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تمت ترجمة هذا المنشور بالتعاون بين منظمة مترجمين بال حدود والشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ.

حول
الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يه شــبكة عالميــة مفتوحــة تضـ ّ ُ
ـم أعضــاءً يعملــون معــا ً ضمــن إطــار عمــل اإلنســاين
والتنميــة لضمــان تمتُّــع جميــع األفــراد بالحــق يف تعليــم جيــد ،و آمــن ،و مالئــم ،و منصــف .يرتكــز عمــل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم
يف حــاالت الطــوارئ عــى الحــق األســايس يف التعليــم.
تحالــف حمايــة الطفــل يف العمــل اإلنســاين هــو عبــارة عــن شــبكة عالميــة مكونــة مــن وكاالت تشــغيل ومؤسســات أكاديميــة وصنــاع قــرار و
متبرعيــن و أصحــاب مهــن مختلفــة .ﺗﺘﻤﺜﻞ مهمتــه يف دﻋﻢ الجهــود اﻟﻲﺘ يبــذﻟﻬﺎ العاملــون يف المجــال اإلنســاين ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ تدخــات
ﻓﻌﺎﻟﺔ و جيــدة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻲﻓ كل الظــروف اإلﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .يحقــق التحالــف ذلــك بشــكل أســايس عبــر تســهيل التعــاون الفــي المشــترك بيــن
الــوكاالت الــي تعمــل عــى حمايــة الطفــل يف كل الظــروف اإلنســانية ،ويتضمــن ذلــك وضــع معاييــر و أدوات فنيــة.
تعمــل كال الشــبكتان معــا ً بشــكل فعــال لتعزيــز التكامــل و التعــاون عبــر التعليــم يف حــاالت الطــوارئ و حمايــة الطفــل يف العمــل اإلنســاين.
ويــود كل مــن التحالــف لحمايــة الطفــل والشــبكة المشــتركة التقــدم بشــكر المجموعــة االستشــارية لحمايــة الطفــل يف العمــل اإلنســاين
والتعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــى مســاهماتهم و مالحظاتهــم القيمــة عــى هــذا البحــث ،و الشــكر والتقديــر موصــول كذلــك إىل لينــدزي بيــرد
لعملهــا يف صياغــة هــذا البحــث.

موجز
·يف محاولة للحيلولة دون تفيش كوفيد 19-بين أفراد شعبها ،قامت الحكومات حول العالم بإغالق مدارسها.
·يؤثــر إغــاق المــدارس ســلبا ً عــى رفاهيــة األطفــال واليافعيــن ،ويف بعــض األحيــان ال يكــون هــذا اإلجــراء فعــاال ً يف
الحــد مــن انتقــال المــرض.
·تدعو الشبكة و التحالف صناع القرار إىل:
oالنظر يف التأثيرات المترتبة إلغالق المدارس عىل نتائج التعليم والحماية لألطفال و اليافعين؛
oموازنة هذه التأثيرات مع مراجعة مدروسة للتأثيرات الصحية؛ و
oاتخاذ قرارات مدروسة ومرتكزة حول الطفل حول موعد وسبب إعادة فتح المدارس.
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التحدي

