
تحدید األولویات والحمایة والتخطیط للتعلیم
بعدھاوما19كوفید-لجائحةاآلینيمنالمناصرةرسائل

تم تصمیم رسائل المناصرة ھذه بھدف التأثیر على الحوار والنقاش حول السیاسات لضمان وصول جمیع األطفال المتأثرین بالنزاعات
منومستمدةالشركاءمعبالعمل-الرسائلھذةطورت.19كوفید-جائحةخاللللتعلیمالجودةوعاليومنصفوشاملآمنبشكلواألزمات

مقدمة قصیرة؛ (ب) رسائل رئیسیة تحت عناوینتحدید األولویات والحمایة والتخطیطمقسمة إلى عدة أقسام: (أ)-مختلف االستجابات الجاریة
للتعلیم؛ و(ج) رسائل موضوعیة تركز على مجموعات معینة من المشاكل أو المتعلمین.

نشجع أعضاء اآلیني على تبني واستخدام ھذه الرسائل وفًقا الحتیاجاتھم وحاالتھم الخاصة. قد یود األعضاء أیًضا تطویر استراتیجیة أوسع
.المناصرةالستراتیجیةاآلینيقالباستخدامعلىونشجعھم19لكوفید-استجابتھممنكجزءللمناصرة

خلفیة: یجب عدم التخلي عن األطفال والیافعین في حاالت األزمات اكثر من ذلك

علىحیاتھمفيصفیةغرفایدخلوالمالذیناألطفالعددوصل،2019عامالتعلیم.فيحقھموالیافعوناألطفالمالیینیفّوتعام،كل
والھجرة.القسريالنزوحفیھابماوالنزاعاتاألزماتوآثارالفقر،اإلعاقة،الجنس،علىبناءاللتمییزنتاجا،طفلملیون258الىاإلطالق

-اكثرالعالمفيالطالبعددمن%90یقاربماتأثرمعمضاعفة،اضعافاالمدارسخارجالطالبأعدادبزیادة19كوفید-جائحةتسببت
الجوھريمنفإنھ19كوفید-بسببالعالمحولوالیافعیناألطفالتعلیمتعطلمعدولة.186فيالمدارسبإغالقطالب-ونصفملیارمن

طلیعةفيیبقى19كوفید-قبلمابأزماتتأثرواللذینونوعيآمنتعلیمفرصلتوفیراألولویةإیالءأولویة.وسالمتھمتعلیمھمبقاءضمان
أعمال اآلیني، خصوصا أن األطفال والیافعین في ھذه الحاالت تأثروا بالجائحة بشكل مضاعف.

حقوق األطفال والیافعین ال ُتعطل خالل حاالت الطوارئ. وھذا یتضمن الحق في التعلیم. یقدم التعلیم الجید الحمایة ویدعم النمو المعرفي
والسالمة النفسیة. ویشعر األطفال  باألمل في أوقات األزمات.

یجب على جمیع أصحاب الشأن -الحكومات الوطنیة والدون وطنیة،وإدارات المدارس، المدرسون، المجتمع العالمي للمانحین، وكاالت األمم
المتحدة، المنظمات غیر الربحیة المحلیة والعالمیة، مقدمو الرعایة والمجتمعات المحلیة ان یعملوا معا للحفاظ على امن ودعم وتعلیم األطفال

والیافعین خالل الجائحة وبعدھا. وایضا ھنالك حاجة لخطط مرنة ومنسقة حین یكون من اآلمن إعادة فتح المدارس. یجب على ھذه الخطط
ضمان العودة اآلمنة لألطفال والیافعین واستبقائھم في غرفھم الصفیة والتخفیف من اآلثار طویلة المدى على التعلیم في المستقبل. ضمان عدم

التخلي عن األطفال األكثر ضعًفا یعد أمًرا جوھرًیا، ومن ضمنھم اوالئك الذین لم یلتحقوا بالمدارس مطلقا او الذین تعطل تعلیمھم بسبب االزمات
او النزاعات.

تحدید األولویات والحمایة والتخطیط للتعلیم:

والتعلیمالتعلماستمراروضمان،19بكوفید-الخاصةوالعالمیةواإلقلیمیةالوطنیةاالستجاباتجمیعفيللتعلیماألولویاتتحدیدضمانعلینا
الجید. التعلیم حق عالمي لإلنسان وال یتم تعطیلھ خالل حاالت الطوارئ. استمراریة التعلیم ھي األولویة القصوى عند األھالي واألطفال

والیافعین خالل أي أزمة.

الرسائل الرئیسیة

االستجابةخططجمیعفي19لكوفید-استجابةلبناءوالتمویلوالتخطیطالسیاساترسمعندالجیدالتعلیمضمانیجب●
خططفياالھتماممركزوالشمولاإلنصافیكونانیجببعدھا.وما19كوفید-ازمةخاللوالوطنیةالمحلیةوالتعافي

سیاساتینبغي علىاستجابة التعلیم تلك مع استراتیجیات محددة مبنیة لألطفال والیافعین الذین كانوا خارج المدارس سابقا.
ضعفا.األكثروالیافعوناألطفالیواجھھاالتيالفریدةوالمخاطراالحتیاجاتتلبيان19كوفید-وتدخالت

https://inee.org/ar/covid-19/advocacy#question-11
https://inee.org/ar/covid-19/advocacy#question-11
https://docs.google.com/document/d/1xSzZMeQglW15c4U6zrBlmOlEV69H6XLl_GTXeNaeLaI/edit
http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth
https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse


ینبغي على فرص التعلم خالل فترات إغالق المدارس أال تفاقم انعدام المساواة في التعلیم بناءا على أسس الجنس والفقر●
واإلعاقة والعرق والدین والموقع الجغرافي وحالة اللجوء وغیرھا.

