بيان اجتماع منتدى التعمم المستمر
واعادة فتح المدارس بشكل آمن في أفريقيا
كمفت المجنة الفنية المتخصصة الثالثة لمتعميـ والعموـ والتكنولوجيا في دورتيا االستثنائية التي عقدت

في  03أبريؿ  0303مفوضية االتحاد األفريقي لتعزيز تبادؿ المعرفة والخبرة بيف الدوؿ األعضاء مف أجؿ
تعزيز استجابة قطاع التعميـ لجائحة مرض فيروس كورونا .في إطار تنفيذ ىذا القرار ،نظمت مفوضية

اضيا حوؿ التعمـ المستمر واعادة
االتحاد األفريقي في  03سبتمبر  ،0303بالتعاوف مع اليونيسؼ منتدى افتر ً
فتح المدارس بشكؿ آمف لتعزيز التعمـ وتبادؿ الخبرات بيف خبراء التعميـ والمستشاريف في و ازرات التعميـ.
أقر الخبراء مف و ازرات التعميـ في الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي والمنظمات الشريكة بما يمي

فيما يتعمؽ باستجابة قطاع التعميـ لػمرض فيروس كورونا في إفريقيا وأوصوا بو.

أوال .اآلثار المترتبة عمى إغالق المدارس والتحديات في التعمم المستمر واعادة فتح المدارس بشكل آمن:
أثيرت القضايا الرئيسية التالية كنتائج سمبية إلغالؽ المدارس:
.0

الحد مف الوصوؿ إلى الخدمات المدرسية بما في ذلؾ الصحة والتغذية والمعمومات والخدمات

.0

زيادة التعرض لمعنؼ األسري وزيادة حاالت زواج األطفاؿ والحمؿ المبكر.

.0

االنقطاع عف التعميـ المستمر مما يؤدي إلى فقداف التعمـ وآثاره عمى المدى الطويؿ.

.4

خطر االنسحاب مف النظاـ المدرسي وزيادة المتسربيف مف المدارس.

.5

زيادة عدـ المساواة ضد الميمشيف الذيف لدييـ إمكانية محدودة أو معدومة لموصوؿ إلى مبادرات

االجتماعية.

استم اررية التعمـ.

آمف.

ظيرت التحديات التالية باعتبارىا تحديات مشتركة في ضماف التعمـ المستمر واعادة فتح المدارس بشكؿ
.6

محدودية مخصصات الميزانية لتغطية تنفيذ التغييرات في العمميات عند إعادة فتح المدارس.

.7

النيج المتعددة القطاعات غير المالئمة الستجابة قطاع التعميـ لػمرض فيروس كورونا.
ُ

.8

الصعوبات في مراقبة انتقاؿ مرض فيروس كورونا عند إعادة فتح المدارس في البمداف

.9

انخفاض مستوى االتصاؿ باإلنترنت والبرامج واألجيزة والقدرة الفنية لدعـ التعمـ مف خالؿ

والمجتمعات التي تعاني مف ضعؼ آليات المراقبة واإلبالغ.

األساليب البديمة أثناء إغالؽ المدارس.

 .03قد ال تكوف جودة التعمـ باستخداـ األساليب البديمة عمى قدر التعمـ الحضوري.
ثانيا .توصيات لمتعمم المستمر أثناء إغالق المدرسة
تـ اقتراح التدابير التالية لضماف استم اررية التعمـ أثناء إغالؽ المدارس
 .00ينبغي توثيؽ االبتكارات التي يتـ تنفيذىا لدعـ التعميـ خالؿ مرض فيروس كورونا والنظر في
قدرتيا عمى دعـ نظاـ التعميـ عمى المدى الطويؿ.

 .00الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص لتسييؿ توفير التعمـ عف بعد وتقميؿ التكمفة لمطالب
والمعمميف فيما يتعمؽ باالتصاؿ المطموب والبرمجيات واألجيزة.

 .00بناء قدرات المعمميف لتقديـ الدعـ المطموب لتسييؿ تنفيذ التعمـ عف بعد.
 .04اعتماد وسائط ونيج محددة السياؽ في توفير التعمـ عف بعد لمختمؼ المجتمعات.

ثالثا .توصيات إلعادة فتح المدارس بشكل آمن
تـ اقتراح اإلجراءات التالية لضماف إعادة فتح المدارس بشكؿ آمف في إفريقيا
 .05تعديؿ السياسات لدعـ المبادئ التوجييية ،بما في ذلؾ وضع سياسات واضحة لفتح المدارس
واغالقيا أثناء حاالت الطوارئ الصحية العامة ،واإلصالحات الالزمة لتوسيع الوصوؿ العادؿ

لألطفاؿ الميمشيف وغير الممتحقيف بالمدارس.

 .06إعطاء األولوية لمخصصات الميزانية لمعالجة تأثير مرض فيروس كورونا عمى التعميـ
واالستثمار في تعزيز أنظمة التعميـ مف أجؿ التعافي والقدرة عمى الصمود.

 .07التنسيؽ الفعاؿ وانفاذ التدابير التشغيمية لمحد مف انتقاؿ مرض فيروس كورونا ،وحماية الخدمات
واإلمدادات األساسية وتعزيز السموؾ الصحي.

 .08التركيز عمى الممارسات التي تعوض عف الوقت التعميمي الضائع ،وتقوية أصوؿ التدريس
والبناء عمى نماذج التعمـ المختمط مثؿ دمج المناىج في التعميـ عف بعد.

 .09توسيع التركيز عمى رفاىية الطالب وتعزيز حماية األطفاؿ مف خالؿ آليات اإلحالة المعززة
وتوفير الخدمات المدرسية األساسية بما في ذلؾ الرعاية الصحية والتغذية المدرسية.

 .03تكييؼ سياسات وممارسات فتح المدارس لتوسيع نطاؽ الوصوؿ إلى الفئات الميمشة مثؿ
األطفاؿ الذيف كانوا خارج المدرسة في السابؽ واألطفاؿ النازحيف والمياجريف واألقميات.

عالوة عمى ذلؾ ،أشاد االجتماع بجيود مفوضية االتحاد األفريقي في تسييؿ تبادؿ الخبرات بيف الدوؿ

األعضاء باعتبارىا موردا ىاما لتعزيز استجابة قطاع التعميـ لمرض فيروس كورونا في أفريقيا.
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