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المحتويات
بية والعلوم والثقافة )اليونسكو(.	  بية - رئيس اللجنة الوطنية السورية لل�ت كلمة معالي الدكتور دارم طباع ـــ وزير ال�ت
بية والعلوم والثقافة )اليونسكو(.	  ن عام اللجنة الوطنية السورية لل�ت كلمة الدكتور نضال حسن ـــ أم�ي
ي الجمهورية العربية السورية خالل عام 2020م.	 

التعليم ما قبل الجامعي �ن
أهم إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خالل عام 2020م.	 
إنجازات وزارة التصالت والتقانة والجهات المرتبطة بها خالل عام 2020م.	 
تقرير تتبع أداء عمل وزارة السياحة خالل عام 2020م.	 
وعات وإنجازات وزارة الثقافة خالل عام 2020م.	  أبرز م�ش
عالم خالل عام 2020م.	  إنجازات وزارة الإ
بية والعلوم والثقافة )اليونسكو(.	  الجتماعات الدورية للجنة الوطنية السورية لل�ت

المشروعات:
ي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي للعام الدراسي 2020م.	 

وع دورات الستلحاق لشهاد�ت م�ش
األنشطة الداخلية:

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة". 	 
ورشة العمل الوطنية حول "دور الجامعات �ن

األنشطة الخارجية:
ي المنطقة العربية.	 

قليمي حول تحدي الأمية 2020م �ن المؤتمر الإ
األنشطة االفتراضية:

ي الصفوف المتعددة المستويات.	 
ي مجال التعليم �ن

قليمية �ن الدورة التدريبية شبه الإ
وت.	  ي ب�ي

قليمي �ن ي مكتب اليونسكو الإ
ن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخب�ي التعليم العالي �ن ن مسؤول�ي ي ب�ي

ا�ن اجتماع اف�ت
نت حول ضمان التعليم الجامع / الشامل.	  ندوة ع�ب الن�ت
التعليم 	  ومواصلة  العربية  الجامعات  حول:  والتجارب  ات  الخ�ب لتبادل  العربية  الجامعات  رؤساء  مع  ي 

ا�ن اف�ت إقليمي  اجتماع 
الجامعي بعد أزمة كورونا.

والتحديات 	  الأساسية  بوية  ال�ت المعلومات  حول  بوي  ال�ت الإحصاء  ي 
�ن ن  المعني�ي مع  العربية  للدول  ي 

ا�ن الف�ت قليمي  الإ الجتماع 
المتعلقة بجائحة كورونا.

ي التعليم عن بعد وإعادة فتح المدارس".	 
ن �ن قليمي بعنوان: "أزمة التعليم كوفيد– 19 دعم المعلم�ي ي الإ

ا�ن الجتماع الف�ت
اضية حول إعادة افتتاح المدارس. 	  سلسلة الجتماعات الف�ت
ونية حول تأث�ي جائحة كوفيد-19 عىل تطوير وتدريب موظفي المؤسسات.	  لك�ت الندوة الإ
عالمي حول أزمة كوفيد 19".	  عالمية والتضليل الإ اضية بعنوان "التغطية الإ ورشة اف�ت
قليمي حول "مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا".	  ي الإ

و�ن لك�ت الجتماع الإ
ي المنطقة العربية.	 

قليمي من أجل إطالق تقرير الأمم المتحدة حول تنمية الموارد المائية لعام 2020م �ن ي الإ
ا�ن اللقاء الف�ت

ن البلدان العربية بشأن برامج التعليم عن بعد باستخدام التلفاز والراديو.	  نت لتبادل المعرفة ب�ي ندوة ع�ب الن�ت
نت حول مسودة نص توصيات أخالقيات الذكاء الصنعي.	  مشاورة إقليمية ع�ب الن�ت
ي زمن كوفيد19".	 

ن والوصم �ن ي ضد التمي�ي ي إقليمي تحت عنوان "شباب عر�ب برنامج تدري�ب
وس كورونا المستجد 19.	  ي مكافحة ف�ي

اضية التمهيدية لتعزيز الوعي بأهمية دور المياه �ن المشاورة الف�ت
قليمي للعلوم المفتوحة والبحوث.	  ي الإ

ا�ن الجتماع التشاوري الف�ت
امج التعليم المدمج من أجل إعادة افتتاح المدارس 	  اضية بشأن التعليم المدمج تحت عنوان إطار مفاهيمي ل�ب ندوة تدريبية اف�ت

ي الدول العربية.
�ن
ي وجه الأزمات، 	 

ي قطاع التعليم من أجل تنمية القدرة عىل الصمود �ن
كاء : تعزيز نظم إدارة المعلومات والبيانات �ن منتدى ال�ش

الإطالق  عن  عالن  لالإ بوية  ال�ت المعلومات  إدارة  نظام  واستخدام  اختيار  ي 
�ن والفعالية  الكفاءة  عنوان  تحت  ي 

ا�ن الف�ت والجتماع 
بوي. ن نظام إدارة المعلومات ال�ت كة لتحس�ي الرسمي للجهود المش�ت
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ي – نتائج التقرير العالمي الرابع حول تعلم الكبار 	  ي الوطن العر�ب
اضية: "التوجهات الحديثة لتعلم الكبار وتعليمهم �ن الندوة الف�ت

.)4 GRALE(" وتعليمهم
قليمي للمنطقة العربية حول "إعالن مسودة مخرجات الجلسة الستثنائية لالجتماع العالمي للتعليم 2020م".	  الجتماع التشاوري الإ
افية". 	  اضية: "معلمو محو أمية الشباب والكبار: الوضع الراهن، التحديات والفرص نحو الح�ت الندوة الف�ت
ي 	 

ي مرحلة الطفولة المبكرة �ن
بية �ن عادة فتح سياقات الرعاية وال�ت اتيجي لإ نت تحت عنوان "نحو إطار اس�ت ن�ت قليمية ع�ب الإ الندوة الإ

الدول العربية".
ي وقت الأزمات".	 

ي والمه�ن
ة الصناعية لأساتذة التعليم والتدريب التق�ن ونية حول "الخ�ب لك�ت الندوة الإ

ي الدول العربية.	 
قليمي حول العودة إل المدارس �ن الجتماع الوزاري الإ

ي الدول العربية : الواقع والتطلعات.	 
ن �ن حوار متخصص حول سياسات المعلم�ي

الجلسة الستثنائية لجتماع التعليم العالمي 2020م.   	 
 	. ي

اضية السادسة بعنوان: "التحقق من وسائل التواصل الجتماعي: معالجة المصادر والمحتوى المر�أ الندوة الف�ت
قليمي السنوي. 	  أسبوع الشمول الرقمي الإ
امج والتصنيف والسياسات القائمة. 	  اضية حول محميات المحيط الحيوي والحدائق الجيولوجية التابعة لليونسكو: ال�ب ندوة اف�ت
التنمية 	  أهداف  من  الرابع  للهدف  قليمية  الإ المعاي�ي  وضع  عملية  حول  المصلحة  لأصحاب  المستوى  رفيع  ي 

ا�ن الف�ت الجتماع 
المستدامة.

ن المناخي. 	  ق الأوسط وشمال إفريقيا حول الحوار الثامن بشأن العمل من أجل التمك�ي الندوة المخصصة لمنطقة ال�ش
 	 ." ي

اضية حول "العلم المفتوح والتحرر من الستعمار المعر�ن الندوة الف�ت
ي ظل تغ�ي المناخ".	 

ي حول: "معالجة مرونة المياه الجوفية �ن
ا�ن المؤتمر الف�ت

ي العرص الرقمي والتنمية المهنية المستدامة". 	 
"فنيات التدريس الفعال �ن

رث الجيولوجي وإدارته.	  امج وسبل الحفاظ عىل الإ اضية حول الحدائق الجيولوجية التابعة لليونسكو: ال�ب ندوة اف�ت
ة لمياء شكور مندوب 	  لليونسكو مع سعادة السف�ي اللجنة الوطنية السورية  بية / رئيس  ال�ت الدكتور دارم طباع وزير  لقاء معالي 

سورية الدائم لدى اليونسكو. 
ورشة عمل عىل برنامج الموودل ومنصة التعلم المتمازج. 	 
اضيتان رفيعتا المستوى حول أخالقيات الذكاء الصطناعي.	  حلقتا نقاش اف�ت
ي لإطالق خارطة طريق التعليم من أجل التنمية المستدامة 2030م. 	 

ا�ن اجتماع اف�ت
نامج 	  دارة الفعالة للشبكة العربية ل�ب نسان والمحيط الحيوي تحت عنوان "الإ نامج الإ اضية الثانية للشبكة العربية ل�ب الندوة الف�ت

ي الدول العربية. 
نسان والمحيط الحيوي �ن الإ

ية والكوكب".	  ن صحة الب�ش ونية حول التعليم من أجل التنمية المستدامة والصحة العالمية "العالقة ما ب�ي لك�ت الورشة الإ
ي اليونسكو.	 

فوز الأمانة السورية للتنمية بمرتبة محكم دولي �ن
ندوة تدريبية إقليمية حول مسح التعليم النظامي للبلدان العربية. 	 
الإطالق الرسمي لمنصة "قدرات".	 

احتفاالت:
الحتفال بيوم الأرض.	 
الحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية.	 
الحتفال باليوم العالمي للفلسفة.	 

منح واستبانات اليونسكو
منح اليونسكو.	 
استبانات اليونسكو.	 

مقالة:
ي أثناء جائحة كورونا وما بعدها ... بقلم الدكتور نضال حسن. 	 

اليونسكو ...والتعليم �ن
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كلمة معالي الدكتور دارم طباع وزير التربية

رئيس اللجنة الوطنية السورية للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( 

أولـت حكومـة الجمهوريـة العربيـة السـورية بناء اإلنسـان أهمية كبرى، 
وارتكـزت سياسـة الدولـة علـى تعزيـز برامج التربيـة والعلوم والثقافة أساسـاً 
لتنشـئة الجيـل وتمكينـه مـن تحقيـق التقـدم الـذي يحفـظ التـراث العريـق 
لسـورية، ويفتـح آفاقـاً جديـدة لمسـتقبل أكثر أماناً واسـتقراراً ألجيـال الغد.

وقـد عملـت وزارة التربيـة على تعزيز االسـتثمار في اإلنسـان، ووجهت 
كامـل طاقاتهـا وجهودهـا لانطـاق الجاد لجعـل النظام التربوي السـوري 

قـادراً علـى تجـاوز األزمات وتحقيق غايـات التعلم. 

وممـا الشـك فيـه أن التعليـم يبقـى الوسـيلة األهـم لبنـاء اإلنسـان، لذلـك 
حرصـت وزارة التربيـة علـى اسـتمرار التعليم تحت كافـة الظروف للحفاظ 
علـى الجيـل مـن الضيـاع. واسـتطاعت الوزارة رغـم ظهور جائحـة كورونا 

وتأثيراتهـا الدوليـة علـى نظـم التعلـم العالميـة مـن تأميـن البيئة المناسـبة السـتمرار التعليم فـي المدارس، مـع التزامها التـام بتعليمات 
الحيطـة والحـذر، التـي وجهـت بهـا المنظمـات الدوليـة واعتمدتهـا اللجنـة الحكوميـة المتخصصـة مـن حيـث تطبيـق اإلجـراءات 
الوقائيـة مـن تعقيـم للمـدارس، وفحـص دوري لحـرارة المتعلميـن، وإعادة المشـتبهين بالمـرض إلى منازلهم بعد أخـذ عينات منهم 
إلثبـات اإلصابـة، وفـرض نظـام إغـاق جزئـي للصفـوف التـي تظهـر بهـا حـاالت إيجابيـة، وارتـداء الكمامـات وغسـيل األيـدي 
المتكـرر، واتبـاع إرشـادات التباعـد االجتماعـي، وقواعـد الصحـة العامة، إضافـة إلى حمـات التوعية الصحية المسـتمرة للتعريف 
بأسـس الوقايـة الصحيـة مـن المـرض. وقـد اهتمـت برامـج التعليـم الجامعـي وما قبـل الجامعي بتأميـن البنـى التحتية الازمـة لتفعيل 

التعليـم االفتراضـي لتعويـض الفاقـد التعليمـي الذي فرضتـه الجائحة.    

لقـد اسـتطاعت اللجنـة الوطنيـة لليونسـكو فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية تحقيـق برامـج ناجحـة وفعالـة فـي مجـال رسـم 
السياسـات وبنـاء القـدرات وتلبيـة احتياجـات المجتمـع مـن جهـات رسـمية وهيئـات المجتمـع المحلـي المعنيـة وتمكينهـا مـن 
مواكبـة قصـص النجـاح الرائـدة، واالطـاع علـى التجـارب العالميـة المتقدمـة، ونقـل الخبـرات لتعزيـز القـدرات الوطنيـة، وبنـاء 
شـراكة حقيقيـة مـع اليونسـكو أثمـرت فـي اتجاهـات متعـددة، ضمنـت مـن خالهـا شـراكة هـذه المنظمـة العريقـة فـي دعـم تنفيذ 

البرامـج والخطـط التـي تبنتهـا االسـتراتيجيات الوطنيـة المسـتدامة فـي قطاعـات التربيـة والعلـوم والثقافـة واالتصـال.

لقـد شـكلت العاقـة العميقـة والمتسـعة اآلفاق مع اليونسـكو ومكاتبها اإلقليمية فرصة اسـتراتيجية لنا للحفـاظ على االلتزامات 
بالتعليـم، وتوسـيع نطاقـه ليكـون أساسـاً لتحقيـق التنميـة المسـتدامة، وقـد اسـتفدنا كثيـراً مـن المبـادرات واألفـكار القيمـة التـي 
تطرحهـا اليونسـكو وخبراؤهـا فـي جميـع مجـاالت اهتمـام هـذه المنظمـة، وعملنـا معهـا علـى األصعـدة كافـة، متحديـن الصعاب 
لمواجهـة تداعيـات األزمـة ومنعكسـاتها، والحـرب الظالمـة التـي شـنت علـى سـورية، والحصار االقتصـادي الجائر الـذي أثر على 

حيـاة المواطـن ومرافـق حياتـه جميعهـا، بمـا فـي ذلـك التعليـم الـذي تعـد سـورية رائـدة فيه علـى المسـتويين العربـي والعالمي.
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وواكبـت اللجنـة الوطنيـة لليونسـكو خطـوات تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة جميعهـا، وخصوصـاً الهدف الرابـع المتعلق 
بجـودة التعليـم. وقـد بنـت وزارة التربيـة برامجهـا إلتاحـة التعلم للجميـع ومدى الحيـاة، وردم الفجوة الزمنية للوصـول إلى تحقيق 
هـذه األهـداف السـبعة عشـر مـع حلـول عـام 2030م، ووجهـت جهودهـا لبنـاء مـزاج عـام ووعـي مهنـي يؤمـن بتكامـل األدوار، 
وتقاسـم المسـؤوليات مـع مراعـاة قضايـا المواطنـة، والمسـاواة بيـن الجنسـين، واإلدمـاج، واالهتمـام بالشـباب والمـرأة واإلعاقة، 
معتمديـن فـي ذلـك علـى اليونسـكو كبيـت خبرة في مجـال االختصاص، ومنفتحين علـى الخبرات والتجارب الرائـدة التي تقودها 

المنظمـة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة ومواجهة فايـروس كورونا.

والبـد مـن اإلشـارة إلـى الجهـود الدائمـة التـي يبذلهـا فريـق عمـل اللجنـة الوطنيـة لليونسـكو لمتابعـة متطلبـات التعـاون بيـن 
الجهـات الوطنيـة واليونسـكو، وضمـان تلبيـة االحتياجـات الوطنيـة فـي ضـوء اإلمكانـات والمـوارد المتاحـة، وسـعي اليونسـكو 
الدائـم لبنـاء شـراكات جديـدة مـع المانحيـن تعـود علـى المنظمة بمـوارد إضافيـة توظفها في خدمـة اسـتراتيجياتها وبرامجها، وهنا 
البـد مـن توجيـه الشـكر للمنظمـة ولمعالـي المديـرة العامـة السـيدة أودريـه أزوالي لمواقفهـا الرسـمية مـن االعتـداءات اإلرهابيـة 
المسـلحة، وخطورتهـا علـى المؤسسـات التربويـة والتعليميـة والعلميـة والثقافيـة والعامليـن فيهـا، السـيما المواقـع المدرجـة علـى 

الئحـة التـراث اإلنسـاني العالمـي.

كانـت اليونسـكو ومازالـت تظهـر دورهـا القـوي والواضـح فـي التعامـل مـع القضايـا المحقـة، وقـد اتضـح ذلـك فـي العديـد 
مـن المواقـف مثـل موقفهـا مـع الجمهوريـة العربيـة السـورية، فقـد أفشـلت اليونسـكو كل محـاوالت تجميـد عضوية سـورية فيها، 
وبقيـت منصـة دوليـة متزنـة مكنتنـا مـن نقـل مواقفنـا ورؤيتنـا إلـى العالـم. وقـد تنبه خبـراء المنظمـة إلى حمـات التشـويه والتزييف 
التـي تطـال سـورية خـال هـذه الحـرب الشرسـة عليها، وسـاعدوا في معاينـة الواقـع الميداني موضوعيـاً، وإظهار صورتـه الحقيقية 
فـي المحافـل واللقـاءات الدوليـة، كمـا أسـهمت اليونسـكو في تعزيز عمل الفـرق الوطنية لتحقيق الهدف الرابع مـن أهداف التنمية 

المسـتدامة وتوظيـف األنشـطة والفعاليـات لرصـد التقـدم علـى طريـق تحقيق أهـداف األلفيـة اإلنمائية.

وأخيـراً فإننـي وحكومتـي نقـدر عاليـاً العاقـة الوطيـدة مـع المنظمـة وخبرائهـا، وعلـى رأسـها معالي المديـرة العامة لليونسـكو 
السـيدة أودريـه أزوالي التـي تحـرص علـى دعـم الجهـود الوطنيـة فـي مجـاالت االختصـاص كافـة، وسـعادة المديريـن اإلقليمييـن 
فـي مكاتـب اليونسـكو فـي الـدول العربية, والسـيما السـيدة كوسـتانزا فارينا مديـرة مكتب بيـروت على االهتمـام واالنفتاح الذي 
أبدتـه فـي العاقـة مـع اللجنـة الوطنيـة السـورية للمرحلـة القادمـة. وال يفوتنـا أن نتوجـه بالشـكر العميـق لسـعادة الدكتـور حمـد بن 
سـيف الهمامـي مديـر مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة فـي الـدول العربيـة, الـذي قـدم كل جهـد ممكـن فـي السـنوات الماضية 

متمنيـن لـه النجـاح فـي مهامه المسـتقبلية.

