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  كلمة

 ""كل طفل يتعلم 2030 - 2019التعليمية استراتيجية اليونيسف 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ف عن منطقةتيد شيبان، المدير اإلقليمي لليونيس  

 

 برعاية وحضور  ""جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة يقام حفل

برنامج الخليج العربي و (ACCD)الشبكة العربية للطفولة المبكرة  صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز، رئيس 

 للتنمية )أجفند( 

 2021أيلول/سبتمبر  22

 القاهرة، بواسطة تطبيق "زوم"

 

 صاحب السمو الملكي، األمير طالل بن عبد العزيز،

، ةالسيدات والساد   

 ، ةطيب  ةتحي

 

 . "كل طفل يتعلم"استراتيجية  بالشراكة من أجللالحتفال  ،أن أكون معكم هنا اليوم أنا سعيد جدا  

 . التعليمالحق في  ،كل فتاة وفتى في العالمل - لكل طفل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 

، الفوارق والمشاكل في جودة التعليمبسبب  م  يالتعلفي  منطقة تعاني من أزمة  ال"، كانت  19- قبل جائحة "كوفيد 

 سوق العمل. لخوض  اكتساب المعرفة والمهارات األساسيةها بما في 

بسبب  التسرب،    خطر  فيآخرين    طفل  مليون  10وكان    .مليون طفل  14  حواليخارج المدرسة  بلغ عدد األطفال  

   .والفقر اعنزال

المدارس.   تسكيراإلغالق و  بسبب منطقة  الطفل في جميع أنحاء    مليون  110تأثر تعليم    "19- منذ جائحة "كوفيد 

 بُعد.  عن موالتعل  التدريس  عن طريقمنطقة الفي الحكومات  استجابت 

مليون طفل وشاب في جميع أنحاء   37  أيفي المائة من الطالب،    40  حوالييحصل  لم    –الرغم من الجهود  ب

    .هم أصالً من المجموعات األكثر هشاشة –عد م عن ب  يالتعل علىالمنطقة، 

 : من اليونيسف واليونسكو والبنك الدوليسيصدر  تقرير بحسب 

 . فقد األطفال أكثر من عام كامل من الدراسةأوال ،   •

 .في المائة 66يرتفع عدد األطفال غير القادرين على قراءة نص بسيط وفهمه إلى   ثانيا ، قد   •
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 التعلم.  فقدانمدى الحياة بسبب  على الدخلتريليون دوالر من  1 حواليقد تخسر البلدان ثالثا ، • 

 

 كيف نعالج هذا الوضع؟، إذن

 

 والمناسب توفير التدريس والتعليم الجيد  ل  جهود ال  تركيز  يجب اإلنصاف.    المطلوب هوكل طفل،  تعل م  من أجل  

والفتيات واألطفال    ،الفقر، والمناطق النائية والريفيةات و األزم، بما فيهم الذين يعيشون في  ألطفال والشباب ل

 .أصحاب الهمم

 إليكم بعض الخطوات من أجل تحقيق ذلك: 

. وعلى الحكومات دعم الطالب ورفاه األطفال، حضور األطفال إلى مبنى المدرسة مهم جداً لتنمية وأمان أوال

أثبتت    والمعلمين والمدارس المدمج: عن بعد وبشكل وجاهي. وقد  التعليم  المدارس بشكل آمن وضمان  لفتح 

 التكنولوجيا دعم التعليم عن بعد، ولكن ال غنى أبدا  عن التعليم وجها لوجه. 

ويجب  - "البديلة"،  توسيع  كما  المتعددة  التعلم  األطفال  مسارات  لحاجات  االجتماعية  و  الفرديةالمالئمة 

 . واالقتصادية

 .  صدمات ال  للتعامل معجاهزة    ،بناء أنظمة تعليم أكثر مرونة وقدرة على الصمود  تعلمنا خالل الجائحة أهمية   -

 

التعلم    حدة  التخفيف من  ،ثانيًا  ،خسروهما    ضيعوتلدعم  الحصول جميع األطفال على    والعمل علىفقدان 

 . ةمالءمالو التعليممعالجة جودة و

  

تقييم فقدان  أي  – "التدريس على المستوى الصحيح" من أجل العمل المستمر من أجل ذلك، نحتاج إلى -

 .لكل طفل فرديبشكل التعلم 

 

ويحتاجون إلى الثقة والقدرة في   ،ماميةاألخطوط ال علىالمعلمون  يقفأساسياً. دوًرا  والمعلمة يلعب المعلم  -

 .التعليم عن بُعد و  الشامل التعلمفي ، ووتعويض خسارة األطفالالتدريس 

 

، والتواصل  والقلق التعاون والتعامل مع التوتر أي – طفال والشبابلأل مهارات الحياتيةال تعلمنا أيضا  أهمية -

   .التفكير النقديوالتعاطف بين األطفال و، مع اآلخرين
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 :الحساسةالتعلم في حاالت الطوارئ والسياقات ، علينا معالجة ثالثًا

أموال   يجب توفير  عبء اجتماعي واقتصادي إضافي.و  ،النزوح وانقطاع التعليم  يعاني هؤالء األطفال من  -

 . النفسيةدعم الصحة و، من أجل تعليم األطفال في هذه الحاالت إضافية 

 

 : في الختام 

 

وهو أمر ضروري  صالح التعليم  إلفرصة غير متوقعة   "19-كوفيد "جائحة  بالرغم من كل التحديات، شكلت 

من أجل تحقيق   (3)تركيز أكبر على المهارات؛ من أجل ( 2تعليمية أكثر مرونة؛ )  نظام من أجل( 1: )جدا  

لمعلمين  او ألهلاب االهتمام من أجل ( 4؛ و ) المالئمةالتعلم الجيدة ولى فرص عالشامل والعادل  الحصول

 .األطفال ومنفعة وسعادة

 

أن    يجب  منطقة.الاألطفال في    من أجلأن نعمل أكثر من أي وقت مضى  علينا  .  في مرحلة حرجة للغاية   إننا

 المدرسة بأمان.في منطقة الفي  طفاليكون كل األ

 

علينا أن نفعل  بإمكاننا، ويجب –ال يمكن االنتظار بعد اليوم لفتح المدارس  ": ليونيسف ا ةمدير ت وكما قال

  ."ذلك

 شكراً جزياًل. 

 

 ### 

 

 