یجب شمول األطفال والیافعین الالجئین والمھاجرین والنازحین في خطط االستجابة والتعافي الوطنیة والدون وطنیة●
.19لكوفید-

فيوالشاباتالفتیات.19لكوفید-الجنسینبینالفوارقتراعيتعلیمیةاستجابةضمانالشأنأصحابجمیععلىیجب●
حاالت النزاعات واألزمات یواجھن حواجز أصعب للوصول لتعلیم نوعي بالفعل. من المحتمل ان یزداد اتساع الفجوة بین

منممتدةفتراتبعداحتماالاقلللمدارسالفتیاتعودةكون،19كوفید-بسببالمدارسخارجوالفتیانالفتیاتإعداد
اغالقھا. یجب اعطاء األولویة لضمان عدم التخلي عن الفتیات والمجموعات المھمشة األخرى ومنھا األطفال والیافعون

ذوي اإلعاقة بسبب الجائحة.
بشكلالمتعلمینعلى19كوفید-تأثیركیفیةلفھمالماليوالوضعواإلعاقةوالجنسالعمرعنمصنفةبیاناتجمعینبغي●

مختلف ولتقییم عوامل الخطورة على مختلف شرائح المجتمع بشكل مناسب.
إیالءاألقل،علىالوطنیةالمیزانیةمن%20لنسبةزیادتھاوالتعلیمفياالستثمارعلىالحفاظالحكوماتعلىینبغي●

األولویة لضمان حصول األطفال والیافعین المھمشین  على تعلیم نوعي خالل األزمة وبعدھا.
انیجبالمانحین.قبلمنالتعلیمتتضمنوالتيأمریكي)دوالر(لملیاري19كوفید-حولالمتحدةاالمممناشدةتلبیةیجب●

منالمقدمالتمویلیكنلم.19كوفید-أزمةخاللوتحسینھاستمراریتھلضمانككلالتمویلمنكافیةنسبةالتعلیمیتلقى
للتقریروفقاالتعلیملقطاعفقطمنھ%2.1نسبتھمایخصصوكانالحین،ذلكفيكافیااألزمةقبلاإلنسانیةالوكاالت
بماالتعلیملقطاعمخصصاتھمبزیادةالمانحینمطالبةتتمكانت،19كوفید-قبل.التعلیملرصدالیونیسكولمنظمةالعالمي

ككل.اإلنسانیةتبرعاتھممیزانیةمناألقلعلى%10نسبتھ
19لكوفید-االنتظاریمكنھالالتعلیممنظمةالستجابةمخصصاتھموزیادةالحالیةبالتزاماتھماالیفاءالمانحینعلىینبغي●

كاف ومتناغم للتعلیم خالل الجائحة وعلى المدى الطویل لتمویل، لضمان تمویلالشراكة العالمیة للتعلیمباإلضافة الى
مرحلة التعافي وتحقیق ھدف التنمیة المستدامة الرابع.

األولویة الستخدام فرص تعلیم عن بعد معتمدة ونوعیة مناسبةوأدوات المعلمین ومقدمي التعلیم یجب أن توليتوجیھات●
لألطفال والیافعین، مثل حزم التعلیم المنزلي المطبوعة والتعلیم عبر اإلنترنت وأجھزة الرادیو والتلفاز. ویجب تكییفھا وفًقا

لآلینيبالمعاییر الدنیاألفضل المسارات لسیاق معین. یجب على جمیع برامج التعلم عن بعد في حاالت الطاورئ االلتزام
للتعلیم.

والنظافةالصحيوالصرفوالمیاهالصحة،مثلالقطاعاتمختلفمع19لكوفید-التعلیماستجاباتتنسیقیجب●
)WASH(یجبوإمكانیاتھ.قطاعكلقوةنقاطاالعتباربعینیأخذواوأنالتعاونمجاالتتحدیدینبغي.الطفلحمایةو

ومجموعات العمل في القطاعات وإمدادھا بالموارد لتحقیقالحالیة كتجمعات التعلیم مجموعات التنسیق اإلنسانياستغالل 
أقصى قدر ممكن من الكفاءة والفعالیة لالستجابات اإلنسانیة. دعم الھیكلیة الحالیة من شأنھ ضمان بناء استجابات

االستجابةالمختلفةالمراحلبینالدولتتنقلبینمابھاودمجھاالطوارئحاالتفيللتعلیماوسعالستجاباتوفقا19كوفید-
اإلنسانیة.خططھاتنفیذفيوتستمر19لكوفید-

األطفالتعلممنللتحسینالرعایةومقدميالعائالتبدعم19لكوفید-االستجابةوتمویلوبرامجسیاساتتقومأنینبغي●
وسالمتھم في المنزل. إضافة إلى ذلك، ینبغي علیھم توفیر موارد مخصصة لمساعدة العائالت ومقدمي الرعایة والمعلمین

في بناء مھارات األطفال العاطفیة االجتماعیة إضافة إلى المھارات األكادیمیة المعتادة.

حمایة األطفال والیافعین والتأكید على المنھجیة الشاملة للسالمة
یجب على جمیع أصحاب المصلحة ضمان حمایة األطفال والیافعین من المخاطر سواء في المدرسة أم في المنزل أم المجتمع. وذلك یتضمن
وجود منشآت كافیة من الماء ووسائل الصرف الصحي والنظافة العامة إضافة إلى برامج دعم السلوك وإجراءات الصحة والسالمة والحمایة

األخرى بما فیھا تلك التي تخفف او تبعد العنف المبني على الجنس.

الرسائل الرئیسیة

قد یوفر التعلیم الجید واآلمن في حاالت الطوارئ تدابیر حمایة وإنقاذ للحیاة خالل أوقات األزمات بما فیھا جائحة●
العمریةللفئةمناسبةوحمایةسالمةرسائلإلیصالالرعایةومقدميواألھاليوالمعلمینالمدارسدعمینبغي.19كوفید-

لألطفال والیافعین والتي بدورھا تساعد على التخفیف من مخاطر اإلصابة بالعدوى وتحسن من السالمة بالتقلیل من التوتر
والقلق.

ضمان حصول جمیع األطفال والشباب واآلباء ومقدمي الرعایة على معلومات لدعم حمایة الطفل، وتقدیم المعلومات بطرق●
تحّد من الذعر والضیق وتطمئن وتشجع على االلتزام بالرسائل الصحّیة. ُینصح المعلّمون واآلباء ومقدمي الرعایة

دعم الطالبوالمجتمعات بالتنفیذ المستمر والعملي للتدخالت النفسیة االجتماعیة ذات النوعیة الجیدة، كما ھو موضح في
.فیما یخص الرفاھیة النفسیة واالجتماعیة والتعلم االجتماعي والعاطفي

https://fts.unocha.org/appeals/952/summary
http://gem-report-2019.unesco.org/ar/chapter/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84/
http://gem-report-2019.unesco.org/ar/chapter/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84/
https://inee.org/ar/node/8956
https://www.globalpartnership.org/blog/gpes-response-covid-19-rapidly-mobilizing-face-unprecedented-challenge
https://inee.org/ar/covid-19/resources/guidance-teachers
https://inee.org/ar/resources/inee-minimum-standards
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https://inee.org/ar/node/9063
https://inee.org/system/files/resources/INEE_Guidance_Note_on_Psychosocial_Support_ENG_v2.pdf
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دمج الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي في جمیع الجھود لدعم األطفال والشباب خالل إغالق المدارس وخالل●
عناالنفصالوكذلكالتعلمفقدانویواجھونالمدارسخارجھمالعالمفيالطلبةمن%90یقاربماإلیھا.عودتھم

األصدقاء و عدم وضوح الرؤیة بشان المستقبل، باإلضافة للمخاوف بشأن الفیروس نفسھ بما في ذلك التھدیدات على
صحتھم وصحة أحبائھم.

