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 ملخص 

تهدف هذه الدراسة، التي أعدها مركز الفينيق األردني للدراسات االقتصادية والمعلوماتية بطلب من تحالف  

التخطيط وتنفيذ اإلصالحات التعليم التي يمولها البنك الدولي عن طريق أراب واتش، إلى تقييم الفاعلية من حيث  

 برنامج التمويل مقابل النتائج.

 

وتستند الدراسة على بحوث شملت الوثائق المتاحة على موقع البنك الدولي من دراسات وبحوث وتقارير حول  

ية محترمة، كما قام الباحث الذي أعد  النظام التعليمي األردني والتي أعدتها الحكومة األردنية ومؤسسات دول

أشرف على هذه الدراسة بإجراء مقابالت مع ممثلي البنك باإلضافة إلى اآلباء والمعلمين ومنظمات المجتمع  

 المدني.

 

I.  برنامج دعم اصالح التعليم بناء عىل النتائج 

 

كومة اصالح التعليم بناء  مليون دوالر لدعم الح  200على قرض بقيمة    2017صادق البنك الدولي في ديسمبر  

لوزارة    2022  - 2018على النتائج الذي أطلقته الحكومة األردنية وتم توجيه هذا التمويل للبرنامج االستراتيجي  

التعليم. ويهدف برنامج دعم اصالح التعليم بناء على النتائج إلى "توسيع الولوج إلى التعليم في مرحلة الطفولة  

 ."ب وظروف التعليم والتعلُّم لألطفال األردنيين وأطفال الالجئين السوريينتحسين تقييم الطال المبكرة و

 

ويدعم هذا اإلصالح جزءا من المقاوالت الحكومية بهدف تحقيق أربع أصناف من النتائج تصب في فئة تشجيع 

توسيع الولوج   الولوج إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة واألساسية والثانوية. وتهدف النتيجة األولى إلى 

تحقيق النتيجة الثانية بتحسين ظروف التعليم والتعلم.  بإلى تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة، فيما يرتبط 

وتتعلق النتيجة الثالثة بإصالح طريقة تقييم التالميذ ونظام الشهادات بينما تروم النتيجة الرابعة إلى تعزيز اإلدارة 

األداء الرئيسي  على رصد وقياس فاعلية البرنامج حيث يسلط الضوء على  في مجال التعليم. ويشمل مؤشر 

وحصيهم حسب  KG2عدد األردنيين والالجئين السوريين المسجلين في المستوى الثاني لرياض األطفال 

الجنسية والجنس ونوع المؤسسة )خاصة أو حكومية( باإلضافة إلى نسبة تخفيض الهدر المدرسي وسط الالجئين  

ين بما في ذلك نسب االناث مقارنة بالذكور وعدد المعلمين حسب معايير المعلمين الذين يستجيبون للحد السوري

األدنى من المعايير على المستوى الوطني واالنتهاء من المرحلة األولى إلصالح امتحانات التوجيهي في التعليم  

   الثانوي العام.

 

بشكل خاص على تعليم الفتيات مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق  جائحة كورونا أثرا ضارا    من المرتقب أن تخلفو

  85على العائالت األردنية أن  19بين الجنسين على المدى البعيد. ويظهر استطالع رأي حول تأثير كوفيد 

بالمائة من المستجوبين يعتقدون أن الحجر الصحي أدى إلى الرفع من األعباء المنزلية على النساء والفتيات.  

بالمائة من الفتيات في سن المراهقة أنهن قمن بأشغال منزلية أكبر خالل فترة الحجر الصحي، حيث    55ت  وقال
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يوكل إليهن االعتناء ومساعدة األطفال األصغر سنا في البيت في الدراسة مما يقلص من المدة التي يقضينها في  

بق مثل إيبوال إلى أن هناك مخاوف  مراجعة دروسهن. كما تشير معطيات حول زواج األطفال خالل أوبئة سا

إلى ارتفاع في زيجات األطفال.  فقد تسبب اغالق المدارس في تعريض الفتيات    10من أن تؤدي  جائحة كوفيد  

بشكل أكبر لخطر الزواج المبكر. لكن، انعكاسات اغالق المدارس على مقاربة النوع الجنسي ليست مضرة فقط 

خطر التخلف عن الدراسة بل والهدر المدرسي كذلك كما أنهم معرضون  بالفتيات، فالذكور كذلك معرضون ل

لعمالة األطفال. وتوضح أبحاث كيف أن اغالق المدارس مرتبط بارتفاع مستويات عمل األطفال. وبالرغم من  

واغالق المدارس على ارتفاع مستويات عمل األطفال، فإن    19أنه ال يوجد لحد اآلن تأكيد لتأثير جائحة كوفيد 

البيانات المتوفرة تشير إلى أن استمرار االغالق لفترات طويلة خالل أوبئة سابقة )مثل أيبوال( قد تسبب في  

 الرفع من حاالت الهدر المدرسي خاصة وسط األسر الفقيرة.  

 

تأثير سلبي على األساتذة سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص والذين   19كما أنه قد يكون لفيروس كوفيد 

تبرون أطرافا في البرامج التعليمية التي يمولها البنك الدولي في األردن. وشن أساتذة األردن بشكل متكرر  يع

إضرابات خالل السنوات األخيرة الماضية رافعين مطالب الزيادة في األجور ومرتبات التقاعد وتحسين ظروف 

د جديدة بسبب القيود التي تمنع  من قدرتهم على التفاوض بشأن عقو 19العمل. وقد أضعف فيروس كوفيد 

، 25شخصا والتي أضعفت من قدراتهم التنظيمية.  وفي يوليو  20تجمهر مجموعات يزيد عدد أفرادها على 

فرعا   11قالت منظمة هيومات رايتس واتش أن الشرطة اقتحمت مقر نقابة المعلمين األردنيين في عمان وفي 

لنقابيين، وجاء هذا بعد اصدار النائب العام حسن العبدلالت أمرا من القياديين ا 13آخر في البالد واعتقلت 

بإغالق النقابة لسنتين بعد خالف كبير نشب بينها وبين الحكومة األردنية. وقد قادت النقابة التي ينضوي تحت  

والذي لم يتوقف إلى أن   2019ألف معلم أردني اضرابا وصف باألكبر في القطاع الحكومي عام  140لوائها 

وافقت الحكومة األردنية على الزيادة في الرواتب. وهذا الصدد، قال تقرير لألمم المتحدة: " أن الحكومة أوقفت 

  2019عمل النقابة في يوليو في خطوة انتقامية ألن نقابة المعلمين انتقدتها بسبب عدم وفائها بوعد أخذته في 

الفا بعد أربعة أسابيع من   140ققت ألعضائها الـبالزيادة في الرواتب وتحسين ظروف العمل، وهي مطالب  تح

 ."2019اإلضراب في سبتمبر 

 

نقيب المعلمين األردنيين ناصر   نائب وفي مقابلة مع مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، أكد 

م اللتزام يحد من  إال بعد توقيعه  2021أنه لم يتم اخالء سبيل المعلمين المعتقلين بعد احتجاج فبراير   نواصرة

حريتهم في التعبير، وأضاف أن االحتجاجات لم تكن مرتبطة فقط بالخالف بشأن األجور ومرتبات التقاعد أو  

أكتوبر   13مع األساتذة. ففي  2019المعاش ولكن كانت كذلك بسبب عدم وفاء وزارة التعليم عن باتفاق عام 

التقاعد المبكر بمن فيهم نائب نقيب المعلمين ناصر   ، أحالت الوزارة عددا من المعلمين على برنامج 2020

نواصرة وأعضاء قياديين في مجلس النقابة كغالب أبو قيس وكفاح أبو فرحان والناطق الرسمي للنقابة نور  

 الدين نديم. 

