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الفجوة الرقمية والتعلم عن بعد

وارتباط ذلك بقضية عمل األطفال 

19-فى ظل جائحة كوفيد



.تأثرت بها كافة مجاالت النشاط البشرى•

مليررار شرردي لررديهم توا ررل مرر  3.5أكثررر مررن •

.شبكة اإلنترنت

مليرار 5عدد من يمتلك جهاز محمول يقترب مرن •

.شدي ن فها من أجهزة المحمول الذكية

الثورة الرقمية



الفجوة الرقمية

قردرة الهوة التي تف ل بين مرن يمتلكرون المعرفرة وال•

علرررررى اسرررررتددام تقنيرررررات المعلومرررررات والكمبيررررروتر 

أو واإلنترنت وبين من ال يمتلكرون مثرل هرذل المعرفرة

.هذل القدرة

كررران هنررراك مرررن ليسرررت لديرررل فر رررة الو رررول  لرررى •

قريبرا وهم ن ف سكان العالم ت–التكنولوجيا الرقمية 
وبالتررالى حرمرروا مررن فررري الدراسررة، والتوا ررل، –

لرذى االجديدالواق والتجارة، والمشاركة فيما يسمى 

.يتمت  بل الن ف األكثر ثراء من العالم



قيمة المؤشرالترتيب العالمىالدولة

1479.9اإلمارات

3466.6قطر

3666.2السعودية

3965.1البحرين

4662.9عمان

6157.4الكويت

7352.9األردن

7452.4م ر

7552.3المغرب

8548.8تونس

10538.3لبنان

10637.5الجزائر

11833.1سوريا

13122.7موريتانيا

لومات موقف الدول العربية فى مجال االت االت وتكنولوجيا المع

دولة 138بين 

2020فى المؤشر العالمى للمعرفة عام 
Knowledge4all.com



2020بحلول منت ف  بريل 

من الطالب على مستوى العالم% 94تأثر 

مليار من األطفال والشباب1.58وهو ما يمثل 

دولة200فى 

19-التعليم أثناء جائحة كوفيد



التعلم عن بعد

ديم كان الوسيلة الوحيردة المتاحرة السرتمرار تقر•

.الددمات التعليمية

ن تبنررت معظررم المرردارس أسررلوب التعلرريم الهجرري•

.2020اعتبارا من ف ل الدريف لعام 



الربط باإلنترنت من المنزل

بليررون 1.3ال تترروفر لثلثرري األطفررال فرري سررن الدراسررة فرري العررالم، أو •

سرررنة،  مكانيرررة الرررربط 17سرررنوات  لرررى 3طفرررل مرررن الفئرررة العمريرررة 

.باإلنترنت من المنزل

من األطفال في سرن الدراسرة % 58على مستوى العالم، يتوفر لـ •

ل، مقارنرة من األسر المعيشية األكثر ثراًء ربط باإلنترنت في المنرز

. فقط من األسر المعيشية األشد فقراً % 16م  

طفرالً فري 20من كرل 1يتوفر الربط باإلنترنت في المنزل ألقل من •

مرن كرل 9سن الدراسة من البلردان المندفضرة الرددل، مقارنرة مر  

.أطفال في البلدان المرتفعة الددل10



سنوات 3األطفال في سن الدراسة من الفئة العمرية المنطقة

المنزلسنة الذين ال يملكون ربطاً باإلنترنت في17 لى 

ً 194—% 95غرب ووسط أفريقيا مليونا

ً 191—% 88قيشرق أفريقيا والجنوب األفري مليونا

ً 449—% 88جنوب آسيا مليونا

ً 89—% 75الشرق األوسط وشمال أفريقيا مليونا

ً 74—% 49يبيأمريكا الالتينية والبحر الكار مليونا

ً 36—% 42أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى مليونا

ً 183—% 32شرق آسيا والمحيط الهادئ مليونا

بليون1.3—% 67العالم



التعليم وعمالة األطفال



Children aged 5 to 17years in child labor Children aged 5 to 17 years in hazardous work

2016 2020 2016 2020

% No. % No. % No. % No.