إننـا نعمـل ونصـب أعيننـا، ضمـان اتسـاع آفـاق التعـاون المسـتقبلية، مـع التأكيد المطلق علـى احترام جهـود شـركائنا المبذولة 
فـي المنظمـة والجهـات الوطنيـة وهيئـات المجتمـع المحلـي المعنيـة، آمليـن متابعـة تعميـق أوجـه التعـاون لتلبيـة كافـة احتياجاتنـا 
الوطنيـة فـي مجـاالت التربيـة والعلـوم والثقافـة، ومرحبين بالمقترحات ووجهـات النظر والمبادرات التـي يمكنها أن تعكس مكانة 
سـورية تاريخيـاً وحاضـراً فـي المجتمـع الدولـي، ودورهـا الرائـد فـي اليونسـكو كمؤسـس وشـريك نوعـي فـي عملية بناء اإلنسـان 

وتعزيـز أسـس المواطنـة لديه.                                                   
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كلمة الدكتور نضال حسن

أمين عام اللجنة الوطنية السورية للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(

   منــذ انطاقتهــا تبنــت اليونســكو شــعارها التاريخــي "بمــا أن الحــروب تتولــد فــي عقــول البشــر ففــي عقولهــم يجــب أن تبنــى 
ــى إعــاء  ــة عل ــة والفكري ــا المعرفي حصــون الســام"، ومضــت تعمــل بأدواته
ــات  ــة مشــروع المجموع ــإن هزيم ــورية ف ــي س ــوم ف ــذا الشــعار، والي ــواء ه ل
التكفيريــة واإلرهابيــة المســلحة وفكرهــا المتطــرف، علــى أيــدي رجــال 
جيشــها البطــل، والقــوات الصديقــة والرديفــة، والمنــاخ الشــعبي الحاضــن 
النتصاراتــه المشــرفة، يؤكــد أن ســورية واليونســكو تعمان لغاية إنســانية نبيلة، 
ــة،  ــة ومتعصب ــى مواجهــة كل نزعــة إقصائي ــه إل ويســعى كل طــرف مــن مكانت
ورافضــة لمفاهيــم التســامح والســام والحــوار بيــن الثقافــات، وهــذا أمــر يُثبــت 
بمــا ال يرقــى إلــى شــك عمــق الرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة الســورية الحديثــة 
بمؤسســاتها الرســمية والمحليــة، ويــدل علــى دقــة الخطــوات وانســجامها مــع 
طبيعــة المجتمــع، وقيمــه الفكريــة واألخاقيــة التــي جســدتها خياراتــه الوطنيــة 
المتمســكة بالثوابــت والحقــوق والمبــادئ والقضايــا المركزيــة؛ والمنســجمة 

مــع النــداءات اإلنســانية الكبــرى.

ــا  ــكو، ومكاتبه ــع اليونس ــة م ــة القائم ــز العاق ــى تعزي ــكو عل ــورية لليونس ــة الس ــة الوطني ــرص اللجن ــق، تح ــذا المنطل ــن ه    م
اإلقليميــة، وتســعى لفتــح آفاقهــا باســتمرار، ومــن رؤيــة تعلــي مــن شــأن التمســك بالســيادة الوطنيــة، وتعطــي قيمــة خاصــة ألهميــة 
التعــاون الدولــي، وضــرورة مــد الجســور مــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة، يوجــه معالــي الدكتــور دارم طبــاع وزيــر التربيــة ــــــــ 
رئيــس اللجنــة الوطنيــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة واالتصــال ـــــــ ويتابــع بــذل الجهودالمســتمرة، وتفعيــل العمــل بحيــث ينعكــس 
ــة،  ــا المتفرع ــي ميادينه ــية وف ــي مجــاالت االختصــاص األساس ــا ف ــدة له ــق الفائ ــة، ويحق ــة المعني ــات الوطني ــى الجه ــاً عل إيجاب
والســيما المتعلقــة فــي وقتنــا الراهــن بالهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وقضايــا الــذكاء االصطناعــي وغيرهــا، وفــي 
هــذا اإلطــار نعمــل علــى اســتثمار عاقتنــا المتقدمــة مــع اليونســكو فــي بنــاء عاقــات، وشــراكات جديــدة مــع منظمــات المجتمــع 
الدولــي المهتمــة وصــوالً لتوظيــف جــزء مــن طاقاتهــا لخدمــة اســتراتيجياتنا وبرامجنــا الوطنيــة؛ فمثــل هــذا التعــاون يســاهم بشــكل 
كبيــر فــي تنويــع الخبــرات، وقــراءة قصــص النجــاح الرائــدة علــى المســتوى العالمــي لاســتفادة منهــا فــي تجاربنــا الوطنيــة، وقــد 
نجحــت اللجنــة الوطنيــة إلــى حــد كبيــر فــي توفيــر فــرص االحتــكاك وتبــادل الخبــرات بيــن الخبــراء الوطنييــن والخبــراء الدولييــن؛ 
ولمــا كانــت المعــارف والخبــرات والمهــارات الجديــدة المكتســبة معياريــة، وتعــود بمرجعياتهــا إلــى اليونســكو كمنظمــة دوليــة 
وبيــت خبــرة، الحظنــا نمــواً مهنيــاً واضحــاً فــي مســتوى األداء الوظيفــي، انعكــس فــي صــور وأشــكال التطويــر المطلــوب تحقيقــه 
ــدان الســوري،  ــدة تصــب فــي خدمــة المي لألطــر والمؤسســات، وذلــك مــن خــال الحصــول علــى برامــج، ومشــروعات جدي
والوصــول إلــى أفضــل مســتوى مــن تلبيــة االحتياجــات الوطنيــة، وبخاصــة فــي هــذه المرحلــة الصعبــة التــي نواجــه فيهــا تحــدي 
مواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا، والتــي ترافقــت أيضــاً مــع ظــروف ومنعكســات الحــرب الظالمــة علــى بلدنــا ودالالتهــا بالغــة 
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األثــر فــي القطاعــات كافــة.

ــة، والتواصــل  ــات المتابع ــة، واجتماع ــة الدوري ــة الوطني ــات اللجن ــات العمــل، واجتماع ــاء ملف ــم إي ــد ت ــام، فق    ولنجــاح المه
اليومــي مــع المعنييــن فــي المؤسســات الوطنيــة، االهتمــام الكافــي والضامــن لإليفــاء بااللتزامــات ضمــن الوقــت المحــدد، ووفــق 
ــي  ــة / ممثل ــاء اللجن ــاء أعض ــادرات الزم ــات ومب ــات ومقترح ــت توصي ــة كان ــي كل محط ــة، وف ــر المطلوب ــط والمعايي الضواب
الجهــات الوطنيــة المعنيــة، محــط التقديــر واالحتــرام، وحظيــت بالحصــة الوافيــة مــن الوقــت للدراســة والمناقشــة بغيــة االســتفادة 
منهــا، وتكييفهــا بمــا يحقــق االنســجام بيــن االحتياجــات الوطنيــة، وأولويــات اليونســكو، وهــذا مــا الحظنــا لــه انعكاســاً إيجابيــاً 
واضحــاً فــي تطويــر األداء، واالرتقــاء بالعمــل، واختيــار البدائــل، وإدارة وتوجيــه المــوارد المحــدودة، وصــوالً إلــى مرحلــة التنفيــذ 

المحكــم ووفــق متطلبــات الجــودة والضوابــط المناســبة.

ــارف  ــى المع ــتثمارها للحصــول عل ــوارد واس ــه الم ــي توجي ــر ف ــدور الكبي ــا ال ــع اليونســكو وخبرائه ــاون م ــروح التع    وكان ل
ــتويين  ــى المس ــتركة عل ــطة المش ــق لألنش ــذ الدقي ــار كان التنفي ــذا اإلط ــي ه ــي؛ وف ــتوى الوطن ــى المس ــة عل ــارات الازم والمه
الداخلــي والخارجــي، وجــاءت زيــارات ولقــاءات وفــود اليونســكو لتبيـّـن نتائــج التعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة الســورية، وانعكاســاته 

ــة. ــة وبمعــدالت تراكمي ــي المتحققــة خــال الســنوات الماضي ــى أداء المرشــحين والمشــاركين الســوريين المهن عل

ــة  ــة بقطاعــات التربي ــة المعني ــا ومؤسســاتنا الوطني ــي وزاراتن ــة ف ــة الســورية لليونســكو الجهــود المبذول ــة الوطني    وتثمــن اللجن
ــة المعنيــة  والتعليــم والثقافــة والتــراث واإلعــام واالتصــال؛ وتعتــز بالشــراكات واألدوار المتكاملــة مــع ممثلــي الجهــات الوطني
الرســمية والمحليــة التــي أثــرت العمــل وطــورت فــي نتائجــه المكتســبة؛ويأتي العــدد الجديــد مــن نشــرة اللجنــة الوطنيــة التوثيقيــة 
بداللــة واضحــة علــى حجــم الجهــود، ورغبــة األطــراف بتقديــم مبــادرات وإضافــات تغنــي العمــل، وتحســن فيــه أوجهــه وهــو 
مناســبة لنــا فــي اللجنــة الوطنيــة نشــكر مــن خالهــا المندوبيــة الســورية الدائمــة لــدى اليونســكو، والزمــاء العامليــن فــي القطاعــات 
كافــة علــى مســاندتهم المســؤولة، وتســهيل إنجــاز مهــام فريــق العمــل وفــق الشــروط المحــددة والمعاييــر الضامنــة لتنفيــذ الخطــط 

والبرامــج المرســومة. 

   إن مــا حققنــاه مشــتركين فــي اللجنــة الوطنيــة، واليونســكو خــال الســنوات الماضيــة، لــن يزيدنــا فــي العــام الجديــد 2021م إال 
إصــراراً علــى المتابعــة بآفــاق طموحــة نحــو تعميــق العاقــة، والوصــول إلــى أنشــطة وفعاليــات نوعيــة تغطــي االحتياجــات الوطنيــة، 
وتراعــي الظــروف، وبخاصــة تحــدي انتشــار فيــروس كورونــا الــذي فــرض نمــوذج العمــل االفتراضــي كبديــل مرحلــي يضمــن 

فائــدة الجهــات المعنيــة واألطــر العاملــة فيهــا.

   بــدالً عــن الخاتمــة، إن جــذور الســوريين الضاربــة عمقــاً فــي هــذه األرض، تحكــي قصــة ارتبــاط فريــدة بيــن الــروح والتــراب 
أعطــت القيــم معناهــا، وكتبــت بأحــرف مــن نــور رســالة حضاريــة إلــى اإلنســانية دعــت فيهــا إلــى المحبــة والتســامح والســام؛ 
وحــري بنــا جيــل اليــوم واألجيــال القادمــة أن نكــون صادقيــن فــي الــوالء لهــذا اإلرث الكبيــر الــذي شــكل منــارات إلهــام للعالــم 

ورســمت لــه طريــق الخــروج مــن عهــود الظلمــة إلــى المدنيــة والعقــد االجتماعــي والدولــة الحديثــة.
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 مقدمـــة:
يُعــَد التعليــم ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة فهــو الركيــزة األساســية ألي تطــور ونمــاء اجتماعــي واقتصــادي ووســيلة 

العبــور للمســتقبل، كمــا أنــه أحــد أهــم العوامــل المؤثــرة فــي عمليــات النمــو والتنميــة االقتصاديــة. 

فالتعليــم هــو حجــر الزاويــة األســاس لــكل مجتمــع، واالســتثمار األوحــد واألفضــل الــذي يمكــن للــدول تأديتــه لبنــاء 
ــح  ــذي يفت ــاني ال ــور اإلنس ــفر للتط ــواز س ــه ج ــط، ولكن ــاً فق ــس حق ــو لي ــة وه ــة وعادل ــرة، وصحي ــات مزده مجتمع
ــه المــادة /26/ مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان  ــا نصــت علي ــات وهــذا م ــواب ويوســع الفــرص والحري األب

 "التعليم حق ألي شخص" 
وإن تحقيــق التعليــم لجميــع النــاس بمختلــف اتجاهاتهــم وثقافاتهــم ومســتوياتهم االجتماعيــة دون التمييز بين الجنســين، 
يــؤدي لبنــاء مجتمــع يزخــر بالمــوارد البشــرية المؤهلــة القــادرة علــى تغييــر واقعهــا والنهــوض بــه؛ للوصــول إلــى مســتقبل 
يســوده جــّو مــن العدالــة والكرامــة واإلنســانية والغنــى والتنــّوع الثقافــي والحضــاري والتســامح واالزدهــار البشــري، 
مّمــا يؤثــر إيجابــاً فــي الجانــب المــادي والنفســي لإلنســان وهــو مــا يحقــق الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة "ضمــان التعليــم 

الجيـّـد المنصــف والشــامل، وتعزيــز فــرص التعليــم مــدى الحيــاة للجميــع".

التعليم ما قبل الجامعي في الجمهورية العربية السورية
 خالل العام 2020م
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الواقع التربوي:
Ê  ،تقوم رؤية وزارة التربية في الجمهوريّة العربيّة السـوريّة على بناء الموارد البشـرية بدرجة عالية من القدرة والكفاية

وعلـى أعلـى مسـتويات الجـودة واألخاقيّـات الحياتيّـة والمهنيـة لـكا الجنسـين مـن دون أّي تمييـز مـن أجـل بنـاء 
المجتمـع. مـن هنـا جـاء تأكيـد االلتـزام بحـّق كّل طفـل سـواء كان ذكـراً أم أنثـى فـي التعليـم المجانـي بمسـتوى مـن 
الجـودة تتناسـب مـع معاييـر التنميـة المسـتدامة العالميـة، وبما يسـمح لهم بأن يكونـوا فاعلين في التنميـة االجتماعية 
فـي المسـتقبل، وجـاء التركيـز علـى التحـاق كّل األطفـال الذيـن هم في سـّن التعليم اإللزامـي بالمؤّسسـات التعليمية.

Ê  تُعنـى وزارة التربيـة بالتعليـم مـا قبـل الجامعـي والمتمثـل بالهيـكل التنظيمـي بمراحـل تعليميـة أربعـة موزعـةً علـى
اثنـي عشـر عامـاً وهـي: الطفولـة المبكـرة - التعليـم األساسـي - التعليـم الثانوي بفرعيـه )العام/المهنـي(، والمعاهد 

المتوسـطة التابعـة لـوزارة التربيـة.

Ê  عملـت وزارة التربيـة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية علـى مـدى خمسـة عقـود وفـق الدسـتور علـى تحقيـق مبـدأ
ديمقراطيـة التعليـم وربـط التعليـم بالتربيـة الشـاملة، ووضـع التعليـم فـي متنـاول الجميـع ذكـوراً وإناثـاً، وهـو مجاني 
كونـه حـق تكفلـه الدولـة لجميـع أبنائها دون اسـتثناء لمتابعة تعليمهم حسـب إمكاناتهم وقدراتهـم وميولهم ، وذلك 
بتطبيـق إلزاميـة التعليـم مـن خـال القانـون رقـم /35/ لعـام 1981م، والمتضمـن إلحـاق جميـع األطفال السـوريين 

ومـن فـي حكمهـم مـن عمر)6-11( سـنة فـي مـدارس التعليـم االبتدائي.

واالقتصادية 	  االجتماعية  لحاجاته  الدائم  التطور  ويساير  للشعب  المستمر  التقدم  التعليم  نظام  يضمن   )22( المـادة  في  ورد  وقد 

والثقافية". 

والمادة )25( من الدستور "إن المواطنين متساوون أمام القانون لجهة الحقوق والواجبات وعلى الدولة أن تؤمن مبدأ المساواة في 	 

الفرص لكافة المواطنين. 

والمادة )37( التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني لكال الجنسين )ذكوراً وإناثاً( من دون تمييز أو إقصاء ألحد في جميع مراحله 	 

وإلزامي )من الصف األول إلى الصف التاسع( في مرحلة التعليم األساسي.

صـدر قانـون مـد التعليـم اإللزامـي رقـم / 7 / تاريـخ 22 / 2 / 2012 م وتعليماتـه التنفيذيـة. الـذي يتضّمـن إلـزام جميـع أوليـاء 
األطفـال السـوريين )ذكـوراً وإناثـاً( الذيـن تتـراوح أعمـار أطفالهـم مـا بيـن )6-15( بإلحـاق أطفالهـم بمـدارس التعليم 
األساسـي، وتتابـع الـوزارة اسـتمرار تعليـم األطفـال الملتحقيـن لديهـا مّمـن هـم فـي سـّن التعليـم اإللزامـي حتّـى إنهائهـم 
مرحلـة التعليـم األساسـي ولـو تجـاوزوا سـّن الخامس عشـر، ويتّم تنظيم دراسـتهم ودوامهـم بتعليمات وزاريـة، وبتضافر 
جهـود الـوزارات والمجتمـع المحلـي ومؤّسسـات المجتمـع المدني فـي تنفيذ هذا القانون كّل فيمـا يخّصه، كما تضّمن 

القانـون معالجـة ظاهـرة التسـّرب، وضـّم فـي ثنايـاه آليّات وأسـاليب هـذه المعالجة. 



14

Ê  يواجـه المجتمـع السـوري بشـكل عـام، والقطـاع التربـوي بشـكل خاص، تحديـات كبيرة منذ عـام 2011م وحتى
اآلن. حيـث حشـدت وزارة التربيـة كامـل طاقاتهـا الماديـة والبشـرية لمواجهـة هـذه التحديـات ومـا ألحقتـه الحرب 

مـن أضـرار ماديـة وبشـرية واجتماعيـة، وذلـك السـتمرار العمليـة التعليمية خال فتـرة األزمة. 

فيما يلي جدوالً يبين تأثر قطاع التعليم جراء األزمة في سورية:

نسبة االنخفاضاالنخفاض2020قبل األزمة 2011البيان

40%22,10013,2808,820عدد المدارس 

33%5,536,6683,734,7211,801,947عدد التالميذ الطالب

36%2,672,6061,847,1961,016,866منهم إناث

49%48%نسبة اإلناث

27%360,722261,94798,775الهيئة التعليمية
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   أدت األزمـة إلـى خـروج بعـض المـدارس عـن الخدمـة نتيجة تدميرهـا أو تعرضها للضرر أو اسـتخدامها كمركز إيواء، 
أو وجودهـا فـي مناطـق يصعـب الوصـول إليهـا. كمـا أدت إلـى انقطـاع بعـض الطـاب والهيئـة التعليميـة عـن العمليـة 

التعليميـة نتيجـة النـزوح داخليـاً إلـى مناطـق آمنـة، أو نتيجـة الظـروف األمنيـة واالقتصاديـة الصعبة. 

   منوهيـن أنـه يبلـغ عـدد إجمالـي األبنيـة المدرسـية /17835/ مبنـى منهـا /9210/ مسـتثمراً والجـدول اآلتـي يوضح 
تـوزع األبنيـة المدرسـية المسـتثمرة وغير المسـتثمرة:  

   من خال قراءتنا للواقع التربوي، ناحظ تأثر القطاع التربوي نتيجة الحرب ما بين العامين 2011م  حتى 2020م، 
حيث انخفض عدد المدارس عما كان عليه بنسبة )40%(، وانخفض إجمالي الطالب بنسبة )33%(، وانخفضت الهيئة التعليمية 

بنسبة )27%( عما كانت عليه في العام 2011م. يعود سبب هذا االنخفاض إلى التأثير الكبير لألزمة اإلرهابية على 
الجمهورية العربية السورية، وخاصة على العملية التعليمية بشقيها النفسي والمادي. حيث تختلف أضرار القطاع 

البناء غير المستثمرالبناء المستثمر

ال يمكن ضرر كليضرر جزئيمتضررغير متضرر
الوصول إليها

جاهزة ولم 
تفعل ألسباب 

أخرى
إيواء

7530168013645554192249024
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  التسرب:
   تعتبـر ظاهـرة تسـرب التاميـذ مـن أحـد الظواهـر الخطيـرة التـي يعانـي منهـا النظـام التربـوي فـي أي بلـد فـي العالـم 
األمـر الـذي يتطلـب بـذل جهـوٍد كبيـرة من قبـل وزارة التربيـة لتحديد حجـم الظاهرة وإدراج أعداد المتسـربين ونسـب 
التسـرب فـي بياناتهـا اإلحصائيـة تمهيـداً لمعالجتـه وإعـداد البرامـج السـتقطاب وإعـادة المتسـربين إلى مدارسـهم، وبناءً 
عليـه ناحـظ أن ارتفـاع نسـبة التسـرب فـي التعليم األساسـي مـا بين العاميـن 2011 م حتى 2020م مـن )3,30%( إلى 

 .)%37(

الوحدةالمؤشر
األعوام الدراسية

20112020

3.3037%نسبة تسرب  الطالب في مرحلة التعليم األساسي

التربوي بين منطقة وأخرى سواء أكانت بنية تحتية للمدارس، مستلزمات العملية التعليمية، الكادر التعليمي واإلداري 
أو الطاب. منوهين إلى أن األزمة التي تعيشها سورية أثّرت على العملية التعليمية بمعزل عن الجنس حيث إن نسبة 

اإلناث بقيت متقاربة خال سنوات األزمة تراوحت بين )48%( إلى )49%( خال األعوام 2011 و2020م. 