 

لمين  ورفض ممثلو البنك الدولي التعليق على االغالق غير القانوني الذي قامت به الحكومة األردنية لنقابة المع

كما رفضوا التعليق على اتهامات منظمات المجتمع المدني التي تقول أن إغالق المدارس لفترة طويلة يعتبر  

تكتيكا حكوميا إلضعاف نقابة المعلمين، حيث أن رفض الحكومة األردنية منح تراخيص من أجل التظاهر  
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ة وأعاق من حرية تجمع النقابيين  شخصا أدى إلى اضعاف القدرات التنظيمي 20السلمي ومنع تجمع أكثر من 

في جميع أنحاء البالد. إن حرمان المعلمين من حقهم في الضغط المشترك على الحكومة  وحقهم في التمثيلية  

سوف يزيد من صعوبة تنفيذ برنامج تحسين التعلم وظروفه. ألن وجود هيئة نشطة ومعترف بها بشكل واسع  

ن ظروف عمل المعلمين وتدريبهم، بما في ذلك تدريبهم على إجراءات تمثل المعلمين أمر بالغ األهمية لتحسي 

 السالمة الصحية. فغياب الظروف المالئمة لعمل المعلمين ستكون له عواقب على قدرة التالميذ على التعلم.  

 

، سعت وزارة التعليم للحصول على دعم مالي إضافي من أجل تحقيق اصالح 19فيروس كوفيد ظهور قبل و

، وافق البنك الدولي على منح تمويل إضافي لبرنامج إصالح التعليم األردني بناء  2020يونيو    29التعليم. وفي  

مليون دوالر مرفوقا    81.4على النتائج. وتلقت األردن قرضا اعتياديا من البنك الدولي لإلنشاء و التعمير بقيمة  

عالمي للتمويل الميسر، وهو ما يرفع مبلغ التمويل  مليون دوالر قدمه المرفق ال 18.6بدعم استثنائي قيمته 

مليون دوالر. كما استهدف  200مليون دوالر ستضخ في برنامج اإلصالح الذي سيكلف  100اإلضافي إلى 

يتعلق بالتعليم خالل حالة الطوارئ   خاصة في ما  19التمويل اإلضافي مساندة وزارة التعليم في استجابتها لكوفيد  

تي تروم توفير البنية التحتية الضرورية للتعلم عن بعد ونماذج التعليم المختلط ودعم الطالب  ( وال2021- 2020)

وضمان معايير الصحة والسالمة. وتم تمديد برنامج التعليم بناء على النتائج لعامين إضافيين حيث تمت إضافة 

.  2021 -2020لموسم الدراسي أهداف جديدة مثل تسجيل األطفال البالغين من العمر خمسة سنوات بداية من ا

  - بما في ذلك العامين اإلضافيين -ونتج عن إعادة النظر في برنامج إصالح التعليم في األردن بناء على النتائج

( لصالح هذا DLIsمؤشرات متعلقة بالدفع ) 8وتوج   .2025مايو  31تعديل تاريخ إغالق التمويل إلى 

 المشروع: 

 

ي المدارس المستهدفةعدد الذكور واالناث من  -
ن فن ن المسجلي  ن السوريي   ، الالجئي 

ي لرياض األطفال  -
 ، KG2توسيع خدمات المستوى الثانن

ي  -
ن أنظمة ضمان الجودة فن  ،  KG2تحسي 

ي المدارس الحكومية ووضع نظام لجمع وارسال البيانات االجتماعية   -
ن مناخ التعلم فن تحسي 

 والحسية، 

ي المدارس األردن -
ن البيئة المادية فن  ية الحكومية، تحسي 

ن أنظمة تقييم الطالب،   -  تحسي 

نامج.  -  الرفع من الموارد واآلليات لتنفيذ البر

 

بشكل يحول دون تفاقم    19ومن المهم اإلشارة إلى أن التمويل اإلضافي يهدف إلى دعم االستجابة لجائحة كوفيد  

لطالب السوريون واألردنيون والذين  الفوارق الحالية. وتقر وثيقة التمويل اإلضافي بالهشاشة التي يعاني منها ا

 يتوقع أن يحققوا تراجعات في النتائج الدراسية بسبب إغالق المدارس والتحول نحو التعليم عن بعد.
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II.   تقييم وتحليل 

نامج  (1  تقييم تصميم البر

 

ج. لذلك آلية تمويل البرنامج تسري بناء على النتائج، أي أنها تربط بين دفع المبالغ بشكل مباشر وفقا للنتائ

اليمكن سحب أي مبلغ بخصوص أي من المؤشرات الدفع إال بعد تقديم األردن لدليل مقنع للبنك الدولي بتحقيقه  

للمؤشرات المذكورة. وتقوم هيئة مستقلة بالتحقيق في األدلة التي تظهر التقدم الحاصل على مستوى مؤشرات 

البنك لمساندة البرامج الحكومية حيث يتم دعم جزء فقط  الدفع. وتعتبر التمويالت وفقا للنتائج وسيلة يستعملها 

من برنامج الحكومة. وبحكم طبيعتها، يعتمد جزء من أداة التمويل وفقا للنتائج على آليات عمل البلدان المستفيدة  

ومؤسساتها. وبما أن هذا المشروع قد صنف كمشروع تكميلي ومترابط يتطلب تنسيقا مستمرا، فإن تعاون البنك  

 ولي يعتبر حاسما إلنجاحه.الد 

 

ووفقا لما جاء في منشور البنك لدولي، فإن ظروف النجاح في تنفيذ التمويل وفقا للنتائج في مجال اصالح التعليم  

يعتمد على مزيج من القدرات واإلرادة، حيث يجب أن تكون هناك رغبة لدى الحكومة باإلفصاح عن بعض  

رات الدفع لصالح الفاعلين في الصفوف األمامية الذين يتعاملون مباشرة  المحفزات لتحسين األداء المتعلقة بمؤش

مع المستفيدين. وإال فسيكون هناك أثر مستبعد لمؤشرات الدفع على النتائج النهائية. لذلك  يشكل برنامج التمويل 

عند دفع المبالغ للوزارة الفاعلين األساسيين، حيث غالبا ما ينحصر التأثير    زوفقا للنتائج مصدرا للقلق ألنه ال يحف

المركزية من أجل تحقيق نتائج على مستوى المدرسة، مقارنة بمالئمة مؤشرات الصرف مع الحوافز المباشرة 

للفاعلين. ويظهر هذا جليا عن طريق مشاريع أخرى يمولها البنك وفقا للنتائج كما هو الحال مثال في تنزانيا،  

 داء. التي شملت الحوافز المدرسية لتحسين األ

 

ففي الوقت الذي أضاف فيه التمويل اإلضافي إلصالح التعليم في األردن وفقا للنتائج مؤشرا جديدا بخصوص 

يوما، تبرز مشاكل حينما تكون هذه اآلليات    21نسبة الشكاوي المرسلة عبر آلية االستجابة للمظالم في غضون  

البالد عبر تطبيق االقتراحات والشكاوي   غير متاحة. وتتوصل وزارة التعليم بشكاوي من مختلف أرجاء

"بخدمتكم"، والتي غالبا ما يشتكي مستعملوها من األعطاب والفشل في التحميل، مما يشكل عوائق إضافية أمام  

تسجيل الشكاوي رسميا. ويعتبر نظام تلقي الشكاوي لوزارة التعليم غير فعال حاليا وغير معروف على نطاق 

ويوجد رقم أخضر لدى قسم الحماية والبيئة اآلمنة والذي ال يعرفه الطالب  واسع لدى أصحاب المصلحة.