"البقــاء يف المنــزل ليــس صعبــا ً بحــد ذاتــه لكــن مســألة حظــر التجــوال بمجملهــا تبعــث عــى التوتــر و نحــن ال نعلــم مــا الــذي
يمكننــا فعلــه بأنفســنا( ".خالصــة مــا أدىل بــه مجموعــة مــن ثالثــة عشــر مشــاركا ً مــن الهنــد تتفــاوت أعمارهــم بيــن  ١٠و ١٩
عامــاً)
أثــرت جائحــة كوفيــد ١٩-عــى المالييــن مــن األطفــال واليافعيــن يف كل بلــد تقريبــا ً حــول العالــم .ويف ذروة الجائحــة ،كان قــد
تأثــر قرابــة  ٩٠بالمئ��ة م��ن الطلب��ة بسـ�بب ق��رار إغــاق الم��دارس و الجامع�اـت و المعاه��د التعليمي��ة األخرــى (اليونيســكو ،إبريــل
 .)٢٠٢٠قــد يكــون إغــاق المــدارس ضروريــا ً للحــد مــن تفــي انتقــال عــدوى كوفيــد ١٩-يف كثيــر ٍ مــن الحــاالت ،إال أن التأثيــر الكامــل
لإلغــاق عــى رفــاه األطفــال و اليافعيــن لــم يكــن دائمــا ً يف الحســبان أثنــاء عمليــة اتخــاذ القــرار .يجــب تحليــل العديــد مــن المخاطــر
المحتملــة عــى التعليــم و حمايــة و صحــة األطفــال و اليافعيــن للوصــول إىل قــرار مــا إذا كانــت المــدارس يجــب أن تفتــح ثانيــة أو أن
تبــى مغلقــة .هــذا التحليــل للبيانــات ضــروري ،خصوصــا ً عــى المســتوى المحــي ،التخــاذ قــرارات مدروســة حــول الوقــت والســبب
إلعاــدة فت��ح المدــارس (اليونيس��يف).
كثيــر مــن البحــوث والوثائــق و المصــادر ســلطت الضــوء عــى كيفيــة تأثيــر كوفيد١٩-عــى إمكانيــة الوصــول إىل تعليــم و تعلــم جيــد
بس��بب اإلغ�لاق الواسعــ للم��دارس (مجموع��ة مص��ادر الش��بكة المشتــركة لــوكاالت التعلي��م يف حاــالت الط�وـارئ ،مجموعــة التعليــم
العالمي��ة ،اليونيســكو .)٢٠٢٠ ،تشــير األدلــة إىل أن أزمــة كوفيــد ١٩-س��تحيل دون تحقي��ق هــدف التنميــة المســتدامة  ،4و تشــير
كذلــك إىل أن هــذه األزمــة ســتترك أكثــر األطفــال و اليافعيــن تهميشــا ً يف المجتمــع -و باألخــص أولئــك الذيــن يعيشــون يف ظــروف
صعبــة  -خلــف أقرانهــم األقــل عرضــة للخطــر بدرجــة أكبــر .قبــل أزمــة كوفيــدُ ،١٩-قــدر عــدد األطفــال الذيــن كانــوا محروميــن مــن
تعليــم جيــد بحــوايل ـ ٢٥٨مليــون .أمــا يف الوقــت الحــايل فمالييــن أخــرى مــن األطفــال مهــددة باإلخــال بهــذا الحــق أو الحرمــان
منــه (اليونيســكو .)٢٠١٩ ،كمــا ســاهمت هــذه الجائحــة بزيــادة المخاطــر المتعلقــة بالحمايــة و يتضمــن ذلــك المخاطــر المتعلقــة
بأش�كـال مختلفــة م��ن العن��ف و سوــء المعاملــة و االس��تغالل ،و ه��و ماــ س��يجعل تحقيـ�ق أهــداف التنميــة المســتدامة التاليــة5.2 :
و  5.3و  8.7و  16.2أمــرا ً بعيــد المنــال.
ومــع تجــاوز بعــض الــدول أول ذروة لهــذه الجائحــة ،تفكــر الحكومــات يف إعــادة فتــح المــدارس ٬و إذا كان ذلــك ممكنــاً ،فكيــف! و
مــن المثبــت اليــوم أن القــدرة عــى الحصــول عــى تعليــم جيــد و يف بيئــة آمنــة هــو عامــل وقــايئ ضــد أي إعتــداءات عــى حقــوق
األطفــال كمــا هــو محــدد يف ميثــاق األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل .و عــى الرغــم مــن ذلــك ،و حــى يونيــو  ،٢٠٢٠اســتمر إغــاق
المــدارس الجــزيئ و الكامــل الــي تــدرس حــوايل  ٦٠بالمئــة مــن األطفــال حــول العالــم حيــز التنفيــذ (يونيســكو  .)٢٠٢٠يف تقريبــا ً كل
البلــدان المتأثــرة بكوفيــد ،١٩-يظــل قــرار إغــاق المــدارس -و مــدة إغالقهــا -متوقفــا ً بشــكل حصــري عــى اعتبــارات الصحــة عامــة.
يجــب أن تكــون عمليــة اتخــاذ القــرار المتعلــق بتوقيــت وســبب إعــادة فتــح المــدارس متوازنـ ًـة أكثــر .هــذا يتضمــن األخــذ بعيــن
االعتبــار العواقــب الســلبية الــي قــد يتســبب بهــا إغــاق المــدارس عــى حالــة رفــاه األطفــال و اليافعيــن العامــة .و تقــول المديــرة
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التنفيذيــة للينوســكو هنريتــا فــور يف مقــال رأي لهــا عــى الــي إن إن اآليت" :بــات مــن الواضــح اآلن أهميــة موازنــة اآلثــار ال ُمدمــرة
الغالبــة عــى غيرهــا الــي أتــت بهــا سياســة إغــاق المــدارس مــع الحاجــة للحــد مــن انتشــار كوفيــد".١٩-
يســتهدف بحــث السياســات العامــة هــذا صنــاع القــرار بشــكل أســايس (يف وزارات التعليــم ،و مراكــز الرعايــة االجتماعيــة ،و القطــاع
الصحــي ،و شــركاؤهم ذوي الصلــة) ,كمــا يســتعرض آثــار إغــاق المــدارس عــى حالــة الرفــاه العامــة لألطفــال و اليافعيــن ،خصوصــا ً
فيمــا يتعلــق بتعليمهــم و حمايتهــم و صحتهــم .يقتــرح أن تتضمــن عمليــة صنــع القــرار بشــأن إغالق/إعــادة فتــح المــدارس مراجعــة
مجموعــة متنوعــة مــن المخاطــر ،وليــس فقــط المخاطــر الصحيــة .و لهــذا الغــرض ،يطــرح هــذا البحــث األســئلة الرئيســية التاليــة:
أ)

