
   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ي حالة من اإلحباط والركود". "أثناء إغالق المدارس، وجدنا 
)طالب ثانوي، مويسو، شمال كيفو،  أنفسنا ف 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية( 

دون تعليم ... ونحن قلقون بشأن مستقبلهم وما سيحدث لهم."  من "هناك خطر من بقاء األطفال 
  )أحد اآلباء، صور، لبنان(

 مقدمة

ي تم التوصل إليها من خالل دراسة شملت ثالث  
يعرض هذا الملخص النتائج األساسية والتوصيات المقدمة للعمل بموجبها والت 

ي التعليم   19-"ماذا سيحدث ألطفالنا؟": تأثير إغالق المدارس بسبب جائحة كوفيد دول بعنوان  
عىل حماية الطفل وعدم المساواة ف 

ي ثالثة سياقات إنسانية. 
 1ف 

سعت الدراسة إىل فهم تجارب وتصورات األطفال واألرس ومجتمعات الرعاية أثناء إغالق 

ي كولومبيا وجمهورية  19-المدارس بسبب جائحة كوفيد
ي ثالثة سياقات إنسانية ف 

ف 

الكونغو الديمقراطية ولبنان. استمع فريق البحث إىل أصوات األطفال واألرس والمعلمير  

: وأفراد المجتمع الذين  ي التعليم  أجابوا عىل السؤال التاىلي
 
"ما هي أوجه عدم المساواة ف

ي تضخمت  
ي تواجه حماية الطفل وعوامل الحماية والنتائج السلبية الت 

والمخاطر الت 

ي السياقات اإلنسانية أثناء جائحة كوفيد 
 
  "؟19-نتيجة إلغالق المدارس ف

 

 

 ملخص جهود المنارصة 

ثير  اغالق المدارس أت: ؟طفالنا ماذا سيحدث أل 
عىلي حمايه الطفل و  19 -كوفيدة  بسبب جائح

ي ثالثه سياقات انساني
ي التعليم ف 

   . هعدم المساواه ف 
 توصيات للعمل 
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 خلفية

منظمة  2020مارس  آذار/   11بتاري    خ   أعلنت  وس كوفيد،  فير تصنيف  العالمية  عالمية.   19-الصحة  لذلك،    2جائحة   
ً
واستجابة

وس. تقدر منظمة األمم  ي جميع أنحاء العالم خطوة غير مسبوقة بإغالق جميع المدارس للحد من انتشار الفير
اتخذت الحكومات ف 

بية والعلم والثقافة )اليونسكو( أن إغالق المدارس أثر عىل ما يقر  ي    1.6ب من  المتحدة للي 
استجابت    3دولة.   169مليار تلميذ ف 

نت، لكن هذه األساليب  الحكومات لعمليات إغالق المدارس من خالل اعتماد التعلم عن بعد، وخاصة أساليب التعليم عير اإلني 

اضية لم تصل إىل معظم األطفال،   نت  مليار طالب ليس لديهم ات  1.6مليار من أصل   1.3حيث أن ما يقرب من  االفي  صال باإلنت 

نت سجلت   ي يحتاجون إليها من أجل التعلم، كما أن معرفة استخدام اإلنت 
ي منازلهم خارج المدرسة وال يمتلكون األجهزة الت 

 
ف

ي سياقات إنسانية من بير  الفئات     4بير  الطالب والمعلمير  وأولياء األمور.   مستويات منخفضة للغاية
كان األطفال الذين يعيشون ف 

ي كانت  
أدى   6   5احتمالية وصولها إىل التعليم الرقمي هي األقل، وغالًبا ما أدت األزمات األخرى إىل إطالة أمد إغالق المدارس. الت 

ي السياقات اإلنسانية، وأدى إىل  
 
ي كانت قائمة بالفعل ف

ا إىل تضخيم أزمة التعلم والوصول إىل المدارس الت 
ً
إغالق المدارس أيض

ي المدارس. حرمان األطفال من خدمات ال
 
ي غالًبا ما تكون متوفرة ف

 عن ذلك، لم ُيعرف إال القليل عن معاناة   حماية الت 
ً
وفضًل

ي السياقات اإلنسانية من إغالق المدارس بسبب جائحة كوفيد
الدراسة تهدف  والتعلم عن بعد، وهذه  19-األطفال الذين يعيشون ف 