والعموم حيث يمكن التعبير عن الشكاوي وقبولها رسميا. ومع ذلك، يدعم برنامج العمل تدريب الفريق المكلف 

كما تم توضيحه  بالنظر في الشكاوي ويساند النظام االلكتروني لتلقي التظلمات والذي يعد بآمال تغيير إيجابي. و

، نجح موظفو وزارة التعليم في  2021مارس  19في التقرير حول حالة التنفيذ والنتائج والذي نشر للعموم في 

  21بالمائة من التظلمات المرسلة عبر نظام تلقي الشكاوي خالل    96االستجابة السريعة للشكاوي، حيث تم حل  

أهداف البرنامج من حيث تعزيز تدبير النظام التعليمي  يوما. وهذا يدل على تحقيق انجاز مبكر في مؤشرات 

األردني. غير ان ضمان فاعلية أنظمة تلقي الشكاوي يقتضي التركيز على التحسيس بأهمي األنظمة االلكترونية 

 المتاحة لتلقي الشكاوي وتسهيل استعمالها.  
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، تم تصميم البرنامح بشكل يسمح بمرونة كبيرة في تنفيذ  19وكجواب على الضبابية التي سببها فيروس كوفيد 

األنشطة. وحسب ممثلي البنك الدولي، تمكنت وزارة التعليم بفضل هذه المرونة من التأقلم بشكل كبير مع  

ه المرونة أدت كذلك إلى تأخيرات اإلغالقات المتكررة  بسبب تفشي فيروس كورونا داخل الوزارة. ولكن هذ 

 في األنشطة من قبيل بناء وتحسين المرافق المتعلقة بالماء والصرف الصحي والنظافة داخل المدارس. 

 

ومن أجل تقييم المخاطر البيئية واالجتماعية وفوائد إعادة هيكلة البرنامج والرفع من انخراط أصحاب المصلحة، 

ركائه في التنمية الدولية ووكاالت األمم المتحدة بما فيها اليونيسيف، ومنظمة  أجرى البنك الدولي مشاورات مع ش

. إال أنه لم يتم اشراك أي من منظمات 2020أنقذوا األطفال والمجلس النرويجي لالجئين من ديسمبر إلى فبراير  

األردن وفقا  المجتمع المدني لتقييم حاجيات أصحاب المصلحة بشأن التمويل اإلضافي إلصالح التعليم في

للنتائج. وحدث هذا رغم أن البنك الدولي كان قد أجرى مشاورات مع أصحاب المصلحة في إطار التحضير 

لتقييم األنظمة البيئية واالجتماعية التي أجريت قبيل الموافقة على التمويل األولي إلصالح التعليم في األردن  

حكومية والقيام بزيارات لمدارس أردنية. إن استبعاد  وفقا للنتائج، حيث تم إجراء مقابالت مع منظمات غير

أصحاب المصلحة المحليين من المشاورات في مرحلة صنع القرار التشاركي لتصميم البرنامج يعتبر هدرا 

لفرصة إلجراء تصميم يأخذ السياق في عين االعتبار. ويعتمد البنك الدولي فقط على وزارة التعليم ليتواصل  

 –خالل مرحلة التنفيذ. لذا، فإن أصحاب المصلحة في عالقة غير مستقرة مع السلطات  مع أصحاب المصلحة

قد يواجهون صعوبات في التعبير عن شواغلهم وحاجياتهم. وبالتالي، على البنك الدولي   –مثل نقابة المعلمين 

 اتخاذ تدابير إضافية لضمات االنخراط الفعال لنقابة المعلمين.  

 

ي ج التعليم األصلي وفقا للنتائج والتمويل ويتجاهل كل من برنام 
التطرق لموضوع التالميذ الفلسطينيين   اإلضافن

وغيرهم من التالميذ من جنسيات غير أردنية. وهذا مثير للقلق، بالنظر إلى وضعية الهشاشة التي يعيشها  

ال واليمن والعراق  األطفال الالجئين من فلسطين ومن جنسيات أخرى، فاألطفال الالجئين من السودان والصوم

لهم كذلك الحق في التعليم، لذا يجب أن ال يتم تجاهل حقوقهم من طرف سياسة اصالح التعليم والبرامج التي  

 يمولها البنك الدولي. 

 

وقد أثرت نواقص في تصميم البرنامج على الفاعلية المبكرة للعمليات  حيث تمت وضع بعض المؤشرات بدون  

فمثال، لم تكن البيانات المتعلقة بالنسبة المئوية للفتيان والفتيات من الالجئين السوريين قاعدة لمقارنة المكاسب، 

،  2021مارس    19واضحة في بداية البرنامج، وحسب أحدث تقرير عن حالة التنفيذ وتقرير النتائج الصادر في  

 التزال القيمة األساسية لمعدل الهدر المدرسي لالجئين السوريين غير محددة.

 

لى العموم، تطرق تصميم البرنامج لشواغل مهمة في صلب إصالح بيئة التعليم في األردن. إال أنه كان يمكن  وع

إضفاء طابع أكثر شمولية وواقعية بشأن التحديات والفرص لو قام البرنامج بدمج الفاعلين المحليين في مرحلة  

 التصميم. 
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نامج  (2  تقييم تنفيذ البر

 

كومية المسؤولة على البرنامج بدعم إداري من وحدة تنسيق التنمية. واعتبارا من وزارة التعليم هي الجهة الح

، صنف البنك الدولي التقدم الحاصل في برنامج دعم اصالح التعليم األردني  نحو تحقيق  2021مارس  19

هداف، فمثال، أهداف تطوير البرنامج والتقدم العام بأنه مرض إلى حد ما. وقد تم إحراز تقدم في اتجاه تحقيق األ 

توضح أرقام صادرة عن قسم األنظمة المعلوماتية لوزارة التعليم أن تسجيل الالجئين السوريين في المستوى  

، لكن لم يتم التحقق من  2019ومستويات التعليم األساسي والثانوي قد ارتفع في   KG2الثاني لرياض األطفال  

. وقبل حل نقابة المعلمين، كانت 4لدفع بناء للنتائج رقم هذه األرقام ما يفسر عدم صرف المبلغ وفقا لمؤشر ا

هناك جهود )بدعم من نقابة المعلمين( من أجل تطوير آليات تقييم المعلمين وإصالح المسار المهني للمعلمين 

باإلضافة إلى إجراء تقييم لالحتياجات في مجال برامج التعلم االجتماعي والحسي بالمدارس. وفيما يخص 

، تمت الموافقة على اإلطار القانوني للسماح بتحويل ميزانية الصيانة  RA2ة التعلم المادي في إطار تحسين بيئ

، كما تم اجراء تشخيص على مستوى الثالث 6المدرسية إلى المدارس وهو ما يمثل استجابة لمؤشر الدفع رقم 

RA3 ة التعليم األردنية بمراجعة  شمل اختبارات القراءة المبكرة والرياضيات، عالوة على ذلك بدأت وزار

 المقاربة العامة لطريقة لتقييم الطالب في جميع المستويات بما في ذلك االختبارات الوطنية والدولية. 