إدراج اعتبارات حمایة الطفل في تطویر أدوات التعلم ونشرھا، مع مراعاة االنتباه بشكٍل خاٍص لألطفال والشباب األكثر●
'آیني' منحاالت الطوارئفيالشبكة المشتركة لوكاالت التعلیمالحد األدنى من معاییرضعفاً. على ھذه األمور أن تلّبي

ینبغي على ھذه البرامج المقّدمة لألطفال الالجئین والمھاجرینأجل التعلیم والحّد األدنى من معاییر منظمة حمایة الطفل.
والنازحین داخلًیا التوافق مع مناھج وطرق البلد المضیف حیثما كان ذلك مناسًبا.

كما ینبغي على المعلمین واآلباء ومقدمي الرعایة االطالع على مبادئ الوقایة من االستغالل واالعتداء الجنسي وحمایة●
الطفل وتخفیف خطر العنف القائم على الجنس وممارسات اإلحالة اآلمنة.

استخدم رسائل تعلیمیة مناسبة للفئة العمریة حول غسل الیدین والتباعد االجتماعي وكیفیة منع انتشار 'الجراثیم' باإلضافة●
للموارد جاھزة االستخدام التي تزّود المعلمین و/أو اآلباء/مقدمي الرعایة للحدیث عن األزمة الحالیة وطمأنة األطفال.

ینبغي في األماكن التي ال تزال فیھا المدراس مفتوحة اتخاذ تدابیر لحمایة األطفال والشباب، ولیس فقط من التأثیر الصحي●
مراجعةالتعلیمیةالسلطاتجمیععلىینبغيكماالنفسیة.رفاھیتھمعلىاإلضافیةالمخاطرمنأیًضالكن19لكوفید-

لتقّییم المخاطر التي تؤثر على األطفال ضمن سیاقھم الخاص.المذكرة الفنیة: حمایة األطفال خالل جائحة فیروس كورونا
من المرجح أن ینُتج عن االعتراف بإغالق المدارس ضغًطا اقتصادًیا و ضغًطا على الصحة النفسیة للعائالت، وقد تزید●

التأثیرات الثانویة من مخاطر عمالة األطفال ومن تھدیداٍت أخرى.
توفیر دعم مادي إضافي للمعلمین واآلباء ومقدمي الرعایة.●
الحفاظ على مستویات تغذیة األطفال حیث تم مسبًقا إیصال التغذیة من خالل المدارس عن طریق توفیر بدائل لبرامج●

التغذیة المدرسیة. یمكن أن یتم األمر عن طریق تحویل مالي أو قسائم غذائیة أو عن طریق آلیات أخرى.
االستمرار في حمایة مساحات التعلم. قد تبقى مساحات التعلم والمعلمون والطلبة عرضًة للھجوم، بغض النظر عن جائحة●

كمرافقالمدارساستخدامعدموضماناآلمنةالمدارستصریحعلىالتوقیعالحكوماتعلىینبغيلذلك.19كوفید-
صحیة أو كمالجئ.

كما ینبغي على المختصین في شبكة التعلیم في حاالت الطوارئ وتحالف حمایة الطفل في العمل اإلنساني التعاون لضمان●
وجود االستجابات المكّملة وتوسیع نطاقھم. وینبغي على الحكومات والجھات المانحة تمویل اإلجراءات المشتركة بین شبكة

التعلیم في حاالت الطوارئ وتحالف حمایة الطفل في العمل اإلنساني من أجل تحقیق الحد األقصى لضمان إحداث التأثیر
في كال القطاعین.

التخطیط من أجل عودة آمنة للمدارس
یجب على سلطات التعلیم والمدارس التخطیط من أجل العودة. ویجب البدء بالتحضیر إلعادة افتتاح آمن للمدارس منذ بدایة األزمة. یجب إعارة

االنتباه بشكل خاص لتدابیر الصحة والنظافة وضمان جاھزیة النظام التعلیمي لمواجھة مشاكل حمایة محتملة عند إعادة افتتاح المدارس. من
المھم ضمان تعزیز األنظمة التعلیمیة أثناء االستعداد إلعادة فتح المدارس بینما تتخذ الحكومات والشركاء المحلیون والدولیون إجراءات

الستمرار تعلم األطفال أثناء إغالق المدارس. ما یعني االعتراف بخطر عدم عودة العدید من األطفال للمدارس بعد انقطاٍع طویل. ویجب اتخاذ
تدابیر إلعادة تسجیل األطفال وتوفیر فصول تعویضیة لضمان استبقائھم على المدى الطویل.

الرسائل الرئیسیة

بدلیلعلى السطات الحكومیة الصحیة اتخاذ قرار بشأن وقت إعادة افتتاح المدارس. على جمیع السلطات التعلیمیة االلتزام●
الدوليواالتحادالعالمیةالصحةومنظمةالیونیسیفمنظمةعنالصادر،المدارسفيومكافحتھ19كوفید-منالوقایة

لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر والمصّدق من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت.  یجب إعادة افتتاح
المدارس فقط عندما تقول السلطات الحكومیة الصحیة أنھ من األمن فعل ذلك.

من األفضل إعادة افتتاح المدارس بشكل اسرع: تظھر الدروسا من استجابات سابقة إلیبوال أن إغالق المدارس لفترة طویلة●
تؤدي إلى تسرب األطفال الذیم لم یعودوا أبداً وزیادة حاالت الحمل لدى المراھقات باإلضافة لمشاكل حمایة أخرى. قد

تسبب ھذه األمور ضغًطا ھائًال على األنظمة الحكومیة والمصادر خالل مرحلة العودة.
على المعلمین والمسؤولین التدخل في عملیة اتخاذ القرار وفي االستعداد للعودة للمدارس. حیث یعتبرون مقدمون أساسیون●

للمعلومات الرئیسیة للمجتمع حول الممارسات اآلمنة من أجل العودة للمدارس. ویجب أن یتضمن األمر دعًما نفسًیا
الدعم النفسي االجتماعي والتعلم االجتماعي والعاطفي لبناء فرٍصیجب توفیر قدراتاجتماعًیا وتعلًّما اجتماعًیا وعاطفًیا.