 .إىل معالجة هذه الفجوة

 منهجية البحث 

جريت هذه 
ُ
ي ثالث دول من أجل تحقيق هدفها وغرضهاأ

ي سياقات إنسانية ف 
 .الدراسة ذات التوجه العمىلي ف 

هدف 
 البحث

 األطفال من تأثير إغالق المدارس
عىل حمايتهم ورفاههم وعدم المساواة    19- بسبب جائحة كوفيد فهم كيف عان 

ي التعليم
 .ف 

ي  ضمان أن تكون وجهات نظر األطفال ورفاههم   الغرض
ي قلب عمليات صنع القرار والتخطيط المتصلة بتفش 

الشامل ف 
ي  األمراض المعدية

ي السياقات اإلنسانية، وال سيما ف 
 .ما يتعلق بإغالق المدارس وإعادة فتحها ف 

تبادل المشاركون تجارب  هم ووجهات نظرهم   منهجية نوعية وتشاركية تتمحور حول الطفل بقيادة محلية. استخدمت الدراسة 

ي 
ي   ؛وناقشوا كيف يمكن تحسير  االستجابات المستقبلية ،ما يتعلق بإغالق المدارس والتعلم عن بعد  ف 

ي البحث ف 
كاء ف  وعمل الش 

ي موقعير  إىل
ي استهدفتها الدراسة مًعا من أجل تطوير أدوات جمع البيانات إلجراء البحوث ف 

أربعة مواقع  كل دولة من الدول الت 

اك ما مجموعه  ي كل بلد، مع إرس 
ا )انظر الشكل رقم  783ميدانية ف 

ً
البيانات وتحليلها عىل   تفري    غ(. تم 1والجدول رقم  1مشارك

كاءالالمستوى القطري من قبل  ي  ش 
. ُعقدت  المتقاطعةالمواضيع  حسبتحليلها تم ثم  ،البحث ف  من قبل فريق البحث العالمي

ي كل سياق هذه البيانات  تحقق من صحةورش عمل للبعد ذلك 
الحصول عىل   من السياقات من أجل مع األطفال والكبار ف 

 .بموجبها لعملالمطلوب اعىل التحليل والتوصيات  المالحظات والتعليقات 

 

 

 

 

 

 

 

  

ُهج المالئمة لألطفال أنشطة تأملية تشاركية: . 1الشكل رقم 
ُ
يشارك طالب المرحلة االبتدائية  -"حديقة الحياة" )إىل اليسار( رسمة  تضمنت الن

ي عىل شكل ن
( "جدول زمت  ي إغالق المدارس والدعم الذي تلقوه وآمالهم وأفكارهم المتعلقة بالمستقبل. )إىل اليمير 

ي كولومبيا تجربتهم ف 
  -هر" ف 

ي مويسو تجربتهم قبل وأثناء وبعد إغالق المدارس بسبب
 . ١٩-جائحة كوفيد صّور طالب المرحلة الثانوية ف 
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ي الدراسة حسب . 1 رقم الجدول
 والبل  النهج المستخدمعدد المشاركير  ف 

جمهورية الكونغو  كولومبيا  ومجموعة المشاركي    النهج
 الديمقراطية 

 اإلجماىلي  لبنان 

 187 107 24 56 ورش عمل: طالب مدارس ابتدائية 

 103 30 23 50 ورش عمل: طالب مدارس ثانوية

 38 7 22 9 (19-األطفال المتشبير  من الدراسة )قبل جائحة كوفيد

 :  102 57 24 21   أولياء أمور مناقشات مجموعات تركير 

 :  81 30 24 27 الجهات المعنية بالتعليم مناقشات مجموعات تركير 

 : ي مناقشات مجموعات تركير 
 56 16 24 16 غير حكومية اتمنظم –الخدمة االجتماعية  العاملير  ف 

 : ي مناقشات مجموعات تركير 
 43 - 23 20 ات الحكوم –الخدمة االجتماعية  العاملير  ف 

ي و الجهات التعليمية و   أولياء األمور و استبيانات: األطفال 
 115 - 60 55 الخدمة االجتماعية العاملير  ف 

ي 
 المحىلي ودون الوطت 

 44 11 16 17 مقابالت مع مصادر المعلومات الرئيسيير  عىل المستويير 

 عىل المستوى الدوىلي 
 14 - - - مقابالت مع مصادر المعلومات الرئيسيير 

 783 258 240 271 إجماىلي عدد المشاركي   

 المنارصة

وع إىل توجيه عملية تطوير السياسات واإلرشادات من أجل دعم عملية صنع  وع، يهدف المش  ي الغرض من المش 
كما ذكرنا ف 