 

في حين  . فغير أن أحدث مؤشرات أهداف تطوير المشاريع تسلط الضوء على بعض المجاالت التي تثير القلق

المعايير المهنية الوطنية الجديدة للمعلمين   على أساسقييمهم أن العدد المستهدف من المعلمين الذين تم ت 

(NTPS)   2023ومايو   2017بين أكتوبرفي الفترة ما معلم  5000الذين يستوفون معايير األداء الدنيا هو ،

مج  أن تقييم البرناراجع إلى أوضح ممثلو البنك الدولي أن السبب  .اآلن إلى غايةيتم تقييم أي معلم لم  إال أنه

 . قد أوقف عملية تقييم المعلمين 19كوفيد   فيروسالوطني للمعلمين ال يزال في مرحلة التطوير وأن 

 

ويشير البنك الدولي إلى الطابع المعقد لتدابير إصالح في  .يهولم تكتمل بعد المرحلة األولى من إصالح التوجي

ذو األهمية   متحان التوحيد ا التوجيهي، حيث يجب استشارة المجتمع وأصحاب المصلحة طوال عملية تعديل 

  البالغة.

 

ألن  -في المائة   5وهو تخفيض معدل تسرب الالجئين السوريين بنسبة   -وقد أزيل أحد مؤشرات البرنامج األم  

وهناك مؤشر جديد ينظر اآلن في عدد الالجئين   .لبيانات لم تكن متاحة لمرحلة أساسية يمكن مقارنة التقدم بهاا

، مصنفة حسب نوع الجنس ومستوى  PforRالسوريين من الفتيان والفتيات المستفيدين من تدخالت برنامج 

ضايا المتعلقة بحماية األطفال والالجئين  ومع ذلك، أعربت بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في الق .التعليم

عن قلقها من أن التعليم عبر اإلنترنت قد يؤدي إلى زيادة في عدد الالجئين السوريين الذين يتسربون من  

  .المدارس

 

مؤشر من البرنامج األولي ويتعلق األمر بخفض معدل الهدر المدرسي وسط الالجئين السوريين    ةزالإوقد تمت  

مائة ألن البيانات غير متوفرة من أجل القيام بمقارنة لقياس التقدم. وهناك مؤشر جديد بخصوص  في ال  5بنسبة  
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عدد الالجئين السوريين من الذكور واالناث المستفيدين من عمليات البرنامج، وتم تصنيفهم وفقا لنوع الجنس  

القة بحماية الطفولة والالجئين  ومستوى التعليم. غير أن بعض منظمات المجتمع المدني المهتمة بمواضيع ذات ع

عبروا عن مخاوفهم من يؤدي التعليم عن طريق االنترنت  إلى ارتفاع حاالت الهدر المدرسي وسط الالجئين 

 السوريين. 

 

على الطريق    KG2عدد األطفال األردنيين واألطفال الالجئين السوريين المسجلين في    الوقت الذي كان فيهفي  ف

أدى إلى   قد أن تفشي فيروس كورونا  يبدو واضحا  في فبراير،    110000أي    2023  امالصحيح لتحقيق هدفه لع

. وبلغ عدد األطفال السوريين المسجلين في المدارس انخفاض أعداد األطفال المسجلين في رياض األطفال

ا يمثل  ألفا، وهو م  125، أي أكثر من الرقم األساسي  2020ألف تلميذ في    144المستهدفة حسب وزارة التعليم  

، وبغض النظر  19، وذلك راجع إلى التخلي عن الدراسة بسبب فيروس كوفيد  2020انخفاضا مقارنة بتوقعات  

عن هذا الهدر المدرسي، واصل تسجيل التالميذ من الالجئين السوريين في االرتفاع داخل المدارس األردنية  

 .  125000مقارنة بالرقم األساسي 

 

  DLIsأن بعض مؤشرات الدفع أو الصرف  P-for-Rوأظهر تقرير بيني حول البرنامج األولي وفقا للنتائج 

 لم تكتمل في اآلجال األصلية وهذا يعني الحاجة إلى تمديد البرنامج وإطالق تمويل إضافي: 

 

ن رياض األطفال، وغياب نظام صيانة محسن،   •  غياب برامج للتدريب أثناء الخدمة لصالح معلمي 

ي التصديق  •
ن وظيفته فن ي المتحان التوجيهي الذي يفصل بي 

ي إطار قانونن
ي تبنن

فشل وزارة التعليم فن

 ىل التخرج الثانوي ووظيفته كآلية لقبول طلبات االلتحاق بالجامعة،  ع

ي تطبق برامج تعلم حسي   •
ن والن  ن السوريي  النسبة الحالية للمدارس ذات نسب عالية من الالجئي 

 (،2023بالمائة بحلول  70بالمائة )الهدف هو تحقيق  0واجتماعي هي 

ن الخاص والعام • ن القطاعي  اكة بي  ن العام  ال يوجد إعداد لشر ن القطاعي  اكة بي  وال يوجد تنفيذ للشر

 والخاص،

ي مستوى 5000من أصل  •
 ،K-12، لم يتم تدريب أي معلم فن

ي تقارير الرصد والتقدم  •
لم يتم رصد أو ادراج أي ردة فعل بشأن التدريب وإصدار الشهادات  فن

 السنوية. 

 

أو تقييمات   ز،التنفيذ، أو تقييمات اإلنجا تصنيفات فيما يتعلق بالتمويل اإلضافي، ال توجد حاليا بيانات عن و

،  2021مارس   19فينشر للعموم حالة التنفيذ، الذي ل ويشير أحدث تقرير  ج. لتقييم المستقل، أو إطار النتائل

بأن وزارة التعليم والبنك    ناشري التقرير   وباإلضافة إلى ذلك، أبلغ البنك الدولي .إلى تصنيف مرض إلى حد ما

، وهو ما سيحدث  للبرنامج الرياديبشأن التصميم التقني واإلعداد اللوجستي  الجائحة مها خاللالدولي يعمالن 

 . بعد إعادة فتح المدارس بوقت قصير، وقد شكل إغالق المدارس عقبة كبيرة من حيث تحقيق أهداف البرنامج
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 11.1  األردن إلى  ألطفال    بالنسبة ووفقا لمؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي، انخفضت السنوات الدراسية  

وهو العام الذي تمت فيه الموافقة في البداية على دعم إصالح   2017 سنة في عام  11.6  بـعاما، مقارنة 

 . P-for-Rوفقا للنتائج  التعليم األردني

 

III.  وستقييم استجابة وزارة التعليم  : 19كوفيد   لفب 

 

تجاه  جزئيا لمساعدة جهود االستجابة التي تبذلها وزارة التعليمما أن التمويل اإلضافي تمت الموافقة عليه وب

من أجل فحص  إجراء تقييم للجزء المذكور أعاله من جهود االستجابة ، فإنه من الضروري 19جائحة كوفيد 

 شامل للبرنامج. 