هل يمكن لألطفال واليافعين التعلم بكفاءة خارج المدرسة؟

ب) هل يتمتع األطفال و اليافعين بحماية أفضل داخل المدرسة أو خارجها؟
ج) هل معظم األطفال و اليافعين أكثر أمانا ً فيما يتعلق بصحتهم يف المدرسة أو خارجها؟
يعتمد نهج هذا البحث مبدأي "عدم اإليذاء" و "المصالح الفضىل للطفل" (اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ،المادة ،٣
 .)١٩٨٩وهو ما تم اإلسهاب به يف المعايير ُ
الدنيا لحماية الطفل يف العمل اإلنساين و المعايير ُ
الدنيا للتعليم اليت وضعتها
الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ ويه :االستعداد واالستجابة و التعايف .ويقدم البحث يف القسم الثاين
 2سلسلة متوالية لعملية اتخاذ القرار بشأن إعادة فتح المدارس ،كما يوضح وجهة النظر المتبناة فيه فيما يتعلق باإلرشادات
المتوفرة حول كيفية إعادة فتح المدارس بطريقة آمنة.
الرسم البياين و االعتبارات الموجودة يف القسم الثاين  2و األسئلة المتعلقة بالعينة الموجودة يف القسم الثالث  3تم تصميمها
لدعم عملية محلية و شمولية تختص يف مناقشة اتخاذ قرار حول توقيت وسبب فتح المدارس أو إغالقها أو استمرار إغالقها.
ويجب أن تُطبق أو تضاف حسب اليساق الوطين أو المحيل.
ومثال أداة اتخاذ القرار المبين يف الجزء الرابع ليس سوى طريقة واحدة للمساعدة عىل الوصول إىل قرار مبين عىل االحتياجات
المحلية .فاإلجراء معقد ،و يجب دراسة المشكالت المتعلقة بالتعليم و حماية الطفل والصحة بعناية لتقييم األخطار اليت قد
تنتج عن إعادة فتح المدارس أو االستمرار يف إغالقها.
وعند اتخاذ القرار بإعادة فتح المدارس ،إن حصل ،يجب اتباع إرشادات حول كيفية إعادة فتح المدارس بشكل آمن.
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االعتبارات الرئيسية:

جعل األطفال و الشبّان المحور يف عملية اتخاذ القرارات ذات الصلة بالتعليم يف استجابة لكوفيد)COVID-19( 19-

المدارس مغلقة
قيّم
المخاطر

المخاطر اليت تهدد
قطاع التعليم
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افتراض بأن السلطات الوطنية و المحلية ستتأكد من اتباع المدارس لإلجراءات المعتمدة و
حررت هذه الوثيقة بناء عىل
ِ
َ
ً
اإلرشادات اليت نتنظم إعادة فتح المدارس ما دام خطر الكوفيد )19-COVID( 19-متواصال ،وال تقدم هذه الوثيقة دليل حول
ارتباطا وثيقاَ.
َ
كيفية إعادة فتح المدارس بشكل آمن و إنما تقدم روابط لمراجع أخرى حول ذلك ،و الدليل أن العمليتين مرتبطتين
ترّكز هذه الوثيقة عىل كيفية تنفيذ عمليات اتخاذ القرار بخصوص إغالق أو إعادة فتح المدارس:
·تأخذ بعين االعتبار القطاعات الثالث (و يه :التعليم و حماية األطفال و الصحة).
·فتتمعن يف المخاطر المحدقة باألطفال و الشباب داخل المدرسة أو خارجها.
·و تعيط األولوية للمصلحة الفضىل للطفل.