ي تركز عىل الطفل 
ي  القرار الت 

ي األمراض المعدية ف 
والمتعلقة بإغالق المدارس ورفاه الطفل الشامل وحمايته أثناء حاالت تفش 

ي البحث مجموعات استشارية . ولتحقيقوبعدها  السياقات اإلنسانية
كاء ف  لتقديم االستشارات المتعلقة   هذه الغاية، شكل الش 

ي  7بالمنارصة
وع البحت  ي بداية المش 

ي كل بلد ف 
ي  المنارصةعزيز جهود من البلدان المستهدفة من أجل تف 

عىل المستوى الوطت 

 .عىل المستوى العالمي  المنارصةأساس  ووضع

غلقت المدرس، علمنا أن بعضهم تزوج بينما انضم آخرون  
ُ
ا ولكن عندما أ

ً
"]عندما[ كنا مع زمالئنا، كنا ندرس جيد

الجماعا الواحد  إىل  الفصل  ي 
الطالب ف  إذا كان عدد  المدرسة،  عيد فتح 

ُ
أ المسلحة. وعندما  طالًبا، فقد   32ت 

 )طالب مدرسة ثانوية، مويسو، جمهورية الكونغو الديمقراطية(" . انخفض هذا العدد 

الرئيسية  االستنتاجات  

 ملخص االستنتاجات والنتائج الرئيسية . 2الجدول رقم 

  النتائج االستنتاجات

. تسبب إغالق المدارس 1
ي زيادة 

والتعلم عن بعد ف 
ي النتائج السلبية  

ة ف  كبير
ألطفال االمتعلقة بحماية 

وأولياء أمورهم والمعلمير   
ومجتمعات الرعاية من  
خالل مضاعفة المخاطر  
القائمة وخلق مخاطر  

 جديدة. 

ا  ●
ً
عان  المعلمون من ضعف  و  ،أصبح أفراد المجتمع أقل قدرة عىل دعم األطفال وأصبحت المجتمعات أقل أمان

 .صحتهم النفسية والجسدية ومن ضعف رفاههم الماىلي 

وأثرت عىل   همألطفالاألساسية حتياجات اال تلبية  قدرتهم عىل حالت دونر عقبات جديدة واجه أولياء األمو  ●
 .ألفراد األرسة النفسيةالتماسك األرسي والصحة 

فيهية وازدادتاألطفال من فقدان العالقات  عان   ● ي واجهتها  تحدياتال والفرص الي 
حاالت و  النفسيةالصحة  الت 

حمل المراهقات والزواج المبكر  حاالت و  واستغاللهم وممارسة العنف ضدهم وإهمالهمإساءة معاملة األطفال 
ي الجماعات المسلحة

ي ذلك التجنيد ف 
 .وعمالة األطفال وأسوأ أشكال العمل، بما ف 

ايدة و الذين كانوا معرضير  للخطر قبل الجائحة كانوا األطفال  ●   نتائج سلبيةاألكي  عرضة لمواجهة مخاطر مي  
 تتعلق بحمايتهم. 
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  النتائج االستنتاجات

أدى إغالق المدارس إىل   .2
تقويض رفاه األطفال  

وتقويض عوامل الحماية 
 .القائمة

اتيجيات تأقلم متنوعة للشعور بالرضا ودعم بعضهم البعض لكنهم   ● استخدم األطفال واألرس والمجتمعات اسي 
 .كانوا بحاجة إىل المزيد من الدعم والموارد

ي ذلك الهوايات والضحك والرياضة واللعب ومساعدة  ●
استخدم األطفال آليات التأقلم لدعم رفاههم، بما ف 

وتوكوالت المتصلة بجائحة كوفيد  .19- اآلخرين والعالقات األرسية والير

ي المجتمع تعزيز رفاه األطفال أثناء عمليات ا ●
إلغالق، حاول أولياء األمور واألقارب والمعلمون والجهات الفاعلة ف 

 .للوفاء بالواجبات المتعلقة بالرعاية لكنهم كانوا بحاجة إىل مزيد من الموارد 

لم تقدم الوزارات الحكومية والوكاالت اإلنسانية الحماية لألطفال ولم تقدم الدعم لحماية الطفل ورفاهه بشكل   ●
هذه الوزارات الحكومية والوكاالت   كاٍف، علًما بأنه من واجبها األساسي رعاية األطفال. يرجع ذلك جزئًيا إىل أن