   يمكـن أن نصنـف األسـباب الرئيسـية التـي اسـتدعت تسـرب التالميـذ وخروجهـم مـن المدرسـة  وفـق مسـح الفاقـد التعليمـي 
الـذي قامـت بـه وزارة التربيـة بالتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة وفـق اآلتـي: 

y .الوضع الراهن المتأزم

y .القضايا المالية

y .القضايا االجتماعية

y .البيئة المدرسية غير المائمة

y .عدم وجود مدرسة قرب المنزل

y .التعليم ليس مهماً بالنسبة لألسرة
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 مواجهة جائحة كورونا:
   وعلـى صعيـد آخـر، وفـي ظـل مـا يشـهده العالـم مـن تفشـي جائحة كورونا وما تشـكله مـن خطر حقيقي يهـدد الحياة 
عامـة والعمليـة التعليميـة بشـكل خـاص، عملـت وزارة التربيـة كمـا غيرهـا مـن القطاعـات الحكوميـة بمسـاٍع حثيثـة 

لمواجهـة الوبـاء، واتخـذت العديـد مـن اإلجـراءات الوقائيـة كاسـتجابة سـريعة وفعالـة مـن خـال اآلتي:

تعليق الدوام في جميع مراحل التعليم بتاريخ 2020/3/16م ولغاية 2020/4/2م.. 1

إنهاء الدوام في جميع المدارس وتخفيض نسبة الدوام الرسمي للعاملين اإلداريين.. 2

 إصدار البروتوكول الصحي المدرسي )التعقيم، النظافة الشخصية، التباعد المكاني، الكمامات ...(.. 3

تنظيف وتعقيم معظم المدارس في كافة محافظات القطر.. 4

تدريب الكوادر الصحية المدرسية لزيادة الوعي حول فيروس كورونا كوفيد - 19 وتدابير الوقاية من العدوى . 5
ومكافحتها، حيث تم تدريب /4207/ من المشرفين الصحيين، و/1178/ من المثقفين الصحيين، و /2538/ 
متدرباً )مدير، إداري، مستخدم( من جميع المحافظات السورية على إجراءات الوقاية الصحية من جائحة كورونا 

وتعقيم المدارس.

نشر الوعي الصحي والوقائي بين التاميذ والطاب واالهتمام بالنظافة الشخصية والعامة.. 6

االقتصار على إجراء االختبار في الدروس التي تلقاها الطاب من بداية العام الدراسي حتى بدء تعليق الدوام الرسمي . 7
في 2020/3/15م. 

كمامة . 8 ألف(   100( حوالي   / الكمامات  إنتاج  في  النسوية  الفنون  مدرسات  وتطوع  المهنية  المشاغل  استثمار 
الستثمارها من قبل الطاب والمعلمين.

تجهيز )24( مدرسة الستثمارها كمراكز حجر صحي إضافة إلى )12( مركزاً إقامة ليضم ما يتجاوز )660( سريراً . 9
ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة.

تفعيل التعلم عن بعد وبث الدروس والبرامج التعليمية عبر القناة التربوية والمنصات التربوية، وتلقي اتصاالت . 10
الطاب واإلجابة عليها من قبل االختصاصيين وتكثيف جلسات المراجعة خال فترة االمتحانات.

  ترميم وصيانة المدارس: 
   تشـكل المـدارس العاملـة فـي العـام الدراسـي 2019-2020م مـا نسـبته )60%( مـن المـدارس العاملـة فـي العـام 
الدراسـي 2010-2011م  حيـث انخفضـت نتيجـة األزمـة درجـة ماءمـة خدمـة األبنيـة المدرسـية للمرحلة األساسـية 
وفـق معاييـر البنـاء المدرسـي )المسـاحة المخصصـة لـكل طالـب فـي الصفـوف وسـاحات اللعـب، وعـدد الوحـدات 

الصحيـة، والبيئـة الماديـة للغـرف الصفيـة، والكثافـة الطابيـة الصفيـة(. 

   عملـت وزارة التربيـة لضمـان اسـتمرار عمليـة التعليـم فـي ظـل الحرب وتداعياتها السـلبية نهجاً جديداً السـتثمار البناء 
المدرسـي، كان لـه دور هـام فـي إعـادة الطلبة المتسـربين للتعليـم وتعويض الفاقـد التعليمي من خال:
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y .تزويد المدارس ذات الكثافة العالية بغرف صفية مسبقة الصنع
y  .إعادة تأهيل مرافق المياه واإلصحاح في المدارس تراعي الفروق بين الجنسين واإلعاقة
y                    .قيام وزارة التربية بإنشاء عدد من المدارس في سياق تنفيذ خططها
y  تحويـل بعـض المـدارس إلـى دوام نصفـي )دواميـن صباحـي ومسـائي( أو أكثـر السـتيعاب الكثافـة الصفيـة )دوام

بفترتيـن فـي مـدارس محافظة الحسـكة(.
y .التنسيق والتعاون مع الجهات األهلية والمحلية لتأمين احتياجات المدارس وتقديم الدعم الازم
y .االستفادة من الطاقة البديلة 
y  إعـداد وثيقـة بمواصفـات البنـاء المدرسـي )تصميـم البنـاء المدرسـي( المتوافقـة مـع المناهـج المطـورة، وإعـداد 

تصاميـم ألربعـة نمـاذج للمدارس لتطوير المباني المدرسـية بحيث تواكب المعايير والنماذج المدرسـية المتطورة 
والحديثـة، وتكـون صديقـة للبيئـة والطفولـة ومسـتدامة وتلبـي احتياجات األشـخاص ذوي اإلعاقة.

  ضمان استمرارية العملية التربوية وتأمين المتطلبات الالزمة لها:
y .تأمين مبان مدرسية إضافية خارج الحدود التنظيمية واإلدارية، في إطار بناء المجمعات التعليمية 
y  تأميـن الكتـاب المدرسـي المجانـي لجميـع التاميـذ فـي مرحلـة التعليم األساسـي وشـبه المجاني لمرحلـة التعليم 

الثانوي.
y .تزويد مدارس التعليم األساسي والثانوي بالوسائل التعليمية والتجهيزات، المواكبة للمناهج المطورة
y  إنتـاج وسـائل تعليميـة فـي المراكـز اإلنتاجيـة فـي المحافظـات )لوحات الـدرس الكلية – بطاقـات تعليمية خاصة 

بمنهاج اللغـة العربية(.
y  التعـاون مـع مراكـز التصنيـع فـي المحافظـات مـن أجـل توزيـع الوسـائل التـي تنتجهـا هـذه المراكـز فـي مـدارس

لقطر. ا

y  .االستفادة القصوى من المدارس التي مازالت في الخدمة
y  االسـتمرار بتأهيـل المـدارس المتضـررة لتكـون بيئـة جاذبـة آمنـة صديقـة للطفـل ومسـتدامة ولوضعهـا بالخدمـة

بالسـرعة الممكنـة، وضمـن اإلمكانيـات المتاحـة، ووفـق الخطـة الموضوعـة لضمـان تخفيض الكثافـة الصفية في 
الشـعبة، ومراعـاة ذوي االحتياجـات الخاصـة وبمـا ينعكـس ايجابـاً علـى جـودة العمليـة التعليميـة. يبيـن الجـدول 
اآلتـي تدخـات أعمـال التأهيـل والصيانـة لألبنيـة المدرسـية وبتمويـل حكومـي وبدعـم مـن المنظمـات الدوليـة 

خـال العـام الدراسـي 2019-2020م.

غرف مسبقة الصنعتأهيل غرف مصادرتأهيل رياض أطفالتأهيل مدارسالبيان

210516728127العدد
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  بناء قدرات الكوادر  التربوية:
y .)تدريب األطر التدريسية على )التعلم النشط، التعليم في حالة األزمات، المهارات الحياتية، المناهج المطورة
y  تدريـب /15000/ مـن المعلميـن الـوكاء الذيـن تـم تثبيتهـم لتعويـض الفاقـد فـي الكـوادر التدريسـية فـي كافـة

المحافظـات .
y .  تنفيذ ورش الدعم النفسي االجتماعي والتي تستهدف المرشدين النفسيين واالجتماعيين
y  تنفيـذ ورش تدريبيـة علـى الظهـور اإلعامـي لموجهي وزارة التربية ومدرسـيها على الفضائيـة التربوية والمنصات

التربويـة  بالتعـاون مع منظمة اليونيسـف .
y .إعداد وتدريب )82( مدرباً على الحقيبة التدريبية لمنهاج الفئة )ب( المطور
y  تدريـب )2,800( مـن الـكادر اإلداري لمـدارس الفئـة ب علـى التوعيـة مـن جائحـة كورنـا وأسـاليب تعقيـم

المـدارس وأهميـة اإلشـراف الصحـي.
y  إعـداد وتطويـر محتـوى الحقائـب التدريبيـة لرفـع كفـاءات وقـدرات الكـوادر التربويـة بالتعـاون مـع المنظمـات

الدوليـة ممـا ينعكـس إيجابـاً علـى  تطويـر سـير العمليـة التعليميـة.

  تعويض الفاقد التعليمي:
y  ،تبنـت وزارة التربيـة المسـارات التعليميـة المرنـة لتعويـض الفاقـد التعليمـي لألطفـال خـارج المدرسـة )متسـربين

منقطعيـن، عـدم التحـاق( ألسـباب متعـددة منهـا: تحسـين نسـب االلتحـاق بالتعليـم  والتخفيـف مـن األثر السـلبي 
لألزمـة باإلضافـة إلـى االنقطـاع عـن التعليـم بسـبب جائحـة كورونا.

y  تطبيـق المسـارات التعليميـة )التعليـم الرسـمي المكثـف ب، أوراق التعلـم الذاتـي، دروس تعويضيـة، االسـتضافة 
والتـي تسـتهدف اسـتقبال تاميـذ وطـاب شـهادتي التعليم األساسـي والثانوي مـن المناطق الصعبـة الوصول، ...( 

وبنـاء عليـه تم:
تطبيق منهاج الفئة ب في مدارس التعليم الرسمي في جميع المحافظات حيث بلغ عدد تاميذ ب /81,000/ 	 

مع انطاق العام الدراسي 2020-2021م وفق آليات القيد والقبول.
التعلم الذاتي: يقود التعلم الذاتي المتعلم لتحقيق أهداف التعلم واكتساب المهارات بدون وجود معلم ويتم  	 

تطبيق التعلم الذاتي من خال الجمعيات ومساهمات المجتمع المحلي    لألطفال خارج المدرسة، حيث 
تم استهداف /281705/ طفل خال عام 2020م. 

برنامج االستضافة: تم استقبال )13,002( تلميذاً وطالباً لتقديم امتحانات شهادتي التعليم األساسي والثانوي 	 
من المناطق صعبة الوصول ومن لبنان حيث بلغ عدد الطاب الملتحقين بدورات شهادة التعليم األساسي 
/ة، تم تقديم اإلقامة لهم،  /5,113/ طالباً/ة و/5,363/ طالباً/ة، والدورة االستثنائية /2,526/ طالباً 

دروس التقوية، المعونة المادية، الغذائية، بدل المواصات بالتعاون مع المنظمات.
تنفيذ دورات االستلحاق )دورات التقوية( بالتعاون مع منظمة اليونسكو في )رياضيات -لغة عربية - علوم 	 
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– إنكليزي - فرنسي(، حيث بلغ عدد الطاب الملتحقين بدورات شهادة التعليم األساسي /32,234/ 
طالباً وطالبة و )4271( طالباً وطالبة الملتحقين بدورات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها )علمي – أدبي( 
للمناطق المحررة في محافظات: )ريف دمشق - القنيطرة- حمص - حلب - دير الزور- الحسكة – 

درعا(.
في 	  طفاً   )74,000( باستهداف  وأيلول  أب  فئة ب خال شهري  لتاميذ  التعليمي  الفاقد  تعويض  تم 

)1,237( مدرسة.
تم وضع خطة الستهداف أعداد تاميذ الفئة /ب/ إلى ما يقارب )100,000( المستفيدين من البطاقة 	 

اإللكترونية ورفع الدعم إلى مبلغ /25,000/ ليرة ألهالي الطاب المستفيدين.
تقديم )185( ندوة تعليمية على الفضائية التربوية.	 
إعداد وتصميم وبث )300( درس تعليمي في إطار تنفيذ سلسلة البرامج التعليمية عبر الفضائية التربوية 	 

والمنصات التربوية.

  المناهج التربوية
y  حرصت وزارة التربية على مواجهة التحديات التي تؤثر على اسـتمرار العملية التربوية، وسـعت بتحويل األزمات

إلـى فـرص لتعزيـز مفاهيـم التفكيـر المتقـدم وضـرورة مواكبة أحدث المسـتجدات العمليـة والتربويـة والتقنية، من 
خـال إعـادة بنـاء مناهـج جديـدة فـي الجمهورية العربية السـورية ترتقـي بمهـارات المعلميـن والمتعلمين، ضمان 
التنميـة المسـتدامة وتحقيـق الـذات وتعزيـز مبـدأ التعلـم مـدى الحيـاة  بالتركيـز علـى الكفايـات الوطنية األساسـية 
)التواصـل، وعلـم كيفيـة التعلـم، المهـارات االبتكاريـة، مهـارات التفكيـر ومهـارات الحيـاة والعمـل والمواطنـة 
المحليـة والعالميـة، مهـارات االسـتدامة البيئيـة ( والتـي ترتبط ببعضهـا البعُض لتحقيق التنمية المسـتدامة التي تمثل 

الهـدف الشـامل للتربيـة والتعليـم فـي الجمهوريـة العربيـة 
السورية. 

y  أُحـِدث المركـز الوطنـي لتطويـر المناهـج التربوية بنـاًء على
أحـكام المرسـوم التشـريعي رقـم /3/ المادة /2/ عـام 2013م، 
للمراحـل  التربويـة  المناهـج  إعـداد  علـى  يهـدف  الـذي 
المختلفـة فـي ضـوء السياسـة التربويـة للدولـة واألهـداف 

العامـة للتربيـة وتطويـر الكتـاب المدرسـي. 
y  تـم العمـل علـى إحـداث تغييـرات جوهرية شـاملة في نظام

التعليـم مـن خـال تصميـم اسـتراتيجيات واقعيـة متكاملة، ترسـم التوجهات األساسـية للمنهاج الهـادف إلى تعزيز 
جـودة تعلـم الطالـب ورفع المسـتويات العلمية لألطـر التعليمية.

 :/SIMIS/ نظام إدارة المدرسة المتكامل  
   تقـوم وزارة التربيـة علـى إنجـاز مشـروع إدارة المدرسـة المتكامـل، الـذي يهـدف إلـى رصد غايات الهـدف الرابع، 
بالتعـاون مـع منظمتـي اليونيسـف واليونيسـكو مـن خـال منظومـة تعليميـة وبحثيـة ثقافيـة معاصـرة، حيـث يتـم العمل 
علـى تأميـن كافـة التجهيـزات والبرمجيـات الازمة إلطاق هذا المشـروع، بهـدف دعم البنية التحتيـة اإللكترونية في 
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وزارة التربيـة، ومسـاعدتها فـي دعـم عمليـة اتخـاذ القـرار مـن خال تطويـر قواعد البيانـات التربوية الصادرة سـنوياً.

  "تنمية الطفولة المبكرة :
y  يتـم العمـل فـي مجـال الطفولـة المبكـرة وفـق رؤيـة وزارة التربيـة، التـي تتوافـق مـع الهـدف الرابـع مـن األهـداف

العالميـة للتنميـة المسـتدامة بغايتـه الثانيـة "ضمـان أن تتاح لجميع البنـات والبنين فرص الحصول على نوعيـة جيدة من النماء 
والرعايـة فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة والتعليـم قبـل االبتدائـي بحلـول عـام 2030م" لمـا لهـا مـن أهميـة في بناء شـخصية 
الطفـل ونمـوه بصـورة متوازنـة مـن النواحـي الجسـمية واالجتماعية والنفسـية والفكريـة، وتنمية مواهبـه ومهاراته.

y  أُحـِدث المركـز اإلقليمـي لتنميـة الطفولـة المبكـرة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية بنـاًء علـى أحكام الدسـتور وعلى
مـا أقـره مجلـس الشـعب في جلسـته المنعقـدة بتاريـخ 2012/3/28م، والـذي يهدف إلى رصـد واقع الطفولـة المبكرة 
وجمـع المعطيـات والمعلومـات المتعلقـة بهـا وطنيـاً وإقليميـاً ودوليـاً وتوثيقها، والمشـاركة في وضع السياسـات 
والبرامـج الهادفـة لارتقـاء بأوضـاع الطفولـة المبكـرة وحقوقها، المسـاهمة فـي تطوير االسـتراتيجيات العربية في 

مجـال تنميـة الطفولـة المبكـرة، بغيـة تحقيـق أهـداف األمـم المتحـدة اإلنمائية لأللفيـة وأهداف التعليـم للجميع.
y  تـم تطبيـق مشـروع الطفولـة المبكـرة في العـام 2017 /2018م "اسـتعدوا لاللتحاق بالمدرسـة" من خال تسـجيل

األطفـال مـن عمـر)5( سـنوات فـي شـعب ضمـن المـدارس الرسـمية للتعليـم األساسـي، وتدريـب مربيـات ريـاض 
األطفـال ومقدمـي الرعايـة للطفـل والمجتمـع المحلي.

y  رصـد األبنيـة المدرسـية التـي تحـوي قاعـات صفيـة شـاغرة لتحويلهـا إلـى قاعـات طفولـة مبكـرة مجهـزة بـكل
الوسـائل والمسـتلزمات الخاصـة بريـاض األطفـال.

y .تم تأليف مناهج رياض أطفال مطورة بناءً على المعايير المعدلة لعام 2020م
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وتخفيـف العـبء علـى المواطنيـن، وهـو مجانـي مـن الصـف األول األساسـي حتـى الصـف التاسـع منـه، كمـا وتحـرص 
علـى تأميـن الكتـب المدرسـية بصـورة مجانيـة لمرحلـة التعليم األساسـي، وهـذا ما يميز التعليم في سـورية أنـه وبالرغم من 

كل مـا تعرضـت لـه بلدنـا بقـي الكتاب المدرسـي مجانياً، واسـتمر توزيعـه على مـدارس القطر في المحافظـات كافًة.

ــي  ــا ف ــى فروعه ــه عل ــي وتوزيع ــاب المدرس ــة الكت ــى طباع ــة عل ــة للطباع ــة العام ــل المؤسس ــياق ، تعم ــس الس ــي نف وف
المحافظــات، باإلضافــة للمطبوعــات العائــدة لوزارتــي التربيــة واإلعــام، كمــا وتمكنــت برغــم كافــة الصعوبــات مــن 
تأميــن الكتــاب المدرســي مــع البدائــل للمحافظــات كافــةً بوســائل لــم تكــن موجــودة ســابقاً، ومنهــا جســر جــوي بيــن 

  حمالت توعوية :
y  ،التوعيـة مـن المخلفـات المتفجـرة : نشـر ثقافـة السـلوك اآلمن بيـن األطفال وذويهم فـي المناطق التي شـهدت النزاع

حيـث تُقـام العديـد مـن ورش التوعيـة مـن المخاطـر المتفجـرة، ودعـم إعـداد أدلـة خاصـة لتدريـب المعلميـن 
بالتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة.

y  دورات الدعم النفسـي االجتماعي: اسـتهدفت الدورات المرشـدين النفسـيين لمسـاعدة التاميذ والطاب  المتأثرين
باألزمة.

y  :التوعية الصحية

تأميـن وتوزيـع المسـتلزمات الصحيـة والطبيـة لمواجهة وباء كورونا )جل كحولي، كمامـات، معقمات، ميزان حرارة 
...(، ونشـر الوعـي الصحـي والوقائـي ضمـن حمـات تسـتهدف التاميـذ والطـاب فـي المـدارس حرصاً علـى تأمين 

بيئـة آمنة.

y  حملـة العـودة إلـى التعليـم: تٌقـام الحملـة  كل عـام بالتعـاون مـع منظمـة اليونيسـف للتحضيـر الفتتـاح المـدارس مـن
خـال اإلعانـات الطرقيـة بروشـورات، بـث إعانـات إذاعيـة وتلفزيونيـة، زيـارات منزليـة مـن قبـل متطوعيـن، 

للتعريـف بالحملـة واسـتقطاب أكبـر عـدد ممكـن مـن األطفـال لعودتهـم إلـى التعليـم.

