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بيان صحفي

اليونيسف: تأجيل اليوم األول من الدراسة إلى أجل غير
ى لنحو 140 مليون تلميذ بالسنة األولى في مختلف مسم�

أنحاء العالم
ما ال يقل عن ثمانية ماليين من هؤالء المتعلمين الصغار ينتظرون االنتظام في الدراسة منذ

أكثر من عام.

23 آب / أغسطس 2021



(COVID-19) فيروس كورونا
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تتابع إليزابيث، 12 عاًما، وجوستين، 10 أعوام، درًسا بشأن العلوم االجتماعية على تلفزيون أثناء وقت المراجعة في المنزل

في كيبيرا. شقيق جاستن، مورارا، منكب على كتاب تمارين.

العربيةEnglishFrançaisEspañolمتوفر بـ:

نيويورك، 24 آب / أغسطس 2021 — تقول اليونيسف في تحليل جديد صدر مع انتهاء العطلة
الصيفية في كثير من أنحاء العالم أن اليوم األول من الدراسة للطفل — وهو لحظة تاريخية

للتالميذ الصغار وأهاليهم في مختلف أنحاء العالم — قد تأجل بسبب جائحة الكورونا لما يقدر
بنحو 140 مليون تلميذ في مستهل حياتهم التعليمية.

 وبالنسبة لنحو ثمانية ماليين من هؤالء التالميذ، فقد طال انتظار أول يوم من تجربة التعلم وجهًا
لوجه في المدرسة ألكثر من عام، ومازالوا ينتظرون، حيث يعيشون في أماكن ُأغلقت فيها

المدارس طوال فترة الجائحة.

تقول المديرة التنفيذية لليونيسف السيدة هنرييتا فور: "إن اليوم األول من المدرسة لحظة
تاريخية في حياة الطفل — حيث يضعه على مسار يغير حياته بالتعلم والنمو الذاتي. ويمكن
لمعظمنا أن نتذكر تفاصيل صغيرة ال حصر لها، مثل الزي المدرسي الذي كنا نرتديه، وأسماء

ُمعلمينا، ومن جلسنا بجوارهم في الصف الدراسي، وما إلى ذلك. ولكن بالنسبة لماليين األطفال،
تم تأجيل هذا اليوم المهم إلى أجل غير مسمى. ومع استئناف الدراسة في أنحاء كثيرة من

داخله من الدراسي الصف لرؤية عام من ألكثر األول الصف تالميذ من ماليين انتظر فقد العالم
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العالم، فقد انتظر ماليين من تالميذ الصف األول ألكثر من عام لرؤية الصف الدراسي من داخله.

وقد ال يرى ماليين آخرون الصفوف على اإلطالق في الفصل الدراسي الحالي. وبالنسبة للفئات
األكثر احتياجًا، فإن مخاطر عدم دخولهم أبدًا إلى أي صف دراسي طوال حياتهم ترتفع بشدة".

ويضع الصف األول اللبنات األساسية لجميع مراحل التعلم في المستقبل، وهو أول لقاء للطالب
بالُمطالعة والكتابة والرياضيات. كما أنها فترة يساعد فيها التعلم وجهًا لوجه األطفال على

اكتساب االستقاللية، والتكيف مع الروتين المدرسي الجديد، وتطوير عالقات مهّمة مع المعلمين
والتالميذ اآلخرين. كما يمكِّن التعلم وجهًا لوجه المعلمين من تحديد حاالت التأخير في التعلم

ومعالجتها، ومشكالت الصحة العقلية، وإساءة المعاملة التي يمكن أن تؤثر سلبًا في رفاه
األطفال.

وفي عام 2020، ُأغلقت المدارس بشكل كامل على مستوى العالم لمدة 79 يومًا دراسّيًا في
المتوسط. لكن لنحو 168 مليون تلميذ، أغلقت المدارس أبوابها لمدة عام كامل تقريبًا بعد بدء

الجائحة. وحتى اآلن، يواجه كثير من األطفال سنة ثانية غير مسبوقة من تعطل تعليمهم.
وسيشعر كثير من األطفال، السيما أصغر المتعلمين في مراحل النمو الحرجة، بالعواقب المصاحبة

إلغالق المدارس، مثل فقدان التعلم، واالضطرابات النفسية، والتخلف عن اللقاحات، واشتداد
مخاطر التسرب من التعليم، وعمل األطفال، وزواج األطفال.

ومع أن البلدان في جميع أنحاء العالم تتخذ بعض اإلجراءات لتوفير التعلم عن بعد، فإن نسبة ال
تقل عن 29% من تالميذ المرحلة االبتدائية ال يوفر لهم هذا التعليم. وباإلضافة إلى نقص الموارد

الالزمة للتعلم عن بعد، قد ال يتمكن صغار األطفال من المشاركة بسبب نقص الدعم الستخدام
التقنية، أو ضعف بيئة التعلم، أو الضغوط للقيام باألعمال المنزلية، أو إجبارهم على العمل.

وقد أظهرت الدراسات أن التجارب المدرسية اإليجابية في خالل هذه الفترة االنتقالية تشكل
مؤشرًا على النواتج االجتماعية والوجدانية والتعليمية المستقبلية لألطفال. وفي الوقت نفسه،

فإن األطفال الذين يتخلفون عن التعلم في السنوات األولى يبقون في األغلب متخلفين عن الركب
في كل دراستهم الالحقة، وتتسع الفجوة على مر السنين. كما يؤثر عدد سنوات التعليم التي

يحصل عليها الطفل تأثيرًا مباشرًا على دخله المستقبلي.