 

  ر على ، مما أث2020أغلقت الحكومة األردنية جميع المدارس ورياض األطفال والجامعات في منتصف مارس  

، وهي منصة تعليمية "رساك"د ، أعلنت وزارة التعليم عن إطالق  2020مارس     22  في  طالب. ومليون     2.37

في أوائل أبريل، . و12  إلى  األول    الدروس التلفزيونية الجديدة للصفوف من  من أجل القاء  اإلنترنت أنشئت  في  

زويد المعلمين والمدارس باألدوات الالزمة لتتبع  ، وهو نظام معلومات إلدارة التعليم، لت"نور سبيس "تم إنشاء 

وشملت هذه الموارد المواد األساسية للمناهج  . ورصد المشاركة، ووضع التقييمات عبر اإلنترنت  ،الحضور

كما تم إعادة استخدام القناة   12األول إلى  العربية واإلنجليزية والرياضيات والعلوم للصفوف من كالدراسية 

وقد  .يه يونية األردنية لبث مواد تعليمية مصممة خصيصا للطالب الذين يستعدون للتوجيالرياضية التلفز 

الستضافة برامج التطوير المهني للمعلمين حول  صفحة على موقع باالنترنيت  وزارة التربية والتعليم  خصصت  

 "إدراك".ساعة تدريب بالشراكة مع   90 التكنولوجيا، حيث تقدم 

 

. وتحدد 2021- 2020، وضعت وزارة التعليم خطة التعليم في حالة الطوارئ 2020وفي وقت الحق من عام 

 عبر ثالث مراحل:  19الخطة االستجابة على األمد القصير والمتوسط لفيروس كوفيد 

( اإلطالث األول للتعليم عن بعد ووضع منصة عىل 2020ماي  -)مارس مرحلة االستجابة -أ 

نت،   االنب 

ي 2020أغسطس   -مرحلة اإلصالح )يونيو  -ب 
( إطالق برنامج يدوم لشهر قبل بداية العام الدراسي فن

من أجل سد الفجوات التعليمية بالنسبة للتالميذ الذين لم يتمكنوا من االستفادة   2020سبتمبر 

ي ذلك ضمان الحد من التلفزة وا
ي هذه المرحلة بما فن

نت، وتنوي وزارة االعداد لعودة الطالب فن النب 

 لتدابب  الصحة والسالمة المطلوبة.  
 األدنن

( تقديم نموذج تعليمي مختلط مع توفب  التعليم  2022سبتمبر  -2020مرحلة االستدامة )سبتمبر  -ت 

نت كوسيلة تعليم إضافية.    عبر االنب 
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االعتماد على التعليم  التي من المحتمل أن تنتج عن  الفجوة التعليمية  تقر ب   EDEP، فإن خطة  وعالوة على ذلك  

تتوقع  بمن فيهم الالجئون السوريون، وأوساط فقيرة  أوفي وضعية صعبة  بالنسبة للطالب من ، خاصة عن بعد 

ل وفقا للنتائج األصلي  . وعلى غرار للتموي2020ا للتحضير قبل بداية العام الدراسي في سبتمبر شهر الخطة

PforR  بالمائة    40إلى    25  في الحد األقصى للسلف المقدمة من، قام البنك الدولي بالموافقة على رفع استثنائي

 لتزويد الحكومة باألموال الالزمة إلعادة فتح المدارس في جو من األمان. 

 

وتضمنت   .وتدابير احترازية أخرى  اماتالكمعن تعليمات للمدارس بشأن ارتداء  وفي آب، أعلنت وزارة التعليم  

، الكمامات  وارتداء والتباعد،النظافة الصحية، بهذه التعليمات لوائح تطالب المدارس بتنفيذ سياسات تتعلق 

أعداد حاالت الفيروس المحلية    أخذ ارتفاعمع    ةالوبائي الحالي  يةالوضعإلى  النظر بجدية  "وشددت على ضرورة  

 ." ترازية وااللتزام بهاعند تطبيق التدابير االح 

 

إال أنه في العام الموالي لم تتجاوز وزارة التعليم مرحلة االستجابة في إطار الخطة المذكورة ، حيث كشفت 

التي -تعافي خطط الل ه يجري حاليا التحضيرأن 2020 مقابلة مع أحد موظفي وزارة التعليم في أواخر ديسمبر

على أساس أن تكون   -اتتهم مواد تعليمية خالل مرحلة التعلم عن بعد مراجعات لصالح التالميذ الذين ف تضمنت

 جاهزة بحلول فبراير.  

 

، وجه الملك عبد هللا الثاني الحكومة بإعادة فتح المدارس بأمان بشكل يضمن "حماية  2021يناير  12وفي 

ه الملكي. وعلى الرغم من  المواطنين واالقتصاد األردني". ولم يكن واضحا في حينه متى سيتم تنفيذ هذا التوجي

، هناك جو من عدم اليقين والقلق  2020أن وزارة التعليم قد نشرت خطة لعودة التالميذ إلى المدرسة في سبتمبر  

حول كيفية تنفيذ هذه العودة إلى المدارس في الواقع. وقد أعلنت وزارة التعليم في وقت الحق أن التالميذ سوف  

فبراير   7الدراسي الثاني بمنهجية متداخلة، حيث عاد الطالب ابتداء من  يعودون إلى المدارس خالل الفصل

تلميذ بالقسم. إال أنه وبالنظر إلى ارتفاع حالت  22إلى  15على أساس التناوب بحيث ال يتم تجاوز  2021

من  ، قررت وزارة التعليم التخلي عن هذا القرار ولم تقدم أي معلومات عن متى سيتم فتح المدارس19كوفيد 

 جديد بشكل آمن. 

 

عدم كفاية  اآلن، ال يزال آالف الطالب غير قادرين على الوصول إلى هذا المحتوى التعليمي، بسبب  إلى غاية  و

اإلنترنت، أو نقص الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمول، أو التحديات األخرى التي تواجههم  صبيب 

بالمائة منهم على   33التالميذ في األردن على االنترنت في حين ال يتوفر بالمائة من  16بيت. وال يتوفر في ال

كمبيوتر يمكن استعماله للدراسة. وتوجد هذه الفجوة الرقمية في الغالب لدى األسر ذات الدخل المنخفض حيث 

ل اثنين على كمبيوتر صالح لالستعمال ألغراض الدراسة في حين تلميذ واحد من أص  ن ثلثي التالميذ ال يتوفرو

إلى تفاقم   19يؤدي وباء كوفيد وبالتالي، هناك سبب وجيه للقلق من أن يفتقر إلى إمكانية استعمال االنترنت. 