World total 9.6 151,600 9.6 160,000 4.6 72,500 4.7 79,000

Sex Girls 8.4 64,100 7.8 62,900 3.6 27,800 3.6 28,800

Boys 10.7 87,500 11.2 97,000 5.5 44,800 5.8 50,200

Age 5-11 years 8.3 72,600 9.7 89,300 2.2 19,000 2.8 25,900

12-14 years 11.7 41,900 9.3 35,600 4.6 16,400 4.8 18,100

15-17 years 10.5 37,100 9.5 35,000 10.5 37,100 9.5 35,000

Arab States 2.9 1,200 5.8 2,400 1.5 600 4.5 1,900

سنة17–5أعداد ونسب عمالة األطفال فى المرحلة العمرية من 
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سنة17-5نسبة عمالة األطفال فى األعمال الدطرة فى المرحلة العمرية 



وعمالة األطفال 19-جائحة كوفيد

أدى الوباء  لى زيادة عدد األطفال 2020فى عام 

مليررون 142فررى األسررر الفقيرررة فررى الررددل بنحررو 

مليررون يعررانون مررن الفقررر 582طفررل،  ضررافة  لررى 

.2019عام 

فررى مثررل هررذل الظررروف، تلجررأ العررائالت  لررى عمالررة 

األطفرررررال كلليرررررة للتكيرررررف مررررر  فقررررردان الوظرررررائف 

.واندفاض الددل



تداعيات  غالق المدارس

فرال طر لعمرل األطيؤدى  غالق المردارس  لرى زيرادة المدرا•

.فال فى المواقف ال عبةطدا ة بالنسبة لأل

اضطر بعض أولياء األمرور  لرى ا رطحاب أوالدهرم للعمرل •

دشرررية ترررركهم بالمنرررازل دون  شرررراف فرررى فتررررة  غرررالق 

.المدارس حتى عندما كان التعليم عن بعد متاحا

عنررردما يتررررك األطفرررال المررردارس ويعملرررون فرررى وظرررائف •

مدفوعررة األجررر، قررد يكررون مررن ال ررعب علرريهم اسررتئناف 

.تعليمهم



الطريق  لى األمام

19-منرر  المزيررد مررن االنحرردار وسررط أزمررة كوفيرردضرررورة •

النرررراب  مررررن االرتفرررراع الحرررراد فرررري معرررردالت الفقررررر و غررررالق 

.المدارس

تدابير موسرعة لردعم الرددل لألسرر فري حراالت الضرعف، مرن•

.دالل مزايا األطفال والوسائل األدرى

ي حمررالت العررودة  لررى المدرسررة وتكثيررف الررتعلم العالجرري الررذ•

عرويض يعيد األطفال  لى الف ول الدراسية ويساعدهم على ت

.ما فقدول من تعلم، كلما تسمح الظروف



الحماية االجتماعية الشاملة

تدفررررف الحمايررررة االجتماعيررررة الكافيررررة مررررن الضررررعف االجتمرررراعي •

دم واالقت ادي الذي يقوم عليل عمرل األطفرال  وتعروض الفقرر وعر

.المساواة بين الجنسين والحرمان في الطفولة

أو )تحرررويالت نقديرررة مرررن درررالل م المزايرررا الشررراملة لألطفررراليتقرررد•

ا أطفرال، تُقدم على أساس منتظم لجمي  األسر التري لرديه( ضريبية

ر وهرري وسرريلة بسرريطة ومثبتررة لحمايررة األطفررال وأسرررهم مررن الفقرر

.وتحسين الو ول  لى التعليم والرعاية ال حية

طالرة، تشمل عنا ر األنظمة الشراملة التري تفيرد األطفرال حمايرة الب•

الوالدية،  واإلجرازة / ومعاشات الشيدودة، ومزايا  جازة األمومة 

.المرضية ، ومزايا العجز



حماية وتعزيز تعليم األطفال

لتأكرد ستكون حمالت العرودة  لرى المدرسرة والتوعيرة أمرًرا حيويًرا فري ا•

عررل مررن قرردرة األطفررال علررى العررودة، ال سرريما أولئررك الررذين يعملررون بالف

