذ  للمدارس  ميكن  الكافية،  واملوارد  اإلمكانات  توظيف  خالل  من   

وإجراءات  احلماية،  وسائل  واستخدام  اليدين،  وغسل  األعراض،  فحص  تشمل  والتي  والنظافة،  الصحة 
التنظيف للمرافق.

• تطبق اجلزائر وبليز وبوتسوانا وكمبوديا والكاميرون وإندونيسيا ومدغشقر واملكسيك وتنزانيا وأوكرانيا مجموعة من 
وتوفير  اليدين،  غسل  مرافق  وحتسني  وتعقيمها،  املدارس  تنظيف  ذلك  يف  مبا  بالسياق،  اخلاصة  النظافة  تدابير 

مستلزمات النظافة للمدارس، وتوفير الفحوصات الطبية، وإرسال الرسائل ذات الصلة لألطفال وأفراد املجتمع.
• تتطلب طاجيكستان وسنغافورة استخدام أقنعة الوجه من قبل جميع الطالب واملوظفني - لدعم التدريس باستخدام 
األقنعة، ومت توفير امليكروفونات للمعلمني يف سنغافورة؛ وتتطلب بلجيكا والتشيك واسكتلندا أقنعة للطالب األكبر 

سًنا؛ بينما ال حتتاج النرويج والسويد وهولندا إلى استخدام األقنعة.
• يف تنزانيا يتم التنظيف املكثف للمدارس يف مخيمات الالجئني قبل إعادة فتحها.

• يف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، يتم توفير املياه النظيفة ومرافق غسل اليدين وأنشطة تعزيز النظافة داخل 

مدارس ما قبل االبتدائية، واالبتدائية، واإلعدادية (املتوسطة).
• ال توجد دول معروفة بأنها جتري حالًيا اختبارات واسعة النطاق لـفحص COVID-19 يف املدارس.

  ميكن استخدام تدابير متعددة - مع ما يترتب عليها من تكلفة متفاوتة - لتقليل االتصال اجلسدي واحلد 
من انتقال العدوى. وتشمل هذه التدابير: حتسني التهوية الداخلية، ونقل الفصول يف الهواء الطلق، وبناء 
الصفوف،  بني  املتناوبة  األيام  وتطبيق  الدراسي،  اليوم  وانتهاء  بدء  أوقات  وتعديل  إضافية،  دراسية  فصول 
وتوظيف معلمني إضافيني لتخفيض الكثافات الطالبية بالفصول، ومزج التعلم عن ُبعد والتعلم الشخصي، 

وعزل مجموعات الفصول عن بعضها البعض.

التباعد، مبا يف ذلك العالمات على  بنجالديش ومدغشقر والسنغال. وضع إشارات مادية للتشجيع على تطبيق   •

األرض وترتيبات اجللوس يف قاعات الدراسة ويف وسائل النقل.
• سنغافورة واململكة املتحدة وعدة مقاطعات يف كندا. استخدام مفهوم "فقاعات الفصل الدراسي" للحد من تفاعل 

الطالب عبر املجموعات والتحكم يف عمليات اإلغالق "للفقاعة" الفردية إذا مت اكتشاف العدوى.
• الصني، وإيطاليا، واليابان، واسكتلندا: توظيف معلمني إضافيني (مؤقتني) لدعم الفصول األصغر حجًما.

• رواندا: بناء فصول دراسية جديدة وتوظيف مزيد من املعلمني لتجنب االزدحام.
وسانت  والفلبني  غينيا اجلديدة  وبابوا  وناميبيا  ومدغشقر  واإلكوادور ومصر  والصني  والبرازيل  أفغانستان  تقدم   •

أو  دفعات  على شكل  للطالب  والتدريس  أصغر حجًما،  دراسية  فصول  وفيتنام  والسنغال  فنسنت وجزر غرينادين 
مجموعات ُمعاد تنظيمها (تطبيق املناوبات بني الصفوف املختلفة) واستخدام التعلم املدمج.

• استخدمت الدامنارك املساحات اخلارجية وغيرها من املساحات املبتكرة للتعلم مثل املتاحف والقاعات الرياضية 
لضمان تباعد آمن بعيًدا عن أماكن املدرسة.

• ال توجد دول معروفة بأنها جتري حالًيا اختبارات واسعة النطاق لـفحص COVID-19 يف املدارس.
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  ميكن أن يساعد التخطيط االستباقي والبروتوكوالت الواضحة إلعادة اإلغالق إلى جانب املرونة يف صنع 

القرار احمللي يف احلد من تفشي املرض وكذلك االضطرابات يف عمليات التدريس والتعلم.

• يف الصومال، قامت وزارة التعليم بتطوير وتنفيذ نظام تتبع لرصد العودة إلى املدرسة وحتديد الطالب املعرضني 

للخطر.
• إسرائيل وفرنسا والصني وكوريا اجلنوبية واستراليا: مت اإلبالغ عن "تفشي عنقودي" محلي ومت احتواؤه بشكل فعال 

من خالل عمليات إعادة اإلغالق السريع للمدارس.
• سنغافورة تستخدم مفهوم حلقة املبارزة لوضع الطالب بسرعة يف إجازة طاملا أن هناك اتصال مؤكد من قبل الطالب 

أو أحد أفراد أسرته مع فرد مصاب.
• منحت بولندا مديري املدارس سلطة تعليق الدراسة (ملجموعات يف املدرسة أو للمدرسة بأكملها) يف حالة تفشي 

فيروس كورونا يف املدارس.

   قد يساعد تبسيط املناهج الدراسية وتكييف التقومي األكادميي  Academic Calendar يف التعامل مع عدم 

اليقني املستمر ومتكني استعادة التعلم.

أفغانستان، والبرازيل، والصني، واألردن، واإلكوادور، ومصر، ومدغشقر، وناميبيا، وبابوا غينيا اجلديدة، والفلبني،   •
وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والسنغال، وأوروغواي، وفيتنام قدموا فصوًال شخصية (تدريس وجًها لوجه) أصغر، 
وأياًما دراسية متعاقبة (بالتناوب)، وأسابيع، وفترات راحة متعاقبة، وأعادوا تنظيم الصفوف من خالل تعدد فترات 

الدراسة، واستخدام التعلم املدمج.
• نفذت ليبيريا وموزمبيق والفلبني مناهج مختلفة مكثفة حتى يتمكن املتعلمون من اللحاق بالركب.

• قامت زامبيا بتعديل التقومي األكادميي بتقصير فترات اإلجازة لصفوف الطالب الذين على وشك أداء االمتحان.

واالجتماعية  النفسية  االحتياجات  وإدارة  العالج  لتنفيذ  وموظفيها  املدارس  ومديري  املعلمني  دعم  ُيعد    

اجلديدة للطالب أمًرا بالغ األهمية.

• تقوم تركيا بتدريب املعلمني على أساليب التعلم املدمج الفعالة، وعلى تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي عبر الهاتف.
• تركز غويانا على تدريب املعلمني على استراتيجيات لتقييم خسائر التعلم وعالجها.

• قدمت نيكاراغوا مجموعات ترفيهية للطالب لتنمية املهارات االجتماعية والعاطفية من خالل اللعب.



 2020 تخطيط التعليم يف أوقات األزمات: ُموّجهات مستقبلية يف ظل جائحة كورونا 61

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

وتقلل  املدرسة  إغالق  فترات  لتعكس  النهائية  االمتحانات  وتعديل  أهمية،  األقل  االمتحانات  إلغاء  يتم    

االتصال اجلسدي.

•  تستمر اإلكوادور يف امتحان القبول يف التعليم العالي، ولكن تقوم بتقصير مدته، وتقليص عدد الطالب املطلوب 

خوضهم االمتحان، وتقوم بإدارته بالكامل على أجهزة الكمبيوتر.

ميكن أن يساعد التواصل املبكر واملنتظم والدعم للمعلمني وأولياء األمور والطالب يف معاجلة املخاوف     

والهواجس السطحية، وضمان إعادة فتح املدارس بشكل آمن ومقبول على نطاق واسع.

• أجرت أوزبكستان مسًحا لآلباء أظهر أن ٪24 من العائالت مترددين بشأن قرار إعادة أطفالهم إلى املدرسة. لذلك، 
ستكون إعادة فتح املدارس من خالل التعليم املدمج، مما يسمح ألسر الطالب التي تختار عدم إعادة أطفالهم إلى 
املدرسة باالستمرار يف التعلم عن بُعد. وسيكون لدى جميع العائالت خيار التبديل بني أمناط التعلم كلما أمكن ذلك.

• استخدمت الصني مسًحا سريًعا عبر اإلنترنت لالستماع إلى األطفال واملجتمعات املدرسية وتصميم حزمة اتصاالت 
العودة إلى املدرسة ملواجهة العقبات التي قد تواجه استمرار التعلم، واإلبالغ عن حملة العودة اآلمنة إلى املدرسة.

• تنشر حملة العودة إلى املدرسة يف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية مواد اتصال متنوعة تدمج رسائل حول األبوة 
واألمومة والصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي من أجل ضمان عودة جميع األطفال إلى املدرسة.

   إعادة التقدمي املنتظم واآلمن للخدمات مثل اللقاحات والتغذية املدرسية ميكن أن يساعد يف إعادة األطفال 
إلى املدرسة واحلد من اآلثار الثانوية للوباء.

• أعادت كوت ديفوار ونيكاراغوا والصومال الوصول إلى الوجبات املدرسية إلعادة األطفال إلى املدرسة. لقد أدخلوا 
بتقدمي  وقاموا  املدارس،  على  الشخصية  احلماية  معدات  ووزعوا  والنظافة  السالمة  لضمان  جديدة  بروتوكوالت 
الوجبات املدرسية يف أوقات متناوبة، واستخدموا املساحات اخلارجية للمدرسة لتوزيع وجبات الطعام بشكل آمن على 

األطفال.
• يف كوت ديفوار، كانت الوجبات املدرسية أثناء إعادة االفتتاح مصحوبة بكوبونات نقدية إضافية لألسر الفقيرة كحافز 

لآلباء إلعادة األطفال إلى املدرسة. ومت تركيب مرافق لغسل األيدي يف املدارس ومت توزيع معدات احلماية مثل األقنعة 
ومعقمات األيدي على املعلمني والطهاة.

• خالل إغالق املدارس، وجدت الدول طرًقا ملواصلة دعم األطفال بالغذاء. قدمت غواتيماال وبيرو حصًصا غذائية 

منزلية أثناء إغالق املدارس ودمجت ذلك مع توصيل املواد التعليمية.
• أطلقت اململكة املتحدة خطة كوبونات وطنية لضمان استمرار 1,3 مليون تلميذ يف احلصول على وجبات الطعام أثناء 

إغالق املدارس.
• أطلقت والية كيراال (الهند) وجبات مجانية من خالل مطابخ املجتمع للعمال املهاجرين واألسر احملتاجة.

• أبقت أوروغواي املدارس مفتوحة خالل وقت وجبة الغداء للسماح ملقدمي الرعاية بتناول الغداء بشكل يومي.
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   ميكن أن يستهدف التمويل اإلضايف للتعليم املدارس واملجتمعات األكثر تضرًرا بشكل فعال.
 

املدارس  مليون طفل يف  يقرب من  ما  املدرسية الستهداف  العادل من حتويالته  التعليم  زاد صندوق  تايالند،  يف   •

االبتدائية من األسر منخفضة الدخل التي يتعرض أبناؤها خلطر االنسحاب من املدرسة والتسرب.

   ميكن أن تساعد التدابير احملددة يف دعم عودة الفتيات والفئات الضعيفة األخرى إلى املدرسة.

• تعمل بوركينا فاسو على زيادة الوعي بأهمية تعليم الفتيات يف حمالتها اخلاصة بالعودة إلى املدرسة، فضًال عن 
تقدمي املنح الدراسية، ومجموعات األدوات املدرسية، والوجبات للفئات األكثر ضعًفا.

• تقوم كوت ديفوار بتنفيذ نظام متابعة قوي، والذي يولي اهتماًما وثيًقا للتحديات التي تواجه الفتيات عند عودتهن 
إلى املدرسة ووضع إرشادات لالستجابة حلاالت احلمل التي لوحظت بني الفتيات املراهقات أثناء إغالق املدارس 

بسبب كوفيد-19.
• ويف غانا، مت تدريب 276 معلًما من معلمي املرحلة الثانوية يف منطقتني لدعم الفتيات اللواتي تعطل تعليمهن بسبب 

إغالق املدارس.