التعليم
" ليــس لدينــا إنترنــت يف المنــزل لــذا أســتخدم كتــي المدرســية للدراســة( ".طفــل يف الثانيــة عشــر مــن عمــره ،مــن جمهوريــة
الكونغــو الديمقراطيــة ،اليونيســيف)
"مــا أن تنقــي العطلــة الصيفيــة حــى يفقــد األطفــال نسـ َ
ـبة تتــراوح بيــن  20إىل  50بالمئــة مــن المهــارات المكتســبة خــال العــام
الــدرايس" (مجلــة االيكونمســت) .مــن المتوقــع أن يتواصــل إغــاق المــدارس بســبب الكوفيــد )19-Covid( 19-لمــدة زمنيــة تفــوق
العطلــة الصيفيــة .قــد يــؤدي إغــاق المــدارس نتيجــة تفــي الوبــاء إىل تداعيــات ســلبية عــى حصيلــة التعلّــم و رفاهيــة األطفــال و
الشــباب ،ويتوقــف ذلــك عــى مــدى جــودة و توفــر بدائــل تســمح بمواصلــة الدراســة كالتعليــم عــن بعــد .ســتكون تلــك التداعيــات أكثــر
حــدة عــى األطفــال و الشــباب المهمشــين أو المتأثريــن بأزمــات إنســانية أو كالهمــا (الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت
الطــوارئ .)2020
فثمــة إدراك واســع االنتشــار لطبيعــة مصطلــح األمــان بمــا يحملــه مــن معــان ترتبــط بــكل مــا هــو نفــيّ وحمــايئّ وكذلــك لجــودة
التعليــم و كيــف يــؤدي فقــدان الشــعور باألمــان إىل الشــعور بالضيــق و التوتــر (التحالــف مــن أجــل حمايــة الطفــل يف العمــل
اإلنســاين) .وســتكون تلــك التداعيــات أشـ ّ
ـد ســوءَا عــى القاطنيــن بالبــاد الــي تعــاين مــن نزاعــات و أزمــات مســتمرة و عــى أغلبيــة
مــن المجموعــات المهمشــة كالمهاجريــن و الم ًهجريــن و الفتيــات والشــابات و األقليــات العرقيــة و فئــات الهويــات الجنســانية
و كذلــك عــى األطفــال والشــباب المتشــردين و ذوي اإلعاقــة أو المســجونين أو كليهمــا( .منظمــة "التعليــم ال ينتظــر" ،منظمــة
"الشــراكة العالميــة" ،منظمــة "األمــم المتحــدة" ،المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن) .و لذلــك يجــب أن يأخــذ
أي تحليــل لتأثيــر الكوفيــد 19-عــى حصيلــة التعلــم بعيــن االعتبــار تأثيــر الوبــاء عــى األطفــال و الشــباب المهمشــين و القاطنيــن
بمناطــق جغرافيــة مختلفــة.
إن تأثــرات كوفيــد 19-عــى التعليــم تمتــد لتمـ ّ
ـس التالميــذ .يؤثــر إغــاق المــدارس ســلب ًا عىل صحــة المدرســين النفســية و قدرتهم عىل
التمتــع بدخــل معيــي أو تلبيــة احتياجاتهــم األساســية (منظمــة األمــم المتحــدة) .باإلضافــة إىل ذلــك فقــد أثقــل غلــق المــدارس
كاهــل المدرســين بطلبــات لخلــق طــرق تعليــمِ جديــد ِة (كالتعليــم عــن بعــد) .و كان التأثــر عــى األهــايل أو األوليــاء أو كالهمــا مماثـاَ.
باإلضافــة إىل إجمــايل التحديــات و األخطــار و القيــود المفروضــة بســبب الوبــاء ،مــا يــزال األهــايل أو األوليــاء أو كالهمــا يواجهــون
ضغوطــات متزايــدة يف ســبيل الحــرص عــى تواصــل التعلــم األكاديمــي يف المنــزل .وقــد ال تســتطيع الكثيــر مــن العائــات تحقيــق
ذلــك نتيجــة عــدم توفــر الوقــت أو المهــارات أو المــوارد ( األمــم المتحــدة) .يجــب إجــراء تقييــم شــامل لتأثيــرات ذلــك عــى األطفــال و
الشــباب المحروميــن مــن التعليــم و التعلــم ليتــم اتخــاذ قــرار بفتــح المــدارس أو بمواصلــة غلقهــا.
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حماية الطفل
"أعــي أطفالــك الفرصــة ليتكلمــوا-ال تفتــرض بأنــك تعلــم مــا يحتاجــون إليــه!" وضحــت كيمايــا ميهتــا ( )Kimaya Mehtaأن
األطفــال محتاجــون يف هــذا الوقــت إىل شــخص يتحدثــون إليــه ،و ذلــك بســبب الحالــة النفســية الــي يم ـرّون بهــا.
قــد يؤثــر إغــاق المــدارس وااللتــزام بالحجــر الــذايت لمــدة زمنيــة طويلــة ســلب ًا عــى الصحــة النفســية لألطفــال والشــباب و رفاهيتهــم.
ً
خصوصــا صغــار الســن منهــم ،لضيــق نفــي و ألذى
يتعــرض األطفــال و الشــباب الذيــن يعيشــون يف بيئــات مرهقــة و عنيفــة ،و
جســدي وتأثيــرات ســلبية عــى نموهــم العقــي نتيجــة مــا يمــرون بــه مــن ضغوطــات نفســية ســامة .وكذلــك ،قــد يجــد األطفــال
ّ
أنفســهم مكشــوفين أمــام مخاطــر محدقــة و متزايــدة كعمــل األطفــال و االســتغالل و العنــف بجميــع األنــواع و زواج القصــر ِ
(للبنــات) و حمــل المراهقــات (منظمــة الخطــة العالميــة) .و يف المقابــل ،قــد يوفــر التعليــم الجيــد و اآلمــن لألطفــال و الشــباب
المعرضيــن لإلســاءة و االســتغالل و اإلهمــال بيئـ َـة حمائيـ َـة .فهــذا الصنــف مــن التعليــم يمكــن األطفــال مــن التواصــل مــع بالغيــن و
قادريــن عــى حمايتهــم خــال ســاعات الــدوام المــدريس ،و يقــوم بالمثــل مــع شــبكات الدعــم االجتمــايع الهادفــة إىل المســاعدة
عــى حمايــة هــؤالء األطفــال .يجــب أن تكــون ســامة الطفــل ورفاهيتــه المحــور األســايس يف عمليــة وزن قــرارات غلــق المــدارس أو
إعــادة فتحها.

الصحة
كيــف تغســل يديــك بانتظــام عندمــا يكــون طابــور االنتظــار أمــام صنبــور المــاء طويـ ًـا؟ كيــف تســتطيع " البقــاء يف المنــزل و
البق�اـء بأم�اـن" حيـ�ن يتطل��ب منكــ توفيرــ ق��وت أس��رتك الخـ�روج لجــي الم��ال؟' (مؤسسـ�ه الرؤيـ�ا العالميـ�ة)
يف معظــم األحيــان ،يعتبــر غلــق المــدارس إحــدى ســبل الحفــاظ عــى الصحــة العامــة ولكــن قــد ال يكــون هــذا اإلجــراء ناج ًعــا يف
الحــد مــن خطــر اإلصابــة بفيــروس كوفيــد 19-و نقــل العــدوى ،و ذلــك يف الحــاالت التاليــة:
·حاالت نقص يف الموارد
·وحاالت التركز السكاين المؤقتة
· ومخيمات النازحين أو الالجئين
·والمناطق العشوائية
·والمنازل اليت ال تستجيب لألساسيات كالصرف الصحي (مجلة ذا النسيت).
وبالفعل تشير بعض األدلة المستقاة من حاالت معينة بأن خطر انتقال فيروس كورونا يف المدارس قليل (منظمة "ال تنىس
الفقاقيع" ( .)2020ولكن بالطبع سيتوقف ذلك ،جزي ًا ،عىل طبيعة المدرسة المحلية وحالة المجتمع ومعايير األمان المتبعة).
وباإلضافة إىل ذلك ،قد يؤدي غياب التغذية و متطلبات الصحة يف المدارس إىل أخطار صحيّة و تفاقم المخاطر يف بعض
َ
ً
خصوصا لدى المجتمعات األكثر
الحاالت المعينة و
عرضة للتهميش (منظمة "األمم المتحدة" "برنامج األغذية العالمي".
ويجب دراسة معدل انتقال عدوى كوفيد ،19-داخل وخارج المدرسة ،يك يكون متخذي القرارات عىل دراية أكبر بالخطر الذي
يحدق باألطفال و إن كان هذا الخطر أهول خارج المدرسة أو داخلها .يستلزم إجراء هذا التحليل محليا ً لتحايش تعميمات عىل
المستوى الوطين مما قد يؤدي إىل ضرر .يجب أيضا ً أن يقيم صناع السياسات الوضع بانتظام من أجل السكان الذين يمرون
بالوباء العالمي بأشكال مختلفة (مع تركيز دائما ً عىل العدل وعدم التسبب بضرر وأفضل مصلحة لألطفال والشباب) .قد يتضمن
إغالق محيل للمدارس للوفاء بهذه االحتياجات المختلفة بدال ً من بدء إغالق للمدارس عىل نطاق الدولة
هذا مثال ً توظيف
ٍ
(منظمة األمم المتحدة للطفولة) (اليونيسيف).