.وأولئك الذين ليس لديهم  مكانية الو ول  لى التعلم عن بعد

 حدى الدطوات األساسية لدعم جودة التعليم هري وجرود قروة تردريس•

.مناسبة ومؤهلة ومهنية وكفؤة تتمت  بظروف عمل الئقة

 رول من المهم توفير فري تعزيز التعليم غير النظرامي مر   تاحرة الف•

ى ال كمرا يجرب دمرل الرتعلم الرقمري فري التعلريم حتر. الدراسية الرسرمية

ن يترك األطفال المحرومون في العالم مرة أدرى على الجانب الدطأ م

. الفجوة الرقمية

سري يؤدي  لغاء الرسوم المدرسية و لغاء تكراليف الكترب والرزي المدر•

.والنقل  لى  بقاء التعليم في متناول الجمي 



توسي  نطاق العمل الالئق

في ذروة الموجة األولى من الفيرروس ، كران مرا يقردر بنحرو•

مليررار عامررل فرري االقت رراد غيررر الرسررمي يعملررون فرري1.6

القطاعررات األشررد تضرررراً أو تكبرردوا دسررائر فرري الررددل مررن

.   جراءات اإلغالق

قرار تبدأ الترداعيات علرى عمالرة األطفرال برالفقر وعردم االسرت•

ن االقت ررادي المرررتبطين بالعمررل غيررر الرسررمي، ممررا يزيررد مرر

. احتمال لجوء العائالت  لى عمالة األطفال

يرزداد ينبغى توسي  نطاق العمل الالئق لهرذا القطراع حترى ال•

الطلرررب علرررى عمالرررة األطفرررال، برررالنظر  لرررى أن العمرررل غيرررر 

.الرسمي يتطلب مهارات قليلة وغير منظم  لى حد كبير



تحسين سبل العيش الريفية

بة تحدث عمالة األطفال في أغلب األحيان في الزراعة، بنسر•

فري 82في المائة من اإلجمالي العالمي ومرا ي رل  لرى 70

.المائة في أفريقيا جنوب ال حراء الكبرى

يرر التقدم األوس  في  نهاء عمالرة األطفرال يركرز  لرى حرد كب•

أكثررر علررى تحسررين سرربل العرريش الريفيررة وبنرراء اقت ررادات

.تنوًعا

مررال االسررتثمار فرري التقنيررات المرروفرة للعمالررة أو توظيررف ع•

يانرات ودا رة فري الكبالغين بدالً من االعتماد على األطفرال

ل الزراعيررة التجاريررة األكبررر، حيررث غالبًررا مررا يوجررد األطفررا

. يعملون جنبًا  لى جنب م  والديهم



معالجة عمل األطفال في النزاعات والكوارث واألزمات

عرة في جمي  أنحاء العرالم ، يعريش طفرل واحرد مرن برين كرل أرب•

. أطفال في بلد منكوبة بالنزاع أو الهشاشة أو الكارثة

ش يؤدي النزوح النراتل عرن ذلرك واالضرطرابات فري سربل العري•

ادة والتعلرريم والحمايررة االجتماعيررة وشرربكات دعررم األسرررة وسرري

. القانون  لى زيادة مداطر عمالة األطفال

ات علررى البيانررلمعالجررة األزمررة يجررب أن يعتمررد تدطرريط التأهررب •

الموجررررودة حررررول األشرررركال السررررائدة لعمالررررة األطفررررال، وقرررروة 

األسررواق االقت ررادية ، ومرردى الحمايررة االجتماعيررة والدرردمات 

.األساسية، والدعم المجتمعي



تحقيق وعد التعاون والشراكة الدولية

للعررالم بأسرررل أن المشرراكل الترري نواجههررا لررن تحررل برردون 19-أظهررر كوفيررد •

ال وينطبق هذا على  نهاء عمل األطفال كما هو الحر. تعاون وشراكة دوليين

. 2030بالنسبة لألولويات األدرى عبر دطة التنمية المستدامة لعام 

مررن اتفاقيررة منظمررة 8يجررب أن تعمررل البلرردان بمررا يتماشررى مرر  روح المررادة •

لرى التي تم الت ديق عليها عالميًرا، والتري ترني ع182العمل الدولية رقم 

،اديةتعزيز التعاون الدولي والمساعدة من أجل التنمية االجتماعية واالقت ر

.والقضاء على الفقر، والتعليم الشامل

اعدة سررتحتاا البلرردان ال ررناعية  لررى تحقيررق التزامهررا الطويررل األمررد بالمسرر•

.في المائة من الددل القومي اإلجمالي0.7اإلنمائية الرسمية بنسبة 





أسئلة ومناقشات 