للمدرسین والعاملین في المجال التعلیمي لیس فقط من أجل عودة آمنة وذات حمایٍة لألطفال، لكن أیًضا من أجل رفاھیة
المدرسین والعاملین في المجال التعلیمي أنفسھم.

تعزیز األنظمة التعلیمیة. ھناك فرصة "إلعادة البناء بشكل أفضل" بعد الجائحة ومعالجة نقاط الضعف السابقة، بما في ذلك●
الوصول إلى نظام صحي آمن لجمیع المتعلمین. یمكن تعزیز أنظمة التعلیم خالل األزمة من أجل االستعداد لألزمة الالحقة.

https://inee.org/ar/resources/inee-minimum-standards
https://inee.org/ar/node/8554
https://inee.org/ar/node/8554
https://inee.org/ar/resources/technical-note-protection-children-during-covid-19-pandemic
https://inee.org/ar/resources/technical-note-protection-children-during-covid-19-pandemic
https://inee.org/ar/resources/alan-almdars-alamnt
https://inee.org/ar/resources/rsayl-wanshtt-ryysyt-llwqayt-mn-fyrws-kwfyd-19-walsytrt-lyh-fy-almdars
https://inee.org/ar/resources/rsayl-wanshtt-ryysyt-llwqayt-mn-fyrws-kwfyd-19-walsytrt-lyh-fy-almdars
https://inee.org/ar/resources/whdt-tdryb-alayny-aldm-alnfsy-alajtmay-waltlm-alajtmay-alatfy


. یجب توفیر تدریب للمخططین في المجال التعلیمي من أجل دمج التخطیطخطط تعلیم حساسة لألزماتلدى بعض الدول
للطوارئ ووضع میزانیة في خطط قطاع التعلیم على المستویین الوطني ودون الوطني.

التخطیط وتوفیر فصول تعویضیة إضافیًة وتمویلھا أو تسریع برامج التعلیم. قد یكون ھناك حاجة لھذه األنواع من الفصول●
إما قبل أو خالل عودة األطفال للمدارس لتغطیة ما قد فّوتھ األطفال أثناء إغالق المدارس. توجد أداة مفیدة لتحدید البرنامج

یمكن إیجاد جمیع أدوات الفریق المعني بالتعلیم المتسارع.شجرة قرار فریق العمل المعني بالتعلیم المتسارعالمناسب وھي
الطوارئ 'آیني' للتعلیم المتسارع.صفحة الشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالتعلى

الحفاظ على التمویل وزیادتھ لدعم انتقال آمن وسلس للمدارس. ستكون زیادة الدعم أمًرا أساسًیا لدعم إعادة دمج جمیع●
األطفال، متضمًنا األمر عودة المجموعات المھمشة إلى النظام المدرسي. قد یشمل األمر تمویًال لدعم مراقبة التسجیل

واالنقطاع عن المدرسة. یمكن تعّقب األطفال المعّرضین لخطر عدم العودة إلى المدرسة بسبب االنقطاع، ودعمھم للعودة
والبقاء في المدرسة.

یحتاج المعلمون واآلباء ومقدمي الرعایة لدعٍم موجھ
یعّد وجود معلم مؤھل و ذو كفاءة ھي إحدى النواحي المھمة ألي نظام تعلیمي. من المھم دعم المدرسین لمساعدتھم للطلبة في مواصلة تعلیمھم

وتعلمھم وسط ضغوط إغالق المدارس. في حین أن المعلمین محدودین في قدرتھم على التدریس، غالًبا ما یدعم اآلباء ومقدمو الرعایة تعلم
األطفال والشباب، وبالتالي لدیھم دور ھاًما في بناء قدرة األطفال على التأقلم وتعزیز الرفاھیة والتعلم.

لدعمإضافیةمصادرإیجادیمكن.19كوفید-حولللجمیعالتعلیمعملمجموعةلدىالمدرسینرسائلمنالتالیةالرئیسیةالرسائلاقُتبست
.المشتركة لوكاالت التعلیم 'آیني' وتعاونیة المعلمین في سیاق األزماتمجموعة التعاون بین الشبكةالمعلمین في سیاقات األزمات مع

الرسائل الرئیسیة

المساعدةواستجابات19كوفید-حولالتعلیمتطویرفيالمعلمینإشراك.1
ضمان دور ذي فعال للمعلمین فیما یخص اتخاذ قرارات واختیار التدخالت البدیلة للتعلیم عن بعد والتي●

.19لكوفید-باالستجابةیتعلقفیماعلیھمتؤثر

الحفاظ على العمالة وأجور المدرسین وموظفي المدرسة.2
یجب على الحكومات الوطنیة ضمان استمرار دفع أجور المعلمین على الرغم من إغالق المدارس. على●

ذلك أن ُیدعم من قبل جھات مانحة والتي علیھا توفیر دعٍم كاٍف لعدة سنوات خالل إغالق المدارس وبعد
إعادة افتتاحھا.

إعطاء األولویة لصحة وسالمة ورفاھیة المدرسین والمتعلمین والعائالت ومقدمي الرعایة.3
توفیر مصادر دعٍم موّجٍھ لتعزیز رفاھیة المدرسین والعائالت/مقدمي الرعایة، باعتبار أنھم أنفسھم متأثرین●

باألزمة. عندما یكون المدرسون والعائالت/مقدمي الرعایة بصحة جیدة، فھم أكثر قدرة على خلق بیئات
آمنٍة وراعیٍة وداعمٍة والتي تدعم التنمیة المعرفیة واالجتماعیة والعاطفیة للمتعلمین.

توفیر الدعم المھني والتدریب الكافیین.4
تدریب المعلمین والموظفین اآلخرین على عالمات الضیق، حتى یتمكنوا من تحدید وإحالة األطفال الذین قد●

یكون لدیھم احتیاجات محددة لحمایة األطفال أو یواجھون تھدیدات أخرى على صحتھم الجسدیة والنفسیة
.19كوفید-نتیجة

تقویة وتحسین جودة وتنسیق فرص التطویر المھني للمعلم عبر اإلنترنت عند الضرورة.●
تدریب المعلمین على تطویر الدروس والمواد لدعم التعلم االجتماعي العاطفي للطلبة، وتوفیر موارده لآلباء●

ومقدمي الرعایة.