 .٢اإلعتبارات الرئيسية

5

.3

صناعة القرار ضمن السياق

تحتاج السياسات والخطط الوطنية أن توضع ضمن سياق وأن تُعدل باستمرار عىل المستوى المحيل لضمان استجابة لكوفيد19-
تتالءم مع الظروف المحلية وتيف باحتياجات التعلم والصحة واألمن لكل طفل (اليونيسكو ،اليونيسيف ،البنك الدويل ،بنك
األغذية العالمي ،مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون الالجئين) .عبر تحليل المخاطر  -والتأثير عىل  -التعليم وحماية الطفل
والصحة من كوفيد 19-يستطيع صناع السياسات أن يستعدوا بشكل أفضل لتعديل التوجيهات الدولية والوطنية بما يتوافق مع
سياقهم .وكما تنص التوجيهات حول إغالق أو إعادة فتح المدارس من منظمة الصحة العالمية:

يجب أن يأخذ صناع القرار ما ييل بعين االعتبار عند تقرير ما إذا سيتم فتح أو إغالق المدارس:
·الفهم الحايل عن انتقال وتفيش كوفيد 19-وشدته عند األطفال
·الوضع المحيل وعلم األوبئة عن كوفيد 19-حيث تقع المدارس
·موقع المدرسة والقدرة عىل الحفاظ عىل الوقاية من كوفيد 19-وإجراءات السيطرة
هنــاك عوامــل إضافيــة ممكــن ان تؤخــذ بعيــن االعتبــار عنــد اتخــاذ القــرار حــول كيفيــة أو مــى تُغلــق المــدارس أو يُعــاد
فتحهــا تقييــم الضــرر الــذي قــد يحــدث نتيجــة إلغــاق المــدارس (مثـا ً خطــر عــدم العــودة للمدرســة ،توســيع الفجــوة يف
تحصيــل التعليــم ،تضييــق مجــال الوصــول للوجبــات ،تفاقــم العنــف المنــزيل نتيجــة القلــق االقتصــادي إلــخ) ،والحاجــة
إلبقــاء المــدارس مفتوحــة بشــكل جــزيئ عــى األقــل لألطفــال الذيــن يعمــل مقدمــي الرعايــة لهــم كعامليــن أساســيين
للبــاد.
تمــر االســتجابة لكوفيــد 19-بعــدة مراحــل مرنــة وغيــر متســقة :الجهوزيــة ،االســتجابة (بمــا يف ذلــك االحتــواء والتخفيــف) ،االنتقــال
والتعــايف .يتــم تطبيــق إجــراءات الصحــة العامــة يف كل بلــد بطــرق فريــدة تــؤدي إىل آثــار مختلفــة عــى األطفــال والشــباب .يؤكــد
هــذا التنــوع عــى الحاجــة إىل تحليــل تفصيــي محــي ضمــن الســياق.
ولدعــم عمليــة تحليــل المخاطــر وأثــر كوفيــد 19-عــى تعليــم وحمايــة وصحــة األطفــال والشــباب عــى المســتويات الوطنيــة
والمحليــة مــن الممكــن اســتخدام األســئلة التوجيهيــة التاليــة .تهــدف عينــة األســئلة هــذه إىل دعــم اتخــاذ القــرار بشــأن إغــاق أو
إعــادة فتــح المــدارس ،ويمكــن أن تُجمــع مــع أدوات اتخــاذ القــرار كالنقطــة يف القســم  .4يرتبــط عنــوان كل قســم بالمزيــد مــن
التوجيهــات التقنيــة الموجــودة يف قســم المصــادر ملحــق .1
مالحظة :عينة األسئلة هذه يجب أن تُعدل وتضاف بناءً عىل السياق المحيل تحديداً.