  الكتب المدرسية : 
تسـعى وزارة التربية منذ سـنوات عديدة إلى نشـر العلم والتعليم لكافة شـرائح المجتمع وخاصةً ذوي الدخل المحدود، 
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االمتحانات:
سـعت وزارة التربيـة إلـى ضمـان سـير العمليـة االمتحانية باتخـاذ اإلجـراءات وتقديم التسـهيالت الالزمة إلتاحة الفرصـة للتالميذ 

والطـالب للتقـدم لالمتحانات من خـالل اآلتي :

y .ترفيع جميع طاب الصفوف في المراحل االنتقالية إلى الصف األعلى

y .تأجيل امتحانات شهادتي التعليم األساسي والثانوي الى 2020/6/21م لدورة امتحانية واحدة

y  تخفيـض عـدد الطـاب فـي القاعـة االمتحانيـة ليصبـح )15-20( طالبـاً علـى األكثـر ومراقبيـن اثنيـن فـي القاعـة
االمتحانيـة ضمانـاً لتحقيـق التباعـد بيـن الطـاب حوالـي )1,5( متـراً تقريبـاً.

y  إلغـاء الـدورة التكميليـة حفاظـاً علـى صحـة الطـاب إضافـة إلـى منـح طـاب الشـهادتين دورة اسـتثنائية مـع زيادة
عـدد المراكـز االمتحانيـة الـى )5000( مركـز بزيـادة )700( مركـز امتحانـي عـن العـام الماضي ضمانـاً لتحقيق 

التباعـد المكانـي بيـن الطاب.

y .تعقيم المراكز االمتحانية وتقديم الكمامات للطاب والمراقبين

y .تدريب /2950/ من رؤساء المراكز االمتحانية لزيادة الوعي حول فيروس كورونا 

y  تخصيـص غرفـة إداريـة فـي كل مركـز امتحانـي لعـزل الطـاب المرضـى الذيـن يثبـت لديهـم حـاالت إيجابيـة
لفيـروس كورونـا.

y  تأميـن سـيارات إسـعاف للمراكـز الصحيـة العاملة خـال االمتحانات العامة وفـرز طواقم طبية مدربـة على التعامل
مع الحاالت اإلسـعافية خـال االمتحان.

y  تأميـن مراكـز االسـتضافة للطلبـة القادميـن من المناطق السـاخنة )ومن لبنـان( إلى المناطق اآلمنـة لتقديم امتحانات
شـهادتي التعليـم األساسـي والثانـوي، والتنسـيق مـع كافـة الـوزارات المعنيـة لتأمين مسـتلزمات العمليـة االمتحانية 

)وزارة الخارجيـة والمغتربيـن  – وزارة الصحـة - وزارة اإلدارة المحليـة والبيئـة - وزارة المـوارد المائية...(.

عدد النسخ المطبوعةالعام

200025.000.000م

201074.000.000م

202045.000.000م

دمشــق والحســكة وديــر الــزور بالتعــاون مــع بعــض الجهــات األخــرى المحليــة والدوليــة، وبتكاليــف باهظــة أدى إلــى 
ارتفــاع تكلفــة الكتــب إلــى الضعــف تقريبــاً.

وقد تراوحت عدد النسخ المطبوعة بين األعوام من)2000 -2020م( كما هو مبين في الجدول اآلتي:
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الدرجةالنسبةالبيان

نسبة المتفوقين من الناجحين
ممتاز )90-100( %3%لفرع األدبي

نسبة المتفوقين من الناجحين
ممتاز )90-100( %9.9%الفرع العلمي

y : أعداد المتقدمين والناجحين
بنسبة 	  أي   /202,762/ منهم  نجح  تلميذاً/ة   /  290,272/ األساسي  التعليم  لشهادة  المتقدمين  عدد  بلغ 

)69,85%( خال العام 2020م.

بنسبة 	  أي   /135,353/ منهم  نجح  طالباً/ة   /200,816/ العام  الثانوي  التعليم  لشهادة  المتقدمين  عدد  بلغ 

)67,4%( خال العام 2020م.

اإلنفاق على التعليم:
y  .تقوم الحكومة السورية بتأمين مصادر تمويل التعليم ضمن الموازنة العامة السنوية

y  انخفـض اإلنفـاق العـام علـى التعليـم مـن )14,67%( مـن الموازنـة العامـة للدولة عـام 2011م إلـى )6,24%( من
الموازنـة العامـة للدولـة عـام 2019م، ثـم ارتفـع إلـى )9,5%( في عـام 2020م ، والجدول التالي يبيـن التباين في 

اإلنفـاق علـى التعليـم خـال سـنوات األزمـة والنسـبة المئوية  مـن الموازنة العامـة للدولة.

         الموازنة العامة ونسبة اإلنفاق على التعليم                                          الوحدة ألف ليرة سورية

النسبة المئويةإجمالي اإلنفاق على التعليمالموازنة العامة للدولةالعام

9.5%20204.000.000.000380.029.000م

y  وبمتابعـة اإلنفـاق علـى التعليـم مـن كافـة الجهـات الحكوميـة المعنيـة يبيـن الجـدول اآلتـي كلفـة الطالـب وفـق
المراحـل التعليميـة فـي التعليـم مـا قبـل الجامعـي.

كلفة الطالب حسب المراحل التعليمية عام 2020م

   وسطي كلفة الطالبمهنيثانويابتدائيالعام

202078.385158.361451.933114.322م
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 تحسين مؤشرات التنمية المستدامة لغايات الهدف الرابع وفق المرامي الكمية 
للمراحل األربعة اآلتية :

مرحلة اإلغاثة من عام 2018م إلى 2021م.   أ- 

مرحلة التعافي من عام 2022م إلى 2024م.  ب- 

مرحلة االنتعاش من 2025م إلى 2027م.  ج- 

مرحلة االستدامة من عام 2028م إلى 2030م.  د- 

لعام 2020المؤشر

نسبة القيد اإلجمالي في برامج تنمية الطفولة المبكرة من 

عمر)3-5( سنوات
%7.40

59.35%معدل االلتحاق بالتعليم األساسي

37%معدل التسرب من التعليم األساسي

65%معدل الوصول للصف الخامس

معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي من الناجحين في شهادة 

التعليم األساسي
%76

19%نسبة طالب التعليم المهني والفني من طالب التعليم الثانوي

98%نسبة اإلناث إلى الذكور في كافة المراحل التعليمية

31 تلميذاًمتوسط عدد التالميذ في الشعبة في مرحلة التعليم األساسي                                

30  تلميذاًمتوسط عدد التالميذ للمعلم في مرحلة التعليم األساسي

ًمتوسط عدد التالميذ للمعلم في مرحلة التعليم الثانوي 30  طالبا

متوسط عدد التالميذ للمعلم في مرحلة التعليم الثانوي  

المهني
ً 30 طالبا

20%نسبة مدارس الدوام النصفي في مرحلة التعليم األساسي

36%نسبة تالميذ  الدوام النصفي في مرحلة التعليم األساسي
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أهم إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خالل عام 2020م
يعـد التعليـم العالـي أحـد أهـم العناصـر األساسـية المهمـة فـي تطويـر رأس المـال البشـري، ودعـم عمليـة التنميـة البشـرية 
فـي البلـدان، وذلـك مـن خـال تعليـم األفـراد وتدريبهـم وتزويدهم بالمهـارات الازمة التي تسـاعدهم علـى تأمين فرص 
العمـل المناسـبة وتحسـين مسـتواهم المعيشـي، ممـا يسـاعد علـى الدفـع بعجلـة االقتصـاد ومسـاعدة أصحـاب القـرار 

وتحفيزهـم لوضـع الخطـط واالسـتراتيجيات المناسـبة للتطويـر.

    الرؤية:
كفـاءات بشـرية متعلمـة ذات قـدرات علميـة ابتكاريـة متائمة مع احتياجات سـوق العمل وتنسـجم مـع متطلبات التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.

   ومن أبرز هذه اإلنجازات:
y  تطويـر آليـات القبـول الجامعـي لتحقيـق تكافـؤ الفـرص وتخفيـف األعبـاء والتكاليـف وإدمـاج نظـام االختبـارات

والمسـابقات فـي أنظمـة القبـول الجامعـي الختبـار المقـدرة الحقيقيـة للطالـب وتوجيهـه إلـى االختصـاص المناسـب.

y .يتم حالياً العمل على تنفيذ عمليات القبول الجامعي عن بعد

y  .التوسع في الدراسات العليا وإحداث تخصصات جديدة حسب احتياجات المجتمع وسوق العمل

y  وضـع أسـس ومعاييـر إيقـاف أو اسـتمرار أو إعـادة توجيه أو افتتاح برامـج التعليم المفتوح المفتتحـة وفقاً ألهدافه
المجتمع. وحاجات 

y .زيادة أعداد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد التقانية

y .ًتعيين الخريجين األوائل كمعيدين في كافة االختصاصات  في الجامعات تمهيداً إليفادهم داخلياً أو خارجيا

y .فتح مسارات جديدة في المعاهد والكليات التطبيقية

y .التأسيس إلنشاء منظومة تعليم تقاني مستقلة، ووضع الهيكلية التنظيمية واإلدارية المناسبة لها

y .العمل على تعزيز التشاركية مع سوق العمل والقطاع الخاص

y  إعـادة بنـاء الخطـط الدرسـية فـي بعـض الكليـات والمعاهـد )كليـات العلـوم والزراعـة والتربيـة والهندسـة المدنيـة
إضافـة لمعاهـد وزارة النفـط، معاهـد وزارة السـياحة، المعاهـد الهندسـية(.

y .العمل على التحول التدريجي إلى الكتاب الرقمي

y .المشاركة في المسابقات البرمجية المحلية واإلقليمية والعالمية ودعمها

y  المشـاركة فـي برنامـج قفـزة لمشـاريع التخـرج الهندسـية للمتميزيـن الشـباب بدعـم مـن برنامـج  األمـم المتحـدة
اإلنمائي.

y .)تحديث وتطوير المخابر بأحدث التجهيزات ووسائل التعليم التقاني )إحداث منصات إلكترونية
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y  تبسـيط اإلجـراءات للطالـب والمواطـن مـن خـال تأميـن متطلبـات التطويـر اإلداري وأتمتـة العمـل والتجهيـزات
الحاسـوبية الازمـة لذلـك بهـدف تطوير الخدمات )صاالت التأجيل الدراسـي، صـاالت خدمة المواطن، صاالت 

خدمـة الطالب(.

y :المتضمنة )NSR تطوير القدرات البحثية )إعداد قواعد البيانات البحثية الوطنية
قاعدة بيانات للموارد البشرية البحثية.	 
قاعدة بيانات للمجات العلمية الوطنية والعالمية المعترف بها.	 
قاعدة بيانات لرسائل الماجستير والدكتوراه.	 
قاعدة بيانات لألجهزة العلمية والبحثية.	 
قاعدة بيانات للحواضن.	 
قاعدة بيانات للكتاب الجامعي.	 

y :اعتماد الخطة الوطنية للبحث العلمي وتتضمن
إحداث وحدات بحث وتطوير في المؤسسات العامة.	 
إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا تشرف على إقامة حاضنات ومسرعات أعمال وشركات ناشئة لتعزيز	 
استثمار مخرجات البحث العلمي في الجامعات والهيئات البحثية ودعم ريادة األعمال الناتجة المنبثقة	 
من تلك المخرجات.	 
إنشاء أقطاب تقانية في المدن الصناعية تدعم الصناعيين.	 
مع 	  التشاركية  تعزيز  خال  من  واالجتماعية(  )االقتصادية  التنموية  باالحتياجات  العلمي  البحث  ربط 

القطاعات اإلنتاجية.
التنسيق مع الجهات العامة والخاصة لتقديم احتياجاتها البحثية مع تعزيز دور القطاع الخاص.	 

y .إحداث اختصاصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل

y  يتـم العمـل علـى إحـداث هيئـة وطنية للجـودة واالعتمادية في التعليم العالي مسـتقلة مالياً وإداريـاً ويخضع لها جميع
المؤسسـات التعليمية في الجمهورية العربية السـورية في مرحلة ما بعد الدراسـة الثانوية. 

y  تـم رفـد المشـافي التعليميـة بالعديـد من الكوادر الطبيـة والتجهيزات المتطورة واألدوية الطبيـة من خال الموازنات
المرصـدة لهـا، ومـن المنـح التـي قدمتهـا المنظمـات الدوليـة والـدول الصديقـة وخاصـة: )منظمـة الصحـة العالميـة، 
صنـدوق األمـم المتحـدة للسـكان، المفوضية السـامية لشـؤون الاجئين(، وتعمـل الوزارة على أتمتة عمل المشـافي 
التعليميـة وربطهـا مـع بعـض ومـع الـوزارة والكليـات الطبيـة بالتعـاون مـع منظمـة الصحة العالميـة للعمل علـى أتمتة 

المشـافي التعليمية.
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إنجازات وزارة االتصاالت والتقانة والجهات المرتبطة بها خالل عام 2020م
y  بتاريـخ القبرصيـة   )CYTA( شـركة  الدولـي  اإلنترنـت  مـزود  خـال  مـن   )2×10G( إنترنـت  دارتـي  وضـع  تـّم 

جديـدة. لسـنة   )9  ×  10G( إنترنـت  دارات   )9( علـى  التعاقـد  وتجديـد  2020/4/16م 

y  تـّم تطبيـق أجـور خدمـات الربـط البينـي والبنـى التحتيـة غيـر النشـطة علـى جميـع قطاعـات الشـركات واألعمـال
غيـر المرخـص لهـم بنـاءً علـى صـدور العـرض المرجعـي لخدمـات السـورية لاتصـاالت وإقرارهـا مـن قبـل مجلس 

المفوضيـن.

y  المتابعـة فـي عمـل لجنـة نظـام االسـتثمار ولجنـة إطـار الشـراكات والتحضيـر إلطـاق عمـل لجنـة إطـاق خدمـة
التطبيقـات.

y .)RCN صيانة الكابل الضوئي محور )الضمير-تدمر- ومحور دمشق-حمص –حماة-خان شيخون لكابل

y .)OUTDOOR MSAN( و )INDOOR MSAN( االستمرار بتنفيذ العقد 29/آ لتركيب

y  -تخديـم المناطـق المحـررة فـي كل مـن فـروع االتصاالت وتأهيل األبنية والشـبكات والسـيما فـي )حلب- درعا
ديـر الزور(.

y  االسـتمرار فـي تنفيـذ أعمـال الحفريـات الازمـة لتنفيـذ مشـاريع الشـبكات الرئيسـية والفرعيـة ضمـن كافـة فـروع
االتصـاالت وحسـب الخطـة.

y :مشروع البوابة اإللكترونية إلدارة المنظمات غير الحكومية الوطنية
اإلشراف على تنفيذ أعمال العقد 7 لعام 2019م لتطوير البوابة اإللكترونية إلدارة المنظمات غير الحكومية.	 

y :مشروع بوابة الحكومة اإللكترونية
تم طلب شراء نظام برمجي لمراقبة أداء مخدمات بوابة الحكومة اإللكترونية.. 1
بدء إعداد دفاتر شروط النسخة الجديدة من بوابة الحكومة اإللكترونية.. 2
 تدريب كافة الجهات العامة على منهجية الترميز الوطني وإدخال تراميز الجهات والخدمات على بوابة . 3

الحكومة اإللكترونية.
y :SyGIF مشروع التخاطب البيني

الحكومية 	  الخدمات  مفردات  وقاموس  البيني  التخاطب  معايير  وثائق  تحديث  دفاتر شروط  إعداد  إنهاء 
اإللكترونية بتاريخ 2020/5/20م.

y :في مجال التوقيع الرقمي
عدد المعامات الحكومية التي تعتمد التوقيع الرقمي /7/.. 1
عدد الجهات الحكومية الممنوحة شهادات توقيع رقمي /22/.. 2
عدد الجهات الخاصة الممنوحة شهادات توقيع رقمي /2/.. 3
عدد شهادات التوقيع الرقمي الفاعلة /514/.. 4
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عدد الجهات المنضوية بمشروع أتمتة مراسات التزود بالوقود لآلليات الحكومية مع شركة المحروقات . 5
./345/

y :في مجال الشبكة الحكومية اآلمنة
عدد الجهات بين الجهات العامة /9/.. 1
عدد الجهات المنضوية /103/.. 2

y :في مجال التنظيم والتراخيص
بلغ عدد الجهات المرخص لهم كمسجل لألسماء )النطاقات العلوية السورية( /11/ جهة.. 1
بلغ العدد الكلي للنطاقات المسجلة من قبل المسجلين )تحت سورية( /33/ نطاقاً.. 2

y :مجال استضافة المواقع اإللكترونية وحجز النطاقات
 االستمرار بخدمة استضافة المواقع الحكومية وحجز النطاقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة وازدياد 	 

درجة استمرارية ووثوقية هذه الخدمات ورفع مستوى األمن والحماية لها.

y :مجال أمن المعلومات
بلغ عدد المواقع اإللكترونية التي تم إجراء المسح األولي لها /33/ موقعاً.. 1
بلغ عدد التقارير المرسلة نتيجة المسوحات /33/ تقريراً.. 2

y :البريد
االستمرار بتأدية الخدمة البريدية الشمولية بأسعار مقبولة.. 1
تم تنفيذ نسبة )175%( من عدد الحواالت البريدية والخارجية مما هو مخطط لعام 2020م.. 2

y :الهيئة الناظمة لاتصاالت والبريد
منح الموافقة الازمة إلدخال واستيراد أجهزة االتصاالت لكافة الجهات الحكومية والشركات المشغلة . 1

لاتصاالت والجهات الخاصة.
2 ..)MRC( متابعة مشروع منظومة التصريح عن األجهزة الخلوية
متابعة تنفيذ جودة الخدمات المقدمة من قبل مشغلي الخلوي ومقدمي خدمات اإلنترنت.. 3
4 . )PMR( الاسلكية  الشبكات  طلبات  ومعالجة   ،)VSAT( لخدمة  الترخيص  إعداد  لجنة  في  المشاركة 

.)FM( ومحطات البث
المشاركة في لجنة دراسة منح التراخيص إفرادي للشركة السورية لاتصاالت.. 5
متابعة أعمال لجنة وضع الضوابط والنواظم الخاصة باعتمادية مقدمي خدمة االستضافة.. 6
متابعة أعمال لجنة تعديل لوائح اعتماد النوع.. 7
توريد . 8 والقنيطرة  الزور  بدير  ضوئي  كبل  )تنفيذ  الشاملة  الخدمة  صندوق  من  الممولة  المشاريع  متابعة 

بوابات ADSL- مراكز خدمة المواطن في محافظتي حلب وحماة(.
خدمات . 9 ترخيص  وطلبات  الترويجية  العروض  ودراسة  المالية  الحواالت  أجور  تعديل  طلبات  معالجة 

التطبيقات.
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لقانون . 10 وفقاً  المرخصة  غير  الاسلكية  األجهزة  أوضاع  وتسوية  الراديوي  التداخل  شكاوي  معالجة 
االتصاالت.