یواجھ األطفال والشباب الالجئون والعائدون والمھاجرون والنازحون داخلًیا مخاطر إضافیة
19كوفید-أنالحضریةاالستیطانومناطقداخلًیاوالنازحینوالمھاجرینالالجئینمخیماتمنللعدیدالمزدحمةالطبیعةأنذلكتعنيقد

سینتشر بسرعة خاصة في ھذه األماكن. یواجھ األطفال والشباب في ھذه السیاقات مخاطر خاصة وكبیرة.

https://inee.org/ar/collections/tkhtyt-altlym
https://inee.org/ar/resources/shjrt-qrar-altlym-almtsar
https://inee.org/ar/collections/altlym-almutsar
https://teachertaskforce.org/ar/node/230
https://inee.org/ar/collaboratives/ticc
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19لكوفید-االستجاباتفيداخلیاًوالنازحیناللجوءوطالبيالالجئینتضمین.1
یجب تضمین الالجئین والمھاجرین وطالبي اللجوء والنازحین داخلًیا في جمیع استجابات الحكومات●

والمجتمعاتوالمھاجرینالالجئین،أنتدركأنھذهعلىیجبالتعلیم.استمراریةلضمان19لكوفید-
المضیفة قد یكون لھم وصول محدود إلى المصادر والتواصل. یمكن التغلب على بعض ھذه القضایا

السامیة لشؤون الالجئین.بمفوضیة األمم المتحدةالتعلیم المتصلباستخدام مصادر

إعطاء األولویة لتمویل التعلیم لألطفال والشباب الالجئین، والمھاجرین، والنازحین داخلًیا لتجنب المعاناة الكارثیة.2
یجب على الجھات المانحة، والحكومات، والمجتمع الدولي منح األولویة لالستثمار واالستجابات لألطفال●

األوضاعفي19كوفید-تفشيیكونقدالتعلیم.ذلكفيبماداخلیاً،والنازحینوالمھاجرینالالجئین
اإلنسانیة كارثًیا.

یجب توفیر تمویل إضافي لتقویة إجراءات التباعد االجتماعي وتحسین مرافق الغسیل لالجئین /المھاجرین/●
النازحین داخلیاً - خصوصا أولئك الذین یعیشون في بیئات مزدحمة.

مواءمة برامج التعلم عن بعد مع المناھج ذات الصلة.3
یجب أن تتماشى برامج التعلیم مع المناھج واألسالیب ذات الصلة إلى أقصى درجة ممكنة. على المدى●

الطویل، سیمھد ھذا مساًرا ممیًزا نحو شھادة تعادل متطلبات وزارة التعلیم.

تواجھ الفتیات والشابات عوائق ومخاطر إضافیة
یؤثر تفشي األمراض على النساء والرجال بشكل مختلف ویمكن أن یؤدي إلى تفاقم أوجھ عدم المساواة القائمة للفتیات والشابات. ھذه األمور

تخلق عوائق إضافیة أمام التعلیم وتزید من خطر االستغالل الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. فالفتیات والشابات الالتي یعشن في سیاقات
من الصراع واألزمات تتضاعف احتمالیة ضیاع حقھن في التعلیم عن الفتیان ضعفین. كما أن الضغوط اإلضافیة على أنظمة التعلیم

متزایدةلضغوطاألسروتعرضالمدارسإغالقمعإلیھ.والعودةالجیدللتعلیموالشاباتالفتیاتوصولتھدد19كوفید-لخطرواالستجابات
بسبب األزمة الحالیة، قد تواجھ الفتیات والشابات مسؤولیات المنزل والرعایة بشكل متزاید، وقد یتعرضن لخطر زواج األطفال والحمل المبكر

المتفاقم. وھذا یمكن أن یقلل فرصھم في التعلیم أثناء األزمة وبعدھا ویزید من فرص تسربھم من المدرسة.
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19لكوفید-لالستجابةالقرارصنعفيوالشاباتالفتیاتتضمین.1
وضمان،19لـكوفید-واالستجابةالتأھبأجلمنالقرارصنععملیةفيوالفتیاتالنساءإشراكیتمأنیجب●

تعلیمھنعلىسیؤثرالذيالقرارصنعذلكفيبما،19لكوفید-والمحلیةالوطنیةالسیاسةمجاالتفيتمثیلھن
ومستقبلھن.

إتخاذ إجراًء محدًدا لضمان حصول الفتیات والشابات على تعلیم وتعلم جیدین بشكل مستمر عندما یتم إغالق المدارس..2
أثناء إغالق المدارس، غالًبا ما تتحمل الفتیات والشابات واجب رعایة األشقاء الصغار وأفراد األسرة اآلخرین.●

وینبغي التأكد من أن االستجابات تأخذ في عین االعتبار العبء المتزاید ألعمال رعایة غیر مدفوعة األجر على
الفتیات والشابات نتیجة إلغالق المدارس، وما یترتب من آثار على نتائج التعلیم للفتیات والشابات.

یجب أن تعمل الحكومات بشكل وثیق مع المعلمین، وموظفي المدارس، والمجتمعات ككل لضمان أن مناھج●
التعلم عن بعد، واألنشطة، والموارد تراعي الفوارق بین الجنسین وأنھا شاملة. یجب أن تستمر توعیة المجتمع

بأھمیة تعلیم الفتیات كجزء من أي برنامج للتعلم عن بعد.
في الحاالت التي تكون فیھا الحلول الرقمیة أقل توفراً، یجب تبني مناھج التعلم عن بعد التي تكون منخفضة●

التقنیة ومراعیة مستجیب للنوع الجنسي. وھذا یشمل إرسال مواد القراءة والكتابة إلى المنزل واستخدام البث
اإلذاعي والتلفزیوني للوصول إلى األكثر تھمیًشا. والتأكد من أن جدولة البرامج وھیاكل التعلم تتسم بالمرونة

والسماح بالتعلم الذاتي بحیث ال تردع الفتیات الالتي غالباً ما یتحملن عبء الرعایة بشكل غیر متناسب.
والرجالالفتیانعن%26بنسبةالمحمولالھاتفعبرلإلنترنتوالنساءالفتیاتاستخدامیقلالمتوسط،في●

تدابیرتنفیذ).2019المتحدةاألممالمرأة،2018والتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمة(العالممستوىعلى
تخفض مخاطر الوصول غیر المتكافئ إلى حلول التعلم الرقمي عبر اإلنترنت أو غیرھا من خالل ضمان تدریب

الفتیات والشابات على المھارات الرقمیة الالزمة، بما في ذلك المعرفة والمھارات التي یحتاجونھا للبقاء آمنین
على اإلنترنت. ضمان حصول الفتیات والنساء على معلومات حول كیفیة حمایة أنفسھن وعائالتھن في

https://www.unhcr.org/5e787bea4
http://www.oecd.org/internet/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
https://news.un.org/en/story/2019/03/1034831


اإلستجابة للوباء العالمي. عادة ما یكون وصول النساء إلى المعلومات والتكنولوجیا أقل من الرجال، لكنھن یلعبن
دوًرا رئیسًیا كقنوات للمعلومات في مجتمعاتھن.