الذين يستطيع آباؤهم تحمل تكاليف المدارس الخاصة، ) التعليمية بين األطفال من الخلفيات األكثر ثراء فوارقال

  ( رونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بدال من الهواتفسرع، واألجهزة اإللكتاأل االنترنيت والمعلمين، و

وقد تكون هذه الفجوة التعليمية على اإلنترنت غير مواتية بشكل   م.واألطفال الذين تكافح أسرهم لتغطية نفقاته 
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خاص لألطفال الريفيين واألطفال الالجئين واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعانون من ضعف األداء في 

 .درسةالم

 

تلميذ مسجلين الجتياز امتحانات   94,000يقارب    ، أفاد مصدر بوزارة التربية والتعليم أن ما 2020وفي أكتوبر  

كانوا غير قادرين على متابعة الدروس على الفيديو الذي يتم بتم على منصة التعلم   2020التوجيهي في 

 .  االلكتروني "درسك" ألنهم لم يعودوا مسجلين بشكل رسمي كطلبة

 

بالمائة من تالميذ األردن لم يقوموا   11.5باإلضافة إلى ذلك، ووفقا لتقارير صادرة عن وزارة التعليم، فإن 

بالمائة من   38، حيث أن 2020-2019بالتسجيل في منصة "درسك" للتعلم الرقمي خالل بداية العام الدراسي 

بالمائة فقط استعملوا  62نترنت في حين التالميذ الذين تسجلوا لم يحضروا بشكل منتظم الدروس على اال

بالمائة من الطالب لم يدخلوا المنصة الرقمية من أجل اجراء االمتحان النهائي.    18"درس" بشكل يومي، بينما  

 تلميذ لم يشاركوا في التعليم عن بعد.   100,000، أصدرت الوزارة بيانا يقول أن  2021وفي أبريل  

 

 فقط في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي بالمائة  49الب إلى وانخفض معدل الحضور اليومي للط

من    ٪63وكان معدل الحضور اليومي أعلى بالنسبة للطالب في الصف األول، حيث كان  2021 -2020

بالنسبة للطالب في مستوى التعليم الثانوي  . أما طالب الصف األول يحضرون فصولهم عن بعد كل يوم

  "درسك" كانت نسبة الطالب الذين يحضرون الفصول عبر اإلنترنت من خالل منصة  فقد ( 12و  11لصفين )ا

 ط. فقبالمائة   37

 

ويثير تجاهل وزارة التعليم إلخفاقات "درسك" الكثير من القلق حيث يدل على عدم الرغبة في إعادة النظر في   

ليم "درسك" الثانية متاحة لجميع الطالب سياساتها. وفي نوفمبر، قال وزير التعليم تيسير النعيمي أن منصة التع

وتضع تحت تصرفهم األدوات والدروس عكس النسخة األولى لنفس المنصة والتي قدمت المواد األساسية فقط.  

وفي مقابلة في دسمبر، قال أن وزارة التعليم راضية بالبنى المؤسساتية للتعليم الرقمي في األردن، مضيفة أن 

ألف من أصل   180بالمائة أي أنه اليزال هناك نحو    91ملوا منصة ّ"درسك" وصل إلى  عدد التالميذ الذين استع

 مليوني أردني لم يستعملوا منصة التعلم الرقمي بعد ولو حتى لمرة واحدة. 

 

بالمائة من األسر التي شاركت في تقييمها االقتصادي   25وذكرت المفوضية السامية لشؤون الالجئين أن 

أن األطفال ال يستعملون منصة "ّدرسك"، وأضافت    19فال والشباب خالل جائحة كوفيد  واالجتماعي حول األط 

بالمائة منهم أن األطفال    16بالمائة من األسر أن ذلك راجع إلى غياب الولوج الكافي لإلنترنت، بينما قالت    50

  29المائة( واألردنيين )ب 25كانوا يتابعون الدروس على شاشات التلفزة، وكانت األسر التي يقودها الرجال )

بالمائة( تعاني أكثر من غيرها   30بالمائة( واألسر الصغيرة ) 26بالمائة( وتلك المتواجدة خارج المخيمات ) 

ال يبدو أن سكان المخيمات يحصلون  من عدم قدرة أطفالها على ولوج منصة "درسك". وحسب المفوضية، 

من الزعتري أفضل  مخيم  مخيمات مثلالغالبا ما تكون  ومع ذلك،مدن، من سكان ال أحسنعلى تعليم عن بعد 

بالمائة من الالجئين السورين بالمناطق الحضرية عوض   84مدن. ويعيش سكان الب حيث هذه الخدمة مقارنة

مخيمات الالجئين مما يعرضهم للهشاشة ولتلقي خدمات رديئة، حيث أن اغالق رياض األطفال والمدارس  
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واالنتقال إلى المنصات الرقمية أدى إلى اضطرابات في التعلم. وفي هذا الصدد، أظهرت دراسة والجامعات 

  المراهقات والفتيان بالمائة من    88  جراها صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة بالن إنترناشيونال أنمشتركة أ

مستويات أعلى    من  من جنسية أردنية  ات  الفتيان والفتي  . ويستفيد يتبعون شكال من أشكال التعلم عن بعد   قالوا أنهم

مستويات  من استفادتهم من  أفاد عدد قليل من الالجئين من جنسيات أخرى  . ومن التعلم عن بعد مقارنة بالسوريين

بالمائة  50 الفلسطينيون عن أدنى مستويات الوصول بنسبة عبر، في حين لولوج إلى التعليم عن بعد عالية من ا

  ت.المناطق الحضرية بدال من المخيماخاصة الذين يعيشون في 

 

وعالوة على ذلك، فإن استراتيجية وزارة التعليم المتمثلة في مواصلة االعتماد على التعلم عن بعد بدال من  

النظر في بدائل مثل العودة اآلمنة إلى المدرسة هي استراتيجية تتعلق بالنظر في العواقب االقتصادية 

إن األمر األكثر إثارة لالستغراب  .ردنيإغالق المدارس بالنسبة للمجتمع األالناتج عن واالجتماعية العالية 

عوض اتخاذ منهجية مختلطة بين التعليم    -يكمن في تعارض استراتيجية وزارة التعليم لتوفير التعليم عن بعد 

مع توصيات اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وبغض النظر عن خطة التعليم خالل    -عن بعد والحضوري  

التي أصدرتها الوزارة والتي قالت أن التعليم عن بعد حل قصير األمد، في ظل   2022  -2020حالة الطوارئ لـ

 وجود خطط على المدى المتوسط لضمات عودة آمنة إلى المدرسة، فإن المدارس األردنية الزالت مغلقة.  