ي األمراض
 .المعدية عىل هذا النطاق اإلنسانية لم تكن متأهبة ومستعدة لالستجابة لتفش 

أدى إغالق المدارس   .3
ي أساليب التعلم عن 

وتبت 
بعد إىل زيادة نتائج التعلم 

 .السلبية

 .قلة قليلة من األطفال الذين شملتهم هذه الدراسة تمكنوا من الوصول إىل التعلم عن بعد ●

 للتوتر بالنسبة للطالب وألولياء األمور عىل حد سواء ●
ً
ي مصدًرا هائًل

 .مثلت مسؤولية التعلم الذان 

اجع التنموي وخسارة االستثمار  ساهم ● ي التعلم والي 
ي فقدان فرص التعلم ونقص التقدم ف 

إغالق المدارس ف 
ي التعليم و 

ي واألمل ف 
 .التشب من المدرسةساهم ف 

. أدى إغالق المدارس  4
تفاقم  والتعلم عن بعد إىل 

ي التعليم 
عدم المساواة ف 

وكذلك خلق تفاوتات 
ا
ً
 .أوسع نطاق

ي التعليم وأوجه عدم المساواة األوسع، مما أثر عىل وصول األطفال إىل التعليم  زادت  ●
مستويات عدم المساواة ف 

 .عن بعد وبالتاىلي عىل قدرتهم عىل التعلم

 لاألطفال الذين كانوا األكي  عرضة  ت فئةشمل ●
ً
من ذوي اإلعاقة  عدم المساواة ونتائج التعلم السلبية أطفال

 
ً
  وأطفال

ً
ي لبنان وأطفال

 نزحوا داخلًيا  سوريير  الجئير  ف 
ً
ي جمهورية الكونغو  من الألبينو أو  وأطفال

سكان األصليير  ف 
 
ً
  الديمقراطية وأطفال

ً
ي كولومبيا و / أو أطفال

ويليير  ف  ي مستوطنات غير رسمية أو مناطق حدودية أو   في  
يعيشون ف 

ي كولومبياريفية 
 .ف 

●  
ُ
 عيد فتح المدارس، كانت هناك مجموعات من األطفال عندما أ

 
ا   تممن قل ً إىل المقاعد  احتمالية عودتهم كثير

ي تعلمهم و  يتأخروا ومن المرجح أن  ،الدراسية
ة من إعادة فتح أن يكونوا ف  ة وجير  أكي  عرضة للتشب بعد في 

ي التعليمعن ط المدارس والعودة إليها  إعادة فتحمرحلة كشفت لقد  المدارس. 
 .بقة جديدة من عدم المساواة ف 

ب إغالق المدارس  5 . صعَّ
ي الخدمة  

عىل العاملير  ف 
االجتماعية القيام 

 .بوظائفهم

ي الخدمة االجتماعية بتكييف طرق لتحديد الحاالت ومتابعتها، ولكن هذا يتم عادة خارج نظام  ●
قام العاملون ف 

، عىل سبيل المثال من خالل معلم أو فرد رعاية آخر يتحمل مسؤولية مساعدة الطفل أو  حماية الطفل الرسمي
هم من المساعدين المهنيير  لم يكن لديه م غالًبا معرفة كافية بما يجب القيام به أو األرسة. لكن المعلمير  وغير

 .ماخطر معرفة وجود بكيفية االستجابة بمجرد  

ي لم يتوفر سوى عدد  ●
 .قليل من األدلة عىل تنفيذ آليات استجابة وطنية عىل المستوى المحىلي أو دون الوطت 

نت أو الهواتف  تتوفر هذه الدراسة لم  الذين شملتهمأن معظم األطفال إىل نظًرا  ● لديهم إمكانية الوصول إىل اإلني 
ي الخدمة االجتماعية، سواء عن ُبعد  

ي الدراسة عن تفاعل محدود مع العاملير  ف 
المحمولة، فقد أبلغ المشاركون ف 

 .وجًها لوجهأو 

ي حالة وجود خطوط مساعدة، لم يكن األطفال والعائالت يعرفون رقم االتصال أو لم يتمكنوا من  ●
حت  ف 

 .التصاللالستخدامه  هاتف الحصول عىل

بسبب نقص وسائل النقل والخوف من بشكل أكير تم تقييد استخدام الخدمات الحالية واالستفادة منها  ●
وس، أو   ي الخدمات أو األنظمة الحكومية الفير