التخفیف من خطر االستغالل الجنسي والعنف المرتكز  إلى النوع االجتماعي عند إغالق المدارس.3
تواجھ الفتیات خارج المدرسة مخاطر العنف الجنسي و العنف المرتكز إلى النوع االجتماعي ، الزواج المبكر،●

والحمل بشكل أكبر. التأكد من أن جمیع الجھات الفاعلة المشاركة في تقدیم التعلیم عن بعد في حاالت الطوارئ،
مشتمال المعلمون، واآلباء، ومقدمو الرعایة، والجھات الفاعلة من غیر الدول، لھم المعرفة، والمھارات والدعم

للتخفیف من مخاطر العنف المرتكز إلى النوع االجتماعي ومنع االستغالل واالعتداء الجنسي. ویجب تقدیم
اإلرشادات حول استخدام المنصات اإللكترونیة، واألجھزة المحمولة، وغیرھا من التدابیر لتحدیث ممارسات

اإلحالة والتخفیف من أي مخاطر متزایدة للعنف الجنسي االفتراضي.
اعتبار طرقا مبتكرة لتلبیة احتیاجات الفتیات اللواتي فاتھن الخدمات الحیویة عندما تم إغالق المدارس، و●

الوجبات المدرسیة والحمایة بالتحدید. ھذا یعني إتاحة نقاط وصول مدرسیة للدعم النفسي الفردي وتوزیع الطعام،
والعمل عبر القطاعات لضمان وجود خدمات اجتماعیة بدیلة، أو تقدیم الدعم عبر الھاتف، أو الرسائل النصیة،

أو من خالل أشكال وسائل اإلعالم األخرى.
تدریب المعلمین على كیفیة تضمین الوصول إلىمعلومات واضحةعن ممارسات اإلحالة اآلمنة والمستجیبة للنوع●

االجتماعي من خالل مواد التدریسوالتعلم.

اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان عودة الفتیات إلى المدرسة بعد األزمة.4
أظھرت األوبئة السابقة أن الفتیات یواجھن عوائق أكبر من األوالد في العودة إلى المدرسة بعد األزمة. یجب●

على المدارس، والمعلمین، واآلباء، وصانعي السیاسات إعطاء األولویة لعودة الفتیات المراھقات إلى المدرسة
لتجنب المخاطرة بمستویات أعلى من المتسربین والتأثیرات السلبیة األطول أجالً على تعلیمھن والنتائج

االجتماعیة االقتصادیة.
ضمان أسالیب التعلم المرنة والسماح بالترویج التلقائي والفرص المناسبة في عملیات القبول المستقبلیة التي●

تعترف بالتحدیات الخاصة للفتیات. وھذا یشمل الفتیات الحوامل واألمھات الشابات الالتي یواجھن في كثیر من
األحیان وصمة العار وقوانین العودة إلى المدرسة التمییزیة التي تمنعھن من الحصول على التعلیم. قد یكون من

الضروري توفیر دورات اللحاق بالتعلیم والتعلم السریع لھؤالء الفتیات الالتي یعودن إلى المدرسة.

یحتاج األطفال والشباب ذوي اإلعاقة إلى استجابات التعلیم الجامع
لكل طفل الحق في التعلیم، بما في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة. ومع ذلك، ال تزال اإلعاقة تشكل عائقا رئیسیا أمام التعلیم حتى في الظروف الغیر

أزمةخالل).2016وآخرون،میزونویا(الجیدالتعلیمتلقيحولاألخرىاالسرةفياالفرادباقياإلعاقةذوياألشخاصعجزیفوقطارئة.
الشأنأصحابجمیعجانبإلىالمانحة،والجھاتالحكومات،علىیتعینولذلكاإلعاقةذويوالشباباألطفالعلىالخطریتفاقم،19كوفید-

اتخاذ تدابیر محددة لتوفیر تعلیم جید وشامل. فمن المرجح أن یواجھ األطفال والشباب ذوي اإلعاقة مخاطر متزایدة ویعانون بدرجة أكبر من
الحرمان فیما یتعلق بالحصول على المعونة (وذلك یشمل الغذاء، والماء، والمأوى)، تحدیًدا بسبب عدم قدرتھم الجسدیة على الوصول إلى نقاط

توزیع الغذاء، ونقاط توزیع الماء، والمرافق الصحیة، والمدارس، وغیر ذلك.

الرسائل الرئیسیة

19لكوفید-االستجاباتفيالمعنیینالشأنأصحابمنوغیرھماإلعاقةذويوالشباباألطفالإشراك.1
إشراك األطفال والشباب ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعایة لھم في القرارات التي تؤثر على توفیر التعلیم●

واحتیاجاتھم.
المنظماتمعللتواصل،19كوفید-لجائحةلالستجابةالتعلیمیةاالحتیاجاتتقییماتأثناءجھوًدا،ابذل●

والمجموعات الممثلة (مثل منظمات ذوي االحتیاجات الخاصة) لبناء صورة شاملة عن األشخاص
المستبعدین وما ھو مطلوب إلدماجھم. یجب تنسیق ذلك باعتباره جزء من نھج متعدد القطاعات، بما في

ذلك مع خدمات الصحة والحمایة.

یجب على الحكومات والمانحین تمویل تعلیم جید عن بعد وتقدیمھ لألطفال والشباب ذوي اإلعاقات من التعلیم قبل االبتدائي.2
وصوًال إلى جمیع مستویات التعلیم.