 

بدال من اتباع  تدابير التعلم عن بعد فقط  ركزت على  واألمر األكثر إثارة للحيرة هو أن استراتيجية وزارة التعليم  

مع توصيات اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وعلى  هذه االستراتيجية  تتعارض  حيث  في التعليم    مختلطنهج  

التي أصدرتها الوزارة، واصفة التحول إلى التعليم عن   2020/2022الرغم من خطة التعليم للطوارئ للفترة 

توسط تشمل العودة اآلمنة والبعيدة إلى المدرسة،  بعد بأنه حل قصير األجل، مع وجود خطط على المدى الم

 .المدارس في األردن ال تزال مغلقة

 

وينص اتفاق وزارة التعليم مع البنك الدولي بوضوح على أن التمويل اإلضافي يهدف إلى دعم الجهود الرامية  

ث أن وزارة التعليم  حي، المختلط )حضوري وعن بعد(ونظام التعلم الحضوري إلى العودة اآلمنة إلى التعليم 

ذكر البرنامج أن وزارة . والتعليم التقليدي في الفصول الدراسيةمع  فوائد في دمج التعليم عن بعد  تقر بأن بوجود  

وتشير وثائق معلومات البرنامج  بشكل آمن،  مع االتجاه الدولي بشأن التحضير إلعادة فتح المدارس  تتفق    التعليم

خالل هذه المرحلة، مع استكشاف وزارة  " سيستعيد عافيته بشكل أفض "دن إلى أن النظام التعليمي في األر

  ب تكميلي للطالب خالل األوقات العادية وتجريكمورد الستفادة من التعلم عن بعد عالي الجودة االتعليم لفرص 

  أمورهم الطالب وأولياء  يجهل  بحيث  - الغموض حالة من استمرار ومع ذلك، فإن . طرق التعلم المختلط

ال تساهم في تحسين أداء النظام التعليمي  -  العودة إلى التعليم التقليدي في الفصول الدراسية  ستتموالمعلمون متى  

الحكومة األردنية، فإن   عبرت عنها التي  االلتزامات على الرغم من في األردن، بل على العكس من ذلك و

 .الطالب األقل حظا يتخلفون عن الركب 

 

أنه كلما طال غياب األطفال عن المدارس كلما قل احتمال عودتهم إليها. ألن عمليات    EDEPويعتبر برنامج 

اإلغالق الطويلة تؤدي إلى تعطيل خدمات أساسية مثل التغذية المدرسية، والدعم النفسي كما ينتج عنها الضغط  

ة للمتمدرس. وتنعكس هذه التأثيرات السلبية  والقلق بسبب غياب التفاعل مع الزمالء في المدرسة وكسر الحيا
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بشكل كبير على األطفال المهمشين والالجئين واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة. فبالفعل توفر التكنولوجيا 

الحديثة للتعلم على االنترنت فرصا للتالميذ لمواصلة دراستهم خالل فترة اغالق المدارس، إال أن هذا التعليم 

 لألطفال الذين يتوفرون على االنترنت واألجهزة المناسبة.   الرقمي متاح فقط

 

ن  بالمائة م  83أن الجائحة  تقرير دامغ عن ظروف عمل معلمي المدارس الخاصة األردنية خالل وأظهر  

ساعة    12  كثر من  أليعملون    بالمائة منهم  78جور فيما  الحد األدنى لأل  يعادلالمشاركين كانوا يتقاضون أجورا  

نوا يعملون لساعات أطول مقارنة بالساعات بالمائة من المعلمين أنهم كا  100وقال أجر إضافي،  ضيتقادون 

 .  الفصول الدراسيةداخل التي يعملون فيها في 

 

الحضوري  التدريس ك ناجعاالتدريس عبر اإلنترنت ليس  يعتبرون أنأن غالبية المعلمين وخلص التقرير إلى 

  ، ن هما نقص مهارة الطالب والمعلمين في اإللكترونيات والمنصات التعليميةوجود قيدين رئيسييمشيرين إلى 

جميع أنحاء المملكة بأنه   منمعلما  23. لكن ال يمكن القول أن عينة من  اإلنترنت صبيب فضال عن ضعف 

 ة.  الجائح يقدم مؤشرا على القضايا المشتركة التي تواجه المعلمين خالل إال أن هذا التقريرتمثيلي حقا، 

 

في اطار  باإلضافة إلى ذلك، تأثر معلمو المدارس الحكومية بشدة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة األردنية و

ألف وظيفة. وقد قامت  160مواجهة الجائحة. ويعتبر قطاع التعليم أكبر مشغل في القطاع العام حيث يوفر 

لجميع موظفي القطاع العام بينما اقتطعت   2021  الحكومة األردنية بتعليق جميع الزيادات في األجور إلى غاية

 دينار أردني في الشهر كمساهمة في الخزينة العامة.   2000بالمائة من الرواتب التي تتجاوز   10

 

 

منهم من اإلناث، من انخفاض األجور الذي أدى إلى  ٪70ويعاني اختصاصيو التوعية في األردن، وأكثر من 

ولم يؤدي تعليق الدراسة إال إلى زيادة عدم اليقين في العام   .واالضطرابات االجتماعيةإضراب المعلمين 

 .مع نقابة المعلمين لزيادة رواتب المعلمين 2019الدراسي، حيث اختارت الحكومة التراجع عن اتفاقها لعام 

رابات واحتجاجات، بالمائة منهم نساء( من انخفاض األجور التي دفعتهم إلى شن إض 70ويعاني المعلمون )

بحيث أدى إغالق المدارس إلى زيادة الغموض بشأن العام الدراسي، بعد أن قررت الحكومة والخزينة العامة  

 التراجع عن االتفاق المبرم مع نقابة المعلمين للزيادة في األجور. 

 

III. اتيجية وزارة التعليم بشأن التعامل مع الجائحة ي السب 
 استجابة المجتمع المدنن

 

م تنظيم العديد من الحمالت تشجع على استئناف التعليم الحضوري مشيرة إلى الجدل الذي خلقته اإلجراءات لقد ت

التي اتخذتها وزارة التعليم بشأن التعليم على االنترنت. ففي وسائل التواصل االجتماعي مثل فايسبوك، هناك  

ألف منخرط منذ   64التي جمعت أكثر من مبادرة بعنوان "حقي اتعلم بمدرستي...ال لتعليق دوام المدارس" و
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اطالقها في أواخر أكتوبر. ويقول مؤسس هذه الحملة االلكترونية أصيل جالد أن تجربة النصف الثاني للموسم  

أبانت عدم جدوى التعليم على االنترنت. وفي نوفمبر،    2021  -2020ونظيره بموسم    2020  -2019الدراسي  

بعد" و"لتوقيف الدراسة بالمدارس" و"أعطوا اآلباء حق االختيار" و"حقي  رفع اآلباء شعار "ال للتعليم عن 

أدرس بالفصل" خالل احتجاجات على االنترنت وفي الواقع. ومؤخرا، تعاون أكثر من ثالثين من منظمات 

تي بموجبها  المجتمع المدني والمئات من األفراد المعنيين باألردن إلطالق حملة لتغيير التدابير التعليمية الحالية ال

أغلقت المدارس. ودعت "الحملة الوطنية للعودة للمدارس" إلى إعادة فتح الفصول المدرسية وإجراء "عودة 

تدريجية بشكل فوري وآمن" كما أكدوا على حقوق اآلباء واألطفال في اختيار طريقة التدريس )حضوري أو  

لمجلس الوطني لشؤون األسرة ومركز العدل عن بعد(. وقد انخرط في هذه الحملة العديد من المنظمات مثل ا

لألطفال وفرع منظمة أنقذوا األطفال باألردن باإلضافة إلى منظمات تنشط في    SOSللمساعدة القانونية وقرية  

مجاالت الصحة والتعليم وحماية الطفولة. وقد قام هذا التحالف لمنظمات المجتمع المدني بإجراء استطالع رأي  

بالمائة من اآلباء يعتقدون أن تعليم أطفالهم تأثر بشكل سلبي بسبب إغالق   81أظهر أن وسط اآلباء والطالب 

 المدارس. 