ي حالة الالجئير   - انعدام الثقة ف 
 .ال سيما ف 

 

غلقت المدارس، ازداد  "
ُ
األطفال وتعمق، مثل: ليس لدي جهاز كمبيوتر   قلقعندما وصلنا الوباء وأ

ي ضياع العام  دفع تكلفة  و   لتصوير دروسي وال أمتلك نقوًدا    لحضور الدرس
تغطية الشبكة، وهذا يعت 

  ". مصادر ضغط لألطفال تشكل الدراسي بحيث أصبحت الظروف

، مصدر معلومات ) ي الخدمةأحد رئيشي
  ( االجتماعية، بوغوتا، كولومبيا العاملير  ف 
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 ما سبب أهمية هذه المسألة؟ 

ي تؤثر عىل األطفال والشباب الضعفاء   19-جائحة كوفيد أدى إغالق المدارس بسبب
إىل جعل التفاوتات الهيكلية والمنهجية الت 

ات مطولة وازدادت التحديات  ، وقد تفاقمت عمليات إغالق المدارس لفي   وضوًحا وأسوأ بكثير
ي السياقات اإلنسانية أكي 

ف 

ي والتحديات االقتصاديةالمتعلقة بالتعلم عن بعد بسبب اآلثار الثانوية للوباء، مثل خسارة الوظائف 
 .وانعدام األمن الغذان 

ي خلفها إغالق  
ي التعليم وجًها لوجه، إال أنه لم يتم إيجاد حل لآلثار السلبية الت 

وعىل الرغم من عودة الطالب إىل المدارس لتلق 

ع وعمالة األطفال(. يحتاج  المدارس والتعلم عن بعد )عىل سبيل المثال التشب من المدرسة وزواج األطفال والوقت الدراسي الضائ

ي للتغلب عىل  
ي السياقات اإلنسانية، إىل دعم إضاف 

ًرا من إغالق المدارس ف  األطفال، وخاصة من تم تحديدهم عىل أنهم األكي  تض 

ي ال تزال قائمة بسبب إغالق المدارس والتعليم عن ُبعد خالل
ي هذا السياق،  19-جائحة كوفيد القيود وأوجه القصور الت 

نه  فإ. وف 

( وضع سياسات وإرشادات  2، و 19-( دعم األطفال األكتر تأثًرا بإغالق المدارس بسبب جائحة كوفيد1توجد حاجة ملحة إىل 

ي ما يتعلق بإغالق المدارس ورفاه الطفل الشامل وحمايته أثناء و بعد
 
ي تركز عىل الطفل ف

ي   لدعم عملية صنع القرار الت 
تفش 

ي  األمراض المعدية
 
 .السياقات اإلنسانيةف

ه بالشكل صحيح أثناء الوباء.""  أبسط حق من حقوق الطفل هو التعليم الذي لم يتم توفير

 (أم سورية، عرسال، لبنان)

 توصيات للعمل  

ي المدرسة  "
ي سياق طفل ما ف 

ي الحماية ف 
ي التعليم ]أثناء الجائحة[ لكنهم ال يفكرون ف 

يفكر الناس ف 

... ال توجد خطة عمل لالستجابة الحتياجات الدعم النفشي واالجتماعي عىل المستوى المحىلي 

ي نتيجة للوباء،"  
 واإلقليمي والوطت 

، غوما، جمهورية الكونغو الديم )  (قراطيةمصدر معلومات رئيشي

ي اتفاقية األمم المت
ي توصلت إليها هذه الدراسة، كما تستند إىل المبادئ األساسية الواردة ف 

حدة  تستند التوصيات التالية إىل النتائج الت 

ي حاالت الطوارئ والمعايير الدنيا لحماية الطفل 
كة لوكاالت التعليم ف  ي  لحقوق الطفل ومعايير الحد األدن  للتعليم للشبكة المشي 

ف 

 . ي
ي تمت دراستها ولكن قد تكون    8العمل اإلنسان 

ي تم التوصل إليها من السياقات اإلنسانية الت 
وتستجيب هذه التوصيات للنتائج الت 

. لالطالع عىل كامل التوصيات التفصيلية، راجع تقرير البحث الكامل  ي الخدمة     9ذات صلة أكير
والتقرير الذي يركز عىل العاملير  ف 

 . 10االجتماعية

لوكاالت اإلنسانية وهياكل تنسيق الشؤون اإلنسانية توصيات للحكومات وا  

ي السياقات اإلنسانية، تتحمل الوكاالت الحكومية ومؤسسات األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية واجب رعاية األطفال واألرس.  
ف 