المساهمة في األعمال المطلوبة لتقديم التسهيات إلدخال مشغل ثالث لاتصاالت والتقانة.. 11
استصدار كافة القرارات الخاصة بالعاملين واستكمال المراسات الخاصة ببرنامج تشغيل المسرحين . 12

من الجيش.
إنجاز استبيان االتحاد الدولي لاتصاالت حول سلة أسعار خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.. 13

تقرير تتبع أداء عمل وزارة السياحة لعام 2020

)19-COVID فترة ما قبل(

  )2020/1/1م ولغاية 2020/3/15م(

)فترة التوقف عن العمل والبدء باستعادة النشاط السياحي(

)2020/3/16م ولغاية 2020/12/31م( 

   أواًل-االستثمارات السياحية:
y  بلـغ عـدد المنشـآت السـياحية التـي دخلـت بالخدمـة خـال الفتـرة األولـى مـن 2020/1/1م -2020/3/15م

)فترة ما قبل COVID-19( / 34/ منشـأة بكلفة اسـتثمارية / 38/ مليار ل.س، فيما بلغ عدد المنشـآت السـياحية 

التـي دخلـت بالخدمـة خـال الفتـرة الثانيـة مـن 2020/3/16م-2020/12/31م )فتـرة التوقـف عـن العمـل 

والبـدء باسـتعادة النشـاط السـياحي( / 59/ منشـأة بكلفـة اسـتثمارية / 52/ مليـار ل.س.

y  ًكمـا بلـغ عـدد المشـاريع الحاصلـة علـى رخصـة إشـادة سـياحية: /3/ منشـآت، بطاقـة اسـتيعابية /965/ كرسـيا 

مـا  )فتـرة  2020/1/1م-2020/3/15م  مـن  األولـى  الفتـرة  خـال  س  ل.  مليـار   /6/ اسـتثمارية  بكلفـة 

قبـل COVID-19(، فيمـا بلـغ عـدد المشـاريع الحاصلـة علـى رخصـة إشـادة سـياحية خـال الفتـرة الثانيـة مـن 

2020/3/16م-2020/12/31م )فتـرة التوقـف عـن العمـل والبـدء باسـتعادة النشـاط السـياحي( /4/ منشـآت، 

بطاقـة اسـتيعابية /1459/ كرسـياً /338/ سـريراً بكلفـة اسـتثمارية /70/ مليـار ل. س، باإلضافـة إلى /3/ منشـآت 

سـياحية وفـق صيغـة الــ   )BOT( بعـدد كراسـي /4077/ و/1096/ سـريراً وبكلفة اسـتثمارية /64 / مليار ل.س. 

كمـا تـم منـح رخصـة لمركـز تدريـب سـياحي فـي محافظـة دمشـق بعـدد طـاب /60/ طالبـاً. 

y  نتـج عـن ملتقـى سـوق االسـتثمار السـياحي لعـام 2019م: توقيـع العقـود لـكل مـن المشـاريع التاليـة:) موقـع مجمع
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المدينـة السـياحي - فنـدق القلعـة بحلـب - فنـدق مدينة الشـباب- موقع العقار /748/ الحجاز بدمشـق - موقع 

مشـروع المارينـا فـي محافظـة طرطـوس ومواقع كورنيـش جبلـة /2,3,4/ - موقع الكرنـك بالاذقية(. 

y  المصادقـة علـى العقـد العائـد بملكيتـه لاتحـاد العـام للفاحيـن فـي منطقـة رأس البسـيط )البدروسـية( بنـاءً على قرار

المجلـس األعلى للسـياحة رقـم )464( تاريـخ 2020/12/15م.

y  المشـاريع المتعاقـد عليهـا خـال ملتقيـات االسـتثمار السـياحي: تـم معالجـة تعثـر /5/ مشـاريع عبـر فسـخ أو إنهـاء

العاقـة العقديـة )شـرقي منتجـع الشـاطئ األزرق – المجمـع السـياحي فـي الكورنيـش الجنوبـي – مبنـى الهجـرة 

والجـوازات واإلعـداد النقابـي – السـرايا القديمـة(، ويتـم اتخاذ اإلجـراءات الازمة والتفاوض بهدف إعـادة التعاقد 

علـى موقـع جـول جمـال مـع نفس الشـركة.

   ثانيًا-مشاريع الموازنة االستثمارية: 
y  تـم إنفـاق /2,096/مليـار ل.س مـن االعتمـاد المعـدل لموازنـة وزارة السـياحة البالـغ قيمتـه  /2,420/ مليار ل.س

وبنسـبة إنجـاز)87%( منهـا /1,413/ مليـار ل.س مـن االعتمـاد المعـدل لموازنة اإلدارة المركزيـة البالغ /1,470/ 

مليـار ل.س بنسـبة تنفيـذ )96%( وإنفـاق /683/ مليـون ل.س مـن االعتمـاد المعـدل والبالـغ /950/ مليـون ل.س 

لموازنـة الهيئـة العامـة لتنفيذ المشـاريع السـياحية بنسـبة تنفيـذ )%72(.

y  بلغـت قيمـة االعتمـادات المخصصـة للموازنـة االسـتثمارية لعـام 2021م مبلـغ مقـداره /5,415/ مليـار ل.س
منهـا /3,685/ مليـار ل.س لـإلدارة المركزيـة، و/1,530/ مليـار ل.س للهيئـة العامـة لتنفيـذ المشـاريع السـياحية، 

و/200/ مليـون ل.س للهيئـة العامـة للتدريـب السـياحي والفندقـي.

   ثالثًا: الحركة السياحية للقادمين العرب واألجانب " سائح ، زائر يوم واحد ، مقيم"
y  الفتـرة األولى:كانـون الثانـي ولغايـة شـهر آذار 2020م: بلـغ عـدد القادميـن /401/ ألـف قـادم مـن العـرب واألجانـب، فيمـا بلـغ

عـدد النـزالء )عـرب، أجانـب . سـوريين(  /232.5/ ألـف نزيـل قضـوا /647.6/ ألـف ليلـة فندقيـة.

y  الفتـرة الثانية:مـن نيسـان لغايـة كانـون األول2020م بلـغ عـدد القادميـن /76/ ألـف قـادم، فيما بلغ عـدد النزالء )عـرب وأجانب
وسـوريين( /368.3/ ألـف نزيـل فندقـي قضـوا /785.7/ألف ليلـة فندقية.

   رابعًا -بلغت عائدات الفنادق التي تملكها الوزارة:
y  شـيراتون دمشـق- دامـا روز- منتجـع الميـرا – شـهبا حلـب خـال الفتـرة األولـى / 783 / مليـون ل.س مقارنـة(

مـع /410/ مليـون ل.س خـال نفـس الفتـرة لعـام 2019م، فيما بلغ رقـم األعمال اإلجمالي مـا يقارب /1,778/ 

مليـار ل. س، فيمـا بلغـت حصـة الـوزارة مـن عائدات الفنادق خـال المرحلة الثانية /2,9/ مليـار ل.س لغاية كانون 

االول لعـام 2020 مرتفعـاً بمقـدار /383/ مليـون ل.س عـن نفـس الفتـرة مـن عام 2019م، فيما بلـغ رقم االعمال 

اإلجمالـي /7,9/ مليـار ل. س مرتفعـاً مـا يقـارب /535/ مليون ل.س عـن عام 2019م.   
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y  قامـت الـوزارة خـال فتـرة التوقـف عن العمل والبدء باسـتعادة النشـاط السـياحي بتخصيص عدد مـن الفنادق وعدد

مـن المنشـآت التعليميـة كمراكـز احتياطيـة للحجـر الصحـي فـي بعـض المحافظـات، إضافـة إلـى بعـض المنشـآت 

الفندقيـة المسـتثمرة مـن الشـركة السـورية للنقـل والسـياحة، كمـا تـم اتخـاذ اإلجـراءات مـن قبـل إدارات الفنـادق 

الدوليـة التابعـة للـوزارة وإدارة الشـركة السـورية للنقـل والسـياحة والشـركة السـورية العربيـة للفنـادق والسـياحة 

الكفيلـة بتسـديد كافـة مسـتحقات العامليـن المثبتيـن والمتعاقديـن وعـدم إيقـاف أو تسـريح أي عامـل.

y  كمـا شـاركت الـوزارة فـي اللجنـة المشـكلة برئاسـة وزارة الشـؤون االجتماعيـة والعمـل، والتـي أقـرت جملـة مـن

اإلجـراءات المقترحـة لتأميـن إعانـات للعامليـن، ال سـيما المؤقتيـن والمياوميـن في المنشـآت السـياحية واالقتصادية 

المتوقفـة عـن العمـل وتـم تشـميل )9600 عامـل -10000 عامـاً( بمنحـة التعطـل مـن قبـل الصنـدوق الوطنـي 

للمعونة.

خامسًا-التعليم والتدريب والتأهيل السياحي:
y  قامـت وزارة السـياحة بتطويـر وتحديـث المناهـج الخاصـة بالمعاهـد التقانيـة للعلـوم السـياحية والفندقيـة، حيـث

الدراسـي  للعـام  والثانيـة  األولـى  للسـنتين  مـرة  سـتدرس ألول  جديـداً  مقـرراً  وإعـداد وطباعـة /14/  تأليـف  تـم 

2021/2020م.

y  ًكمـا تـم تطويـر وتحديـث وطباعـة المناهـج للثانويـات المهنيـة الفندقيـة )المـواد التخصصيـة( والبالغـة /28/ مقـررا

فـي الصفـوف: األول الثانـوي والثانـي الثانـوي والثالـث الثانـوي المهنـي والفندقـي.

y  :تدريـب ذوي الشـهداء: تتابـع الـوزارة تنفيـذ عـدة دورات قصيرة مجانية تحت عنوان "دعـم وتنمية المهارات" منها

دورة فـي الطهـي والحلويـات، تقنيات التدبير وخدمة الغرف واالسـتقبال والعاقات العامة، .......

سادسًا-الجودة والخدمات السياحية:
y  /527/ تفعيـل وتحديـث العمـل الرقابـي علـى المنشـآت السـياحية حيـث تـم تحريـر / 1172/ ضبطـاً وإغـاق 

منشـأة سـياحية وإجـراء / 1340/ جولـة رقابيـة كمـا بلـغ عـدد الشـكاوى المقدمـة / 436 / شـكوى.

سابعًا-التخطيط السياحي: 
y  االنتهـاء مـن مشـروع الخارطـة االسـتثمارية لمحافظـة حلـب وحمـص، واسـتكمال البيانـات للمحافظـات لمـا لهـا

مـن أهميـة فـي إعـداد قائمـة الفـرص االسـتثمارية السـياحية الحيويـة فـي المحافظتيـن، والتنسـيق مـع وزارة الثقافـة 

لتأهيـل المسـارات السـياحية للـزوار ضمـن القـاع األثريـة لـكل من قلعـة صاح الدين ودمشـق والعمـل على تأهيل 

مسـارات الـزوار فـي قلعـة الحصـن وقلعـة حلب.

y  اسـتام أعمـال المرحلـة األولـى مـن الدراسـات التخطيطيـة لمنطقـة وادي قنديـل، ويتـم العمـل علـى إنجـاز أعمـال

الثانية. المرحلـة 
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ثامنًا-التسويق والترويج السياحي:
y  تنفيـذ مـا يزيـد عـن 40 فاصـاً ترويجيـاً للترويج للمنتجـات، ولمواقع الجذب السـياحي الطبيعية واألثريـة وللترويج

للتعليـم والتدريـب السـياحي والفندقـي، مشـاركة الـوزارة في معرض فيتور الدولي للسـياحة والسـفر 2020م الذي 

أقيـم فـي العاصمة اإلسـبانية مدريد.

y .تطبيق الترميز ثنائي البعد على أهم المناطق السياحية والمواقع األثرية )QR( تنفيذ وإطاق مشروع لوحات

y  قامـت الـوزارة برعايـة العديـد مـن الفعاليـات وبالتعـاون مع بعـض المنظمات االتحـاد الرياضي العـام ومنظمة طائع

البعـث واألمانـة السـورية للتنميـة ودار األسـد للثقافـة والفنون ومنها: سـباق دروب تشـرين األول الدولي للدراجات 

الهوائيـة -السـباق الدولـي للسـباحة المفتوحة - مهرجان أغنيـة الطفل .... 

تاسعًا-التعاون المحلي والدولي:
y  دخـول اتفـاق التعـاون السـياحي مـع كوبـا الموقـع بتاريـخ 2020/2/10م حيـز التنفيـذ، وتوقيـع مذكـرة تفاهم مع

منظمـة المعهـد األوربـي والتنميـة، وتوقيـع عـدة مذكـرات تفاهـم محليـة مـع: )هيئـة تنميـة المشـروعات الصغيـرة 

والمتوسـطة - مؤسسـة وثيقـة وطـن - االتحـاد العـام الرياضـي - الجامعـة االفتراضيـة السـورية - جمعيـة جـذور(.

y  مشـاركة الوزيـر فـي اجتمـاع لجنـة إقليـم الشـرق األوسـط السـادس واألربعيـن التـي عقدتهـا منظمـة السـياحة  -

العالميـة عبـر تقنيـة )tele conference( . كمـا تـم عقـد اجتمـاع عبـر تقنيـة )tele conference( مـع كل مـن وزير 

السـياحة فـي جمهوريـة تتارسـتان – روسـيا االتحاديـة، ووزيـر السـلطة الشـعبية والتجـارة الخارجيـة فـي جمهوريـة 

فنزويـا البوليفاريـة، تـم خالهـا بحـث سـبل التعـاون السـياحي وتبـادل اآلراء بشـأن أحـدث التطـورات فـي مجـال 

صناعـة السـياحة والتـي تضـررت بسـبب وبـاء كوفيـد-19 العالمـي.

y  حيث تم تطويـر مناهج المعاهـد التقانية للعلوم السـياحية )UNDP( تنفيـذ المرحلـة الثانيـة للمشـروع المنفـذ مـع الــ

والفندقيـة. وهنـاك عـدة مشـاريع تتـم متابعتهـا مـع المنظمات الدوليـة تم التقدم بها لاسـتفادة مما تقدمـه المنظمات 

الدوليـة مثـل البرنامـج اإلنمائـي لألمـم المتحـدة ومع اللجنـة الوطنية لليونسـكو ومنظمة السـياحة العالمية.

y  -تفعيل عاقات التعاون مع كل من: ) روسـيا- إيران- الهند – الصين – ماليزيا- اندونيسـيا- كوبا- تتارسـتان

القـرم - األردن- العـراق(، فـي إطـار توجـه الـوزارة فـي المرحلـة المقبلـة فـي تعزيـز عاقـات التعاون االسـتثماري 

والتعـاون السـياحي مـع الـدول الصديقة، وتزويد الجانب الروسـي بالمسـارات المحتملة للزيارة والسـياحة ومدتها، 

و التـي مـن الممكن للسـياح الـروس القيام بها.

y  ،إعـداد اتفاقيـات التعـاون السـياحي والبرامـج التنفيذيـة مـع دول: )القـرم –باكسـتان - -لبنـان - سـلطنة عمـان

باإلضافـة الـى مذكـرة تفاهـم مـع المركـز الثقافـي الروسـي(.
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عاشراً-تحديث المراسيم والقرارات:
y  أنجـزت الـوزارة عـدد مـن األعمـال والقـرارات التـي تسـاهم فـي تعزيـز دور القطـاع السـياحي وخدمـة األخـوة

المواطنيـن، حيـث قامـت بتنظيـم وإتمـام اجتماعـات الهيئـات العامـة االنتخابيـة لغـرف واتحاد غرف السـياحة وفق 

أحـكام القانـون )65( لعـام 2002م وذلـك خـال الفتـرة مـا بيـن 10/5-12/4 2020م، حيـث تم إصـدار كافة 

القـرارات التنظيميـة للعمليـة االنتخابيـة وبعـد إنجـاز االنتخابـات صـدرت القـرارات باعتمـاد انتخـاب مكاتب غرفة 

السـياحة، كمـا تـم انتخـاب مكتـب مجلـس إدارة اتحـاد غـرف السـياحة السـورية. 

y  اسـتكمال إجـراءات تعييـن الناجحيـن فـي مسـابقة وزارة السـياحة ممـن تنطبـق عليهـم شـروط اإلعـان بعد التنسـيق

مـع وزارة التنميـة اإلداريـة وتحديـد خارطـة االحتيـاج الوظيفـي والشـواغر المتاحـة.

y  198 تعديـل عـدد مـن القوانيـن والمراسـيم التشـريعية بمـا ينسـجم مـع التطـور السـياحي )المرسـومين التشـريعيين 

و54( والقوانيـن رقـم /65/ لعـام 2002م و /2/ لعـام 2009م و /2/ لعـام 2013م.

   قرارات المجلس األعلى للسياحة لعام 2020م:

قرارات الجلسة رقم 192 تاريخ 2019/11/21م:

y  صـدرت عـدة قـرارات هامـة لتحفيـز االسـتثمار السـياحي، وتحفيـز السـياحة الشـعبية، والتخفيـف من اآلثار السـلبية

النتشـار وبـاء كورونـا، نذكـر منهـا على سـبيل المثال:
السياحة 	  وزارة  بين  المبرم  االتفاق  على  الموافقة  المتضمن:  2020/1/5م  تاريخ   /438/ رقم  القرار 

ومحافظة دمشق بتاريخ 2019/8/12م لتوظيف وتأهيل موقع أرض كيوان الشمالي بدمشق. 
القرار رقم /447/ تاريخ 2020/1/5 المتضمن: تكليف كل من وزارتي السياحة واإلدارة المحلية والبيئة 	 

 /A/ بالتنسيق للتواصل إلى اتفاق مشترك ونهائي بشأن مشروع تحسين إدارة شاطئ الكرنك والشريحتين
و/c/ من منطقة أبو عفصة العقارية في محافظة طرطوس.

القرار رقم /450/ تاريخ 2020/1/5م المتضمن: تكليف وزارة السياحة بالمساهمة في إنجاز التوازن 	 
المالي والعقدي للعقود المبرمة الستثمار المنشآت السياحية العائدة لكافة جهات القطاع العام والمنظمات 

الشعبية والنقابات المهنية. 
القرار /451/ تاريخ 2020/1/22م المتضمن: السماح بإقامة وتنفيذ مجمعات تجارية ضمن المنشآت 	 

السياحية واألقسام االستثمارية في المجمعات السياحية داخل وخارج المخططات التنظيمية. 
خارج 	  السياحية  للمشاريع  البناء  ضابطة  نظام  إقرار  المتضمن:  2020/1/22م  تاريخ   /452/ القرار 

المخططات التنظيمية في الساحل والداخل.

قرارات الجلسة رقم 193 تاريخ 2020/5/19: 

y     القـرار رقـم/453/ المتضمـن: إقـرار خطـة االسـتجابة المقترحـة من قبل وزارة السـياحة للتخفيف من اآلثار السـلبية
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الناجمـة عن تفشـي وباء كورونـا عالمياً.

y  القـرار رقـم /455/ المتضمـن الموافقـة علـى مشـروع قـرار تأسـيس الشـركة السـورية لإلدارة السـياحية المسـاهمة
المغفلـة الخاصـة ومشـروع قـرار النظام األساسـي للشـركة. 

y  القـرار رقـم /457/ المتضمـن: إعفـاء المشـاريع السـياحية المتضـررة نتيجـة األعمـال اإلرهابيـة مـن رسـوم رخـص
البنـاء بمـا فيهـا الرسـوم المضافـة إليهـا.

y  القـرار رقـم /459/ المتضمـن: الموافقـة علـى عقـد ملتقـى االسـتثمار السـياحي فـي الربـع األخيـر من عـام 2020م

أبرز مشروعات وإنجازات وزارة الثقافة خالل عام 2020

   عملـت وزارة الثقافـة علـى تعميـم المعرفـة، وتنميـة الذائقـة الفنيـة، وتطويـر أدوات الثقافـة الفرديـة والمجتمعية القادرة 
علـى تنميـة المهـارات والقـدرات، وتعزيـز الهويـة وقيـم المواطنـة واالنتمـاء فـي مواجهـة الفكـر الظامـي، حفاظـاً علـى 
وحـدة تـراب الوطـن وتماسـك نسـيجه المجتمعـي لبنـاء اإلنسـان الفاعـل والمنفتـح والقـادر علـى المشـاركة فـي صـون 

الوطـن وتطويـره وترميـم مـا تصـدع فـي ظـروف الحـرب وتداعياتها.

