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المحتوى

لجائحة فیروس كورونا المستجد حول العالمالعام الوضع •
اء لدعم استجابة الیونسكو للوباء وتدابیر معھد الیونسكو لإلحص•

الدول األعضاء
البیانات والمؤشرات المتأثرة باألزمة•
مؤشرات مقترحة لرصد اآلثار والتأثیرات•
اإلقلیمیةالتوقعات •
الوطنیةالتجارب •



19-كوفیدالرصد العالمي إلغالق المدارس بسبب 

1,268,164,088
تلمیذ وطالب متضرر

72.4%
من إجمالي القید

177
یھا فتمإجمالي البلدان التي 

اغالق المدارس

البلدان العربیةطالب وطالبة انقطعوا عن المدارس في 98,857,604



السنوات الدراسیة حول العام

بدء وانتھاء السنة الدراسیة
خالل سنة واحدةمقسمة على سنتین



ینطوي إغالق المدارس على تكالیف اجتماعیة 
واقتصادیة عالیة

صول محدود التالمیذ من األسر الفقیرة، والتالمیذ الذین لدیھم وخاصة بین ، المتقطعالتعلم •
اإلنترنت، والتالمیذ من ذوي صعوبات التعلّم؛إلى التعلیم عبر 

راسة في یساعدون في التعلیم عن بعد أو الدالذین عدم وجود تحضیر مسبق لدى األولیاء •
المحدود؛ذوي التعلیم المنزل، وبشكل خاص األولیاء 

حیث . بعدم عن التعلیحول خاصة أولئك الذین لم یتلقوا تدریبًا ، المعلمینبین االجھاد زیادة •
مألوفة وبحاجة الى جھود ووقت أكبر من المعتاد؛قد تكون موارد التدریس غیر 

صحي، الوقضایا الحجر بالعمل، ، بسبب القضایا المتعلقة بین األولیاء زیادة االجھاد•
منزلي؛واحتمال وقوع حوادث عنف 

قترنة غالبًا ما تكون ماألسرة، بسبب الضغوط على دخل زیادة احتماالت تسرب الطالب •
.بعدبتدني جودة التعلیم عن 



یمالیونسكو آلثر الجائحة في مجال التعلاستجابة 

لجھود السیاسات حول اللتداول بشأن الوزراء افتراضیة على مستوى اجتماعات تنظیم •
اع الوزاري بناًء على نجاح االجتمالمدارس، إلغالق االستجابة المبذولة لبدء وتوسیع نطاق 

مارس؛ 10االفتراضي الذي نظمتھ الیونسكو في 
د والوصول عن بعالتعلّمالدول في توسیع نطاق ممارسات لدعم التحالف العالمي للتعلیم •

. للخطرإلى األطفال والشباب األكثر عرضة 
الرصد

كلیاً أو جزئیاً وعدد الطالب المتضررین؛الرصد العالمي إلغالق المدارس •
البنك الدولي مشترك بین الیونسكو واستبیان : أزمة فیروس كورونا المستجدمتابعة تأثیر •

بعد؛والیونیسف حول استراتیجیات التعلّم عن 
البیاناتمتابعة معھد الیونسكو لإلحصاء حول التأثیر على جمع 

ستراتیجیات أنظمة جمع البیانات الوطنیة واأفضل لتأثر اجتماعات افتراضیة إقلیمیة لفھم •
.ألثار األزماتالبیانات الوطنیة 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition


جائحة اإلحصائیة العربیة بالمكاتبأعمالكیف تأثرت
؟كورونا

(https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf)نسیق األنشطة اإلحصائیةتلجنة : المصدر

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf


جائحة اإلحصائیة العربیة بالمكاتبأعمالكیف تأثرت
؟كورونا

(https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf)نسیق األنشطة اإلحصائیةتلجنة : المصدر

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf


ازل لمنأجھزة الكمبیوتر في ااالنترنت وانتشار مدى 
العربیة؟ 

أجھزة كومبیوتر االتصال باألنترنت
أوروبا 86.5 78.0
األمیركیتین  71.8 65.7
(CIS)رابطة الدول المستقلة  74.2 66.3
البلدان العربیة 57.1 51.9
الھادئآسیا والمحیط  50.9 43.5
أفریقیا 17.8 10.7
العالم 57.0 49.7