المخاطر التعليمية
ً
مقارنة بالعودة إليها عىل النتائج التربوية؟
سؤال شمويل :ما يه آثار الخروج من المدرسة
·مــا يه المخاطــر عــى التعلــم المعــريف والتعلــم العاطيف-االجتمــايع والتطــور عــى المــدى القصيــر والطويــل
ُ
إذا أغلقــت المــدارس ولــم يتوفــر تعليــم جيــد عــن بُعــد؟
·هــل شــارك قــادة المــدارس والمعلمــون والطــاب وأوليــاء األمور/مقدمــي الرعايــة يف التخطيــط إلغــاق المــدارس
وإعــادة فتحهــا؟
ُ
·إذا أغلقــت المــدارس فمــا يه فــرص التعليــم عــن بعــد الــي يتلقاهــا األطفــال والشــباب؟ هــل تــم إشــراك األطفــال
والشــباب الذيــن كانــوا خــارج المدرســة يف هــذه االســتجابة؟ هــل تــم ســؤال األطفــال والشــباب إذا مــا كان التعليــم
عــن بعــد يســاعدهم يف التعلــم؟
 .٣صناعة القرار ضمن السياق
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·هــل يشــعر المعلمــون والعاملــون يف المــدارس بالدعــم والثقــة للقيــام بالتعليــم عــن بعــد؟ مــا يه الخدمــات
وأســاليب الدعــم الموجــودة للمعلميــن أثنــاء انتقالهــم بيــن التعليــم عــى اإلنترنــت والفصــول؟
·هــل يشــعر األهــايل و/أو مقدمــي الرعايــة بالدعــم والثقــة لمســاعدة األطفــال والشــباب يف التعليــم بالمنــزل /عــى
اإلنترنــت؟ كيــف يتــم تقييــم ذلــك؟ كيــف يتــم توفيــر احتياجــات دعمهــم؟ مــا هــو الدعــم المتوفــر لمســاعدتهم يف
العــودة إىل نمــاذج مختلفــة مــن التعلــم الصــي؟
·مــا يه االحتياطــات الــي تــم تجهيزهــا لدعــم تعليــم عــادل وشــامل لــكل األطفــال والشــباب وبالتحديــد
للمجموعــات المهمشــة والضعيفــة؟ هــل هنــاك مخاطــر غريبــة تواجــه األطفــال والشــباب األكثــر ضعفــا ً مثــل
ذوي اإلعاقــة واالحتياجــات التعليميــة الخاصــة؟ كيــف يتــم تخفيــف هــذه المخاطــر؟
·هــل تفاقمــت التباينــات يف النــوع االجتمــايع /اإلعاقــة /المســتوى االقتصــادي الــي عاشــها األطفــال والشــباب
قبــل الوبــاء العالمــي؟ كيــف أثــرت هــذه التباينــات عــى اســتعدادات التعليــم؟ مــا يه اإلجــراءات ال ُمتخــذة لدعــم
األطفــال والشــباب األكثــر ضعفــا ً للحصــول عــى التعليــم عــن بعــد أو للعــودة بأمــان للمــدارس إذا مــا أو عندمــا
تُفتــح مــن جديــد؟
·هــل تــم ســؤال األهايل/المدرســين واألطفال/الشــباب عــن شــعورهم بشــأن العــودة للمــدارس؟ هــل يرغبــون يف
إعــادة فتــح المــدارس؟ إذا كان كذلــك فمــى وكيــف؟ هــل لــدى األهايل/المدرســين و األطفال/الشــباب الثقــة يف
عمليــة إعــادة فتــح المــدارس؟ هــل تمــت مناقشــة أي مصــادر قلــق أو همــوم حــول عــودة للمدرســة (يعــي هــل
تــم تنفيــذ توجيه��ات إع��ادة فت��ح آمن��ة للمــدارس)؟
·مــا يه التأثيــرات عــى النظــام التعليمــي؟ هــل ســتتأثر القــدرة وتوفيــر المصــادر بإغــاق المــدارس؟ ما هو االســتثمار
اإلضــايف الــذي هنــاك حاجــة إليــه لدعــم التعليــم عــن بعــد وغيــره مــن البدائل؟

المخاطر اليت تهدد حماية الطفل
سؤال شمويل :ما يه آثار المترتبة عىل عدم الذهاب للمدرسة مقارنة بالعودة إليها عىل نتائج حماية الطفل؟
·يف غيــاب التواصــل مــع المعلميــن وموظــي المدرســة كيــف يصــل األطفــال والشــباب آلليــات أخــرى للتبليــغ و/
أو طلــب الدعــم للعنــف واإلســاءة والتجاهــل واالســتغالل (مــع مالحظــة أن األطفــال والشــباب ليســوا متماثليــن
ويجــب أن يكــون التحليــل يف الســياق)؟
·مــا يه العالقــة بيــن إغــاق المــدارس وعمــل األطفــال؟ كيــف يمكــن أن يؤثــر ذلــك عــى عــودة األطفال/الشــباب
للمدرســة؟
ُ
·بمــا أن المــدارس قــد أغلقــت هــل كانــت هنــاك زيــادة يف حــوادث عنــف بســبب النــوع االجتمــايع واإلســاءة بمــا
يف ذلــك االســتغالل الجنــي عــى االنترنــت أو افتراضيــا ً والعنــف يف المنــزل و يف المجتمعــات (مــع مالحظــة أن
هــذه الحــوادث عــادة مــا يكــون اإلبــاغ عنهــا قليـا ً يف الظــروف العاديــة)؟
·هــل حدثــت زيــادة يف زواج األطفــال أثنــاء إغــاق المــدارس؟ هــل تــم وضــع إجــراءات محــددة لحمايــة الفتيــات و
الشــابات؟
·هــل تتوفــر خدمــات الدعــم لتعزيــز الصحــة النفســية و الســامة النفســية االجتماعيــة للمعلميــن ومقدمــي الرعايــة
(مــع اعتبــار األثــر المحتمــل لذلــك عــى ســامة الطلبــة)؟
·هل ُطلب من األطفال والشباب التعبير عن آرائهم حول الخروج أو العودة للمدرسة؟
·ماذا كان األثر عىل صحة األطفال النفسية خالل إغالق المدرسة؟
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7