 

وقد أشارت منظمات المجتمع المدني إلى أنها رصدت عواقب لقرار الحكومة األردنية "مثيرة للقلق" بالنظر  

ردنيين. عالوة على ذلك، أشار إلى تأثيرها الدراسي والصحي والنفسي واالجتماعي والتنموي على األطفال األ

بيان مشترك إلى تخوفات من عدم قدرت التعليم عن بعد على ضمان الحق في ولوج عادل لوسائل التعلم بغض  

 النظر عن أوضاعهم االقتصادية والعائلية.  

 

  وقد أصدرت فرع منظمة أنقذوا األطفال باألردن بيانا قالت فيه بأن قرار الحكومة إغالق دور الحضانة 

والمدارس يطرح تحديا على جميع األطفال خاصة الصغار منهم نظرا ألهمية التعليم في الطفولة المبكرة لضمان  

تطور القدرات واطالق الطاقات وتشجيع نمو القدرات العقلية. وفي إطار برنامج االستجابة للجائحة، نشرت  

جتماعية واالقتصادية إلغالق المدارس، بما اليونسكو تقريرا حول تداعيات إغالق المدارس يشير إلى الكلفة اال

فيها انقطاع التعلم وسوء التغذية واالرتباك واالجهاد بالنسبة للمعلمين، باإلضافة إلى التداعيات االقتصادية  

 الناتجة عن غياب رياض األطفال وعدم استعداد اآلباء للتعليم عن بعد والدراسة بالبيت.

 

IV.  المصلحةالتداعيات عىل أصحاب 

 

وكما ورد أعاله، فإنه لم يتم استشارة أهم الفاعلين الذين يلعبون أدوارا محورية في تنفيذ هذا البرنامج أو  

يستفيدون منه بشكل مباشر أو يتعرضون لتداعياته، بحيث لم يستشاروا خالل مرحل تصميم البرنامج وال في  

 لحة وكيفية تأثرهم بهذا البرنامج. مرحلة التنفيذ. وفي مايلي الئحة ألهم فئات أصحاب المص

 

روا من التدابب  المتخذة خالل جائحة   المعلمون  : تأثر المعلمير   • نت كما تضن سلبيا بالتعليم عىل االنب 

ن إلنجاح   ، كما أن أساتذة األردن لم يكونوا مؤهلي  ي التجمع والتعبب 
كوفيد حيث تقلصت حريتهم فن
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ات أطول بدون مقابل من أجل أن يساعدوا التالميذ  االنتقال نحو التعليم عن بعد واشتغلوا ساع

ن كان يجب أن تنبه البنك الدولي إلعىل   ن مستواهم. كما أن قمع النظام لنقابة المعلمي   تحسي 

ورة اتخاذ تدابب  استثنائية لضمان مشاركتهم عىل النحو المناسب.   ضن

ي يتحملن معظم أعباء العناء اآلباء •
: لقد تأثر أولياء األمور سلبيا بإغالء المدارس، خاصة األمهات اللوان 

ي وقت فقدن فيه  
باألطفال. ولقد أدى اغالق المدارس إل الحد من فرص اشتغال األمهات فن

ن للتع امل مع  أنشطتهن المدرة اللدخل وارتفعت فيه معدالت الفقر. كما أن اآلباء لم يكونوا مؤهلي 

ل.  ن  االنتقال نحو التعليم عن بعد والتدريس بالمبن

: التالميذ •  : تأثر التالميذ بشكل كبب 

o  من ذوي االحتياجات الخاصة تحديات إضافية من أجل االستفادة من  يواجه التالميذ

نت،    التعليم عىل االنب 

o ي األطفال من أرس منخفضة الدخل من مستويات متدنية من التعلم بسبب الف
ي  يعانن

وارق فن

ي التخىلي عن الدراسة وضعف التحصيل 
ا فن الولوج إل التكنولوجيا كما يواجهون خطرا كبب 

ي أشكال انتهاك حقوق  
األكاديمي باإلضافة إل عرضتهم لزواج األطفال وعمل األطفال وباف 

 الطفل. 

o   ي
ومن المستبعد أن يستطيع األطفال الالجئون ولوج برامج ومنصات التعليم عن بعد فن

.  مخي ن حيث يواجهون تحديات أكبر ن الفلسطينيي   مات الالجئي 

 

V.  توصيات 

 

يجب عىل البنك الدولي والحكومة األردنية ضمان انخراط أكبر ومشاركة أكبر ألصحاب  •

ن وجمعيات اآلباء  ي )بمن فيهم نقابة المعلمي 
ن ومنظمات المجتمع المدنن المصلحة المحليي 

ي عملية 
، ونقابات الطلبة إلخ( فن  اتخاذ القرار ووضع السياسات وتنفيذ التدابب 

ن عىل يجب  • إعطاء األولوية خالل التصميم وتنفيذ المشاري    ع للشفافية والمحاسبة، ويتعي 

 الوكاالت المكلفة بالتنفيذ أن تنجز تقارير بشكل منتظم حول حالة تقدم المشاري    ع، 

ن االعتبار  • ي عي 
الحاجيات والمخاطر أمام جميع    ويجب أن يكون تنفيذ المشارع شامال وأن يأخذ فن

أصحاب المصلحة. وعىل برنامج األردن التعليمي أن تنظر إل نتائج التعليم بالنسبة للطالب  

ي الجنسيات غب  األردنية وغب  السورية. كما أنه ال يجب إغفال  
ن والطالب من باف  الفلسطينيي 

جب أن يكون التعليم عن بعد  احتياجات التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة باإلضافة إل أنه ي

 فرصة لتحقيق تعليم أكبر شموال ومتاحا للجميع،  
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ي عىل وزارة التعليم أن تضمن عودة آمنة وشفافة إل دور الحضانة ورياض األطفال  •
ينبغن

ام بالتدابب    ن
ازيةوالمدارس، مع االلب  لوزارة الصحة وإطار إعادة فتح المدارس الذي وضعته    االحب 

 الصحة العالمية واليونيسيف، اليونسكو ومنظمة

. و يتحمل بالبنك الدولي   • ي حرية التجمع والتعبب 
ن فن يجب عىل األردن أن يضمن الحق للمعلمي 

ي التعامل مع أصحاب المصلحة واسماع صوتهم ضد 
مسؤولية أخالقية ليحرص عىل العدالة فن

ي تنتهك المعايب  الدول
ية لحقوق االنسان  أي تضف من طرف الوكاالت المكلفة بالتنفيذ الن 

 والحريات المدنية. 
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