الكومبیوترأجھزة/االنترنتفیھاتتوفرالتيالمنازلنسبة

)  استنادا لتقدیرات االتحاد الدولي لالتصاالت(نسیق األنشطة اإلحصائیةتلجنة : المصدر
(https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf)

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf


ازل لمنأجھزة الكمبیوتر في ااالنترنت وانتشار مدى 
العربیة؟ 

)  لتقدیرات االتحاد الدولي لالتصاالتاستنادا(نسیق األنشطة اإلحصائیةتلجنة : المصدر
(https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf)

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa.pdf


كورونا؟ ما ھي وكیف تتأثر المؤشرات بأزمة 

یجب إعادة النظر في بعض ،فیروس كورونالرصد آثار وتأثیرات أزمة 
:المؤشرات لفھم أفضل

؟األزمةما الذي تغیر في تقدیم التعلیم منذ بدء •
تخدام طرق كیفیة رصد التعلّم مع إغالق المدارس حیث یتم تقدیم التعلیم باس•

بدیلة توجب تحدیات جدیدة؟
؟واإلنصاف في التعلّمتؤثر ھذه التغییرات على التعلّمكیف •
بطریقة فعلیة؟عن بعد یشارك في التعلیم من الذي •
دون تعلّم؟من الذي یشارك في التعلیم عن بعد •
من الممكن أن تتأثر التي ھدف التنمیة المستدامة الرابعما ھي مؤشرات •

بالظروف والتحدیات المستجدة؟



مراجعة مؤشرات ھدف التنمیة المستدامة الرابع في
د األزمةضوء التغییرات المتوقعة في أنظمة التعلیم بع

المحتملةالقضایا  المؤشر

رصد المشاركین في عملیة التعلّم عن بعد  ءة اكتساب الحد األدنى من الكفا
في التعلّم 4.1.1

یر إعادة تحدید معاییر لقیاس المشاركة في التعلیم غ
النظامي، والتعلیم عبر اإلنترنت، وتعلیم المنازل یب المشاركة في التعلیم والتدر

النظامي وغیر النظامي مدرسیةبمثابة سنةالفترة الزمنیة التي یمكن احتسابھا4.3.1
رنتاعتماد المعلمین والمدربین والمشرفین عبر اإلنت



مراجعة مؤشرات ھدف التنمیة المستدامة الرابع في
د األزمةضوء التغییرات المتوقعة في أنظمة التعلیم بع

المحتملةالقضایا  المؤشر
مل في إن العدالة الرقمیة ھي قضیة لم یتم تطویرھا بالكا
القضایا التعلیم األساسي، ولكن یبدو أن الفقر والجنس من
وناالرئیسیة التي یجب معالجتھا في عالم ما بعد كور

مؤشرات اإلنصاف 4.5.1

-أزمة كوفیدالسؤال األساسي حول ھذا المؤشر في بیئة ما بعد
المعلم؟ھي المھارات التي ینبغي أن تتوفر لدىما: ھو19

الحد المعلمون الذین یتوفر لدیھم
األدنى من المؤھالت المطلوبة 4.c.1



ما ھي البیانات المطلوبة لتعلم الدروس من األزمة 
ة؟وللتحضیر بشكل أفضل لألزمة التالیالحالیة، 

ثیر إغالق الموجھة لرصد تألدعم سیاسات االستجابة والتدابیر البیانات الالزمة •
.المدارس على التعلّم وفعالیة استجابات سیاسة التعلیم

:سیاسیةأبعاد / مجاالت 6•
إغالق المدارس وإعادة فتحھارصد عملیة 1.
استراتیجیات التعلّم عن بعدنشر مراقبة 2.
عملیات االتصال والعوامل المرتبطة بھا3.
التأثیر على تحصیل التعلّم4.
األثر االجتماعي واالقتصادي5.
والفتیات نتیجة للحجرالفتیان المختلفة على التأثیرات 6.