 :نوصي بأن تقوم هذه الجهات بما يىلي 

ي أقىص الظروف .1
 
 .عندما يتم استنفاد جميع الخيارات األخرى أغلقوا المدارس فقط ف

ي ما يتعلق بالتعليم والحماية االستعداداستخدموا األدلة لتعزيز  .2
ي األمراض المعدية، والمتمحورة حول الطفل ف 

 .لتفش 

ي هياكل صنع  1تجاه األطفال واألرس والمجتمعات من خالل )  المساءلةاضمنوا   .3
( آليات ردود الفعل الشفافة المتضمنة ف 

، و )ا ي الحكم المحىلي
ي األمراض  2لقرار ف 

ي تخطيط وتنفيذ جهود االستجابة للطوارئ المتصلة بتفش 
ك ف  ( اتخاذ القرار المشي 

 .المعدية

ي مدرسة ابتدائية، كولومبيا(دعوا األطفال يعيشون طفولتهم." "
  )معلمة ف 
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واالستجابة المعدية  األمراض  ي 
لتفش  واالستعداد  للتأهب  المبذولة  الموضوعة والجهود  الخطط  ي 

الحكومات  ف  يجب عىل  لها، 

ي الشؤون اإلنسانية
 :ومنسق 

ي  يقعون  التأكد من أن وجهات نظر األطفال ورفاههم الشامل   •
ات تفش  ي قلب عمليات صنع القرار والتخطيط خالل في 

ف 
توفير فرص مفيدة لألطفال والشباب ومقدمي الرعاية لمشاركة مدخالتهم ومساهماتهم المتعلقة  من  ، و يةاألمراض المعد

 .بإغالق المدارس وإعادة فتحها
ي تحقق  ية  توفير الخدمات األساس •

ي ذلك خدمات الصحة النفسية والدعم النفشي  الت 
، بما ف  رفاه الطالب واألرس والمعلمير 

ي تقودها الحكومة
 . 11واالجتماعي وبرامج التغذية لألطفال وبرامج الحماية االجتماعية لألطفال واألرس الت 

ا  •
ً
أيض انظر   ، ي

العالمي والوطت  المستويير   العامة عىل  الصحة  )أي إرشادات  العامة  الصحة  بروتوكوالت  التأكد من استيفاء 
 (. جل عودة آمنة إىل المدرسةإرشادات حول الصحة العامة المطلوبة من أ

ي الخدمة االجتماعية عىل أنهم "عمال أساسيون والعاملير  تعامل مع المعلمير  ال •
 ."ف 

  12والنظافة. وموارد المياه والضف الصحي ة التعلم ومعدات الحماية الشخصي بلوازمتزويد الطالب والمدارس  •
ي التعليم والصحة ألغراض التأهبالرعاية االجتماعية و   ةتنسيق أفضل بير  وزار وجود  ضمان   •

واستمرارية    واالستعداد   وزارن 
ي حالة يالرعاية والتك

 .القيود األخرى عىل الحركةفرض و  تعطيل المدارسيف المناسب للخدمات ف 
)عىل سبيل المثال، بدعم من مجموعات الطوارئ  ةر محوريو أمهي تنسيق الجهود لضمان أن األطفال وحمايتهم ورفاههم  •

 (. العالمية ومجموعات الحماية الفرعية
و  • المدرسية تعبئة  والنوادي  والشباب  األطفال  مجموعات  ذلك  ي 

ف  بما  المجتمعية،  والشبكات  المجموعات  حشد 
ي جهود التأه

ي تركز عىل اإلعاقة ف 
ي األمراض  ب  والمجموعات النسائية ومجموعات الالجئير  والمنظمات الت 

واالستعداد لتفش 
اكلها  واالستجابةالمعدية   ي   هذه المجموعات والمنظمات  ، وإرس 

ي صنع القرار ف 
ي    ف 

ما يتعلق بنهج التعليم وحماية الطفل ف 
ي األمراض المعدية خططال

 .المتعلقة بتفش 

 توصيات للمجتمعات والمدارس 

 .جهود وتعزيزهاالو  هذه المعرفةيجب البناء عىل ، و ل الممكنةتفهم المجتمعات والمدارس احتياجاتها ولديها رؤى حول الحلو 

ي    تطوير أو تعزيز منصات التنسيق بي   المنظمات غت  الحكومية .1
ي تجمع الجهات الفاعلة ف 