   كمـا عملـت علـى تحويـل مفهـوم الثقافـة مـن معطـى ذهنـي إلـى فعـل ثقافـي يومـي, وخرجـت بـه مـن بوتقـة الجهـد 
الحكومـي الصـرف نحـو التشـاركية المجتمعيـة باالعتمـاد علـى المـوارد البشـرية المؤهلـة، والقيـم الكامنـة فـي تراثنـا 

الثقافـي، وإثـراء الحوامـل الثقافيـة وامتدادهـا علـى مسـاحة الوطـن، لتحقيـق األهـداف اآلتيـة:
احتضان اإلبداع وتقديم الدعم والرعاية للمثقفين والمبدعين ونشر نتاجهم الفكري والفني وتعزيز دورهم 	 

في  بناء الهوية الثقافية للمجتمع وترسيخ قيم االنتماء والمواطنة.
حماية وصون التراث الثقافي المادي والامادي.	 
مواجهة  الفكر المتطرف باعتباره أحد أسباب اإلرهاب وتطوير المنظومة الفكرية الازمة لذلك.	 
تعزيز ثقافة الطفل بترسيخ القيم األخاقية وتمكين ثقافة االنتماء والمواطنة.	 
جعل الثقافة إحدى روافد االقتصاد الوطني .	 
التطوير التشريعي والمؤسساتي.	 

   سياسات العمل:
   قدمـت وزارة الثقافـة برنامجـاً ثقافيـاً نوعيـاً متكامـاً شـمل كافـة صنـوف المعرفـة )أدب – فن – مسـرح – موسـيقا – 

تـراث – طفـل - .......إلخ(.
   تمثل هذا البرنامج بعدد من المشاريع التي طبقت على أرض الواقع وكان لها األثر الجماهيري الواسع أهمها: 
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البيانالبرنامج
منفذ كامل عام 

2020م

1- حماية وصون التراث 
الثقافي

أ- المادي 
ب- الالمادي

عدد المواقع األثرية والمباني التاريخية المسجلة على القائمة الوطنية 

خالل العام
103

42عدد المواقع األثرية المنقبة  خالل العام

عدد الوثائق والمخططات والصور المرقمنة المتعلقة بتوثيق التراث 

المادي خالل العام
3250

عدد عناصر التراث الالمادي المسجلة على قوائم التراث اإلنساني 

العالمي
1

مذكرة تفاهم مع األمانة السورية  للتنمية لترميم وصيانة خان الشونة 

األثري في حلب

7عدد المهرجانات التراثية

8عدد ورشات العمل التراثية المنفذة

مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة وعدد من المنظمات األهلية)األمانة 

السورية للتنمية – مؤسسة اآلغا خان( في مجال حماية وصون التراث 

الثقافي الالمادي

2- احتضان اإلبداع 
وتقديم الرعاية للمثقفين 
والمبدعين ونشر نتاجهم 
الفكري وتعزيز دورهم 
في بناء الهوية الثقافية 

للمجتمع

143عدد الكتب المطبوعة

21عدد الكتب المترجمة

عدد األفالم المنتجة
4 طويل – 12 

قصيراً

عدد المسرحيات المنتجة
25 كباراً 
14صغاراً

عدد المسابقات األدبية والفنية
17 كباراً 16 

أطفاالً

3عدد برامج دعم الشباب
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213عدد المصنفات المودعة

161عدد الوثائق المودعة

8عدد معارض الفن التشكيلي

2عدد ملتقيات الفن التشكيلي

39عدد المهرجانات الشعرية

35عدد الملتقيات األدبية

32عدد المهرجانات الثقافية

16عدد الملتقيات الموسيقية

31عدد الندوات الفكرية

19تكريم أدباء وفنانين ومبدعين

الجوائز

3          جائزة الدولة التقديرية

3          جائزة الدولة التشجيعية

16        جوائز مسابقات األطفال
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3- تكوين ثقافة الطفل
بترسيخ القيم األخالقية 
وتعزيز ثقافة االنتماء 

والمواطنة

7 مسابقات أدبية وفنية لألطفال وأدباء األطفال

6مسابقات أدبية وفنية ألبناء وبنات الشهداء

3مسابقات لألطفال ذوي اإلعاقة

توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الهالل األحمر السوري لتنفيذ المشاريع 

واألنشطة المتصلة بالدعم اإلنساني وحماية الطفولة وتمكين المرأة

30احتفاليات تعنى بالطفولة

2838ورشات فنية

718ورشات أدبية

1028ورشات موسيقية

37ورشات إعالمية

1139ورشات عروض مسرحية

272ورشة تصوير ضوئي وتوثيق

1375ألعاب رياضية

479ألعاب جماعية وشعبية

608ألعاب لغوية

149ألعاب فكرية
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180مبادرات

235ورشة وألعاب بيئية

411جلسات توعوية

60معارض فنية

629فقرات فنية

4- التطوير التشريعي

متابعة إحداث المعهد العالي للفنون السينمائية والذي صدر بالقانون رقم /6/تاريخ 

2021/2/11م

متابعة مشروع قانون التراث الالمادي والذي يناقش حالياً تحت قبة مجلس الشعب

متابعة تعديل قانون التراث األثري والمنظور حالياً أمام مجلس الوزراء

متابعة إحداث الهيئة العامة للتراث األثري والمنظور حالياً أمام مجلس الوزراء

إعداد مشروع إحداث المديرية العامة للمسارح والموسيقا والمحال إلى لجنة التنمية البشرية

إعداد مشروع  تطوير قانون مكتبة األسد الوطنية

متابعة تعديل قانون الفنانين التشكيليين رقم /55/ لعام 2004م

5- التطوير اإلداري

إحداث مشروع "الحاضنة الموسيقية " الحتضان ودعم الفرق الفنية الخاصة من قبل 

الوزارة القرار رقم /1601/و تاريخ 2020/10/21م
إصدار القرار التنظيمي الخاص بشروط ترخيص وإدارة المعاهد التأهيلية الخاصة للمسرح 

والباليه

إصدار القرار التنظيمي الخاص بشروط ترخيص وإدارة المعاهد التأهيلية الموسيقية  
الخاصة

إحداث دائرة مسرح قومي في كل من  محافظتي )حمص – حماة(

إعادة تصميم الهيكل التنظيمي لإلدارة المركزية في وزارة الثقافة ضمن المشروع الوطني 
لإلصالح اإلداري
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إنجازات وزارة اإلعالم خالل عام 2020م

  اإلدارة المركزية:
  تـم العمـل علـى إعـادة بنـاء الثقـة بيـن المتلقـي والوسـيلة اإلعاميـة، مـن خـال توجيـه التغطيـة لتامـس قضايـا النـاس 

ومشـاكلهم واحتياجاتهـم، ورغـم أننـا لـم نصـل إلـى الغاية المنشـودة، لكن بالتأكيد أصبحنا كوسـائل إعام رسـمية أكثر 

قربـاً مـن المواطـن، مـا انعكـس إيجابـاً علـى رفـع مسـتوى الثقـة التـي لـم تكـن بالمسـتويات المرجـوة، كما تـم االهتمام 

بمسـألة التدريـب والتأهيـل سـواء العـام أو التخصصـي؛ حيـث قامـت مديريـة اإلعـام التنمـوي بعقـد /33/ ورشـة عمـل 

وتـم مـن خالهـا تأهيـل /825/ إعامياً، وذلك في مجاالت التغطية اإلنسـانية التخصصية مثل تغطية كورونا، وتشـجيع 

التعامـل مـع اللقـاح، وأمـن وحمايـة الصحفييـن، واإلعام الرقمـي، والصحافة االسـتقصائية ودورها في محاربة الفسـاد، 

والقضايـا الصحيـة العامـة، والطاقـات المتجـددة  إلـى جانـب الصحـة اإلنجابيـة، ودور اإلعـام في تعزيـز المواطنة، كما 

تـم إنجـاز /88/ فاصـاً توعويـاً أنفوغرافيـك و/75/ فاصاً دراميـاً و/40/ فاصاً إذاعياً، تناولت كافـة القضايا التنموية 

)تعليـم المرأة-قضايـا المرأة-الـزواج المبكر- قضايا األشـخاص ذوي اإلعاقة - التوعيـة من مخاطر فيروس كورونا(، 

إضافـةً إلـى /6/ أغـاٍن وطنيـة لمواكبـة األحـداث اإلنسـانية واالجتماعية واالقتصادية كرسـالة إنسـانية، والتحضير لتفعيل 

المشـاركة السياسـية لاسـتحقاقات القادمـة، مـع إعـداد أغنيـة وفواصـل توعويـة لألطفـال حـول كورونـا، كما تـم إعداد 

اسـتطاعين للـرأي اختـص األول الـذي شـمل /6000/ مواطـن موزعيـن علـى كل المحافظـات السـورية لدراسـة "آراء 

الجمهـور السـوري بمخاطـر "جائحة كورونا" والسـلوكيات المرتبطـة بالوقاية منها" ودور التغطيـة اإلعامية فيها، فيما 

شـمل الثانـي 3400 شـخصاً مـن مختلـف المحافظـات لوضـع خطة إعامية تواكب االسـتحقاق الرئاسـي.   

    إنجـاز مشـروع اإلعـالم الرقمـي ضمـن مشـروع المسـاهمة مـع مكتب اليونسـكو في باريـس وتم من خالله طباعة عشـرة بروشـورات 

لإلعالمييـن حـول اإلعـالم الرقمـي وتنفيذ سـت ورشـات عمـل لإلعالميين، كما تـم االهتمـام بالمواقـع اإللكترونية وصفحـات التواصل 

االجتماعـي، وشـهدت ارتفاعـاً كبيـراً بنسـب الوصـول والتفاعـل وحققـت علـى سـبيل المثـال أكثـر مـن /148/مليـون مشـاهدة علـى 

صفحـات الفيـس بـوك فقـط وأكثـر مـن /13/ مليون تفاعـل، وأكثر من مليـون متابع جديـد لصفحاتنا ، وإنشـاء وحـدة إلكترونية مهمتها 

رصـد المواقـع المضللـة المعاديـة وتفنيـد أكاذيبها، ومحاوالت خداعها بشـتى القضايا الحياتيـة والمجتمعية، مع اهتمام الـوزارة باإلعالم 

الخارجـي حيـث أدخلـت إلـى سـورية أكثـر مـن /135/ وسـيلة إعالميـة وفق ضوابـط تتعلق بجائحـة كورونـا، والهدف نقـل الواقع بكل 

مصداقية.

  الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون: 
   عملـت الـوزارة علـى ترميـم البنـى التحتيـة فـي كل المؤسسـات اإلعاميـة وخاصـة الهيئـة العامـة لإلذاعـة والتلفزيـون؛ 
حيـث أصبـح لديهـا عـدد كاف مـن الكاميـرات، والميكسـرات وعربـات البـث..، كمـا قمنـا ألول مرة في تاريـخ مديرية 
اإلنتـاج التلفزيونـي لـدى الهيئـة بإنتـاج فيلمين توثيقيـن لتضحيات الجيش العربي السـوري، ونضال شـعبه خال األزمة، 
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حيـث لقيـا متابعـةً كبيـرةً وهمـا )أنـت جريـح للمخـرج ناجـي طعمـة(، و)آلخـر العمـر للمخـرج باسـل الخطيـب( . كما 
قمنـا بتغييـر الرؤيـة البصريـة فـي الهيئـة العامـة لإلذاعـة والتلفزيـون، وأدخلنـا خدمـة الواسـب فـي هـذه الرؤيـة مـا يؤهلنـا 
مسـتقبا" لمضاهـاة محطـات تلفزيونيـة كبيـرة، كمـا أطلقنـا خدمة /دي في بـي تي تو/ وهي تضـم /5/ محطات أرضية 
رقمية )السـورية، اإلخبارية، دراما 24، سـبورت 24، سـكاكر لألطفال( وهي موجود حاليا" في حلب، والمحافظات 

الجنوبيـة، والمنطقـة السـاحلية، وغـرب حمـص، وتسـعى الـوزارة لتعميم الخدمة مسـتقبا" لتشـمل بقيـة المحافظات.

   كمـا اسـتطعنا إعـادة البـث اإلذاعـي فـي حلـب، وبعـض مناطـق ديـر الـزور بعـد أن دمـر اإلرهـاب محطـات اإلرسـال، 
وتـم تشـغيل محطـة الحصـن بعـد أن دمرهـا اإلرهـاب بالكامـل.

  المؤسسة العربية لإلعالن:
   قمنـا برفـع كامـل اللوحـات اإلعانيـة فـي كل المحافظـات علـى محـرك البحث غوغـل وأصبح باإلمـكان لكل راغب 
فـي الخدمـة معرفـة أمكنـة تواجـد اللوحـات الطرقية، وعائديتها، كما اسـتثمرنا اللوحات الطرقية التـي كانت مهملة طيلة 
أيـام الحـرب األمـر الـذي انعكـس إيجابـاً علـى ميزانية المؤسسـة التي وصلت هذا العـام إلى ملياريـن و900 مليون، كما 
قمنـا بمواكبـة التطـورات اإللكترونيـة، وأعددنـا تطبيـق إلكتروني باسـم )ميديـا( لمتابعة جميع الصحف الرسـمية وتقديم 

خدمـات إعانيـة إلكترونيـاً، إضافـةً إلـى افتتاح صالة حديثـة للخدمات اإلعانيـة )النافذة الواحدة(.

  مؤسسة اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني:
   قمنـا ألول مـرة فـي تاريـخ المؤسسـة بإنتـاج /12/ مسلسـاً تلفزيونيـاً منهـا مسلسـل حـارس القدس الـذي يؤكد على 
فكـر المقاومـة والوقـوف فـي وجه المخططـات الصهيونية، ومسلسـل ألنها بادي الذي يوثق بطـوالت الجيش ويعري 
اإلرهـاب، إضافـةً إلعمـال اجتماعيـة أخـرى عديـدة، علمـاً أن إنتاج هذه األعمـال انعكس على تشـغيل أكبر عدد ممكن 
مـن العامليـن فـي مجـال الفـن والدرامـا، كمـا قمنـا بتحسـين سـوية تسـويق األعمـال حيـث بلـغ مبلـغ األعمـال المسـوقة 

هـذا العـام فقـط قرابـة المليـار، وهذا الرقـم لم تحققه المؤسسـة منذ عـام 2012م..

  الوكالة العربية السورية لألنباء "سانا":
    قطعنـا أشـواطاً مهمـةً فـي تحويـل الوكالـة إلـى وكالـة أنبـاء مصـورة مـن خـال إطـاق خدمـة الفيديـو وأيضـاً إطـاق 
خدمـة اإلنفـو غـراف والفيديـو غـراف، كما تمكنا من رفع سـوية المتابعـة للوكالة حيث أصبح موقع سـانا الموقع األول 
متابعـةً داخـل سـورية مـن حيـث عـدد الـزوار كما تحسـن ترتيبه عالميـاً علماً أن الوكالـة تطلق خدمتها بـــ 8 لغات، كما 
تابعـت الوكالـة التطـورات علـى السوشـيال ميديـا والمنصـات اإللكترونيـة وأصبحت موجـودة على )فيس بـوك، تلغرام، 

تويتـر، vk، يوتيـوب، نبـض، األخبـار العاجلـة(، وتضاعفت اإليـرادات اإلعانية للوكالة بنسـبة )%500(.

   مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع: 
   قامـت بإنجـاز كافـة األعمـال الموكلـة إليهـا بتأميـن مسـتلزمات الطباعـة، ووفـرت كمـاً كبيـراً مـن األمـوال والقطـع 
األجنبـي، كمـا قامـت بـإدارة اللجنـة الدائمـة للطباعـة وفق أسـس ومعايير حققـت التنافسـية، وعززت المؤسسـة المواقع 
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اإللكترونيـة للصحـف بعـد أن تـم إيقافهـا ورقياً بسـبب جائحة كورونا، وتم إعداد دراسـة وهي جاهـزة إلصدار صحيفة 
جديـدة برؤيـة ومضمـون مختلف.

   معهد االعداد اإلعالمي: 
   تـم االهتمـام بشـكل كبيـر بالتدريـب والتأهيـل بالتعـاون مع اإلدارة المركزية للوزارة، حيث بلـغ عدد الذين تم تأهيلهم 
لمواكبـة التطـورات المعرفيـة والتقنية /300/ إعامي، سـواء ضمن دورات وورشـات عمـل إعامية متخصصة أو ضمن 
دبلـوم تخصصـي يسـتمر قرابـة تسـعة أشـهر، كمـا سـيتم خال الشـهر القـادم إدخال اسـتديو متكامـل للتدريـب والتأهيل 

المتلفـز تابعاً للمعهـد حيز العمل.

   المعهد التقاني للطباعة:
   ارتفعـت إيراداتـه إلـى 523 مليـون، ووصـل عـدد الطـاب المسـجلين فـي المعهـد /131/ طالبـاً، فيمـا بلـغ عـدد 

الخريجيـن لهـذا العـام /40/ طالبـاًً.

   الشركة السورية لتوزيع المطبوعات:
    نظـراً للحـرب الظالمـة التـي تمـارس علـى سـورية وتوقـف دخـول المطبوعات، قامـت بدعم توزيع الكتاب السـوري 
مـن خـال إقامـة معـارض ريفيـة متنقلـة بـكل المحافظـات، ومنـح تخفيـض لسـعر الكتـاب، مـا انعكـس إيجابـاً علـى 
التوزيـع، كمـا تـم اسـتثمار بعـض األصـول الثابتـة لدعـم إيـرادات الشـركة، وال تـزال المؤسسـة تمـول نفسـها بنفسـها 
دون أي قـروض أو اسـتدانة مـن خزينـة الدولـة، ويتـم حاليـاً العمـل علـى تطويـر البنية اإللكترونيـة واإلدارية للتماشـي مع 

متطلبـات الحكومـة اإللكترونيـة.
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االجتماعات الدورية للجنة الوطنية السورية
للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(

  اسـتناداً إلـى المـادة السادسـة مـن المرسـوم التشـريعي رقـم /944/ تاريـخ 1976/5/13م القاضـي بتشـكيل اللجنـة 
الوطنيـة للتربيـة والعلـم والثقافـة؛ عقـدت اللجنـة الوطنيـة اجتماعيهـا الدورييـن، األول بتاريـخ 2020/8/24م، برئاسـة 
معالـي األسـتاذ عمـاد موفـق العـزب – وزيـر التربيـة السـابق، والثانـي بتاريـخ 2020/12/16م برئاسـة معالـي الدكتـور 
دارم طبـاع – وزيـر التربيـة – رئيـس اللجنـة الوطنيـة السـورية لليونسـكو، وبحضـور السـادة أعضائهـا، وقـد ُسـبق هـذان 

االجتماعـان باجتماعـي متابعـة عُقـدا بتاريـخ 2020/7/20م، وبتاريـخ 2020/11/19م.