  ميكن تنويع االتصاالت املهمة والتوعية من خالل إتاحتها باللغات ذات الصلة وبأشكال يسهل الوصول إليها.

• قامت ميامنار بترجمة وتكييف نصائح تعليم الوالدين لالستجابة لـ كوفيد19- إلى 25 لغة عرقية لدعم اآلباء يف 

التعامل مع التوتر وتشجيعهم على قضاء وقت ممتع مع أطفالهم. 
• أنشأت جامايكا 30 خًطا إقليمًيا ملساعدة الوالدين لتوجيه اآلباء خالل عملية العودة إلى املدرسة.

• أدخلت إندونيسيا والنيجر وتنزانيا تدابير لضمان حصول الالجئني على معلومات حول فتح املدارس باللغات التي 
يتحدثونها. 

   ثمة حاجة إلى تسهيالت أو إجراءات محددة للموظفني والطالب الضعفاء.

• تتضمن كرواتيا وأملانيا والنرويج والدامنارك تسهيالت محددة للطالب ذوي اإلعاقة يف إرشادات إعادة الفتح.
ومن بني اإلجراءات املهمة للعودة اآلمنة للمدارس واستمرارية التعليم دومنا تفشي العدوى بفيروس كورونا يف املباني 
التعليمية، تؤكد املنظمات الدولية على ضرورة إيالء املعلمني والعاملني بالتعليم أولوية متقدمة فيما يخص التطعيم 
باللقاح املضاد لفيروس كورونا (كوفيد19-)؛ ذلك أنهم يف الصفوف األمامية يف العملية التعليمية. وعلى سبيل املثال: 
أصدرت املديرة التنفيذية لليونيسيف، السيدة هنرييتا فور، بياًنا بتاريخ 14 ديسمبر 2020، تؤكد فيه دعوة اليونيسيف 
إلى ضرورة إعطاء األولوية للمعلمني للتطعيم ضد كوفيد19-؛ حيث يعد تطعيم املعلمني خطوة حاسمة نحو إعادة 

.(UNICEF, 2020) التعليم إلى املسار الصحيح
وبالفعل، أقرت دول عديدة ضرورة وضع األطقم التعليمية يف مقدمة الفئات التي يتم تطعيمها باللقاح. وبدأت شيلي 
تطعيم معلميها يف منتصف فبراير 2021 بهدف إعادة فتح املدارس، كما بدأت إسبانيا بالفعل تطعيم معلمي املرحلتني 
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 االبتدائية والثانوية. ويف البرتغال مت إدراج املعلمني والعاملني باملدارس يف قائمة األولويات التي أعلنتها السلطات 
الصحية، ويف إيطاليا يعد املعلمون من بني الفئات ذات األولوية يف احلصول علي التطعيم، وبدأ بالفعل تلقيهم اللقاح. 
كما أعطت أملانيا أولوية للحصول على اللقاح للمعلمني والقائمني على احلقل التعليمي، وجعلت األرجنتني املعلمني 

أصحاب األولوية بالدرجة الثانية بعد كبار السن (فاوي، 2021).

وأكدت وزارة الصحة بدولة الكويت، بتاريخ 9 فبراير 2021، أن اللجنة املسئولة عن حملة التطعيم ضد كوفيد19- قد 
قامت بإدراج جميع أعضاء الهيئات التعليمية واإلدارية يف املدارس التابعة لوزارة التربية ضمن فئة العاملني باخلدمات 

األساسية والذين لهم أولوية للتطعيم (وزارة الصحة بدولة الكويت، 2021).

كما أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر بتاريخ 3 مارس 2021، على أهمية احلصول على التطعيم كحماية 
ووقاية من اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد19-)، وذلك ضماًنا لسالمة الكادر التعليمي واإلداري، وسالمة الطلبة. 
ولذا، قررت الوزارة اعتباًرا من يوم 21 مارس 2021 عدم السماح بدخول أي موظف إلى املدرسة إال بعد التأكد من 
تطعيمه باللقاح، أو إحضار ما يثبت قيام املوظف بعمل فحص كوفيد- 19 وشهادة خلوه من املرض بشكل أسبوعي. 
وشددت الوزارة أنه يف حالة اإلصابة املؤكدة بالفيروس أو مخالطة إصابة مؤكدة، فسيتم احتساب مدة احلجر بدون 
راتب لكل موظف أتيحت له فرصة احلصول على اللقاح وتخلف عنه ألسباب غير مقبولة. واستثنى القرار الفئات 
املستثناة من أخذ لقاح كورونا حسب توصيات وزارة الصحة. وأهابت الوزارة بجميع العاملني باملدارس إلى احلصول 
على اللقاح وقايًة لهم وحرًصا على سالمتهم وسالمة الطلبة. كما وجهت الوزارة بضرورة إجراء الفحص األسبوعي 
ملن لم يحصل على اللقاح لضمان خلو جميع موظفي املدارس من اإلصابة بفيروس كورونا (وزارة التعليم والتعليم العالي 

بدولة قطر، 2021ج).
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وشامل للجميع أثناء جائحة كورونا

ما إن وقعت األزمة، مر قطاع التعليم مبرحلة الصدمة، والتي مت فيها التعامل مبنطق رد الفعل وإطفاء احلرائق، دومنا 
جاهزية كافية، والعمل حسب اإلمكانات املتاحة. ومن هنا، تتقصى الدراسة مدى قدرة الدول على توفير تعليم جيد 

ومنصف وشامل للجميع أثناء األزمة. 

بالرغم من كل التغيرات التي حتيط بنظم التعليم وتؤثر فيها، والتي تفرض عليها أن تكون ديناميكية ومرنة وقادرة على 
التكيف واالستجابة والتعامل مع التغيرات كافًة. لقد بدى جلًيا أن النظم التعليمية يف كثير من الدول مازالت نظًما 
استاتيكية جامدة ينقصها التأهب واالستعداد الكافيني ملواجهة األزمات والتغلب عليها وعالجها، بدًءا من مواجهة 

األزمات ومعاجلتها والتصدي لها وصوالً إلى التعايف والتغلب عليها وحتى الوصول إلى إعادة البناء. 

مما ال شك فيه أن انقطاع الطالب عن املدارس لفترة طويلة بسبب اإلجراءات االحترازية للحد من تفشي فيروس 
كورونا له آثاره السلبية على تعلم الطالب، وعلى حتقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، والذي ينادي 
بضرورة توفير تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع. ويف ظل إغالق املدارس، يجد أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات 
مميزة طريقهم حول أبواب املدارس املغلقة من خالل فرص التعلم البديلة، بدعم من آبائهم، بينما يظل أولئك الذين 

.(Schleicher, 2020) ينتمون إلى خلفيات ضعيفة محرومني من فرص التعلم املناسبة
وتتقصى الدراسة فيما يلي مدى قدرة استجابات الدول على توفير تعليم جيد، ومنصف، وشامل للجميع.

6.1. قدرة استجابات الدول على توفير التعليم للجميع
بدايًة، يجدر تقصي مدى قدرة استجابات الدول على توفير التعليم للجميع؛ بحيث يكون التعليم متاًحا وشامًال للجميع، 
مبا يضمن احلق يف التعليم للجميع يف وقت األزمة. لقد متحورت استجابات الدول حول التعليم عن بُعد، والذي لم 
تكن الدول جاهزة للتحول املفاجئ له، فلم يستطع كثيٌر من الطالب مواصلة تعليمهم إما النقطاع تواصلهم مع معلميهم 
ومدارسهم بشكل مباشر، وإما لضعف مستواهم 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 للفئات املعرضة خلطر التسرب من التعليم ضمن االستجابات. وتتنبأ األمم 
املتحدة (United Nations, 2020) أنه 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 
تقرر  لذلك،  وتأكيًدا  للجميع.  التعليم  بإتاحة  الوفاء  لم تستطع  العربية،  الدول  بينها  العالم، ومن  دول  كثيًرا من  أن 
اليونسكو (2020) أنه ما من حل حالي الستمرارية التعلم يضمن التعليم للجميع؛ حيث فاجأت هذه اجلائحة العالم 
املدارس  بفعالية. وفرض إغالق  تعليمي من االستجابة  يتمكن أي نظام  لم  التحدي كبيًرا جًدا بحيث  بأسره، وكان 
التعلم  استمرارية  ضمان  بهدف  األمور  وأولياء  والطالب  واملعلمني  احلكومات  على  مثيل  لها  يسبق  لم  حتديات 

(اليونسكو، 2020ج). 
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 United) املتحدة  األمم  تتوقع  املدارس،  وإغالق  للجائحة  العاملية  االقتصادية  للتداعيات  املزدوج  التأثير  ظل  ففي 
Nations, 2020) عكس مسار التقدم احملرز بشأن الهدف الرابع وغيره من أهداف التنمية املستدامة، فضًال عن تفاقم 
أزمة التعلم Learning Crisis القائمة بالفعل، وتآكل القدرة االجتماعية واالقتصادية على الصمود يف صفوف الالجئني 
واملشردين. فلقد كانت صدمة أزمة كوفيد19- على التعليم صدمة غير مسبوقة، فقد تسببت يف رجوع عقارب الساعة 
إلى الوراء فيما يتصل بتحقيق أهداف التعليم الدولية، وأثرت بشكل غير متناسب على الفئات األشد فقًرا واألشد 
ضعًفا. ومن ثم، حتذر األمم املتحدة من إمكانية أن تتحول أزمة التعلم إلى كارثة على األجيال. السيما أن العالم، قبل 
اجلائحة، كان يعاني بالفعل من حتديات هائلة يف الوفاء بوعد إتاحة التعليم كحق أساسي من حقوق اإلنسان. فقد كان 
هناك عدد مذهل من األطفال (أكثر من 250 مليون طفل) خارج املدارس، ونحو  800 مليون بالغ أمي. وعالوة على 
ر أن قرابة 387  مليون طفل،  ذلك، فإن التعلم لم يكن مضموًنا على اإلطالق، حتى ألولئك امللتحقني باملدارس. ويُقَدّ
أو%56 ممن هم يف سن املدرسة االبتدائية على مستوى العالم، يفتقرون إلى املهارات األساسية للقراءة. وكان من نتائج 
حالة اإلرباك التي سببتها أزمة كوفيد19- للحياة اليومية أن ما يصل إلى  40مليون طفل يف جميع أنحاء العالم قد 
فاتتهم فرص التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف السنة احلرجة السابقة للتعليم املدرسي. وهكذا فقدوا التواجد يف 
بيئة محفزة وثرية، وفاتتهم فرص للتعلم، والتفاعل االجتماعي، بل واحلصول على القدر الكايف من التغذية يف بعض 

احلاالت.

وبينما يواجه اآلباء واألمهات الذين يفقدون الدخل خيارات صعبة، قد تنخفض معدالت االلتحاق باملدارس وتعليم 
الفتيات، بينما تأخذ عمالة األطفال وجتنيدهم واستغاللهم يف االزدياد. ومع توقع زيادة عدد األشخاص الذين يعانون 
من الفقر املدقع بسبب اجلائحة مبقدار يتراوح بني 71  و 100مليون نسمة، ينبغي إيالء االهتمام للمتسربني، فضًال 
عن تكلفة الفرصة البديلة التي من املرجح أن تؤثر على قرارات الوالدين املتعلقة بدعم تعليم أطفالهم. ولن يكون 
إلغالق املدارس عواقب اقتصادية فورية فحسب، بل ستترتب عليه آثار طويلة األمد. وتشير التقديرات أن مؤشر 
التنمية البشرية، الذي يستحوذ البُعد اخلاص بالتعليم على ثلثه، سيُظهر تراجًعا ملحوًظا ألول مرة منذ بداية تطبيقه. 

.(Ibid) 1990 وإجماالً، تواجه التنمية البشرية ضربة غير مسبوقة منذ استحداث هذا املفهوم يف عام

من خالل زيادة العزلة االجتماعية، زاد الوباء أيًضا من خطر انفصال الطالب املهّمشني عن التعليم وترك املدرسة 
مبكًرا. وميكن القول بشكل عام إن نحو %40 من الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط األدنى لم تدعم املتعلمني 
املعّرضني خلطر اإلقصاء خالل وباء كوفيد19-، مثل أولئك الذين يعيشون يف املناطق النائية، والفقراء، واملتعلمني ذوي 
الحتمال  يعّرضهن  املنزل  يف  الوقت  من  مزيد  فإمضاء  الفتيات،  تعليم  على  احملتملة  اآلثار  إلى  باإلضافة  اإلعاقة، 

التسّرب من املدرسة (اليونسكو، 2020ج).