لقطاع التعليم والحماية الت 
ي ذلك 

، بما ف  ي
 .المجموعات والشبكات الشبابيةالمجتمع المدن 

ي إنشاء "لجنة  ة ينظر مديرو المدارس، بدعم من وزار  .2
ي مدلال التعليم، ف 

  ستعداد التأهب واال  رسهم لدعم استجابة للطوارئ" ف 
ي األمراض المعدية

 .واالستجابة لها لتفش 
ي من غير المرجح أن تعود إىل المدرسة خالل .3

ي األمراض المعدية يحدد المعلمون مجموعات الطالب الت 
أشكال   وكذلك تفش 

ي سيحتاجون إليها لضمان سالمتهم وتعلمهم 
 .الدعم الت 

ي يستخدمها األطفال واألرس والمجتمعات والبناء عليها تحديد  .4
اتيجيات الت  ليس فقط للبقاء عىل قيد الحياة ولكن  االست 

ا لتعزيز حمايتهم وحماية اآلخرين ورفاههم أثناء إغالق المدارس 
ً
  .أيض

 تعليم عادل 
 توفر التعليم 

 توفر إمكانية
للتعليم الوصول   

 القدرة عىل
 المشاركة
 والتعلم 

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/safe-back-to-school-public-health-guidance/
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 .هنااالجتماعية في الخدمة  على العاملينالق المدارس وتقرير خاص بتأثير إغ هناالكامل نظر التقرير أ 1

ي  2
ا ف 
ً
/   30أعلنت منظمة الصحة العالمية سابق ي

ا دولًياهو  19- أن كوفيد  2020يناير كانون الثان 
ً
 .حالة طوارئ صحية عامة تثير قلق

" ،اليونسكو  3 ي
ي  ت الزيارة، تم"التعليم: من االضطراب إىل التعاف 

 .2022أبريل نيسان/  24ف 

 .2020اليونيسف واالتحاد الدوىلي لالتصاالت،  4

ي التعليم: نتائج عنماذا بعد؟ دروس " ،(2021ة )اليونسكو واليونيسيف والبنك الدوىلي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمي 5
بية   من تعاف  مسح لوزارات الي 

جري والتعليم 
ُ
ي  ت الزيارةاليونسكو واليونيسيف والبنك الدوىلي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. تم ،"١٩-ة كوفيدوسط جائحأ

 .2022مايو أيار/  29ف 

 .2022في هذه الدراسة من إغالق المدارس أو إعادة فتحها جزئيًا أو مؤقتًا حتى عام المشمولين عانى معظم األطفال  6

7 ، ي ذلك الشباب والمعلمير  والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية  تتكون المجموعات من أصحاب المصلحة الرئيسيير 
بما ف 

ي تمثل األشخاص ذوي اإلعاقة وال
 .االجتماعي والشبابنوع  والجهات الحكومية الفاعلة الت 

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق  ، المعايير الدنيا لحماية الطفل ،ئلتعليم في حاالت الطواراللشبكة المشتركة لوكاالت  للتعليم الحد األدنىمعايير ، مرجع سابق 8

 .2025-2021 تحالف حماية الطفل في العمل اإلنساني للسنواتأيًضا في إستراتيجية  مدرجة هذه المبادئ . الطفل

على حماية الطفل وعدم المساواة   19-كوفيد  بسبب جائحة "ماذا سيحدث ألطفالنا؟": تأثير إغالق المدارس(، 2022)تحالف حماية الطفل في العمل اإلنساني  9

 ،" التحالف، جنيف. في التعليم في ثالثة سياقات إنسانية

 في الخدمة االجتماعية العاملين: دروس من ١٩-بسبب جائحة كوفيد حماية األطفال أثناء إغالق المدارس (، " 2022)تحالف حماية الطفل في العمل اإلنساني  10

 ،" التحالف، جنيف. في ثالثة سياقات إنسانية

ي واليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفل ) أ 11
ي العمل اإلنسان 

"الحماية االجتماعية وحماية الطفل: العمل مًعا لحماية (، 2020نظر تحالف حماية الطفل ف 
ي وما بعدها١٩-جائحة كوفيد األطفال من تأثير 

 .2022يونيو  ن/ حزيرا 5"، تمت الزيارة ف 

ي حاالت   للتعليم موارد الصحة والتغذية والمياه والضف الصحي والنظافة الصحية، معايير الحد األدن  نظر أ 12
كة لوكاالت التعليم ف  للشبكة المشي 