المخاطر اليت تهدد الصحة
ســؤال أســايس :مــا مــدى تأثيــر االنقطــاع عــن الدراســة مقارنـ ًـة بالعــودة إىل المدرســة عــى صحــة األطفــال والشــباب (فيمــا يتعلــق
بعــدوى كوفيــد 19-والمخاطــر الصحيــة األخــرى)؟
·ه��ل جرــى تحلي�لـ المخاطرــ الصحي��ة إلعــادة فتـ�ح المدــارس اس��تنا ًدا إىل قوائمــ التحق�قـ المقدم��ة مــن منظمــة
الصحةــ العالمي��ة و التوجيهـ�ات األخ��رى بشــأن إعــادة فتــح المــدارس بطريقــة آمنــة؟
·مــا مــدى احتماليــة قيــام األطفــال والشــباب بنقــل الفيــروس فيمــا بينهــم وبيــن أســرهم ومعلميهــم يف البيئــة
ً
مقارنــة بنقــل الفيــروس بيــن أســرهم ومجتمعاتهــم؟
المدرســية
·هــل مــن المحتمــل أن تمتلــك المــدارس القــدرة عــى االمتثــال لتوصيــات منظمــة الصحــة العالميــة وغيرهــا مــن
التوجيهــات بشــأن إعــادة فتــح المــدارس بطريقــة آمنــة؟
·هــل المســاحة التعليميــة كافيــة لتنفيــذ تدابيــر الســامة المناســبة؟ ويف حــال لــم تكــن كافيــة ،هــل ثمــة آليــات
أخــرى (مثــل مواعيــد الفصــول الدراســية) الــي مــن الممكــن اعتمادهــا؟
·إذا تــم إغــاق المــدارس ،هــل يتلــى األطفــال والشــباب الدعــم الصحــي والغــذايئ الــذي كانــوا يحصلــون عليــه قبــل
اإلغــاق (مثــل الوجبــات المدرســية ،واللقاحــات ،إلــخ).؟ وإذا لــم يتلقــوا ذلــك الدعــم ،كيــف يمكــن معالجــة هــذا
األمــر؟
·هــل شــارك قــادة المــدارس والمعلمــون والطــاب وأوليــاء األمور/مقدمــي الرعايــة يف التخطيــط إلغــاق المــدارس
وإعــادة فتحهــا؟ كيــف تــم تقييــم أي مخــاوف وشــواغل صحيــة تتعلــق بمخاطــر إغــاق المــدارس وإعــادة فتحهــا
واالســتجابة لهــا؟ مــا يه الخطــط الــي تــم وضعهــا لتخفيــف األثــر عــى المعلميــن والطــاب واألســر الــي قــد
تكــون معرضــة لخطــر كبيــر؟

.4
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مــن الضــروري يف المواقــف ذات الضغــوط والمخاطــر المرتفعــة صنــع القــرارات باالعتمــاد عــى أفضــل المعلومــات واإلجــراءات
المتاح��ة .يمك��ن أن يس��اعد اسـ�تخدام أداة صن��ع الق��رار يف ضمــان أن تعكــس القــرارات المعلومــات الحديثــة واالعتبــارات الســياقية.
األداة الموضحــة أدنــاه مــا يه إال مثــال .توجــد أدوات مفيــدة أخــرى متاحــة ،مثــل:
أ)

التخطيط الذهين؛

ب)

التحليل الزوجي؛و

ج)

أداة مخطط عظم السمكة لتحليل السبب الجذري.
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هل معظم األطفال
والشباب أكثر أمنًا من
الناحية الصحية خارج
المدرسة؟

ال

نعم

هل يتمتع األطفال
والشباب بحماية جيدة
أثناء االنقطاع عن الدراسة؟

ال

إلغالق المدارس تأثير سليب عىل
الرفاه العام لألطفال والشباب.

قيّم المخاطر
ما يه مخاطر االنقطاع عن الدراسة
ً
مقارنة بالعودة إىل المدرسة عىل النتائج
التعليمية؟
ما يه مخاطر االنقطاع عن الدراسة
ً
مقارنة بالعودة إىل المدرسة عىل نتائج
حماية األطفال؟
ما يه مخاطر االنقطاع عن الدراسة
ً
مقارنة بالعودة إىل المدرسة عىل صحة
األطفال والشباب (فيما يتعلق بعدوى
كوفيد 19-والمخاطر الصحية األخرى)؟
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نعم

هل يمكن لألطفال
واليافعين التعلم بكفاءة
خارج المدرسة؟

ال

نعم

إلغالق المدارس تأثير إيجايب عىل
الرفاه العام لألطفال والشباب.