يف هذا السياق، يؤكد البنك الدولي (2020) أن التعلم سينخفض، وسيزيد املتسربون من التعليم، خاصًة بني الفئات 
األكثر حرماًنا. سيتوقف الطالب إلى حد كبير عن تعلم املواد األكادميية، وقد يكون االنخفاض أكبر بالنسبة لألطفال 
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 يف سن ما قبل املدرسة، الذين تقل إمكانية أسرهم يف إعطاء األولوية لتعلمهم أثناء إغالق املدرسة. سترتفع مخاطر 
التسرب؛ حيث إن نقص التشجيع من املعلمني يقلل من االرتباط باملدارس للطالب املهمشني. يضاف إلى ذلك، أن 
والصحة  الطالب  تغذية  تتأثر  سوف  املدارس،  توفره  الذي  الدعم  فبدون  أيًضا،  تعانيان  سوف  والسالمة  الصحة 
البدنية، ألن حوالي 368 مليون طفل يف جميع أنحاء العالم يعتمدون على برامج التغذية املدرسية، مما قد يترتب عليه 
العقلية  الصحة  تعاني  وقد  التغذية.  سوء  عن  الناجمة  لألمراض  الطالب  وتعرض  الغذائي،  األمن  بعض مشكالت 
للطالب، بسبب العزلة أثناء التباعد االجتماعي واآلثار الصادمة لألزمة على العائالت، وأيًضا قد ينخرط الشباب 

.(World Bank , 2020; Gonser, 2020) خارج املدرسة يف سلوك أكثر خطورة

6.2. قدرة استجابات الدول على توفير تعليم جيد للجميع

عند تقصي جودة العملية التعليمية على إثر استجابات الدول، يقرر البنك الدولي (2020) أن جائحة كورونا تهدد 
بجعل نتائج التعليم أسوأ. فكان للوباء بالفعل تأثيرات عميقة على التعليم من خالل إغالق املدارس، يف أكبر صدمة 
متزامنة جلميع أنظمة التعليم يف حياتنا (World Bank, 2020b). ومن املتوقع أن يكون الفاقد يف التعلم كبيًرا، على 

.(United Nations, 2020) املدى القريب والبعيد

 Digital Gap وحتى يف الوقت الذي كانت فيه احلكومات تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا، فرضت الفجوة الرقمية
املعدات  وال  اإلنترنت  بشبكة  املناسب  االتصال  واملعلمني  الطالب  يتوفر جلميع  لم  حيث  املقاربة؛  هذه  على  قيوًدا 
واملهارات وظروف العمل املناسبة لالستفادة من املنصات املتاحة. ففي دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، يفتقر 
بشبكة  االتصال  إمكانية  إلى  باملدارس احملرومة،  امللتحقني  من   10 كل  من  وواحد  20 طالب،  كل  من  واحد  طالب 
اإلنترنت يف املنزل. وترتفع احلصة األخيرة إلى 1 من كل 4 يف شيلي، و1 من كل 2 يف تركيا، وحوالي 3 من كل 4 يف 
املكسيك. ولم يكن االتصال  بشبكة اإلنترنت قوي مبا يكفي لتنزيل البيانات أو املشاركة يف مكاملات الفيديو يف جميع 
الدول. ففي إيطاليا، على الرغم من أن %95 من األسر متصلة بشبكة اإلنترنت، فإن أسرة واحدة من أصل 4 لديها 
اتصال ال يتجاوز 30 ميجابايت يف الثانية، وهو أقل من املطلوب لتنزيل احملتوى التعليمي وضمان تدفقه (اليونسكو، 
التكنولوجية  إلى اإلمكانات  تفتقر  التي  الدول  إلى غالبية  الدول، فبالنظر  الوضع هكذا يف هذه  إذا كان  2020ج). 
واملادية والبنية التحتية الالزمة، ميكن استنتاج مدى القيود التي تفرضها الفجوة الرقمية على استخدام التكنولوجيا 

يف العملية التعليمية عن بُعد، واالعتماد على املنصات اإللكترونية يف التعليم.  

ومما يشير إلى ضعف مواكبة استجابات عديد من الدول يف العملية التعليمية للتغيرات الناجمة عن حالة األزمة، أن 
احلركة كانت مجرد رد فعل، وكثير من القرارات والتصرفات كانت ارجتالية، بل قل مترددة ومتخبطة أحياًنا؛ حيث إن 
املناهج التي مت تقدميها أثناء األزمة كانت هي نفس املناهج املعدة سلًفا واجلاري العمل بها للتعليم يف املدارس دومنا 
تغيير يُذكر مبا يراعي التعليم عن بُعد، فلم يحدث أي مواءمة للمناهج مع فلسفة التعليم عن بُعد وطبيعته، بل إنه يف 
بعض األحيان قد مت االقتصار على أجزاء من املناهج وبتر أجزاء أخرى، مبا يُضعف منظومة الكفايات املستهدفة منها. 
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 يُضاف إلى ذلك أن املعلمني لم يكونوا مؤهلني للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بُعد، فجاءت املمارسات ارجتالية، ال 
تختلف كثيًرا عن طريقة التعامل السابقة مع الطالب داخل املدرسة، بل ينقصها التواصل احلقيقي بني املعلم والطالب، 
ومن هنا جاءت طرق تقدمي املادة التعليمية دومنا تكييف ومواءمة للتعليم عن بُعد (UNESCO, 2020i). ويدل هذا على 

ضعف قدرة نظم التعليم على االستجابة واملالءمة واملرونة لتلبية حاجات اجلميع يف سياقات األزمات. 

ُصار على معظم املعلمني ومديري املدارس التحول بني ليلة وضحاها نحو التعلم عن بُعد واستخدام أدوات جديدة 
لتقدمي الدروس وتوزيع احملتوى وتصحيح الواجبات املنزلية والتواصل مع الطالب وأولياء أمورهم. ويكاد العمل من 
املنزل يكون مستحيًال بالنسبة إلى أولئك الذين يعتنون باألطفال أو بغيرهم من أفراد األسرة. كما أن كثيًرا من املعلمني 
ال يتمتعون باملهارات التقنية والتربوية الكافية لتيسير التعليم عن بُعد بكافة متطلباته. وال يستطيع سوى عدد قليل من 
الدول مرتفعة الدخل حتمل تكاليف تدريب املعلمني ضمن فترة زمنية قصيرة (اليونسكو، 2020ج)، فما بالنا بحال 

الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، من املؤكد أن األمر أكثر صعوبة. 

وتشير عمليات احملاكاة بشأن الدول النامية املشاركة يف برنامج التقييم الدولي للطالب إلى أنه يف حال عدم اتخاذ 
إجراءات تصحيحية، سيؤدي فقدان الطالب لثلث ما ينبغي تعلمه (أي ما يعادل ثالثة أشهر من إغالق املدارس) إلى 
تخلف72 % من الطالب إلى حد أنهم سيكونون لدى بلوغهم الصف العاشر إما قد تسربوا من املدارس وإما فقدوا 
القدرة على تعلم أي شيء يف املدرسة. وقد تصل اخلسائر إلى 16ألف دوالر من اإليرادات املفقودة على مدى حياة 
 United Nations,) الطالب، وهو ما سيعادل مبرور الوقت 10 تريليون دوالر من اإليرادات املفقودة على مستوى العالم

.(2020

التحديات  الوقوف على عدد من  التحديد، ميكن  العربي على وجه  العالم  إلى مستوى  العاملي  املستوى  من  وانتقاالً 
الناجمة عن أزمة جائحة كورونا يف الدول العربية، منها: ضعف استعداد املعلمني للتعليم عبر اإلنترنت، فاملعلمون 
يشكلون اخلطوط األمامية لالستجابة لألزمة وضمان استمرار التعلم، وجديٌر بالذكر أن معظم الدول العربية تعمل 
الفعل وإطفاء احلرائق، دومنا  الوطني ألول مرة، ولكن من قبيل رد  التعلم عبر اإلنترنت على الصعيد  على تطبيق 
جاهزية كافية. ولهذا الغرض، مت حشد املعلمني لتسهيل توفير التعلم اجليد، إال أنه تبني أن معظم املعلمني لم يتلقوا 
القدر الكايف من الدعم والتدريب، ولم يكونوا على استعداد تام للتعليم عبر اإلنترنت. باإلضافة إلى أن املعلمني لم يتم 
أن  الثالث  والتحدي  األزمة.  القرار يف ظل هذه  واملشاركة يف صنع  للتعليم  االستجابات  تطوير  إدماجهم يف عملية 
املعلمني املتعاقدين يواجهون خطر عدم احلصول على رواتبهم ومستحقاتهم املالية. كما كان للتعلم عن بُعد والتعلم عبر 
اإلنترنت وطأة كبيرة على األهل ومقدمي الرعاية غير القادرين على دعم أطفالهم ألسباب عدة، أهمها األمية الرقمية؛ 
إذ ال يتمتع معظم أولياء األمور بالقدرة على تسهيل التعلم عبر اإلنترنت، فهم ليسوا مّطلعني على مختلف التطبيقات 

واملنصات واألجهزة املتاحة (الهمامي وشهاب، 2020). 
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لقد أظهرت نتائج دراسة قامت بها اليونيسكو يف العالم العربي أن ضعف البنى التحتية شّكل عائًقا كبيًرا حال دون 
متابعة كثير من املتعلمني لتلقي حتصيلهم العلمي ومتابعة صفوفهم الدراسية، ففي بعض الدول مثًال، لم يتمكن نصف 
املتعلمني على األقل من متابعة التعليم عن بُعد بسبب انقطاع الكهرباء أو عدم وجود تغطية لشبكات اإلنترنت، ويف 
جانب آخر عانى أكثر من نصف املتعلمني من الضعف املوجود يف شبكات التغطية، باإلضافة إلى الفروق يف التغطية 
بني املدن واملناطق النائية يف هذا املجال. يضاف إلى ذلك، أن ثمة شرائح كبيرة من املتعلمني لم تتوافر لديها أجهزة 
متّكنها من متابعة تلّقي التعليم عن بُعد، وأكثر من ثلث املعلمني يعانون من نقص يف املهارات التقنية والتكنولوجية، مما 
جعل وزارات التربية واملديرين يرون أن املعلمني قد يكونون بحاجة جلهد أكبر على صعيد التقنية واملهارات. وبذلك 
فإن حتقيق األهداف التعليمية خالل التعليم عن بُعد كان أكثر صعوبة منه مقارنة بالتعليم التقليدي (اليونيسكو، 2020

أ).

فلم يعتد الطالب على استخدام التعليم عن بُعد مبا يتطلبه من انضباط ذاتي، وذلك نظًرا لعدم تقدمي برامج توجيهية 
ودورات تدريبية إلعداد الطلبة قبل البدء بتطبيق هذا النظام، بحيث يجد الطالب صعوبة يف التركيز عندما يكون 
محاط مبشتتات داخل املنزل، ومع عدم وجود املعلمني أو الزمالء للتفاعل وجًها لوجه داخل الغرفة الصفية فإن فرص 
التشتت وفقدان املسار الزمني للمواعيد النهائية تكون عالية. باإلضافة إلى عدم قدرة أولياء األمور على املشاركة يف 
تعليم أبنائهم من خالل استخدام هذه اإلستراتيجية التي حتتاج تدريًبا وإعداًدا ألولياء األمور لتمكينهم من املشاركة 
وتفعيل دورهم يف استمرارية العملية التعليمية  قبل تبني تطبيقها، وهذا بالتأكيد ميثل حتدًيا كبيًرا وخاصة للطالب 

يف الصفوف األساسية األولى (صالح، 2020).

وملا كانت املدارس ليست أماكن للتعلم فحسب، بل أماكن ملمارسة األنشطة والتفاعل اإلنساني، ففي ظل التحول صوب 
وبني  ومعلميهم،  الطالب  بني  االجتماعية  والعالقات  اإلنساني  التفاعل  على ضعف  الوقوف  بُعد، ميكن  عن  التعلم 
الطالب بعضهم بعًضا، وبني الطالب واملناخ املدرسي ككل. يُضاف إلى ذلك، ضعف قدرة كثير من املدارس على دعم 
تعلم طالبها عن بُعد، وضعف قدرة غالبية الطالب أنفسهم على التعلم الذاتي (استقاللية التعلم)، واألمية الرقمية 
لبعض أولياء األمور من اخللفيات االجتماعية واالقتصادية الضعيفة، وعدم قدرتهم على تقدمي الدعم الالزم ملساعدة 

أبنائهم يف التعلم عبر اإلنترنت، وتوفير فرص تعليمية مناسبة لهم يف املنزل أو بشكل خاص.