  أكد السـيدان الوزيران خال االجتماعين الدوريين، مسـؤولية اللجنة الوطنية السـورية لليونسـكو في ترسـيخ التعاون، 
وتوسـيع آفاقـه لتحقيـق أكبـر فائـدة من العاقة مع اليونسـكو بوصفها بيـت الخبرة، وأهميتها في إظهـار الدور الحضاري 
والوطني للمؤسسـات الحكومية وغير الحكومية، وضرورة االسـتجابة لمراسـات اللجنة الوطنية ضمن المهل المحددة 
فـي كتبهـا، والتواصـل مـع اليونسـكو ومكاتبها اإلقليمية من خـال اللجنة الوطنية حصراً، وإبراز دور المندوبية السـورية 
الدائمـة لـدى اليونسـكو فـي متابعـة ملفـات العمـل، واسـتمرار التنسـيق معهـا مـن أجـل وضـع معالـي المديـرة العامـة 
لليونسـكو بصـورة المسـتجدات المتعلقـة بقطاعـات االختصـاص علـى المسـتوى الوطنـي؛ وضـرورة التنسـيق مـع إدارة 
اليونسـكو لتنظيـم الزيـارات الرسـمية لكبـار الموظفيـن والخبـراء إلـى سـورية، وبمـا يسـهم فـي إنجـاح أوجـه التعـاون 
بيـن الجانبيـن، ووجـوب تزويـد اللجنـة الوطنيـة بتقاريرعـن المشـاركات بأشـكالها كافـة وال سـيما االفتراضيـة منهـا فـي 
ـ رئيـس اللجنة الوطنية السـورية لليونسـكو لوزارة  الوقـت المناسـب. وبـارك معالـي الدكتـور دارم طبـاع / وزيـر التربيـةـ 
الثقافـة، ولألمانـة السـورية للتنميـة، الفـوز برتبـة محكـم دولـي فـي هيئـة التقييم للجنـة الحكوميـة الدولية للتـراث الثقافي 
الامـادي، ممـا يكـرس حضورهمـا فـي مجـال حمايـة التراث اإلنسـاني بشـكل عـام، والتراث السـوري بشـكل خاص، 
وأشـار معاليـه إلـى االحتفـال باليـوم العالمـي للغـة العربيـة، والـذي يعـد ركنـاً أساسـياً مـن أركان التنـوع الثقافي للبشـرية، 
وسـبياً لدعـم وتعزيـز التعدديـة اللغويـة والثقافـات فـي األمم المتحـدة، مبيناً حرص الحكومة السـورية علـى إتاحة فرص 
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التعليـم، وتقديـم الخدمـات التعليميـة لألبنـاء التاميـذ علـى كامـل الجغرافيـة السـورية مـن خـال منهـاج وطنـي معتمـد، 
يهـدف لبنـاء الشـخصية الوطنيـة المتوازنـة للمتعلـم. واقتـرح معاليـه باسـم أعضـاء اللجنـة الوطنيـة توجيـه برقيـة عـن طريق 
المندوبيـة السـورية الدائمـة لـدى المنظمـة إلـى معالي المديرة العامة لليونسـكو / السـيدة أودريه أزوالي، يناشـدون فيها 
اليونسـكو بـذل الجهـود مـع المجتمـع الدولـي لإلسـهام في حمايـة التراث الثقافي السـوري بشـقيه المـادي، والامادي 
والـذي يتعـرض ألخطـر أنـواع التشـويه، والنهـب والسـرقة، والـذي طـال مؤخـراً ثمـان محميـات تضـم أربعيـن قريـة في 

محافظتـي حلـب وإدلب.

بدوره أكد أمين اللجنة الوطنية لليونسـكو أهمية متابعة الملفات بالتعاون مع السـادة أعضاء اللجنة الوطنية، والمنسـقين 
فـي الجهـات الوطنيـة المعنيـة، السـتمرار تطويـر العمـل. وتـم التركيـز علـى ملـف برنامـج المسـاهمة، وضـرورة موافـاة 
اللجنـة بالتقاريـر العلميـة والماليـة لطلبـات المسـاهمة بالسـرعة الممكنة،موضحـاَ أنـه تـم تقديـم سـبعة طلبـات، وتـم 
تسـجيلها علـى الموقـع الخـاص بالبرنامـج علـى اإلنترنت،وحصلنـا علـى موافقـة اليونسـكو علـى مشـروعات وزارات 
)اإلعـام – اإلدارة المحليـة والبيئـة - التربيـة – الثقافـة(، وتبعـاً السـتام التمويـل المخصـص لهـذه الطلبـات، بـدأت 
الـوزارات بتنفيـذ مشـروعاتها، وركـز علـى تقديـم ملفـات الترشـيح للمنـح والجوائـز والوظائـف ضمـن الفتـرة المحددة 
مـن اليونسـكو، وشـدد علـى وجـوب تفعيـل االجتماعـات االفتراضيـة فـي إطـار الوقايـة الدائمـة، ومواجهـة خطر تفشـي 
فيـروس كورونـا. وتحـدث عـن اسـتمرار المشـروعات التـي تنفـذ بالتعـاون مـع مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة فـي 
الـدول العربيـة ببيـروت، الفتـاً أن وزارة التربيـة أنهـت مشـروع االسـتلحاق لطـاب شـهادتي التعليـم األساسـي والتعليـم 

الثانـوي، وكانـت لـه نتائـج هامـة وفعالـة مـن حيـث نجـاح عـدد كبيـر مـن أبنائنـا الطـاب فـي امتحاناتهـم.

وننـوه بأنـه تـم فـي اجتماعـي المتابعـة تأكيـد النقـاط اآلتيـة: االلتـزام بالتباعـد المكانـي تنفيـذا ًلإلجـراءات االحترازيـة، 
وحرصـاً علـى السـامة العامـة، وضـرورة تفعيـل االجتماعـات االفتراضيـة، وإيائهـا االهتمـام الـازم فـي ظـل الظـروف 
الخاصـة بالتصـدي لجائحـة تفشـي وانتشـار فيـروس كورونـا، كونهـا النافـذة الهامـة والمتاحـة والبديل العملـي لاتصال 
بالعالـم الخارجـي، فضـاً عـن إمكانيـة إقامـة دورة تدريبيـة تخـص برنامـج المسـاهمة لتدريـب األطـر الوطنيـة علـى هـذا 
البرنامـج، وكيفيـة كتابـة التقاريـر الوطنيـة وفـق النمـوذج المقتـرح مـن قبـل اليونسـكو، وإدراج بنـد السـياحة الثقافيـة 

والتاريخيـة بالتعـاون والتنسـيق بيـن وزارتـي الثقافـة والسـياحة، وتفعيـل مشـروع طريـق الحريـر وإحيائـه.
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وقد أكدت توصيات المشاركين في اجتماعات اللجنة الوطنية ضرورة:

y  توجيـه برقيـة عـن طريـق المندوبيـة الدائمـة إلـى معالـي المديـرة العامـة لليونسـكو / السـيدة أودريـه أزوالي، لبـذل
أقصـى الجهـود لحمايـة وصـون التـراث الثقافـي السـوري بشـقيه المـادي والامـادي، والـذي يتعـرض إلـى حملـة 
تشـويه مـن خـال عمليـات النهـب والسـرقة، واالتجـار غيـر المشـروع، وطالب المشـاركون السـعي مـع االنتربول 
الدولـي لوقـف األعمـال اإلجراميـة بحـق التـراث السـوري، واسـترجاع اللقـى األثريـة المسـروقة مـن المتاحـف 

الخارجيـة.

y  .إمكانية إعداد تقرير شهري عن أنشطة اللجنة الوطنية وتزويد السادة أعضاء اللجنة به لاطاع

y  التنسـيق مـع إدارة اليونسـكو لتنظيـم زيـارات الخبراءالرسـمية والميدانيـة إلـى سـورية، وتفعيل اللقـاءات والمباحثات
إلنجـاح أوجـه التعـاون عندما تسـمح الظـروف بذلك.

y  اإلجابـة علـى مراسـات اللجنـة الوطنيـة ضمـن المهـل المحـددة فـي كتبهـا، والتواصـل مـع اليونسـكو مـن خـال
اللجنـة الوطنيـة حصـراً.

y .تزويد اللجنة الوطنية بتقارير عن المشاركات في الوقت المناسب دون تأخير
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مشروع دورات االستلحاق لشهادتي التعليم األساسي
 والتعليم الثانوي  للعام الدراسي 2020 م

  المشروعات                                                                            

   بمـا أن التعليـم حـق مـن حقـوق الطفـل أقره دسـتور 
الجمهوريـة العربيـة السـورية، وسـعياً مـن وزارة التربية 
الطـاب  علـى  كورونـا  جائحـة  آثـار  مـن  للتخفيـف 
لشـهادتي  االسـتلحاق  "دورات  مشـروع  طـرح  تـم 
مـع  بالتعـاون  الثانـوي"  والتعليـم  األساسـي  التعليـم 
مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة فـي الـدول العربية 
فـي بيـروت، بــإقامة دورة للطـاب لمـّدة /14/ يومـاً 
الفاقـد  وتعويـض  لتقويتهـم،  القطـر  محافظـات  فـي 
االمتحـان  اجتيـاز  علـى  قدرتهـم  وزيـادة  التعليمـي، 
بنجـاح. مـع اتخـاذ كافـة إجـراءات السـامة الصحيـة، 
واالحترازيـة مـن تنظيـف وتعقيـم للمراكـز، وااللتـزام 

بأعـداد الطـاب فـي القاعـة الصفيـة.

وتم خالل المشروع تأكيد عدد من النقاط المضيئة:

المسـاهمة فـي التخفيـف مـن وطـأة انقطـاع الطـاب عـن المـدارس نتيجـة أزمـة كورونـا، وتعزيـز روح المنافسـة . 1
بينهـم، وتحفيـز المقصريـن لرفـع مسـتواهم وأدائهـم التعليمـي.
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كانت الدورات رافداً حقيقياً للتاميذ في سد الثغرات مما أدى إلى ارتفاع نسبة النجاح النهائية للطاب.. 2

 استجابة التاميذ والتزامهم بالدوام بنسبة %80.. 3

 االنسجام التام والتعاون بين التاميذ والمدرسين.. 4

المساهمة في إبراز روح المبادرة لدى بعض المدرسين.. 5
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األنشطة الداخلية
ورشة العمل الوطنية حول "دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"

  تحـت رعايـة معالـي الدكتـور بسـام إبراهيم /وزير التعليم العالي والبحث العلمي/، وبحضور السـادة: الدكتور محسـن 
بـال / رئيـس مكتـب التعليـم العالـي – عضـو القيـادة المركزيـة لحـزب البعـث العربـي االشـتراكي/، والدكتـور محمـد 
ماهـر قباقيبـي /رئيـس جامعـة دمشـق/، والدكتـور أنـاس بوهـال /أخصائـي برامـج التعليـم العالـي في مكتب اليونسـكو 
اإلقليمـي للتربيـة فـي الـدول العربيـة فـي بيـروت،/ والدكتـور نضـال حسـن /أميـن اللجنـة الوطنيـة لليونسـكو/، وممثلـي 
الهيئـات والجامعـات والكليـات، عقـدت أعمـال ورشـة العمـل الوطنيـة حـول "دور الجامعـات فـي تحقيـق أهـداف 
التنميـة المسـتدامة" يومـي 5-2020/2/6م، وذلـك بالتعـاون مـع مكتب اليونسـكو اإلقليمي للتربية في الـدول العربية 

فـي بيـروت، ووزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، ووزارة 
التربيـة - اللجنـة الوطنية السـورية لليونسـكو.

   وقـد تـم خـال أعمال الورشـة تأكيد حرص اليونسـكو على 
تحقيـق األهـداف التنمويـة فـي الجامعـات السـورية، وضرورة 
العربيـة  االتفاقيـة  وأهميـة  الازمـة،  التطبيـق  آليـات  تحديـد 
لاعتـراف بالشـهادات كجـزء مـن االتفاقية الدوليـة لاعتراف 

بالشـهادات عالميـاً.

التعليـم العالـي والبحـث     وشـدد الحضـور علـى أن وزارة 
العلمـي منظومـة تعليم وطنية، تضم جامعات رسـمية حكومية، 
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وخاصـة، وهيئـات بحثيـة تعمـل علـى تحقيـق أهداف التنمية المسـتدامة، واالسـتجابة لمتطلبـات الهدف الرابـع من هذه 
األهـداف والمرتبـط أساسـاً بالتعليم.

   ولضمـان الوصـول إلـى هـذه األهـداف يتوجـب 
االهتمـام  العلمـي  البحـث  إيـاء  الجامعـات  علـى 
الـازم، وبنـاء الشـراكات والتوأمـة مـع الجامعـات 
األخـرى، ووضـع آليـات االنتقـال إلـى الجامعـات 
الرقميـة موضـع التطبيـق، بعـد أن أصبحـت قضايـا 
أولـى  فـي  تأتـي  أساسـية  قضايـا  الرقمـي  التحـول 

الجديـدة. العالميـة  األولويـات 

اليونسـكو  بـو هـال أن  أنـاس  الدكتـور     وبيّـن 
هـي المنظمـة التخصصية، واألكثـر عماً في مجال 
التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، حيـث تعـده حقـاً 
اإلطـار  هـذا  وفـي  اإلنسـان،  حقـوق  مـن  أساسـياً 

تؤكـد المنظمـة حرصهـا الدائـم علـى توفيـر هـذا الحـق للجميـع، منوهاً بـأن الوصول إلى هـذه الغاية يحتاج إلـى منظومة 
قانونيـة محكمـة، كمـا أشـار فـي معـرض حديثه إلـى موضوعين أساسـيين يأتيان في صلـب اهتمامات اليونسـكو في هذه 

المرحلـة، وهمـا: كراسـي اليونسـكو والـذكاء االصطناعـي.

   وخلصـت أعمـال هـذه الورشـة إلـى مجموعـة مـن التوصيـات كان أبرزهـا: ضـرورة االنتقـال والتحـول التدريجـي 
للجامعـات الحكوميـة باتجـاه جامعـات الجيـل الثالـث والرابع، وتأسـيس منصة للتنمية المسـتدامة فـي كل جامعة، فضاً 
عـن تشـكيل لجنـة وطنيـة مـن األكاديمييـن لوضـع اسـتراتيجية وطنيـة لتنفيـذ أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي الجامعـات 

السورية.
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األنشطة الخارجية

المؤتمر اإلقليمي حول تحدي األمية 2020 م في المنطقة العربية
ومكتـب  للمعرفـة،  مكتـوم  آل  راشـد  بـن  محمـد  مؤسسـة  نظمـت  األميـة،  علـى  للقضـاء  العربـي  اليـوم  بمناسـبة     
اليونسـكواإلقليمي للتربيـة فـي الـدول العربيـة - بيـروت، بالشـراكة مـع برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي فـي الـدول 
العربيـة، المؤتمـر اإلقليمـي حـول "تحـدي األميـة 2020م في المنطقـة العربية"وذلك في دبي – اإلمـارات العربية يومي 

/2020/2م.  25  -24

   وقـد شـارك السـيد زيـاد محمـود ميمـان / مديـر تعليـم الكبـار والتنميـة الثقافيـة فـي وزارة الثقافـة، فـي هـذا المؤتمـر، 
وقـدم تجربـة الجمهوريـة العربيـة السـورية فـي مجـال تعليـم الكبـار، ومبـادرة طـاب الجامعـات فـي عمليـة التعليـم، 

وعـرض إحصائيـات المتحرريـن مـن األميـة، وعـدد الصفـوف المفتتحـة خـال الفتـرة مابيـن 2015- 2019م.

   كمـا كان لـه مداخلـة حـول تطويـر المناهـج بالتنسـيق مـع وزارة التربيـة، واليونسـكو وفـق الرؤيـة التـي يتـم االعتمـاد 
عليهـا بمـا يتوافـق مـع أعمـار المتعلمين.ومداخلة أخـرى حول ضرورة تبني وسـائل اإلعام الخاصـة والعامة لفكرة دعم 
تعليـم الكبـار مـن خـال الدرامـا، أو مـن خال عرض موجز عن أشـخاص اجتـازوا مرحلة محو األميـة، وتابعوا تعليمهم 

ووصلـوا إلـى الجامعـة، مـع تسـليط الضوء على قصصهـم ليكونوا قـدوة لغيرهم.

   وخـال المناقشـات التـي جـرت دعـا السـيد ميمـان إلـى ضـرورة التنسـيق، والتعـاون بيـن الجهـات كافـة للعمـل علـى 
محـو األميـة فـي المناطـق المحـررة، وتقديـم مبـادرات للعمـل المشـترك أسـوة ببعـض الجهـات، والمنظمات التـي تقدم 

مبـادرات لتعليـم الكبـار في سـورية .

وصدر عن المؤتمر عدة ركائز سميت "بـإعالن دبي"

   وفـي إطـار متابعـة هـذا اإلعـان، والتصـدي لجائحـة كورونـا، شـارك السـيد زيـاد محمـود ميمـان فـي ورشـة العمـل 
االفتراضيـة حـول التعلـم مـدى الحيـاة، التـي نظمهـا مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة فـي الـدول العربيـة – بيـروت 

2020/6/8م. بتاريـخ 

   وتحـدث خالهـا عـن مبـادرة وزارة الثقافـة فـي تعليـم الكبـار عن بعد، التـي أطلقتها ضمن إجـراءات التصدي لفيروس 
كورونـا، والتـي القـت تفاعـاً جيـداً، حيـث قدمـت دوائر تعليم الكبـار في المحافظات السـورية مقاطع فيديـو، ومقاطع 
صوتيـة تعليميـة، فضـاً عـن اإلرشـاد والتوعيـة الصحيـة للوقايـة من فيـروس كورونا، مؤكداً فـي مداخلته على االسـتمرار 
فـي هـذه المبـادرة ضمـن دورات تعليـم الكبـار، وإرسـالها لبعـض الدارسـين الذيـن يتعـذر وصولهـم إلـى صفـوف تعليـم 

الكبار
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األنشطة االفتراضية
الدورة التدريبية شبه اإلقليمية في مجال التعليم في الصفوف المتعددة المستويات

   شـارك فريـق مـن وزارة التربيـة فـي الجمهوريـة العربية السـورية ومديريـات التربية في المحافظات فـي الدورة التدريبية 
شـبه اإلقليميـة عبـر السـكايب في مجـال التعليم في الصفوف المتعددة المسـتويات التي أقيمـت يومي 2020/4/17م، 

و2020/4/20م، بحضور الدول العربية ) سـورية، مصر، لبنان، السـودان، ليبيا(.

   هدفـت هـذه الـدورة إلـى إعـداد المدربيـن للتعامـل مـع الصفـوف المتعـددة المسـتويات )الصفـوف المجمعـة(، وهي 
تضـم طـاب مـن سـويات تعليميـة مختلفـة وأعمـار مختلفـة في صـف واحد. 

تناولت الدورة الموضوعات اآلتية:

y .تعريف الصف المتعدد المستويات وأهميته ومعاييره

y .البيئة المناسبة إلنشاء صف متعدد المستويات ودور المجتمع المحلي

y .فقرات اليوم الدراسي في صفوف متعددة المستويات

y .مخطط الصف وتقسيمه لألركان

y .تجهيز غرفة الصف المتعدد المستويات

y .العوامل التي تؤثر على التعلم

y .تسريع التعلم

y .العمل على إعادة تنظيم المحتوى والعمل على المفهوم الواحد بعدة مستويات

y .التهيئة لبداية عام دراسي

y .التعلم النشط

y .مستويات بلوم

y .الفرق بين التدريس والتدريب

y .خصائص تعليم الكبار

y .مهارات المدرب األساسية

y .أساليب التدريب

y .دائرة التعلم بالخبرة

y .التمييز بين القياس والتقويم والتقييم
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y .مهارة بدء الجلسة التدريبية

y .مهارة العرض والتقديم

y .مهارة إدارة الوقت

y .التعامل مع أنماط المتدربين

y .تقويم التدريب

اجتماع افتراضي بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخبير 
التعليم العالي في مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية - بيروت

شاركت الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسيدين: 

y /الدكتور خليل عجمي /رئيس الجامعة االفتراضية

y /الدكتور رياض طيفور /معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطاب

   فـي اجتمـاع افتراضـي بتاريـخ 2020/4/28م، مـع خبيـر التعليـم العالـي فـي مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي فـي بيروت 
/السـيد الدكتـور أنـاس بوهـال بهـدف التشـاور، والتواصـل، وتبـادل التجـارب ذات الصلـة بالتعليـم العالـي في ظروف 

مواجهـة انتشـار فيـروس كورونا.