لوبةالبیانات المط: االستجابة والقیاسسیاسات دعم 

:تعلیمالبیانات الالزمة لرصد تأثیر إغالق المدارس على التعلّم وفعالیة استجابات سیاسة ال•
عملیة إغالق المدارس وإعادة فتحھارصد -1

المستوى الوطني أو دون الوطنيعملیات إغالق المدارس وإعادة فتحھا على حالة •
المتأثرینعدد المعلمین •

استراتیجیات التعلم عن بعدمراقبة نشر -2
...)عبر اإلنترنت ، والتلفزیون ، والرادیو (أنظمة توصیل التعلیم عن بعد واتساق نوع •

عملیات االتصال والعوامل المرتبطة بھا-3
فزیون أو الطالب الذین یمكنھم الوصول إلى اإلنترنت أو الھاتف المحمول أو الھاتف الثابت أو التل/ األسر •

...الرادیو 
على تحصیل التعلّمالتأثیر -4
انفصال التالمیذ والتسرب المدرسي•
االجتماعي واالقتصادياألثر -5

عدد األطفال المستفیدین من برامج التغذیة المدرسیة•
في الوقت المحددیستلموا مرتباتھم عدد المدرسین أو غیرھم من موظفي الدعم الذین لم •

التأثیرات المختلفة على الفتیان والفتیات نتیجة للحجر-6



ما ھي البیانات المطلوبة بشكل عاجل للتخطیط 
للطوارئ؟

المؤشرات المرتبطة المجاالت واألبعاد السیاسیة

إغالق المدارس
رصد عملیة إغالق المدارس وإعادة فتحھا

الطالب الذین ال یذھبون إلى المدرسة
ترة عدم وصول الطالب إلى التعلیم عن بعد خالل ف

إغالق المدارس
بب المعلمون العاطلون عن العمل ومنقطعو األجر بسمراقبة نشر استراتیجیات التعلّم عن بعد

د لحاالت المعلمین العاملین بعقو(حاالت اإلغالق 
)منخفضة الجودة

األطفال الذین ال یتلقون وجبات: تغذیة الطالب
مدرسیة األثر االجتماعي واالقتصادي



التعلیمتأثیر أزمة كورونا على مؤشرات مقترحة لرصد 
)التفصیل حسب الخصائص المختلفة، حینما أمكنمع (

ن التعلیم تحت عن بعد، وفي التعلیم المنزلي والذین یتابعوالتعلّمأعداد ونسب التالمیذ في برامج •
إشراف مدرسین خصوصیین؛

المدارس؛یعودون إلى المدرسة بمجرد إعادة فتح الذین التالمیذونسب أعداد •
عن بعد في لّممحطات الرادیو والبرامج التلفزیونیة والمنصات عبر اإلنترنت التي تبث برامج التع•

الطوارئ؛حاالت 
المدارس؛إغالق تعلّمھم أثناء الذین تم تقییم ونسب األطفال أعداد •
المدارس؛خسارة التعلّم أثناء إغالق تقییم •
المواد لھم الذین تم توفیرأو / وعن بعد على استخدام طرق التعلّمالمدربین ونسب المعلمین أعداد •

بعد؛عن التعلّملدعم 
اإلغالق؛لم أثناء للتخفیف من فقدان التعسریعة عند العودة الى المدارس  تم تدریبھم على تقدیم برامج •
التعلّموى اآللیات المعتمدة الطالعھم على محتخالل حیث تم الوصول لألولیاء من عدد ونسبة البلدان •

.التدریسعن بعد وطرق 



توإعداد المؤشراالبیانات حول جمع أسئلة أساسیة 

الوطنیة لجمع بیانات التعلیماألسالیب -1
جمع البیانات التي تأثرت نتیجة لھذه الجائحةأنشطة •
الى باإلضافة) الطالب والمعلمین(الموضوعة لجمع البیانات األساسیة المعتادة الخطط •

ن المعلومات حول إغالق المدارس أو التغییرات والتعلم من المنزل مع أولیاء األمور الذی
في كثیر من األحیان یتولون دور المعلم

حة كورونا على بتطویر أسالیب جدیدة لجمع البیانات لتتبع ورصد تأثیر جائھل تقوم البلدان -2
التعلیم؟ 

السریع للقضایا التي یتعین حلھا التقییم •
المستخدمة للرصد؟ھي المؤشرات ما •
ما ھي البیانات التي یتم جمعھا ومدى تكرار عملیة الجمع•

فیة التي تتطلب جمع بیانات إضاوالمواضیعيھي المؤشرات في إطار المؤشرات العالمي ما 
للرصد واإلبالغ بشكل مالئم؟
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