تأسيًسا على ما سبق، ميكن استنتاج أن العملية التعليمية يف ظل استجابات دول العالم بصفة عامة، والدول العربية 
بصفة خاصة، جلائحة كورونا تعاني ضعًفا يف جودتها.
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6.3. قدرة استجابات الدول على توفير تعليم منصف وشامل للجميع
فيما يتعلق بالعدالة واإلنصاف والشمول يف سياق األزمة، يتعني تقصي إلى أي مدى كانت االستجابات منصفة وشاملة 
للجميع. وهنا تثار أسئلة محورية تبحث عن إجابات، من قبيل: إلى أي مدى كانت الفئات الضعيفة واحملرومة واملهمشة 
االستجابات  راعت  مدى  أي  وإلى  الدول؟  استجابات  يف  حاضرة  اخلاصة  االحتياجات  وذوي  اإلعاقة  ذوي  وفئات 
ظروفهم وحاجاتهم؟ وإلى أي مدى مت تقدمي برامج تعويضية ومساندة لهذه الفئات؟ وإلى أي مدى مت تركيز اجلهود 
على الفئات األكثر تضرًرا من األزمات؟ وإلى أي مدى مت ضمان تكافؤ فرص احلصول على التعليم للجميع؟ وإلى أي 

مدى مت مراعاة اعتبارات اإلنصاف يف التعليم بني اجلميع؟

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؛ 
تلتفت لهذه  الفئات األضعف، ولم  للفئات األفضل حاالً على حساب  الدول  حيث انحازت االستجابات يف كثير من 
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 
الدخل للحد من  يتم األخذ بعني االعتبار دعم األسر منخفضة  لم  الضعيفة اقتصادًيا واجتماعًيا وتعليمًيا، وأيًضا 

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 
 International Commission on) العام - لألزمة احلالية ستكون أعلى بالنسبة للسكان الذين هم بالفعل عرضة للخطر

 .(the Futures of Education [ICFE], 2020

يف حني تعد التكنولوجيا الرقمية أداة هائلة لالتصال والتعلم عن بُعد، إال أنها ليست دواًء لكل داٍء، وليست حًال سحرًيا. 
من هنا يجب األخذ بعني االعتبار أن التحول إلى التعلم عن بُعد/عبر اإلنترنت سيؤدي إلى تفاقم عدم املساواة، ليس 
فقط يف جنوب الكرة األرضية ولكن حتى يف أكثر األماكن التي يتم توفير املوارد لها جيًدا على هذا الكوكب. ومن الوهم 

 .(Ibid ) االعتقاد بأن التعلم عبر اإلنترنت هو الطريق إلى األمام للجميع

عالوة على ذلك، فإن االختالفات بني الطالب املتمثلة إما يف دعم أولياء األمور الذين ميكنهم توفير فرص تعليمية 
مباشرة ألبناءهم يف املنزل أو بشكل خاص، أو يف قدرة مختلف املدارس على دعم تعلم طالبها عن بُعد، أو يف مرونة 
املوجودة  الفرص  تفاقم فجوات  إلى  تؤدي  التعلم بشكل مستقل عبر اإلنترنت قد  الطالب ودافعيتهم ومهاراتهم يف 
بالفعل. باإلضافة إلى ذلك، ستؤدي االختالفات - املتمثلة يف قدرة أنظمة املدرسة على تصميم استجابات تعليمية 
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البرنامج  فعالة وتنفيذها خالل األزمة - إلى اتساع الفجوة يف الفرص عبر الدول؛ حيث تُظهر األدلة املقدمة من 
الدولي لتقييم الطلبة (PISA) الذي تتبناه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن معظم أنظمة التعليم املشاركة يف 
أحدث دراسة استقصائية للبرنامج (PISA 2018) ليست جاهزة لتقدمي فرص التعلم عبر اإلنترنت. نتيجة لذلك، ويف 
الفرص  خلل يف  أكبر  إحداث  إلى  الوباء  هذا  يؤدي  أن  احملتمل  من  فإنه  وفعالة،  مدروسة  تعليمية  استجابة  غياب 
التعليمية يف جميع أنحاء العالم خالل جيل واحد، ومما ال شك فيه أن ذلك سينعكس على سبل عيش األفراد وآفاق 

.(Reimers & Schleicher, 2020) مجتمعاتهم

يضاف إلى ذلك أنه، سيتوقف جناح عديد من الطالب خالل تلك األزمة بشكل كبير على احلفاظ على عالقات وثيقة 
مع معلميهم، وينطبق هذا بشكل خاص على الطالب احملرومني، الذين قد ال يحصلون على دعم من الوالدين أو الذين 
يفتقرون إلى املرونة أو استراتيجيات التعلم أو إمكانية التعلم مبفردهم؛ حيث إنه من غير احملتمل أن يتمكن الطالب 
من اإلبحار يف عالم التعلم عبر اإلنترنت بأنفسهم دون توجيه ودعم كبيرين من املعلمني. ويجب أال تساورنا الشكوك 
وال األوهام حول التأثير الذي ميكن أن يُحدثه مزيج من الصعوبات االقتصادية وإغالق املدارس على األطفال األكثر 

 .(Ibid) فقًرا

تؤكد األمم املتحدة (United Nations, 2020) أن األزمة الناجمة عن جائحة كورونا تُفاِقم الفوارق التعليمية القائمة 
أصًال عن طريق احلد من فرص كثير من األطفال والشباب والبالغني املنتمني إلى أشد الفئات ضعًفا – أولئك الذين 
يعيشون يف مناطق فقيرة أو ريفية والفتيات والالجئون واألشخاص ذوو اإلعاقة واملشردون قسًرا – يف مواصلة تعلمهم. 
وثمة خوف من أن متتد اخلسائر يف التعلم إلى ما يتجاوز هذا اجليل ومتحو عقوًدا من التقدم يف مجاالت ليس أقلها 
دعم فرص الفتيات والشابات يف االلتحاق بالتعليم والبقاء فيه. فباإلضافة إلى فاقد التعلم، من املرجح أن يؤدي األثر 
االقتصادي لألزمة على األسر الفقيرة إلى زيادة أوجه عدم التكافؤ يف التحصيل الدراسي. وإذا ما ُزّج باملاليني يف 
أتون الفقر املدقع، فإن األدلة التجريبية تبني أن احتمال إمتام أطفال األسر الفقيرة التي تقع يف الشريحة اُخلمسية 
األكثر فقًرا مرحلتي التعليم االبتدائي ودون الثانوي أقل بكثير من احتمال إمتام نظرائهم يف الشرائح األغنى يف هاتني 
املرحلتني، وميكن أن تزيد هذه الفجوة على 50 نقطة مئوية يف عديد من الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، 

وكذلك يف األردن، وباكستان، ونيبال، وهايتي.

بوجه عام، ووفًقا لليونسكو (2020) من املتوقع أن تكون االنتكاسات التي تطال التعلم كبيرة، وإن كان من الصعب 
حتديد حجمها. واملثير للقلق أن الفجوات أكبر بالنسبة إلى الطالب احملرومني الذين ميلكون موارد أقل يف املنزل، 
األمر الذي من شأنه أن يزيد من الفجوات االجتماعية االقتصادية. كما يتعرض املتعلمون ذوو اإلعاقة بدرجة أكبر 
خلطر اإلقصاء يف مثل هذه الظروف. فعلى سبيل املثال، ال يستطيع الطالب املكفوفون أو الصم الوصول إلى عدد 
كبير من املوارد، حتى يف حال توفرت التكنولوجيا. أما األطفال ذوي صعوبات التعلم اخلفيفة، مثل اضطراب نقص 
االنتباه مع فرط النشاط، فقد يعانون بسبب العمل بشكل مستقل أمام جهاز الكمبيوتر. ويف حني أن أوجه انعدام 
املساواة هذه موجودة منذ فترة طويلة، غير أن كثيٌر منها كان محجوًبا يف قاعات الدراسة، وقد أدى إغالق املدارس 
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 فجأًة إلى تسليط الضوء عليها. ولألسف، بات واضًحا أن كثيًرا من احللول التي متت جتربتها تنطوي على خطر ترك 
كثير من األطفال والشباب يتخلفون بشكل كبير عن الركب. أي أن اجلهود الرامية إلى احلفاظ على استمرارية التعلم 

قد تؤدي إلى تفاقم اإلقصاء (اليونسكو، 2020ج).

ووفًقا للبنك الدولي (2020) لم يتم توزيع األزمة بالتساوي؛ حيث إن األطفال والشباب األكثر حرماًنا هم األسوأ يف 
الوصول إلى التعليم، وأعلى معدالت التسرب، وأكبر قصور يف التعلم. كل هذا يعني أن العالم بعيد بالفعل عن مسار 
حتقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، الذي يلزم جميع الدول بضمان أن "يُكمل جميع الفتيات والفتيان 

.(World Bank, 2020b) "التعليم االبتدائي والثانوي املجاني والعادل واجليد

ويف هذا السياق، يؤكد مدير دائرة التربية واملهارات يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (2020)، عدم جاهزية 
النظم التعليمية إلتاحة التعليم اإللكتروني وجودته على النحو املرجو، كما أن املؤسسات التعليمية ليست مؤهلًة لتقييم 
الطالب إلكترونًيا عن بُعد، وأن هناك فجوات يف تكافؤ الفرص يف التعلم بني الطالب يف مختلف الدول خالل هذه 
التحتية  البنية  إتاحة  يف  وكذلك  باملنزل،  التعلم  عملية  الستكمال  بهم  احمليطة  البيئة  جاهزية  مدى  ويف  األزمة، 
التكنولوجية، وأن الفجوة األكبر تتمثل يف قلة توفر معلمني ذوي جودة ومهارات تكنولوجية وتربوية لتقدمي تعليم جيد 
عن بُعد. كما أكد على أن تقادم البنى التحتية املدرسية ال يتالءم مع مهارات القرن احلادي والعشرين. لذا فإن الفجوة 

تأتي من ضعف االستثمار يف تنمية رأس املال البشري وتفعيل كفاءاته (اإليسيسكو، 2020أ).

كما أكدت املديرة العامة املساعدة لقطاع التربية يف اليونسكو (2020) أن هذه األزمة كانت مبثابة عامل ُمنّبه وُمسّرع 
يف نفس الوقت؛ منّبه لقضية عدم تكافؤ الفرص بخصوص الولوج إلى اإلنترنت أو احلصول على التجهيزات الالزمة، 
للشراكات  وكمحّفز  التعليمية،  العملية  يف  التكنولوجية  الوسائل  باستعمال  اخلاص  التربوي  للتجديد  مسّرع  وعامل 

.(Ibid) والتعاون الدولي والشمولية واإلنصاف

على صعيد العالم العربي، أظهرت نتائج دراسة قامت بها اليونيسكو (2020أ)، أنه بالرغم من اختالف االمكانات 
التقنية املتوفرة يف الدول العربية، ال يزال عنصر املساواة بني جميع املتعلمني وحتقيق فرص التعلم للجميع، يشكل 
حتدًيا أمام األنظمة التعليمية وخاصة يف ظل وجود أزمات ونزاعات على أرض بعض الدول، باإلضافة لتدني الدخل 
يف بعض الدول، وضعف االمكانات التقنية والبنى التحتية كالكهرباء وتوافر األجهزة لدى املتعلمني وضعف شبكات 

اإلنترنت وتفاوت تغطيتها بني املدن والريف. 