ینبغي إتاحة الفرص المناسبة للتعلیم والتعلم عن بعد لألطفال والشباب ذوي اإلعاقات. یجب تكییف●
المصادر وطرق إیصال المعلومات لتكون متاحة لألطفال الذین یعانون من مجموعة من اإلعاقات، بما في
ذلك األطفال الذین یعانون من ضعف البصر أو السمع، أو ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة، أو كلیھما.

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP3%20-%20Towards%20Inclusive%20Education.pdf


تنفیذ خطط وسیاسات الحمایة وتمویلھا.3
،19كوفید-أزمةذلكفيبماالطوارئ،سیاقاتفيالخاصة،االحتیاجاتذويوالشباباألطفالیواجھقد●

زیادة في مخاطر التعرض للعنف الجسدي والجنسي. یجب على الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرین
تحدید أیة مخاطر متزایدة وضمان تنفیذ خطط وسیاسات الحمایة وتمویلھا على المستویین المحلي

والوطني.

یمكن أن یكون المراھقون والشباب جزًء من االستجابة

یسارع.2050عامبحلولملیون200بمقدارالعددیرتفعأنالمتوقعومنالعالم،سكانمنملیار1.2حالًیاوالشبابالمراھقونیشكل
الشباب والمنظمات التي یقودھا الشباب إلى اتخاذ إجراءات في جمیع أنواع األزمات من تغیر المناخ إلى النزاع المسلح. ووفًقا لشباب من منظمة

Youth Cafe،أكبر.مشاركةأجلمنیناضلونوھم19كوفید-جائحةأثناءاآلننفسھالشيءیحدث

الرسائل الرئیسیة

19كوفید-لجائحةاالستجابةمنجزءباعتبارھموالشبابوالمراھقینالشبابإشراك.1
إشراك الشباب وإدماجھم في المناقشات واالجتماعات وصنع القرار لمعالجة األزمة. قم بذلك عن طریق●

معبالشراكةاعمل.19كوفید-لجائحةاالستجابةفيقّیمینمساھمینباعتبارھمالشبابإمكاناتتسخیر
قطاع الشباب للمشاركة في إیجاد حلول عملیة لألزمة الحالیة التي یمكن أن توّجھ طاقة الشباب وأفكارھم

وتسّخرھا.
قدم إرشادات واضحة حول كیفیة مشاركة الشباب بطریقة آمنة لھم وألولئك الذین یسعون إلى دعمھم.●
وفر اتصاالت واضحة ومتسقة حسب الفئة العمریة، حتى یفھموا ویقّدروا تماًما آثار تفشي جائحة●

ومجتمعاتھم.وأسرھمأنفسھمعلى19كوفید-
ینبغي للوزارات الحكومیة ذات الصلة، بما في ذلك التعلیم، والصحة، والمیاه، والجندر، والشؤون●

االجتماعیة، واألطفال والشباب، إلخ، إنشاء آلیات تنسیق وظیفیة متعددة القطاعات على المستویات الوطنیة
والمحلیة والمدرسیة تشمل الشباب لضمان استجابة شاملة لألطفال والشباب غیر الملتحقین بالمدارس

وضمان استمرار الوصول إلى الخدمات التي یتم تقدیمھا عادًة من خالل المدارس.

وفر الدعم النفسي االجتماعي والدعم العاطفي االجتماعي المناسب للشباب الضعفاء.2
یواجھ الشباب العدید من مصادر الضغط مؤخًرا، ویحتاجون إلى الدعم للتأقلم وبناء المرونة. یمكن للدعم●

النفسي االجتماعي والتعلم االجتماعي والعاطفي أن ُیسّھال ھذه المرونة ویعززان منھا، وبالتالي فإن
الوصول المستمر والمتزاید إلى ھذه الخدمات أمر حیوي.

مّول المنظمات التي یقودھا الشباب.3
ادعم المنظمات التي یقودھا الشباب بتمویل مرن أو إعادة استخدام األنشطة الحالیة القائمة على الِمَنح لتتیح●

للمنظمات دعم إشراك الشباب عن بعد.

تدخالت الطفولة المبكرة أمر ھام
على19كوفید-جائحةتأثیرمعالوقتھذاخاللالخطرمنقدرألكبرالرعایةومقدميوآبائھمالصغارلألطفالاألساسیةاالحتیاجاتتتعرض

المتعلمین من مختلف األعمار بطرق مختلفة. تجد األسر نفسھا دون وصولھا المعتاد إلى التعلم واللعب والرعایة. یؤّدي ذلك إلى أزمة في التعلم
المبكر، حیث یتعین على األسر التعایش بصورة مشتركة مع الضغط واستمرار الجائحة، إلى جانب تولّي تعلم أطفالھم ونموھم.

یقترحكماالمبكرة.الطفولةمرحلةفيالتدخالتتستمرأنالضروريمنلذلكالجائحة،أثناء)ECD(المبكرةالطفولةنمویتوقفالانیجب
یمكن للحكومات القیام بھ - ألجل األطفال والبالد. یمكن لكل دوالر یتم استثماره فيفإن 'دعم التعلم المبكر ھو أفضل استثمارروز وُزبیري،

فيالتدخلفوائدعلىأدلةوجودالرغمعلىلكنحرماًنا'.األكثرلألطفالدوالر17إلىیصلقدعائًدایحققأنوالتعلیمالمبكرةالطفولةرعایة
بالبلدانذلكقارناالبتدائیة.المرحلةقبلماالتعلیمإلىیصلونالالدخلمنخفضةالبلدانفياألطفالمن%85'فإنالمبكرة،الطفولةمرحلة

الكفاحعنالناتجالضغطشأنمنالتقلیلیمكنوالاالبتدائیة'.المرحلةقبلمامدارسإلىاألطفالمن%82یذھبحیثالمرتفع،الدخلذات

https://www.prb.org/2017-world-population-data-sheet/
https://www.theyouthcafe.com/?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=5e9645a826cd346e6aa33366&ss_email_id=5e9659a02969bd72d65ce5ff&ss_campaign_name=How+To+Engage+With+Youth+During+And+After+The+Pandemic&ss_campaign_sent_date=2020-04-15T00%3A47%3A59Z
https://www.theyouthcafe.com/?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=5e9645a826cd346e6aa33366&ss_email_id=5e9659a02969bd72d65ce5ff&ss_campaign_name=How+To+Engage+With+Youth+During+And+After+The+Pandemic&ss_campaign_sent_date=2020-04-15T00%3A47%3A59Z
https://theirworld.org/resources/detail/bright-and-early-report-on-financing-pre-primary-education#section-2
https://theirworld.org/resources/detail/bright-and-early-report-on-financing-pre-primary-education#section-2


من أجل توفیر رعایة األطفال والتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة بالنسبة لمقدمي الرعایة الذین یواجھون ضغوًطا إضافیة في التعامل مع الدخل
المنخفض أو المنعدم أو النزاعات أو األزمات اإلنسانیة األخرى.