 وتشير تقديرات البنك الدولي، ما لم يتم تنفيذ تدابير لتخفيف المخاطر، إلى خسارة قدرها 10
تريليونات دوالر من الدخل بمرور الوقت لهذا الجيل كله من التالميذ. وتظهر الشواهد الحالية أن
تكلفة معالجة فجوات التعلم تكون أقل، وأكثر فعالية، عندما تتم معالجتها في وقت مبكر، وأن

االستثمارات في التعليم تدعم التعافي االقتصادي، والنمو، والرخاء.

وتحث اليونيسف الحكومات على إعادة فتح المدارس للتعلم وجهًا لوجه في أقرب وقت ممكن،
وعلى تقديم استجابة شاملة للتالميذ من أجل التعافي. وتدعو اليونيسف، باالشتراك مع البنك
الدولي واليونسكو، الحكومات إلى التركيز على ثالث أولويات رئيسية للتعافي في المدارس،

وهي:

برامج موجهة إلعادة جميع األطفال والشباب إلى المدارس حيث يمكنهم الحصول على
خدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم التعليمية، والصحية، والنفسية، واالجتماعية

وغيرها من االحتياجات؛

التعلم؛ من فاتهم ما إدراك في التالميذ لمساعدة فعالة تعويضية دروس
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دروس تعويضية فعالة لمساعدة التالميذ في إدراك ما فاتهم من التعلم؛

مساندة المعلمين لمعالجة خسائر التعلم، ودمج التقنية الرقمية ضمن وسائل التدريس.

وتضيف السيدة فور: "يومك الدراسي األول هو يوم أمل وأمنيات ُيمكن تحقيقها، بل إنه بحّق يوم
للشروع في بداية جيدة. لكن ليس كل األطفال يشرعون في بداية جيدة، بل إن بعض األطفال ال

تتاح لهم الفرصة للشروع في أي شيء على اإلطالق. ويجب علينا إعادة فتح المدارس للتعلم
وجهًا لوجه في أقرب وقت ممكن، وأن نعالج فورًا فجوات التعلم التي أوجدتها هذه الجائحة حتى

اآلن. وما لم نفعل ذلك، فإن بعض األطفال قد ال يلحقون بالركب أبدًا".

وفي األسابيع التالية، ستواصل اليونيسف حشد شركائها وعموم الناس للحيلولة دون تحول هذه
األزمة التعليمية إلى كارثة تعليمية. وستجمع الحمالت عبر شبكة اإلنترنت، وفي خارجها، قادة

العالم والمعلمين وأولياء األمور حول قضية مشتركة، أال وهي: إعادة فتح المدارس للتعلم وجهًا
لوجه في أقرب وقت ممكن؛ فمستقبل األطفال األكثر احتياجًا وهشاشة في العالم معرض للخطر.

##### 

بيانات االتصال بالفريق اإلعالمي

Sara Alhattab
UNICEF New York

هاتف: 6536 957 917 1+

salhattab@unicef.org :بريد إلكتروني

محتوى الوسائط المتعددة
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عن اليونيسف
تعمل اليونيسف في بعض أكثر أماكن العالم صعوبة للوصول إلى األطفال األكثر حرمانًا في العالم.
فنحن نعمل من أجل كل طفل، في كل مكان، في أكثر من 190 بلدًا وإقليمًا لبناء عالم أفضل للجميع.

تابع اليونيسف على تويتر وعلى فيسبوك.

 

 

المواضيع ذات الصلة
عالميCOVID-19التعليم

استكشف المزيد عن اليونيسف

محتوى الوسائط المتعددة متاح للتنزيل من هنا
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بيان صحفي

19 آب / أغسطس 2021

اليونيسف - مليار طفل معرضون "لمخاطر مرتفعة للغاية" ناتجة عن آثار أزمة المناخ

زر الصفحة

مقالة

م طفلك حب القراءة؟ كيف ُتعلِّ
أمور يتعين معرفتها لَتنِشَئة قارئ

إقرأ القصة

تصريح

02 آب / أغسطس 2021

بيان مشترك صادر عن المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، والمدير العام لمنظمة
الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بمناسبة األسبوع العالمي للرضاعة

الطبيعية
إقرأ اآلن
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الرئيسية

مجاالت تركيزنا
أبحاث وتقارير

أين نعمل
مركز الصحافة

من نحن

المجلس التنفيذي لليونيسف
التوظيف

كن من شركاء اليونيسف
اتخذ إجراء

مواقع ذات صلة باليونيسف

يونيسف
أصوات الشباب

بيانات اليونيسف
دعم اليونيسف

ЮНИСЕФ на Русском

كن من المتبرعين

      

مقالة

كيفية التعامل مع قلق الِفراق لدى الطفل
أمور يجب اإللمام بها حول كيفية دعم الطفل الصغير.

إقرأ القصة

اتصل بناالشؤون القانونية
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ي و بؤون ل

اإلبالغ عن االحتيال، االستغالل، المخالفات



(COVID-19) فيروس كورونا

آخر المستجدات



https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/arabic/about/25550.html
https://www.unicef.org/auditandinvestigation/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.unicef.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