ويُشير مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية يف الدول العربية (2020) إلى أن احللول اجلديدة التي اتبعتها الدول العربية 
تشكل وسائل مبتكرة للتعليم، إال أنها تنطوي أيًضا على حتديات عدة، يف مقدمتها حتقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص 
التعليمية يف الوصول إلى التعلم عبر اإلنترنت. ويُعد اإلنصاف يف الوصول إلى التعلم عبر اإلنترنت مسألة مهمة يف 
املجاني،  اإلنترنت  خدمات  إلى  وصولها  يكون  التي  احملرومة  احمللية  املجتمعات  أجل  من  السيما  العربية،  املنطقة 
هذه  إلى  الوصول  عليها  يتعذر  التي  أو  محدوًدا  األجهزة،  من  وغيرها  اللوحية،  واألجهزة  والكمبيوترات،  والكهرباء 
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اخلدمات. ويُضاف إلى ضعف اإلنترنت، وصعوبة أو تعذر الوصول إلى خدمات اإلنترنت املجاني واألجهزة الالزمة 
للتعليم عن بُعد، ضعف برامج التنمية املهنية والبرامج التدريبية للمعلمني على آليات التعليم عن بُعد، وتقييم الطالب 

عن بُعد (الهمامي وشهاب، 2020).

ومن املعلوم أنه إذا أُريد للتعليم أن يصبح حًقا مكفوالً للجميع، ويتمتع بجودة عالية، وينطلق بقوة دفع كبيرة صوب 
حتقيق أهدافه وأداء أدواره، فالبد أن تتوفر له املدخالت الالزمة والكافية. ويستلزم الوفاء بتلك املدخالت، ضرورة 
توفير املوارد املالية الالزمة والكافية لإلنفاق على التعليم. بيد أنه عندما تتعرض احلكومات إلى أزمات اقتصادية فإنها 
تلجأ إلى تخفيض اإلنفاق احلكومي. ويف مقدمة القطاعات التي يصيبها تخفيض اإلنفاق، يأتي قطاع التعليم. ويتضرر 
من ذلك على وجه اخلصوص الفئات الضعيفة التي ال تستطيع الوفاء بتعليم أبنائها، فتجد نفسها بني مطرقة الفقر 

املدقع وسندان انخفاض اإلنفاق احلكومي على التعليم. 

ومن املتوقع، أن يصبح الضرر على التعليم أكثر حدة نتيجة الصدمة االقتصادية الناجمة عن اجلائحة، والتي تؤثر 
تأثيًرا بالًغا على التعليم؛ حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى إمكانية تقلص االقتصاد العاملي بنسبة %3 يف العام 
2020، وهو انخفاض أكبر بكثير مما كان عليه خالل األزمة املالية العاملية يف 2008-2009. إن لهذه الصدمة عواقب 
وخيمة على كل من احلكومات واألسر، وتضرب كًال من العرض والطلب على التعليم؛ حيث يعاني التعليم أكثر من ذلك 
االستثمارات  انخفاض  إلى  املالية  الضغوط  تؤدي  العرض،  ناحية  ومن  األسر،  على  االقتصادية  الضغوط  بسبب 
التعليمية، مما يقلل املوارد املتاحة، وتتأثر بالتالي جودة العملية التعليمية. ويف حال ترك هذه التأثيرات دون مواجهة، 
فستفرض تكاليف طويلة املدى على كل من الطالب واملجتمع؛ فنظًرا للزيادة احملتملة يف فقر التعلم، ميكن لهذه األزمة 
أن متنع جيًال كامًال من إدراك إمكاناته احلقيقية، وبالتالي سيواجه الطالب الذين يضطرون إلى ترك املدرسة أو 
يعانون من انخفاضات كبيرة يف التعلم انخفاض اإلنتاجية والدخل على مدى احلياة. سيزداد عدم املساواة، ألن هذه 
التأثيرات ستكون على األرجح أكبر للطالب من األسر الفقيرة واملهمشة.  وعليه، يصبح األطفال الذين هم يف أمس 
احلاجة إلى التعليم للخروج من الفقر هم األكثر عرضة للحرمان منه بسبب األزمة (World Bank, 2020b). وإذا كانت 
الصدمة االقتصادية الناجمة عن اجلائحة تؤثر على دول العالم املتقدم، فإن تأثير تلك الصدمة على الدول العربية 
من املتوقع أن يكون أكثر ضراوة، مما سيؤدي إلى انخفاض االستثمارات التعليمية، وبالتالي تقل املوارد املتاحة لقطاع 

التعليم، وتتأثر جودة العملية التعليمية.   

العامة  اإليرادات  زيادة  القدرة على  آثار ضارة على  له  والذي  أمًرا ال مفر منه،  الذي صار  الركود  أنه يف ظل  كما 
ومخصصات امليزانية، ووفًقا لتوقعات االقتصاد العاملي لصندوق النقد الدولي بانخفاض الناجت احمللي اإلجمالي يف 
االقتصادات املتقدمة بنسبة ٪8 يف العام 2020، تشير التقديرات إلى أنه من املرجح أن تنخفص املساعدات العاملية 
املخصصة لقطاع التعليم مبا قد يصل إلى 2 مليار دوالر أمريكي بحلول العام 2022، وقد يستغرق األمر ست سنوات 
حتى الوصول إلى مستويات العام 2018 مرة أخرى. وقد تنخفض قدرة اجلهات املانحة على اإلنفاق بنسبة ٪12 يف 

  .(UNESCO, 2020j) الفترة 2020-2022، أكثر مما كانت عليه يف أعقاب األزمة املالية العاملية الكبرى
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ومع زيادة الضغوط املالية وتعُرّض املساعدة اإلمنائية للضغوط، ميكن أيًضا أن يواجه متويل التعليم حتديات كبرى 
 2020 أوائل عام  للتعليم قبل جائحة كوفيد19-. فتقديرات  التمويل املرصود  الهائلة يف  الفجوات  تفاقم  إلى  تؤدي 
املتعلقة بالفجوة يف التمويل الالزم لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة - التعليم اجليد - يف الدول 
منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا كانت تشير إلى مبلغ مذهل قدره 148  مليار دوالر سنوًيا. 

.(United Nations, 2020) ر أن أزمة جائحة كوفيد19-ستزيد فجوة التمويل هذه مبا يصل إلى الثلث ويُقَدّ

تؤدي األزمات االقتصادية الناشئة جراء جائحة كوفيد- 19 إلى فقدان الوظائف وُسبل العيش، وكذلك إلى تفاقم أوجه 
الضعف تفاقًما لم نشهده منذ عدة عقود. وسيعود هذا األمر بعواقب وخيمة على قدرة األطفال والشباب على املضي 
قدًما يف تعليمهم بسبب االضطراب األسري الناجم عن ذلك، وبسبب تفاقم أوجه التفاوت يف الفرص نظًرا لتضاؤل 
قدرة األُسر على حتمل تكاليف تعليم أطفالها. ويثير هذا األمر يف حد ذاته ما يكفي من القلق، بيد أنه ميكن لألعباء 
املالية الناجمة عن التصدي للجائحة أن تفضي إلى التقشف املالي. وسيتعني على احلكومات أن تقاوم الضغوط التي 
ُمتارس عليها لدفعها إلى تقليص اإلنفاق على التعليم يف املستقبل. وسيؤدي الركود االقتصادي إلى تقليص مجموع 
اإليرادات واملوارد العامة حتى وإن لم يتغير مقدار األموال العامة املخصصة لإلنفاق على التعليم. ويُحتمل أن تكون 
عواقب هذه املستجدات أشد وطأة على األطفال والفقراء، الذين اضطربت حياتهم أصًال من جراء اجلائحة اضطراًبا 
أكثر شدة من اضطراب حياة سواهم، وهذا األمر يناقض املبادئ األساسية للعدالة وحقوق اإلنسان. وميكن أن تؤدي 
اجلائحة إلى إضعاف التعليم لسنوات طوال خالل املرحلة املقبلة، والسيما يف أضعف املجتمعات. وقد باتت دول كثيرة 
يف جميع أرجاء العالم مثقلة بالديون، ويحد الضغط الناجم عن خدمة الديون من القدرة املالية على متويل استثمارات 

.(ICEF, 2020) ضرورية للغاية يف مجال التعليم

وإجماالً، ميكن استنتاج أنه يف ظل جائحة كورونا لم تتمكن غالبية دول العالم بصفة عامة، والدول العربية بصفة 
خاصة من توفير تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع. ولعل ذلك مرجعه إلى ضخامة املفاجأة من ناحية، باإلضافة إلى 
عدم االستعداد بخطط لقطاع التعليم تراعي األزمات، فلم يبدو واضًحا من االستجابات أن ثمة خطط للطوارئ أو 
خطط للتعامل أثناء 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.    
يُضاف إلى ذلك، أن استجابات الدول العربية قد أسفرت 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 كل 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 Crisis-sensitive Planning يف 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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6.4. إعادة البناء بشكل أفضل لضمان الوصول إلى تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع 
عرضت اليونيسكو (UNESCO, 2021) توصيات ملموسة لبناء أنظمة تعليمية مرنة يف تقريرها املعنون "إعادة البناء 
بشكل أكثر مرونة: كيف تستطيع نظم التعليم الوقاية والتأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ الصحية واألوبئة". وتُعد 
هذه التوصيات قائمة - غير شاملة - باإلجراءات احملتملة لضمان الوصول إلى التعليم، وتوفير تعليم جيد ومنصف 
وشامل للجميع، وحماية إدارة أنظمة التعليم. ونظًرا للطبيعة املعقدة لألزمات، قد تتداخل اإلجراءات أو تستمر من 

مرحلة إلى أخرى، بني الوقاية، والتأهب، واالستجابة، وكذلك بني الوصول، واجلودة، واإلنصاف، واإلدارة. 

  السعي للوقاية من األوبئة: ما الذي ميكن أن تفعله األطراف املعنية بالتعليم؟

يتم تصميم أنشطة الوقاية لتجنب تأثير حاالت الطوارئ الصحية واألوبئة، وعادة ما يتم تنفيذها قبل حالة الطوارئ 
الصحية أو اجلائحة. للمساهمة يف الوقاية، ميكن لألطراف املعنية بالتعليم اتباع ما يلي لضمان الوصول، واجلودة، 

واإلنصاف، واإلدارة كما هو موضح يف جدول 3.

جدول 3: اإلجراءات التي ميكن للمعنيني بقطاع التعليم اتخاذها للوقاية من األوبئة
 Source: UNESCO (2021). BUILDING BACK RESILIENT: How can education systems prevent, 

prepare for and respond to health emergencies and pandemics?

الوصول/ االلتحاق

اجلودة

العدالة/اإلنصاف

اإلدارة

• تطبيق رؤية شاملة للسالمة املدرسية لتوفير بيئة آمنة وغير متييزية يف املدارس.
• جمع البيانات املتعلقة بالغياب من املدرسة، وتنبيه السلطات الصحية احمللية يف حالة الزيادات 

الكبيرة يف غياب الطالب أو املوظفني بسبب املرض (املتابعة املستمرة).

• تقدمي مفاهيم لتحويل املدارس إلى أماكن أكثر صحة، مع التركيز على الروتني الصحي، والبرامج 
القائمة على املهارات ملساعدة األطفال على اكتساب املعرفة واملواقف واملهارات املتعلقة بالسالمة 

والصحة والنظافة الشخصية ملنع انتقال األمراض املعدية.
• دعم املدارس لتصبح مدارس معززة للصحة (HPS)، وذلك من خالل تبني نهج الصحة والسالمة 
• وضع سياسات على املستوى دون الوطني لتعزيز القدرات على الصمود يف املناطق / املجتمعات 
احملرومة وبني الفئات الضعيفة (السكان النازحون، والفتيات، واألطفال ذوي اإلعاقة، وما إلى ذلك).

• ضمان التوزيع العادل للموارد، مبا يف ذلك توافر مستلزمات الصحة والنظافة يف جميع البيئات 
التعليمية، وتعزيز التعاون مع شركاء التعليم غير الرسمي والقطاعات األخرى للوصول إلى جمهور 

أوسع، مبا يف ذلك األطفال خارج املدرسة وأسرهم، مع التثقيف يف مجال الصحة والنظافة.
• دعم املدارس لتصبح مدارس معززة للصحة (HPS)، وذلك من خالل تبني نهج الصحة والسالمة 

بشكل كامل يف املدارس.

• حتديد آليات التنسيق القائمة أو اجلديدة داخل قطاع التعليم وخارجه، والتي سيتم تفعيلها أثناء 
األزمات وحتديد األدوار احملددة للمدارس واملؤسسات التعليمية.

• إرساء تنسيق منتظم وتعاون عبر القطاعات، ال سيما بني قطاعات التعليم والرعاية والصحة.
• توفير تدريب مخصص للمعلمني والهيئة املعاونة على تدابير الصحة والسالمة الوقائية، مبا يف ذلك 

إجراء تدريبات الطوارئ مع املجتمعات التعليمية.