 .الطوارئ

 

 شكر وتقدير 

ي غطت عدة بلدانتم إجراء هذه الدراسة 
ي من قبل  الت 

ي العمل اإلنسان 
اكة الوثيقة مع  تحالف حماية الطفل ف  كة لوكاالت )التحالف( بالش  ي حاالت الطوارئاالشبكة المشي 

  لتعليم ف 
(INEE) ي لنتيجة ، وجاءت

ع   19-كوفيد أثناء جائحة وتعليمهالقضايا المتعلقة بحماية الطفل ورفاهه  لتعاون بير  العديد من األفراد الذين يعملون ف  . تم تمويل هذه الدراسة بتير

ي من
وع البحث مؤسسةة. ومقر اليونيسف ومكتب الواليات المتحدة للسكان والالجئير  والهجر  منظمة بورتيكوس كل من  سح  اكة مع فرق   لالبتكار والتعلم نونبروتك قاد مش  بالش 

ي كل  بحث
ي شملتها الدراسةبلد ف 

ي ذلك   من البلدان الثالثة الت 
ية )بما ف  ي كولومبيا   CINDE)1مؤسسة المركز الدوىلي للتعليم والتنمية البش 

ومكتب المعلومات والتدريب والتبادل  ف 
ي   1(BIFERDوالبحث من أجل التنمية )

ي ، جمهورية الكونغو الديمقراطيةف 
ي لبنان، ل التعليم التابعوالدكتور باسل عكار من مركز البحوث التطبيقية ف 

جامعة سيدة اللويزة ف 
اكة مع منظمات مجتمعية وغير حكومية. التقدير   .للجميع موصولبالش 

ي ولورا ىلي وتيم ويليامز بدعم من الدكتور باسل    كل من  كتب هذا التقرير 
سي   بونتالت  نا وسيمو عكير ن  كر وجوناس هابيمانا وماريا كاميال أوسبينا ألفارادو وأندريس فيليب أوسبينا سير

ا  قدم كل منكما فيالسكير  ماتيجاسيفيتش وكريثيان توريس باتشون.   وعغرانادا )مؤسسة بروتكنون( نيدهي كابور ولوز ألسير ي للمش 
ي البحث   . إنناالدعم الفت 

كائنا ف  ممتنون لش 
ي التقرير أثناء تطويره. 

ي تحليل البيانات وساهموا بمدخالت قيمة ف 
ا، نشكر و الذين شاركوا ف  ً كائنا )مؤسسة بروتكنون(  كلير فاينشتايناجعة  المر أخير راجعوا الذين  الدوليير  ورس 

وع ي منصوريان و وه وهم ودعم المش 
ي حاالت الطوارئدين بروكس )و لسبث شابمان )التحالف( إهان 

كة لوكاالت التعليم ف  ي ومارك تشابل )الشبكة المشي 
الشبكة ( وراشيل ماكيت 

ي حاالت ا
كة لوكاالت التعليم ف   بورتيكوس(. منظمة / التحالف( وديويركي لوتير  ) لطوارئالمشي 

https://alliancecpha.org/sites/default/files/technical/attachments/The%20Impact%20of%20COVID-19%20School%20Closures%20on%20Child%20Protection%20and%20Education%20Inequalities%20in%20Three%20Humanitarian%20Contexts.pdf
https://alliancecpha.org/sites/default/files/technical/attachments/Protecting%20Children%20During%20COVID19%20School%20Closures-%20Lessons%20from%20the%20Social%20Service%20Workforce%20in%20Three%20Humanitarian%20Contexts.pdf
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://covid19.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/National-Education-Responses-to-COVID-19-Report2_v3.pdf
https://covid19.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/11/2021/07/National-Education-Responses-to-COVID-19-Report2_v3.pdf
https://inee.org/minimum-standards
https://alliancecpha.org/en/cpms-resources-page
https://www.unicef.org/child-rights-convention
https://www.unicef.org/child-rights-convention
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/policy-paper-social-protection-child-protection-working-together
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/policy-paper-social-protection-child-protection-working-together
https://inee.org/covid-19/resources/health-nutrition-wash
https://inee.org/covid-19/resources/health-nutrition-wash
https://alliancecpha.org/en
https://inee.org/
http://www.proteknon.net/
https://www.cinde.org.co/sitio/contenidos_mo.php?c=243
https://www.biferd.org/about-eng.html
https://www.biferd.org/about-eng.html
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