
 

 

 .19-تعز�ز المعرفة �استجا�ة سیاسات التعلیم العالمیة خالل جائحة �وفید

الوطنیة إلغالق المدارس �سبب   یةستجا�ات التعلیماالالنسخة الثالثة المكّررة للمسح المشترك حول 

 19-كوفید

 مذّ�رة مفاهیمیة
 

i.  العنوان 

التعلیم   سیاسات  �استجا�ة  المعرفة  �وفید تعز�ز  جائحة  خالل  للمسح   -   19-العالمیة  المكّررة  الثالثة  حول    النسخة  المشترك 

 .19-الوطنیة إلغالق المدارس �سبب �وفید   یةستجا�ات التعلیمالا

 

ii.   الو�الة المنّفذة والشر�اء من األمانة العامة لألمم المتحدة 

مة األمم المتحدة للتر�یة والعلم والثقافة (الیونسكو)، ، أجرت منظّ 19-�وفید في إطار استجا�ة التعلیم العالمیة المنّسقة لجائحة  

-الوطنیة إلغالق المدارس �سبب �وفید  یةالستجا�ات التعلیملاألمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف)، والبنك الدولي مسًحا  ومنّظمة

جمع  بهدف  للمسح    ة الثالثه النسخة  في هذ   ثالثالمنظمات ال) إلى  OECDت منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (مّ إنض.  19

 .COVID-19معلومات محدثة حول استجا�ات التعلیم الوطنیة لو�اء  

 

iii.   الخلفیة 

، قامت معظم الحكومات من حول العالم بتطبیق سیاسات الحتواء انتشار المرض. 2020في العام    19-نذ تفّشي جائحة �وفید م

تكالیف اقتصاد�ة �اهظة،  ال  اإلجراءاتأفضت    وقد  الى  التعّلم  المدارس وتغییر أسالیب  أ�ًضا �ما و تقیید�ة مثل إغالق  شّكلت 

من أهداف التنمیة المستدامة (الهدف   4التقدم المحرز نحو تحقیق الهدف  على  و   الل الجائحةلتعّلم الفعلي خا  علىخطًرا متزایًدا  

4.( 

الل هذه األوقات العصیبة، تحتاج البلدان إلى البیانات �شكل أكثر إلحاًحا من أي وقت مضى لتخطیط ورصد جهود االستجا�ة  خ

حول وقع للطوارئ واإلعداد الستراتیجیات التخفیف والتعافي على المدى المتوسط والطو�ل. هناك حاجة إلى معلومات محدثة  

واالستجا�ات السیا  التدّخالت  مجال  والبرمجة    ساتفي  التر�وي  التخطیط  لدعم  العالمي  المستوى  استراتیجیات  �غیة  على  نشر 

 . تعّلم فّعالة
 



 
هاتان الجولتان   تغطّ . و 2020في العام  إدارة الجولَتین السا�قتین من جمع البیانات  مهّمة  إضطلع معهد الیونسكو لإلحصاء �

الثانوي. وقد أنجز الجولة األولى    التعلیممستوى  الى    االبتدائيقبل  ما  التعلیم  إلغالق المدارس من مستوى    اتاستجا�ات الحكوم

في   التعلیم  وزارات  في  المسؤولون  المسح  مایو    118من  أ�ار/  بین  یونیو  و بلًدا  الثانیة  أكمل فیما    ،2020حز�ران/   الجولة 

. وفي إطار االستجا�ة التعلیمیة  2020أكتو�ر  بلًدا بین تموز/ یولیو وتشر�ن األول/    149المسؤولون في وزارات التعلیم في  

؟ نظرة مناهما الذي تعلّ الیونیسیف والبنك الدولي تقر�ًرا مشترً�ا عنوانه "و الیونسكو    أعّدت ،  19- ة �وفید حالعالمیة المنّسقة لجائ
 من جمع البیانات.  السا�قتیناستند الى الجولَتین    1"19-الوطنیة لكوفید   االستجا�ات  شاملة عن نتائج مسح وزارات التعلیم حول

iv. هدفال   

 2021و  2020  في العام  19- واالستجا�ات التعلیمیة لجائحة �وفید   الخاصة �السیاساتالت  جمع معلومات محّدثة حول التدخّ 