الوقاية من األوبئة
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  التأهب لألوبئة: ما الذي ميكن أن تفعله األطراف املعنية بالتعليم ؟

أنشطة التأهب هي تدابير يتم تنفيذها بحيث يكون قطاع التعليم قادًرا على توقع آثار املخاطر واالستجابة لها والتعايف 
الطوارئ  حاالت  قبل  األنشطة  هذه  تنفيذ  ويتم  واألوبئة.  الصحية  الطوارئ  حاالت  ذلك  فعال، مبا يف  بشكل  منها 
وتساعد يف التخفيف من آثارها السلبية. ولتعزيز االستعداد، ميكن لألطراف املعنية بالتعليم اتباع ما يلي لضمان 

الوصول، واجلودة، واإلنصاف، واإلدارة كما هو موضح يف جدول 4.

جدول 4: اإلجراءات التي ميكن للمعنيني بقطاع التعليم اتخاذها للتأهب لألوبئة 
Source: UNESCO (2021). BUILDING BACK RESILIENT: How can education systems prevent, 

prepare for and respond to health emergencies and pandemics?

الوصول/ االلتحاق

اجلودة

العدالة/اإلنصاف

اإلدارة

• إجراء تقييمات صحية محلية سريعة لتحديد املتعلمني واملعلمني وموظفي املدرسة املعرضني للخطر 
الصحي، وأي فئة من الطالب هم األكثر عرضة للحرمان من التعلم يف حالة إغالق املدارس.

• التخطيط مع السلطات الصحية احمللية وموظفي املدرسة للمساعدة يف تهيئة املدارس لتوفير بيئة 
تعليمية آمنة يف حالة الطوارئ الصحية أو الوباء، وحتديث قوائم االتصال يف حاالت الطوارئ لتيسير 

مشاركة املعلومات بشكل واضح ومنظم يف حالة إغالق املدرسة وإعادة فتحها.
• التخطيط مع املجتمعات احمللية لضمان استخدام املدارس كمالجئ أو مراكز طوارئ وإعداد خطط 

إلدارة الكوارث على مستوى املدرسة.
• التأكد من أن املدارس تقدم اخلدمات الصحية األساسية مثل التغذية املدرسية، والتطعيم، والنظافة، 

والتثقيف الصحي والتغذوي جلميع املتعلمني.
• االستثمار يف البنية التحتية والتجهيزات (مثل: أدوات مكافحة العدوى، والوصول إلى املاء النظيف 
وخدمات الصرف الصحي، ومياه الشرب، واملراحيض الصاحلة لالستخدام، واملياه، والصابون) لتعزيز 

السالمة املدرسية واالستعداد ملواجهة تفشي األمراض يف املستقبل.
• وضع أنظمة لدعم الصحة النفسية ورفاه الطالب واملعلمني واملوظفني.

• التأكد من إعداد املعلمني وتدريبهم وجتهيزهم ملواصلة التعليم عن بُعد يف حالة إغالق املدارس.

االحتياجات  ذوي  املتعلمني  ذلك  يف  مبا  والتعليم،  بالصحة  الصلة  وثيقة  البيانات  توافر  حتسني   •
اخلاصة، للمساعدة يف تيسير االستجابة السريعة يف حالة الطوارئ.

• التأكد من أن جميع املتعلمني واملعلمني لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا املناسبة واملوارد ذات 
الصلة ملواصلة التعليم عن بُعد يف حالة إغالق املدارس (مثل: أجهزة راديو تعمل بالطاقة الشمسية، 

.([ICT] ومجموعات األدوات املدرسية، وأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
• النظر يف أي تدابير إضافية أو هادفة لدعم الفتيات، واملعرضني خلطر عمالة األطفال، و / أو أي 

مجموعات ضعيفة أخرى.
• وضع خطط طوارئ وطنية ومحلية.

• مراجعة خطط قطاع التعليم لتعزيز صموده.
التعليم (EMIS) على جميع املستويات لضمان جمع البيانات املتعلقة  • تعزيز نظام معلومات إدارة 

باملخاطر وحتليلها بانتظام.
الشركاء يف  اإلقليمي بني احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك  التنسيق  • حتسني 

املجال اإلنساني، لتوقع اإلجراءات يف حالة تفشي املرض.

التأهب لألوبئة

75



 202076 تخطيط التعليم يف أوقات األزمات: ُموّجهات مستقبلية يف ظل جائحة كورونا

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

  كيف ميكن لألطراف املعنية بالتعليم االستجابة للتعايف من األوبئة؟

أنشطة االستجابة هي تلك اإلجراءات التي حتدث مبجرد حدوث حالة طوارئ أو جائحة صحية، فهي تساعد على 
ميكن  اآلمن،  والتعلم  التعليم  ظروف  ولضمان  لألزمة،  استجابة  بسرعة.  التعايف  على  التعليم  أنظمة  قدرة  ضمان 

لألطراف املعنية بالتعليم اتباع ما يلي لضمان الوصول، واجلودة، واإلنصاف، واإلدارة كما هو موضح يف جدول 5.

جدول 5: اإلجراءات التي ميكن للمعنيني بقطاع التعليم اتخاذها لالستجابة للتعايف من األوبئة 
Source: UNESCO (2021). BUILDING BACK RESILIENT: How can education systems prevent, 

prepare for and respond to health emergencies and pandemics?

الوصول/ االلتحاق

اجلودة

العدالة/اإلنصاف

اإلدارة

• ضمان تنفيذ خطط الستمرارية التعليم جلميع الطالب من خالل توفير طرق تعليم بديلة ذات صلة 
بالسياق (البدائل التي تعتمد على التقنية العالية، أو التقنية البسيطة، أو تلك البدائل التي ال تعتمد 

على التقنية باملرة).
• الشروع يف مبادرات العودة إلى املدرسة، مع استهداف وإعطاء األولوية لألطفال املعرضني للخطر، 

مبا يف ذلك الفتيات واألطفال غير امللتحقني باملدارس والسكان النازحني واألطفال ذوي اإلعاقة .

• توفير الدعم للمعلمني أو توسيع نطاقه (مثل: الدعم النفسي واالجتماعي والتوجيه للتدريس عبر 
اإلنترنت وتعزيز شبكات الدعم املهني).

• تقييم تأثير إغالق املدارس على التدريس والتعلم والرفاه، بهدف تصميم وتقدمي الدعم املناسب، 
واالتفاق على نهج ألية متطلبات تقييم تضمن املعاملة العادلة واملتساوية للطالب واالستقاللية املهنية 

للمعلمني.
• ضمان توفير الدعم النفسي واالجتماعي للطالب واملعلمني واملوظفني، مبا يف ذلك الدعم املخصص 

ألولئك الذين عانوا من احلرمان أو سوء املعاملة أو العنف أو الصدمات النفسية.

• تكييف التقومي األكادميي لتقليل التأثير السلبي على التعلم، وتقليل التسرب وعدم ترك أي طالب دون 
احلصول على التعليم املناسب.

• توفير الدعم املالي املؤقت للمناطق / املجتمعات / األسر املتضررة لتعزيز التعايف بعد األزمة، مع 
إيالء اهتمام خاص للفئات األكثر ضعفاً. واعتماًدا على السياق، ميكن أن يأتي هذا الدعم من مصادر 

متنوعة، مبا يف ذلك: احلكومات أو املنظمات غير احلكومية أو القطاع اخلاص أو املانحني.
املدارس على مجموعات مختلفة من الطالب، بهدف  الوباء وإغالق  لتأثير  القيام مبسح منهجي   •

تصميم تدابير التوعية والدعم املستهدفة.

وآليات االتصال يف مكانها الصحيح  التوجيهية  واملبادئ  والتشاور  املناسب  التنسيق  • ضمان وجود 
واألسر  متثلهم،  التي  واملنظمات  واملعلمني  الصحية  والسلطات  املجتمعات  مع  املشاركة  لتيسير 

واملتعلمني، وحتديد آليات واضحة للحصول على التغذية الراجعة من كافة األطراف املعنية بالتعليم.
• ضمان الوضوح واملعلومات املنتظمة حول أي تدابير جديدة للصحة والسالمة.
• حشد وإدارة التوزيع العادل للموارد لتعزيز التعايف وحتسني البيئات املدرسية.

الضرورية،  الشخصية  احلماية  معدات  ذلك  يف  مبا  والسالمة،  النظافة  منتجات  توافر  ضمان   •
واملوظفني اإلضافيني الضروريني (مثل: طاقم التنظيف اإلضايف).

االستجابة للتعايف من األوبئة
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 يف الدول العربية

قبل الشروع يف طرح ُموّجهات مستقبلية لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات يف الدول العربية، جتدر اإلشارة إلى أن 
هذه الدراسة تتبنى فلسفة التعلم من السياسات Policy Learning وليس استعارة السياساتPolicy Borrowing ، ولذا 
املنطلقات  التوجه أحد أهم  يُعد هذا  الباحثني؛ حيث  بإيجاز لتوضيح توجه  الفرق بني املصطلحني  التنويه عن  لزم 

البحثية لتلك املُوّجهات.

يف هذا السياق، جتدر اإلشارة إلى شيوع "اجتاهني" - أو "فلسفتني" - لإلصالح التربوي، وكيفية التعامل مع جتارب 
اإلصالح يف الدول املتقدمة، لكل منهما حججه، وأسانيده، وأنصاره، ومؤيدوه. يُعرف االجتاه األول باسم: "استعارة 
 Policy Learning (Ra�e, 2011; "فيما يُعرف االجتاه الثاني باسم: "التعلم من السياسة ،Policy Borrowing "السياسة

.(Chakroun, 2008; Phillips and Schweisfurth, 2008

وينهض االجتاه األول (استعارة السياسة) على فكرة مفادها: أن صانعي السياسة التعليمية يف أي مجتمع مييلون إلى 
دراسة التجارب األجنبية "املميزة"؛ كمصدر الستيراد أفضل السياسات، واملمارسات التربوية، واستنباتها يف دولهم بعد 
أن حققت كل تلك النجاحات يف دولها، وصارت مضرب املثل. ويف عبارة واحدة، فإن غاية هذا االجتاه هي: "نقل" 

أفضل املمارسات، وأجنحها.

واملميزة،  املتقدمة  التعليمية  النظم  دراسة جتارب  أن  مفادها:  فكرة  على  السياسة"  "تَعلُّم  اجتاه  ينهض  املقابل،  يف 
وخبراتها يُعُدّ أمًرا ضرورًيّا، وواجًبا؛ الستخالص الدروس "القِيّمة، والصادقة"، من خالل املقارنات عبر نظم تعليمية 
متعددة، ومتنوعة فضًال عن تأكيده "حتمية" أالَّ يتوقف األمر عند هذا احلد، وإمنا "يجب" أن يتضمن - أيًضا - التعلم 
من دروس السياسات التعليمية، ونتائجها املتعاقبة التي سار عليها نظام التعليم يف دولها. ويف عبارة واحدة، فإن غاية 

هذا االجتاه هي: "الفهم، والتعلم" من اإليجابيات، ومن السلبيات مًعا.

م، فإن هذه الدراسة تسير- يف فلسفتها، ومنهجيتها - على ُخطى مدخل "تَعلُّم السياسة"؛ فليس الهدف  بُناًء على ما تقَدّ
- وينبغي أالَّ يكون - هو "نقل" النماذج الناجحة، فلكل نظام تعليمي خصوصيته الثقافية، والتاريخية، والتربوية التي 
قد ال تتوافر- بالضرورة - يف نظام تعليمي آخر، ولكل سياسة تعليمية متطلباتها، وشروطها "القبلية، والبعدية" التي 

تضمن لها النجاح؛ األمر الذي قد ال يتوافر - بالضرورة - يف املجتمعات كلها، وبالقدر الواجب.