الرسائل الرئیسیة

19كوفید-لجائحةاالستجابةسیاقفيالرعایةومقدمياألھاليتضمین.1
یجب إشراك اآلباء ومقدمي الرعایة منذ بدایة خطط االستجابة والتعافي لضمان استخدام الرسائل المناسبة●

لمختلف األعمار بصورة مستمرة لتعزیز قدرة األطفال وآبائھم ومقدمي الرعایة على التكیف.

19كوفید-جائحةبشأنالرعایةومقدميلآلباءدقیقةونصائحمعلوماتقّدم.2
شجع اآلباء ومقدمي الرعایة وجھزھم الستخدام الدعم النفسي االجتماعي والفعال والمالئم ألعمارھم●

وأنشطة التعلم العاطفي االجتماعي التي تدعم رفاه األطفال وتنمیة مھارات التعایش لدیھم.
طّور آلیات الحمایة االجتماعیة التي تلبي احتیاجات األسر التي لدیھا أطفال صغار أو عززھا، بما في ذلك●

التحویالت النقدیة، وحمایة سبل العیش، والتدخالت التغذویة، والمساعدة الغذائیة أثناء األزمة
)ECDAN.(

وّجھ المصادر وصمم البرامج لتدخالت تنمیة الطفولةالمبكرة التي تتضمن اللعب وتقدیم الرعایة المستجیبة.3
والتي تعزز تعلم األطفال ونموھمعلى اللعبلتنمیة الطفولة المبكرة تعتمدوّفر تدخالت مالئمة للعمر●

ورفاھھم.
ادمج اآلباء ومقدمي الرعایة في تصمیم جھود االستجابة والتعافي.●

مّول تدخالتتنمیة الطفولة المبكرة أثناء األزمة وبعدھا.4
ادمج تمویل تنمیة الطفولة المبكرة وخدمات رعایة األطفال في جمیع االستجابات الوطنیة لجائحة●

).ECDAN(19كوفید-
بمجرد إعادة فتح المدارس بأمانینبغي للحكومات والمانحین زیادة مخصصاتھم لتنمیة الطفولة المبكرة●

عامین لتعلیم ما قبل المرحلة االبتدائیة في جمیع البلدان.للتمویل العام الكامل لمدةلجنة التعلیملتلبیة دعوة
یجب أن تتضمن جمیع خطط االستجابة اإلنسانیة أھداًفا تلبي كلًیا احتیاجات األطفال دون سن الخامسة ،●

وینبغي للمانحین الذین یمولون االستجابة لألزمات اإلنسانیة إعطاء األولویة للتعلیم ما قبل المرحلة
االبتدائیة والدعم المعرفي المبكر باعتباره جزء من استثمارات الطوارئ األولیة واالستراتیجیات طویلة

المدى.

19كوفید-لجائحةالطوارئحاالتفيالتعلیملوكاالتالمشتركةالشبكةاستجابة

منوسلسلة،المنظمةالمصادرمنمجموعةخاللمن19كوفید-لجائحةالطوارئحاالتفيالتعلیملوكاالتالمشتركةالشبكةاستجابت
في حاالت الطوارئالمعاییر الدنیا للشبكة المشتركة لوكاالت التعلیمإلىتستندمذكرة فنیةوومنشورات المدونة،،الندوات عبر اإلنترنت

).EiE(الطوارئحاالتفيجیدتعلیملتقدیمالعالمياإلطارباعتبارھاوالتعافيواالستجابةالتأھبالتعلیم:بخصوص

الطوارئحاالتفيالتعلیملوكاالتالمشتركةالشبكةتقوم.19كوفید-أزمةخاللوالمعلوماتوالدعمالعملیةاألدواتلتوفرمنھاكلتصمیمتم
أیًضا بتطویر موارد الدعوة ألعضائنا للمساعدة في تعزیز الحوار حول السیاسات. وتتطلب ھذه الموارد عند الضرورة اتخاذ إجراءات أكثر
إلحاًحا من جانب صانعي السیاسات والقرارات لدعم احتیاجات التعلم والتنمیة لألطفال الذین یعیشون في سیاقات األزمة والنزوح والمتأثرین

یلي:ماذلكویشمل.19كوفید-بجائحةأیًضا

وسیاقاتھم الخاصة؛لألعضاء لیتأقلموا مع احتیاجاتھمرسائل الدعوةمجموعة من.1
تموبعدھا19كوفید-أزمةأثناءالتعلمفيومستمرینآمنیناألطفالإلبقاءتوصیاتیستمر:أنللتعلمالبدللدعوة،ملخص.2

تطویرھا بالتعاون بین الفریق العامل المعني بالدعوة التابع للشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ، ومنظمة
إنقاذ الطفولة، والیونیسف، مع مساھمة من منظمة بالن إنترناشیونال، ومنظمة معونة الكنیسة الفنلندیة، ومنظمة "اإلنسانیة

Humanity(والشمول" and Inclusion.(توصیاتویقدمالتعلیمعلى19كوفید-جائحةآثارالملخصھذایلخص
لضمان استمرار التعلم حتى عند إغالق المدارس؛

وتقدمأعالهوردماعلىتعتمدوالتي19كوفید-جائحةأثناءالطوارئحاالتفيللتعلیمالدعوةحولاإلنترنتعبرندوة.3
.19كوفید-جائحةأثناءالتعلیمألزمةالبلدانبعضاستجاباتعلىأمثلة

https://covidaction.ecdan.org/calltoaction
https://inee.org/ar/covid-19/resources/early-childhood-education
https://covidaction.ecdan.org/calltoaction
https://report.educationcommission.org/report/
https://inee.org/ar/covid-19/resources
https://inee.org/ar/covid-19/webinars
https://inee.org/ar/covid-19/webinars
https://inee.org/ar/covid-19/blogs
https://inee.org/ar/resources/inee-technical-note-education-during-covid-19-pandemic
https://inee.org/ar/resources/inee-minimum-standards
https://inee.org/ar/resources/inee-minimum-standards
https://inee.org/ar/covid-19/advocacy
https://inee.org/ar/resources/learning-must-go-covid-19-advocacy-brief
https://inee.org/ar/node/9055