 شر استراتیجیات تعّلم فّعالة.  �غیة نوالبرمجة  التر�وي  خطیط توتأمین الدعم للعلى المستوى العالمي  

v. هیكل المسح 

 .للمسؤولین عن التعلیم المدرسي في وزارات التعلیمهذا المسح  ُصّمم استبیان  
 
من وفقًا لالبلدان ومجموعتین من الوحدات التكمیلیة    �افةتكون االستبیان من مجموعة من الوحدات األساسیة التي تستهدف  ی

 :بیاناتها التعلیمیة �ما هو موضح أدناه. هناك  ةتقدم الدول
 أساسیة (أ) ؛   وحدات   9 •
 تكمیلیة (ب) ؛  وحدات   3 •
 .إلى منظمة التعاون االقتصادي والتنمیةبیانات التعلیم  (ج) للبلدان التي تقدم    OECD  تكمیلیةواحدة  وحدة   •

 و�التالي،
الیونسك • إلى معهد  منتظم  �شكل  التعلیم  بیانات  تقدم  التي  الوحدات األساسیة" و "ب.  الدولة  "أ.  و لإلحصاء ستكمل 

 )/https://jsw3.questionpro.com(  وحدات التكمیلیةال

الدولة التي تقدم بیانات التعلیم �شكل منتظم إلى منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ستكمل "أ. الوحدات األساسیة"   •
 تود�انت الدولة التي تقدم تقار�رها إلى منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة  إذا    ".OECDو "ج. وحدة تكمیلیة  

 ملء
 )/https://jsw3.questionpro.com(على الرا�ط التالي:  ، �مكن الوصول إلیها    التكمیلیة (ب)الوحدات  

 
 
 
 

 
و الیونسكو   1 الدولي    ،الیونیسیف،  تعلّ ").  2020(والبنك  الذي  حول مناهما  التعلیم  وزارات  مسح  نتائج  عن  شاملة  نظرة  ؟ 

 . والبنك الدولي  ،الیونیسیف، و الیونسكو�ار�س ونیو�ورك وواشنطن العاصمة:  .  19-االستجا�ات الوطنیة لكوفید 

https://jsw3.questionpro.com/
https://jsw3.questionpro.com/


 

 

vi. األنشطة الرئیسیة والجدول الزمني لجمع البیانات 
ینایر  22 • الثاني/  فبرایر  1  -2021  �انون  المسح    ةافتراضیندوة  تنظیم    : 2021  شباط/  وأهدافه لشرح 

   والدروس التي �مكن استقاؤها منه.في األزمة الحالیة  وأهمیته  

 �كمال المسح.جمع البیانات و   :2021 شباط/ فبرایر  28  -2021 �انون الثاني/ ینایر  22 •

عالجة وتحلیل نتائج المسح لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة.  م آذار/ مارس: 30 -آذار/ مارس  1 •

عمل   فر�ق  اجتماع  في  والتنمیة  االقتصادي  التعاون  منظمة  لدول  األولیة  النتائج  مراجعة  مشروع وستتم 

) التعلیم  أنظمة  البیانات    24-22في    )INESمؤشرات  جمع  نتائج  إتاحة  ذلك  �عد  المتوقع  ومن  مارس. 

 .ي المنشورات عبر مدیر�ة التعلیم والمهارات في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیةواستخدامها ف
  وتقر�ر نتائج المسح للدول غیر األعضاء في منظمةالبیانات    تحلیل : أبر�ل  /نیسان  30  -آذار/ مارس  15 •

 سیتم إعداد تقر�ر مشترك و�صداره في أواخر أبر�ل.و  والتنمیةن االقتصادي  التعاو

إ� العناو�ن التال�ة:   ردكمالرجاء إرسال   

 منّسق معهد اليو�سكو لإلحصاء: 

 COVID19.survey@unesco.org 
   التي تقدم بیانات التعلیم إلى معهد الیونسكو لإلحصاءالدول 

والتنم�ة:  االقتصادي  التعاون  منظمة  ي 
 منس�ت

; eric.charbonnier@oecd.org
 valerie.forges@oecd.org 

 الدول التي تقدم بیانات التعلیم إلى منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة
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