العالم بصفة عامة،  قة الستجابات دول  ُمدِقّ الدراسة يف كونها محاولة علمية، وحتليلية  من هنا تكمن أهمية هذه 
تعليم جيد ومنصف  التعليم، ومدى قدرتها على توفير  لتداعيات جائحة كورونا على  العربية بصفة خاصة  والدول 
وشامل للجميع أثناء اجلائحة، ومن ثم االنطالق صوب رسم معالم الطريق لتخطيط التعليم أثناء األزمات؛ علَّها تُعني 
املسؤولني، وصانعي السياسة ومتخذي القرار على "اإلفادة، وتعلُّم الدرس" عند التخطيط للتعليم يف أوقات األزمات؛ 

مبا يتناسب مع خصوصية املجتمعات العربية. 
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وجديٌر بالذكر، أنه بالرغم مما حتمله األزمة التي يعانيها العالم جراء اجلائحة من حتديات وعقبات جسام تواجه 
التعليم، إال أنها حتمل بني طياتها فرصة سانحة ملن يستطيع اقتناصها واستغاللها، تتمثل يف كونها تفرض على الدول 
حتمية "إعادة بناء التعليم بشكل أفضل"، إنها فرصة حقيقية للبدء من اآلن يف التخطيط ملستقبل أفضل للتعليم؛ مبا 
نه من الصمود أمام األزمات والتعايف منها، وحتقيق اجلودة والعدالة والشمول للجميع، ومن ثم املضي قدًما يف  َكّ ُميَ

حتقيق أهدافه إلجناز التنمية املستدامة املنشودة.

يف ظل تسارع وتنامي حالة عدم اليقني والتعقيد، فاالنشغال باملستقبل واالستعداد ملا يحمله من مفاجآت وأزمات 
وكيفية التعامل معها على املدى القريب والبعيد، يؤكد أن تخطيط التعليم يف أوقات األزمات قد أصبح ضرورًة، وصار 
أكثر إحلاًحا. ويلزم أن يكون نظام التعليم جاهًزا ملواجهة تداعيات األزمات عليه؛ بحيث ميكنه االستجابة والتعايف 
والتأهب صوب إعادة البناء بشكل أفضل، وأال يكون أداؤه مجرد رد فعل أو محاولة إطفاء احلرائق وترميم ما أصابه 

العطب. ويستدعي ذلك أن يكون نظام التعليم قادًرا على التكيف والتعامل مع مستجدات األزمات ومواجهتها.

ينشد طرح ُموّجهات مستقبلية لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات حتقيق هدف عام يتمثل يف: ضمان توفير التعليم 
أوقات  التعليم يف  أوقات األزمات وما بعدها، وذلك عن طريق رسم مستقبل  للجميع يف  اجليد واملنصف والشامل 
األزمات، وإدماج اإلجراءات املُراِعية لألزمات ضمن خطط التعليم؛ بحيث ميكن ضمان استمرارية التعليم على نحو 

جيد ومنصف وشامل للجميع أثناء األزمات وبعدها.

وتنطلق املُوّجهات من كون التعليم حًقا أساسًيا من حقوق اإلنسان، بل أولوية، حتى يف أوقات األزمات، ويف ذات الوقت 
كونه استثماًرا وركيزًة أساسية لالستجابة اإلنسانية يف مواجهة األزمات والتعايف منها. كما ُميثل التعليم ضرورة أثناء 
الضرر،  من  احلماية  وتوفير  باألزمات،  املتأثرين  السكان  حاجات  تلبية  يف:  يساعد  ألنه  نظًرا  بعدها  وما  األزمات 
التنمية  وتعزيز  تداعياتها،  من  والتخلص  األزمات  معاجلة  أجل  من  املهارات  وتطوير  األفراد،  حياة  على  واحلفاظ 

الشخصية والتأهب للمواطنة املسؤولة، واإلعداد إلعادة اإلعمار وإعادة البناء والتنمية املستهدفة.

يف هذا السياق، تدعو اللجنة الدولية املعنية مبستقبل التربية والتعليم (ICEF, 2020) إلى االلتزام بالعمل على تعزيز 
التعليم باعتباره صاًحلا مشترًكا أو منفعًة مشتركًة؛ إذ يُعد أهم وسيلة لضمان االزدهار للفرد واملجتمع، وحصًنا منيًعا 
للتصدي ملختلف أوجه التفاوت وعدم املساواة. فال ميكن ألحد أن يكون يف أمان ما لم يكن اجلميع يف أمان، وال ميكن 
ألحد أن يتمتع باالزدهار ما لم يتمتع اجلميع باالزدهار. كما تدعو إلى توسيع نطاق تعريف احلق يف التعليم لبيان 
أهمية إمكانية االتصال اإللكتروني وأهمية االنتفاع باملعارف واملعلومات، ومراعاة السياقات املتغيرة وإتاحة التعلم مدى 
احلياة. وقد بّينت األزمة الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 أنه البد لُسبل التمتع باحلق يف التعليم من أن تكون مرنة 
وقابلة للتكيف مع مختلف السياقات، وكذلك مع احتياجات املجتمعات املتغيرة. وبات حتديث تعريف احلق يف التعليم 

وتوسيع نطاقه ضرورة جلية. 
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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 
مواجهة  من  بدًءا  بعدها،  وما  األزمات  سياقات  اجلميع يف  حاجات  لتلبية  واملرونة  واملالءمة  االستجابة  على  قدرًة 
األزمات ومعاجلتها والتصدي لها وصوالً إلى التعايف والتغلب عليها وحتى الوصول إلى إعادة البناء املجتمعي، باإلضافة 
إلى تنمية القدرات من أجل احلد من األزمات والتخفيف من آثارها. أي أن املُوّجهات تعمل على ضمان أن نظام التعليم 
التعليم  والتعايف من األزمة وتقليل مخاطرها، وحتسني تكيف  أثناء األزمة،  ميكنه: احلفاظ على وظائفه األساسية 

ومرونته مع األزمات املستقبلية.

وتتمثل أبعاد اُملوّجهات املستقبلية املقترحة لتخطيط التعليم يف أوقات األزمات يف الدول العربية فيما يلي:

• صانعو السياسة ومتخذو القرار واملخططون

• املعلمون وقادة املدارس والعاملون يف مجال التعليم
• املتعلمون

• برامج التعليم ومناهجه
• بيئة التعلم

• الشراكة املجتمعية والدولية 
وفيما يلي تفصيل هذه األبعاد: 

7.1. 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. ويف 
هذا اإلطار، يتعني إعداد مواد تدريبية وأدلة إرشادية، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وحلقات نقاشية وندوات 

علمية يف هذا النوع من التخطيط.
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التعليم يف  القرار واملخططني فيما يتعلق بتخطيط  حتديد أدوار ومسئوليات واضحة لصانعي السياسة ومتخذي    

أوقات األزمات.

تضم  وإداراتها،  ومديرياتها  التعليم  وزارات  داخل  واألزمات  للطوارئ  التخطيط  وإدارات  وحدات  وتفعيل  تشكيل    

أن  افتراض وتوقع ما ميكن  أوقات األزمات؛ بحيث ميكنهم  التعليم يف  املعدة واملدربة يف ميدان تخطيط  الكفاءات 
يحدث، والتفكير بطريقة (ماذا لو؟) وبناء سيناريوهات مستقبلية بديلة، وتقدير احلاجات (املالية، والبشرية، واملادية)، 
والعقبات  الفرص  التعليم، وحتديد  ووضع أهداف وسياسات واستراتيجيات ومبادرات، وبناء خطط طوارئ لقطاع 
احملتملة التي ميكن أن تساعد أو تعوق التنفيذ، وتقييم مدى كفاية املوارد املالية لتنفيذ اخلدمات والبرامج التعليمية 
والتدخالت املطلوبة، وإعداد املوازنات خلطط التعليم يف أوقات األزمات، وتكوين شراكات والتواصل بشكل واضح 

ومستمر مع كافة األطراف املعنية.

   بناء نظام معلومات كفء وفعال يُنتج معلومات كمية وكيفية كافية عن جميع عناصر نظام التعليم وبيئته احمليطة؛ إذ 
إن املعلومات ضرورية للتخطيط الفعال. 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. ومن األهمية مبكان، توفر املعلومات املتعلقة بالطالب الضعفاء، من أجل تلبية حاجاتهم وتأمني 
حقوقهم خالل األزمة. وهذا يشمل: الطالب من األسر الفقيرة والهشة، والطالب ذوي اإلعاقات الذين قد يجدون 
صعوبة يف التعلم بشكل مستقل، والفتيات الالئي يضطلعن مبسؤوليات رعاية األطفال واملنزل أثناء إغالق املدرسة، 

مما يُحد من تعلمهم.

   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.  
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• 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 مبسئولياتها 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 
واإلنصاف والشمول واملالءمة واملرونة بالتعليم. ويف هذه املرحلة، ينبغي أن يُؤخذ بعني االعتبار أن هناك فرًقا شاسًعا 
بني التعليم عن ُبعد املصمم جيًدا والتعليم الطارئ عن ُبعد أثناء األزمات، ويجب 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.

7.2. املعلمون وقادة املدارس والعاملون يف مجال التعليم

من الواضح اليوم أنه ال يُوجد شيء ُميكن أن يحل محل املعلمني، الذين ال تتمثل وظيفتهم يف تطبيق التقنيات اجلاهزة 
أو الوسائل التعليمية املُعدة سلًفا، ولكن لتولي دورهم بالكامل كُممّكنني للمعرفة وُمرشدين تربويني. لقد أسفرت األزمة 
التى عانى منها التعليم جراء اجلائحة عن بُروز أهمية املعلم ومهنة التعليم، وفرضت متطلبات يتعني توافرها يف املعلم، 

مثل: القدرة على تقدمي التعلم عن بُعد وإجراء االختبارات عن بُعد، والقدرة على العمل يف خضم األزمة.

تفرض األزمة على قطاع التعليم حالة غير مستقرة وغير معتادة، تتطلب تعامًال مغايًرا ملا كان عليه العمل قبل وقوعها، 
وهو ما يستلزم أن يكون املعلمون وقادة املدارس والعاملون يف التعليم على دراية مبقتضيات حالة األزمة وما بعدها. 

القيام  على  بالتعليم  العاملني  وجميع  املدارس  وقادة  املعلمني  قدرة  بها لضمان  القيام  الواجب  اإلجراءات  يلي  فيما 
مبهمتهم يف خضم األزمات املستقبلية:
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املعلمني ودعمهم وضمان سالمتهم  والتعاون مع  واملكانة،  والقيمة  التقدير  واملعلمني مزيد من  التعليم  إيالء مهنة    
ورفاههم حتى يتمكنوا من توفير بيئة تعليمية جيدة، وتوفير الرواتب واحلوافز املالئمة للمعلمني (وجميع العاملني يف 
مجال التعليم) لتجنب تركهم العمل، وتهيئة الظروف التي متنح املعلمني االستقاللية واحلرية واملرونة للعمل بشكل 

تعاوني. 

  إعادة التفكير يف برامج إعداد املعلم قبل ممارسة املهنةTeachers  Pre-Service، وبرامج التنمية املهنية التي تقدم 
جلميع املعلمني وقادة املدارس والعاملني بالتعليم أثناء اخلدمة In-Service Teachers؛ بحيث يتم إيالء االهتمام الكايف 
نهم من التعامل يف خضم األزمات، والتعامل مع التعلم والتقومي عن بُعد، وإجادة العالقة  َكّ المتالك املهارات التي ُمتَ

اإلنسانية بني الطالب واملعلم. 

   تفعيل دور وحدات التدريب واجلودة - بغض النظر عن اختالف املسمى يف بعض الدول العربية - يف تقدمي برامج 
اإللكتروني،  والتعلم  الرقمي،  التحول  تواكب  بالتعليم،  والعاملني  املدارس  وقادة  للمعلمني  مناسبة  مهنية  تنمية 
وإعداد   ،  Flipped Classroom املعكوس  املقلوب/الصف  والفصل   ،  Blended Learning املدمج  التعلم  واستراتيجيات 

. Electronic Exams االختبارات اإللكترونية

   تضمني ُمقرر عن "تخطيط التعليم يف أوقات األزمات" يف جميع برامج إعداد املعلم حتى يكون املعلمون مؤهلني بشكل 
ينبغي أن يتم تدريب املعلمني - قبل  التكيف، والتعايف من األزمات املستقبلية. وعليه  للتأهب، والقدرة على  أفضل 
ممارسة املهنة - يف مرحلة التدريب امليداني (التربية العملية) على كيفية التعامل مع األزمات، وكيفية احملافظة على 

استمرار تعلم الطالب، والتكيف مع تلك األزمات والتعايف منها. 

   تدريب املعلمني أثناء اخلدمة على كيفية التعامل مع األزمات، وكيفية احملافظة على استمرار تعلم الطالب، وعلى 
تقدمي الدعم النفسي واملعنوي للطالب ومساعدتهم على مواجهة آثار األزمات، والتكيف مع تلك األزمات والتعايف 

منها.  