اطرح األسئلة
ما يه المخاطر طويلة األجل عىل التحصيل العلمي
الموجودة بسبب إغالق المدارس يف السياق الخاص بك؟
هل هناك فصول تعلم بديلة/تعويضية موجودة أو مخطط
لها للتخفيف من هذه المخاطر؟
ما يه مخاطر الحماية المتعلقة بإغالق المدارس يف
السياق الخاص بك؟ هل هناك أي خدمات دعم متاحة
للتصدي لهذه المخاطر؟ ما يه التدابير الموجودة لحماية
األطفال المنقطعين عن الدراسة؟
هل هناك أي مخاطر صحية تتعلق بكوفيد 19-موجودة
حالي ًا يف السياق الخاص بك؟ هل هناك مرافق موجودة
بالفعل لتعزيز النظافة العامة والنظافة الصحية الجيدة إذا
ُ
ما أعي َد فتح المدارس؟ هل هناك مساحة للتباعد البدين؟

9

يواجــه واضعــو السياســات الوطنيــون والمحليــون قــرارات صعبــة يف ضــوء أزمــة كوفيــد .91-كانــت االســتجابة األوليــة يف العديــد
مــن البلــدان يه اإلغــاق الجــزيئ أو الــكيل للمــدارس لمنــع انتقــال العــدوى .ومــع هــذا ،فــإن مســائل التعليــم والحماية والصحــة
جميعهــا مســائل حرجــة عندمــا يتعلــق األمــر باتخــاذ قــرار بمــا إذا كان ينبــي إغــاق المــدارس أو إبقائهــا مغلقــة أو إعــادة فتحهــا
(جزئيًــا أو كليًــا) وموعــد القيــام بذلــك وكيفيــة القيــام بــه .تدعــم األســئلة واألدوات الــواردة أعــاه عمليــة موضعيــة للنقــاش وصنــع
الق��رار بش��أن موع��د وكيفي��ة إعــادة فتــح المــدارس بحيــث تتصــدى هــذه العمليــة بصــورة شــاملة لرفــاه األطفــال والشــباب .يف
العديــد من الظــروف ،قــد يكــون اإلغــاق الجــزيئ أو الكامــل للمــدارس هــو القــرار الصحيــح .قــد تتطلــب 'المصلحــة الفضــى لألطفــال
والشــباب' يف ســياقات أخــرى إعــادة فتــح المــدارس بصــورة آمنــة.

 .٤مع مراعاة نظر موعد فتح المدارس أو إغالقها :أداة صنع القرار
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المرفق  :١المصادر
مصادر كوفيد 19-العامة
https://inee.org/covid-19
https://alliancecpha.org/en/COVD19
https://www.cpaor.net/covid-19
https://www.educationcluster.net/COVID19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

	·
	·
	·
	·
	·

توجيهات بشأن إعادة فتح المدارس بصورة آمنة
●دليل الممارسين للعودة اآلمنة للمدارس ،ومجموعة التعليم العالمية ومجال مسؤولية حماية الطفل
●التخطيط إلعادة فتح المدارس والتعايف بعد كوفيد ،19-مركز اإلنماء العالمي
●إطار عمل إعادة فتح المدارس لعام 2020وسلسلة الحلقات الدراسية الشبكية ذات الصلةواليونسكو واليونيسيف والبنك
الدويل وبرنامج األغذية العالمي ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
●اعتبارات تدابير الصحة العامة المتعلقة بالمدارس يف سياق كوفيد ،19-منظمة الصحة العالمية
●تخطيط إعادة فتح المدارس ،المعهد الدويل للتخطيط التربوي-اليونسكو
●دليل دعم المعلمين يف جهود العودة إىل المدرسة لواضيع السياسات،فريق العمل المعين بالمعلمين

التعليم
●مذكرة فنية حول التعليم أثناء جائحة كوفيد ،19-الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ
●مصادر الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ بشأن كوفيد19-
●دعم الوصول المستمر إىل التعليم أثناء كوفيد ،19-مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
●المعايير الدنيا للشبكة العالمية لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ
●كوفيد 19-والتعليم يف حاالت الطوارئ ،التعليم ال يمكن أن ينتظر
●إيديوفيو ( )EduViewاليونيسيف ،بيانات اليونيسف
●مدونات منتدى المملكة المتحدة للتنمية الدولية والتعليم ()UKFIET
●update-19-https://www.iscresearch.com/coronavirus-covid
●أدى إغالق المدارس بسبب كوفيد 19-يف ضررًا دائمًا ويزيد من انعدام المساواة ،ذا إيكونوميست
●سلسلة كوفيد :19-الحفاظ عىل التعليم ،مراجعة األدبيات

حماية األطفال
●تتعرض الفتيات والنساء لكارثة كوفيد 19-غير المرئية ،بالن إنترناشيونال
●مذكرة فنية :حماية األطفال أثناء جائحة فيروس كورونا (المجلد  ،)2تحالف حماية األطفال يف العمل اإلنساين
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●تحديد مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتمايع والتخفيف منها أثناء االستجابة لكوفيد ،19-مجموعة الحماية
العالمية
●المعايير الدنيا لحماية األطفال يف العمل اإلنساين ،تحالف حماية األطفال يف العمل اإلنساين
●اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ،األمم المتحدة

الصحة
●تأثير كوفيد 19-عىل األطفال :موجز السياسة ،األمم المتحدة
●نصيحة للجمهور بشأن مرض فيروس كورونا (كوفيد ،)19-منظمة الصحة العالمية
●موجز السياسة ،كوفيد 19-والحاجة إىل العمل من أجل الصحة العقلية ،األمم المتحدة
●مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ،والتغذية ،والصحة ،الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ
●إغالق المدارس وممارسات اإلدارة أثناء تفيش فيروس كورونا ،ذا النسيت
●مركز إنماء الطفل ،جامعة هارفارد
●دعم برنامج األغذية العالمي لألطفال المحرومين من الوجبات المدرسية بسبب كوفيد ،19-برنامج األغذية العالمي
●ملخص ألدلة أدبيات كوفيد 19-بشأن األطفال ،بوست آيه ،ومونرو آيه ،وجولدستين إتش ،ودونت فورفت ذا بابلز (ال
تنس الفقاعات) لعام .2020
َ
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