   تضمني ُمقررات عن "التعليم اإللكتروني، والتعلم املدمج، والتعلم عن بُعد، والتقومي اإللكتروني، والتقومي عن بُعد" يف 
العملية  التعليم يف  للتعامل مع هذه األنواع من  املعلم حتى يكون املعلمون مؤهلني بشكل أفضل  جميع برامج إعداد 
التعليمية العادية ويف أوقات األزمات املستقبلية. وعليه ينبغي أن يتم تدريب املعلمني - قبل ممارسة املهنة - يف مرحلة 

التدريب امليداني (التربية العملية) 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.
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للمعلمني، وبناء مجتمعات تعاونية بني املعلمني على املستوى احمللي والوطني وحتى  إنشاء مراكز مصادر تعليمية    
احملتوى  بإعداد  املواد  نفس  معلمو  يقوم  حيث  املراسلة؛  تطبيقات  يف  تعليمية  مجموعات  وإنشاء  الدولي، 
اتصال  قناة  وإنشاء   ،(‘Professional Learning Communities ‘PLC املهنية  التعلم  (مجتمعات  مًعا  واالستراتيجيات 
املعلمني   -  Champions األبطال  بُعد، وحتديد  التعلم عن  أدوات  استخدام  األسئلة حول  لطرح  املعلمني  مع  مباشرة 

أصحاب املبادرات التعليمية، ذوي البصمة الواضحة يف املجتمع املدرسي - وحتفيزهم لدعم األنشطة التعليمية.

   إتاحة الفرصة للمعلمني وقادة املدارس للمشاركة يف عملية ُصنع القرار؛ ألنهم شريك رئيس يف ُصنع مستقبل التعليم.

7.3. 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:

   تدريب الطالب على مهارات التعلم اإللكتروني، والتعلم املُدمج، والفصل املقلوب، والتقومي اإللكتروني، والتقومي عن 
بُعد. 

تلك  لتوثيق  العلمية  والطريقة  املختلفة،  الرقمية  املصادر  املعلومات من  كيفية احلصول على  الطالب على  تدريب    

املصادر.

 Edmodo, Microso� Teams, Google مثل  املختلفة  التعلم  منصات  خالل  من  التعلم  كيفية  على  الطالب  تدريب    

Classroom، وغيرها من منصات التعلم املتاحة لتعظيم الفائدة من التعلم اإللكتروني.

   تدريب الطالب على آليات التعلم الذاتي Self-Learning لتنمية استقاللية التعلم لديهم.

عبر  التعلم  أثناء  وحمايتهم  عليهم،  للحفاظ   Digital Citizenship الرقمية  املواطنة  أساسيات  الطالب على  تدريب    

اإلنترنت. 

   الثقة بالطالب ودعمهم ومتكينهم من التفكير والعمل مًعا، والتأكيد على مشاركتهم على نطاق واسع يف القرارات 
التي تهمهم، وخاصة تلك املتعلقة باملستقبل، وذلك من أجل إحداث التغيير الذي يرغبون يف رؤيته. باإلضافة إلى 

إعطاء الطالب دوًرا رائًدا يف تصميم ُفرص التعلم وُمجتمعات التعلم التي يريدونها.

   دعم املتعلمني يف استخدام حلول التعلم املفتوح والتعلم عن بُعد.

   تثقيف الطالب بشأن األزمات بأنواعها، وتدابير األمان والسالمة واملمارسات الصحية اجليدة. باإلضافة إلى الدعم 
النفسي والعاطفي ملساعدة الطالب على معاجلة مشاعرهم واهتماماتهم أثناء األزمة والتعامل مع آثارها على حياتهم.
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7.4. 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 نظام التعليم، 
تُفضي إلى نقلة نوعية �Paradigm Shi يف العملية التعليمية. وهنا، فليس مقبوالً اإلبقاء على التعليم املدرسي بشكله 
التقليدي، كما أنه ليس مطلوًبا نسفه كليًة واستبداله بالتعليم اإللكتروني، فلكل منهما مميزات وعيوب. كما يتعني 
مراعاة برامج التعليم ومناهجه إلعداد الطالب للتعامل أثناء األزمات. وتُثار هنا أسئلة من قبيل: هل سيكون تعليم 
توظيف  سيتم  هل  التكنولوجيا؟  مع  ليتعاطى  التقليدي  التعليم  تطوير  سيتم  هل  إلكتروني؟  أم  مدمج،  أم  تقليدي، 
التكنولوجيا لتطوير العملية التعليمية وضمان استمراريتها يف أوقات األزمات؟ هل سيتم إيالء االهتمام لتنمية مهارات 
الطالب يف استخدام التكنولوجيا يف التعلم؟ كيف تُكسب العملية التعليمية الطالب آليات التعاطي مع األزمات؟ ومن 
الدروس املستفادة من األزمة التي أسفرت عنها اجلائحة، أن استخدام التكنولوجيا يف التعليم صار أمًرا محورًيا كونها 
وسيلة وليست غاية، 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 يكون الطالب على استعداد ملواجهة 
األزمات والتعامل يف ظلها. بالتالي، تبرز ضرورة ُمواءمة البرامج واملناهج وفق آليات جديدة تتعامل مع التكنولوجيا؛ 
حيث تأكدت أهمية التعليم اإللكتروني والتعلم عن بُعد، مبا يستلزم املُضي ُقدما نحو ترسيخهما يف ُصلب العملية 
أوقات  التعامل يف  وآليات  للمهارات احلياتية  كبرى  أهمية  التعليمية  العملية  إيالء  إلى ضرورة  باإلضافة  التعليمية، 

األزمات. وعليه، يتعني عمل اإلجراءات التالية:

   تدعم برامج التعليم ومناهجه التنمية بعيدة املدى للطالب واملجتمع.
   تضع برامج التعليم ومناهجه أهداًفا مالئمة محلًيا، وحتدد معاييًرا للموارد الالزمة لتحقيق األهداف.
   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،  من  والوقاية  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  االصطناعي يف  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. 
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   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. 

7.5. بيئة التعلم

إن التحول يف بنية نظام التعليم ومحتواه وموارده البشرية، يستلزم مواكبة ذلك يف بيئة التعلم؛ حيث إن جاهزية التعليم 
لالستمرار والتعامل أثناء األزمات، وضمان حق اجلميع يف احلصول على التعليم اجليد يف حاالت األزمات، يحتاج 

كثيًرا من اإلمكانات املادية واملالية التي تُثري بيئة التعلم. ويف سبيل حتقيق ذلك، يتعني عمل اإلجراءات التالية:

   العمل على إحداث حتسن ُمطرد يف جودة عناصر العملية التعليمية؛ بحيث يكون املنتج النهائي لنظام التعليم ذا جودة 
والقيم،  والكفايات،  واملهارات  املعرفة،  للحصول على:  األفراد على فرصة متساوية  أن يحصل جميع  عالية، ويجب 

واالجتاهات.
   توفير التجهيزات واملعدات والتقنيات الرقمية الالزمة للتحول الرقمي يف بيئة التعلم.

التي تسهل االستخدام وإعادة االستخدام بدون تكلفة، وتوفير  التعليمية    انتهاج سياسات الوصول املفتوح للموارد 
تقنيات املصادر احلرة واملفتوحة للمعلمني والطالب، والعمل على تطوير املوارد التعليمية املفتوحة ومنصات التعلم 

الرقمية املفتوحة من قبل السلطات التعليمية مبشاركة حقيقية للمعلمني والطالب واملعنيني بالتعليم. 

   إتاحة االستفادة من بيئة التعلم وممارسة األنشطة للجميع، مع ُمراعاة اعتبارات اإلنصاف والشمول والتنوع. ويتعني 
العمل على التخفيف من التفاوتات االجتماعية والتعليمية عن طريق حتديد أمناط عدم املساواة واالستبعاد يف التعليم 
والتغلب عليها، واتخاذ تدابير ُموَجهة لدعم 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.
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   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.

7.6. الشراكة املجتمعية والدولية

يحتاج التطوير املُراد إجنازه يف نظام التعليم إلى نهج يقوم على الشراكة املجتمعية؛ حيث يلزم تضافر جهود جميع 
بالتعليم،  الوزارات ذات الصلة  والتعليم - كًال من:  التربية  إلى جانب وزارة  التي تضم -  بالتعليم،  املعنية  األطراف 
واملعلمني واملديرين وقادة املدارس واإلداريني ومسئولي التعليم احملليني، ونقابات املعلمني، ومجالس اآلباء واملعلمني، 
احلكومية،  غير  واملنظمات  واحملليني،  واإلقليميني  الدوليني  التنمية  وشركاء  املجتمع،  وقادة  واألسر،  والطالب، 
حتديد  يف  املعنية  األطراف  هذه  جانب  من  النشطة  املشاركة  وُمتثل  اخلاص.  والقطاع  املدني،  املجتمع  ومنظمات 
احلاجات والتخطيط والدعم من أجل تنفيذ تدابير االستجابة والتعايف من األزمات وإعادة البناء يف قطاع التعليم أمًرا 
القيام  ينبغي  وهنا،  أزمة.  أية  ملواجهة  التعليم  نظام  استعداد  يف  تُسهم  األطراف  هذه  مشاركة  أن  كما  أساسًيا. 

باإلجراءات التالية:

اتصال واضحة وضمان  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، 
وُميكن حتويل تلك املبالغ بشكل إلكتروني على احلسابات البنكية ألولياء أمور الطالب - يف حال توفرها - أو إيجاد 

بديل يف حالة عدم توفر حسابات بنكية.
   تعزيز الشفافية واحملاسبية واخلضوع للمساءلة من جانب األطراف املعنية.

ُمساعدة  من  يتمكنوا  األمور حتى  ألولياء  الالزم  الدعم  وتقدمي  واملنزل،  املدرسة  بني  وشراكة حقيقيتني  ثقة  بناء    

األطفال، ومتابعة التعليم املنزلي Home Schooling ، لكي يكونوا أفضل استعداًدا ملواجهة األزمات املستقبلية، وُميكن 
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حتقيق ذلك من خالل تقدمي الندوات، وورش العمل، واملطبوعات لرفع وعي أولياء األمور حول أهمية التعليم املنزلي، 
والتعلم اإللكتروني، والتعلم عن بُعد، وتقدمي الدعم التعليمي والنفسي لألبناء أثناء األزمات، واإلجراءات والتدابير 

الصحية الالزمة للوقاية من األمراض املختلفة.

لة حول كيفية أداء كل نشاط حتى يتمكن أولياء األمور من ُمتابعة أوالدهم.     إنتاج املواد التعليمية مع تعليمات مفَصّ
ووسائل  النصية،  الرسائل  استخدام  وُميكن  أوالدهم.  مع  للدراسة  روتني  األمورلتطوير  أولياء  دعم  إلى  باإلضافة 

التواصل االجتماعي للحفاظ على اتصال وثيق مع أولياء األمور.  
   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 بجميع املعلومات املُتاحة عن األزمة والقرارات واملُبادرات ذات الصلة.

   بناء شراكات مع األطراف املعنية ذات الصلة بالتحول الرقمي يف العملية التعليمية؛ إلمتام هذه العملية. ويتضمن 
والشركات  املدرسية،  الكتب  ومؤلفي  النشر،  ودور  االتصاالت،  ووزراة  والتعليم،  التربية  وزارة  بني  ذلك عقد شراكة 
التعليمية اإللكترونية لتحقيق رقمنة  التكنولوجية، وُمعّدي التطبيقات  لة لشـبكات الهاتـف احملمـول والشركات  املشـِغّ
املناهج لتيسير التعلم اإللكتروني، والتعلم املُدمج، والعمل على توفيـر الدعـم التكنولوجـي للدارسـني الذيـن ليـس لديهـم 
إنترنـت يف املنـزل، وتزويـد الطالب بالهواتـف احملمولـة واألجهـزة اللوحيـة؛ لضمان إدماج الطالب من ذوي الوضع 

االجتماعي واالقتصادي املُنخفض.

   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  لتيسير  الدولي  والتعاون  الشراكة  تعزيز     

وتشجيع شركات التكنولوجيا على االنضمام إلى هذا اجلهد؛ لتعزيز فرص التعلم الرقمي للمعلمني وتشجيع تعاون 
املعلمني خارج احلدود (يف جميع أنحاء العالم). وميكن توظيف ذلك الزخم إلعادة تشكيل املناهج وبيئات التعلم وفًقا 

حلاجات القرن احلادي والعشرين.
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