   وقـد ناقـش االجتمـاع تأثيـر جائحـة كورونـا علـى توقـف التعليـم وجهـاً لوجـه فـي مؤسسـات التعليم العالـي والبحث 
العلمـي، والتحديـات غيـر المسـبوقة التـي تواجـه الحكومـات لتأكيـد اسـتمرار عمليـة التعليم عـن بعد، وذلك بمشـاركة 

باحثيـن مـن الوطـن العربي وآسـيا والمحيـط الهادئ.

   عـرض المشـاركون فـي االجتمـاع تجـارب اسـتجابة مؤسسـات التعليـم العالـي فـي دولهـم للتحديـات الجديـدة، 
واالبتـكارات المطروحـة فـي مجـال التعليـم اإللكترونـي، فضـاً عـن الخطـط لفتـرة مـا بعـد جائحـة كورونـا، ومعالجـة 

عـدم المسـاواة فـي التعليـم.

   وأكـد الخبيـر اسـتعداد مكتـب اليونسـكو لتقديـم الدعـم، والمسـاعدة للمضـي قدمـاً فـي تطويـر عمليـة التعليـم فـي 
مؤسسـات وزارات التعليـم العالـي والبحـث العلمـي فـي سـورية والوطـن العربـي.

ندوة عبر اإلنترنت حول ضمان التعليم الجامع/الشامل
  شـاركت وزارة التربيـة، ووزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، وجامعـة دمشـق/التربية الخاصـة/، ومؤسسـة آمـال 

للمعوقيـن، فـي نـدوة عبـر اإلنترنـت حـول ضمـان التعليـم الجامع/الشـامل يـوم االثنيـن 2020/5/18م.

   هدفت الندوة إلى ضمان مشاركة األطفال المعوقين في التعليم والتعلم.
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في حين تمحورت عروض الندوة حول:

التحديات في مجال التعليم الجامع في الدول العربية ورؤية اليونسكو:. 1

y :قبل تفشي فايروس كورونا

صرامة النظم القائمة وطرائق تعليم وتعلم منمطة.– 

معتقدات  ثقافية ومواقف سلبية.– 

الوعي االجتماعي بقضايا اإلعاقة محدود رغم التحسن بعض الشيء في السنوات األخيرة.– 

عوائق حقيقية في تطبيق القوانين.– 

موارد مالية وبنى أساسية محدودة.– 

إعام غير مساند بالدرجة الكافية رغم بعض االختراقات اإليجابية.– 

y :خال فترة تفشي فيروس كورونا وبعدها

عدم إياء االنتباه وعدم توفير الدعم الازم)الجسدي والنفسي(.– 

األطفـال والشـباب ذوو اإلعاقـة اليحظـون بنفـس االهتمـام، وال يشـكلون األولويـة فيمـا يتعلـق بتوفيـر طرائـق – 
بديلـة للتعلـم المسـتمر خـال فتـرة إغـاق المدارس.

قلة البيانات الحالية عن حالة تعليم األطفال ذوي اإلعاقة.– 

الوسـائل واإلجـراءات األساسـية خـال فتـرة األزمة الحالية من خـال جمع البيانات، والمؤشـرات قدر اإلمكان عن . 2
حالـة تعليـم ذوي اإلعاقـة، وإشـراك صنـاع القـرار واألهـل واإلعام وغيرهم بأهميـة القضية، فضاً عـن توفير حلول 
تكنولوجيـة مخصصـة، وقابلـة للتكييـف حسـب طبيعـة كل إعاقة، وتعزيز التشـبيك وتشـاطر المعارف بين الشـركاء، 

وتسـهيل وصولها للفئات المسـتهدفة.

اإلجراءات المستقبلية:. 3

 تعميـم التعليـم الجامـع علـى كل مسـتويات التعليـم، بـدءاً مـن مرحلـة الطفولـة المبكـرة وصـوالً إلـى الجامعة، – 
فضـاً عـن تعميـم سياسـات التعليـم مـدى الحيـاة، وسياسـات قطـاع التعليم.

 حشد تأييد المعلمين، وتعزيز القدرات على توفير التعليم الجامع لكل األطفال والشباب ذوي اإلعاقة.– 

 إشـراك الهيئـات الحكوميـة، والمنظمـات غيـر الحكوميـة، والمجتمعـات المحلية، فـي دعم البرامـج التعليمية – 
التـي تسـتهدف األطفـال والشـباب ذوي اإلعاقة.
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شاركت الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسادة:

   - الدكتور محمد ماهر قباقيبي / رئيس جامعة دمشق/.

   - الدكتور بسام حسن /رئيس جامعة تشرين/.

   - الدكتور خليل عجمي /رئيس الجامعة االفتراضية/.

   فـي اجتمـاع إقليمـي افتراضـي بتاريـخ 2020/5/21م، مـع رؤسـاء الجامعـات العربيـة لتبـادل الخبـرات والتجـارب 
حـول: الجامعـات العربيـة ومواصلـة التعليـم الجامعـي بعـد أزمـة كورونـا، والـذي عقـد فـي إطـار التشـاور المسـتمر بين 
مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة فـي الـدول العربيـة فـي بيـروت، ووزارات التعليـم العالـي في الـدول العربيـة، لتقديم 

الدعـم الـازم فـي الظـروف االسـتثنائية لجائحـة كورونا.

   وجـرى فـي االجتمـاع عـرض ومناقشـة عـدة تجـارب فـي الجامعـات العربيـة، لمواصلـة عمليـة التعليم في مؤسسـات 
التعليـم العالـي خـال جائحـة كورونـا غيـر المسـبوقة. وأكد سـعادة الدكتـور أناس بوهـال / خبير برامـج التعليم العالي 
فـي مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة فـي الـدول العربيـة فـي بيـروت، حـرص اليونسـكو علـى تقديـم الدعـم التقنـي، 

واالستشـارات للجامعـات العربيـة لاسـتمرار فـي عمليـة التعليـم الجامعـي ونجاحها.

اجتماع إقليمي افتراضي مع رؤساء الجامعات العربية لتبادل الخبرات والتجارب حول:
الجامعات العربية ومواصلة التعليم الجامعي بعد أزمة كورونا

االجتماع اإلقليمي االفتراضي للدول العربية مع المعنيين في اإلحصاء التربوي
حول المعلومات التربوية األساسية والتحديات المتعلقة بجائحة كورونا

  فـي إطـار سلسـلة االجتماعـات اإلقليميـة االفتراضيـة التـي يعقدهـا معهد اليونسـكو لإلحصـاء مع المعنيين فـي اإلحصاء 
التربـوي حـول المعلومـات التربويـة األساسـية والتحديـات المتعلقـة بجائحـة كورونـا، شـاركت وزارة التربيـة ممثلـة 

بالسادة:
   - الدكتور نضال حسن /أمين اللجنة الوطنية السورية لليونسكو

   - األستاذة كفاح الحداد/ مديرة المركز اإلقليمي لتنمية الطفولة المبكرة

   - األستاذ غسان شغري / مدير التخطيط والتعاون الدولي

  فـي االجتمـاع االفتراضـي للجـان الوطنيـة لليونسـكو الخـاص بالدول العربية، الـذي عقده الفريق التقنـي للهدف الرابع 
مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة – التعليـم 2030م، يـوم /1/ حزيران 2020م، بمشـاركة / 79 / مشـاركاً من مختلف 

الـدول العربية األعضاء في اليونسـكو.

وقد هدف هذا االجتماع إلى:

y  إعـام المشـاركين باإلجـراءات المتخـذة مـن اليونسـكو، ومعهـد اليونسـكو لإلحصـاء، لدعـم الـدول األعضـاء فـي
الجائحة. سـياق 
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y .)إطاع المشاركين على آخر البيانات المتعلقة بمؤشرات التعليم التي تخدم الوضع الحالي )كورونا 

y .التعرف على أبرز التحديات وأهمها: انقطاع جمع البيانات، ووضع آليات عمل جديدة إلدارة العمل 

   وقـدم أثنـاء االجتمـاع ممثلـو كل مـن مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة فـي الـدول العربيـة- بيـروت، ومكتـب 
اليونسـكو لـدول الخليـج – الدوحـة، ومعهـد اليونسـكو لإلحصـاء، عروضـاً أوضحـوا فيهـا اإلجـراءات المتخـذة مـن 
اليونسـكو، ومعهـد اليونسـكو لإلحصـاء، لوضـع آليـات عمل جديـدة إلدارة العمـل، وجمع البيانات المتعلقة بمؤشـرات 

التعليـم التـي تخـدم الوضـع الحالـي، ودعـم الـدول األعضـاء فـي ظـل جائحـة كورونـا. 

   كمـا أكـدوا أن االجتمـاع مبنـي علـى التقـدم المحـرز فـي الهدف الرابع للتنمية المسـتدامة – التعلـم 2030م، في ظل 
جائحـة كورونـا، آخذيـن بعيـن االعتبـار العوامـل اآلتيـة: )االقتصـاد العالمـي – تدفـق األمـوال – ترتيـب أولويـات التنمية 
– توزيـع المـواد(، وكيفيـة تأثيـر هـذه العوامـل علـى إنتـاج بيانـات التعليـم الرئيسـة وفق الغايات السـبع للهـدف الرابع – 

التعليم 2030م.

   وقـدم ممثلـو كل مـن دول األردن وفلسـطين وقطـر تجـارب بادهـم حـول اإلجـراءات التـي تـم اتخاذها فـي ظل أزمة 
كورونـا من حيـث التعليم.

   وفـي سـياق المناقشـات والمداخـات، قـدم أميـن اللجنـة الوطنيـة السـورية لليونسـكو مداخلـة شـكر فيهـا معهـد 
اليونسـكو لإلحصـاء فـي كنـدا، ومكتـب اليونسـكو في بيروت على تنظيم هـذا االجتماع، مؤكـداً أن الجمهورية العربية 
السـورية تبـذل الجهـود الازمـة لمقاربـة مؤشـرات الهـدف الرابـع وتحقيقهـا ميدانيـاً؛ ولديهـا تقريـر وطنـي يعـزز هـذه 

المسـاعي، كمـا لديهـا خطـط لمواجهـة التحديـات الطارئـة أيضـاً.

   وبيّـن فـي مداخلتـه أن الحكومـة تضـع فـي أولـى مسـؤولياتها فـي هـذه المرحلـة تأميـن الرعايـة الصحيـة، والخدمـة 
التعليميـة لجميـع أبنائهـا، وقـد عملـت وحسـب اإلمكانات المتاحـة على تأمين جميـع الوسـائل، واألدوات واإلجراءات 
التـي تضمـن منـع انتشـار فيـروس كورونـا، مسـتثمرة مـن أجل ذلـك تقانـات التعليم اإللكترونـي عن بعد لتعويـض الفاقد 

التعليمـي، ونشـر التوعيـة الصحية.

   وفي هذا اإلطار أشار إلى أهم اإلجراءات االحترازية التي قامت بها وزارة التربية وهي:

y .تعليق الدوام المدرسي في 2020/3/16م 

y .تخفيض ساعات الدوام الرسمي في حدود المحافظة على تقديم الخدمات األساسية

y .تأجيل االمتحانات، والترفيع للصفوف االنتقالية

y .تعويض الفاقد التعليمي عبر الفضائية التربوية، والمنصات التربوية والتعلم المتمازج، ونافذة التعليم

y .سيتم البدء باالمتحانات للصفوف 9-12 يوم 21 /2020/6م

y .تتم متابعة التوجيه نحو التعليم اإللكتروني رغم التحديات الكبيرة
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  ونـوه بـأن سـورية تتعـرض منـذ عشـر سـنوات إلـى حـرب ظالمـة انعكسـت تداعياتهـا علـى المجـاالت كافـة، ومـا زاد 
فـي آثارهـا الحصـار الجائـر الـذي فـرض علـى مؤسسـاتنا الوطنيـة، ومنـع التعـاون مـع سـورية أو مسـاعدتها فـي تأميـن 

احتياجاتهـا األساسـية.

   واختتـم المداخلـة باإلشـارة إلـى أننـا نحتـاج إلـى التدخـل بجميـع اإلمكانـات والجهـود لرفـع العقوبـات، والحصـار 
الجائـر المفـروض علـى شـعبنا وبلدنـا، وبالتالـي تمكيـن الحكومة الوطنية السـورية من متابعـة مهامهـا، وجهودها لتأمين 
الرعايـة، والخدمـات الازمـة لمسـتحقيها، وبمـا كفلـه دسـتور الجمهورية العربية السـورية الضامن لحيـاة كريمة لجميع 

السوريين.

االجتماع االفتراضي اإلقليمي بعنوان: "أزمة التعليم كوفيد 19 
دعم المعلمين في التعليم عن بعد وإعادة فتح المدارس"

     فـي إطـار االجـراءات التـي تتخذهـا اليونسـكو حـول افتتـاح المدارس في ظل جائحة كورونا، شـاركت وزارة التربية 
في الجمهورية العربية السـورية ممثلة بالسـيدين:: 

   - الدكتور نضال حسن / أمين اللجنة الوطنية السورية لليونسكو

   - االستاذ غسان شغري / مدير التخطيط والتعاون الدولي

     فـي االجتمـاع االفتراضـي اإلقليمـي يـوم 3 حزيـران 2020م، بعنـوان "أزمـة التعليـم كوفيـد19 دعـم المعلميـن فـي 
التعليـم عـن بعـد وإعـادة افتتـاح المـدارس" مـع أصحـاب المصلحـة الوطنييـن واإلقليمييـن، للتعـرف علـى التحديـات 
الرئيسـة المتعلقـة بالمعلميـن والتعلـم عـن بعـد عبـر اإلنترنـت خـال جائحـة كوفيـد19، فضـاً عـن قضايـا المعلميـن 

والتعليـم فـي ضـوء إعـادة فتـح المـدارس.

وتناول االجتماع النقاط اآلتية:

y  فهـم التحديـات التـي تواجههـا الـدول األعضـاء فـي معالجـة القضايـا المتعلقـة بالمعلميـن أثنـاء تصميم االسـتجابات
التعليمية لــكوفيد 19.

y .تبادل الممارسات الواعدة لدعم المعلمين، بمافي ذلك الدعم النفسي واالجتماعي

y إبراز التحديات والفرص عند إعادة افتتاح المدارس

y  كيفيـة ضمـان الحكومـات التدريـب والدعـم الكافييـن للمعلميـن أثنـاء الخدمـة لتقديـم تعليـم فّعـال عن بعـد، بما في
ذلـك التعليـم عبـر االنترنيت.

  وقدمـت وزارة التربيـة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية مداخلـة، تـم إرسـالها مـن خال نافـذة التعليقات والمناقشـات 
المخصصـة لهـذا االجتمـاع، بيّنـت فيهـا االجـراءات المتخـذة فـي إطار االسـتجابة ألزمة كورونـا في مجـال التربية كان 

مـن أبرزها النقـاط اآلتية:

y تعليق الدوام المدرسي وتعقيم جميع المدارس واألبنية
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سلسلة االجتماعات االفتراضية حول إعادة افتتاح المدارس

y .تخفيض ساعات الدوام الرسمي ونسبة العاملين للحدود الدنيا

y ترفيع الطالب إلى الصفوف االنتقالية

y تأجيل امتحانات الشهادات العامة

y  تعويـض الفاقـد التعليمـي للطـاب مـن خـال الفضائيـة التربويـة، والمنصـات التربويـة، والتعليـم المتمـاذج، ونافـذة
لتعليم. ا

   وتـم تسـليط الضـوء فـي هـذه المداخلـة علـى الجهـود التـي تبذلهـا الجمهوريـة العربيـة السـورية لتوفيـر مسـتلزمات 
المواجهـة، والتصـدي لهـذه األزمـة ضمـن اإلمكانيـات المتاحة، على الرغم مـن العقوبات الجائرة التـي يتم فرضها بحق 

سـورية وشـعبها فـي هـذه المرحلة.

   وخلصـت المداخلـة إلـى مناشـدة اليونسـكو، وجميـع الـدول األعضـاء، لبـذل الجهـود واتخـاذ المواقـف المناسـبة 
لوقف هذه الممارسـات الاإنسـانية، ورفع الحصار الجائر المفروض بأشـكال مختلفة بحق سـورية وشـعبها، ولتمكين 
المؤسسـات الوطنيـة مـن القيـام بمهامهـا األساسـية لتقديـم الرعايـة والخدمـات التـي كفلهـا الدسـتور، وإعـادة بلدنـا إلى 

دورهـا الحضـاري والثقافـي واإلنسـاني.

  فـي إطـار مواجهـة أزمـة كوفيـد 19، شـارك معالـي الدكتـور دارم طبـاع وزيـر التربيـة / رئيـس اللجنـة الوطنية السـورية 
لليونسـكو علـى رأس وفـد يضم السـادة:

   - الدكتور عبد الحكيم الحماد/ معاون السيد الوزير

   - الدكتور نضال حسن / أمين اللجنة الوطنية لليونسكو

   -كفاح الحداد / مديرة المركز االقليمي لتنمية الطفولة المبكرة
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   - المثنى خضور / مدير التوجيه

   - الدكتورة سبيت سليمان / مديرة البحوث في وزارة التربية

   - الدكتورة هتون الطواشي / مديرة الصحة المدرسية

   - الدكتورة ناديا الغزولي / مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية

   - غسان شغري / مدير التخطيط والتعاون الدولي

   فـي سلسـلة االجتماعـات االفتراضيـة المشـتركة بيـن اليونسـكو، واليونيسـيف، والبنـك الدولـي، حـول إعـادة فتـح 
المـدارس، والتـي تشـكل جـزءاً مـن تحالـف التعليـم العالمـي للتصـدي لجائحـة كورونـا 19، والتـي عقـدت علـى منصة 

Zoom وفـق اآلتـي:

y  االجتمـاع االفتراضـي األول: يـوم 8 حزيـران 2020 م، حـول " التعلـم فـي زمـن الكورونـا " والجهود لدعـم الحكومات
فـي تعزيـز التعليـم عـن بعد، وتسـهيل إعادة فتح المـدارس، بهدف تقييم تجربة التعليم والتعلـم أثناء إغاق المدارس، 
وتنظيـم اإلجـراءات العاجيـة وبرامـج التعلـم المتسـارعة خـال أزمـة كوفيـد 19، وكذلـك دعم المعلميـن لانتقال 

السـلس مـن التعلـم عن بعـد إلى التعليـم القائم على المدرسـة.

y  النـدوة الحواريـة االفتراضيـة الثانيـة: يـوم 11 حزيـران 2020 م،فـي مجـال "السياسـات المتعلقـة بإعـادة فتـح مـدارس آمـن فـي
المنطقـة العربيـة والشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا"، بهـدف إتاحة الفرصـة لتبادل الخبـرات والتحديـات واإلنجـازات والتعلم من 
بعضهـم البعـض، ودعـم الحكومـات فـي تمكيـن التعلـم عـن بعد وتسـهيل إعادة فتـح المـدارس، والتأكيد علـى اإلجـراءات القطرية 

فـي السـالمة التشـغيلية المبنيـة علـى أسـاس دليـل إجـراءات الحـد مـن تفشـي وبـاء كورونا فـي المدارس.

y  االجتمـاع االفتراضـي الثالـث يـوم 15 حزيـران 2020 م، حـول "الرفاهيـة والحمايـة"، وقـد هـدف هـذا االجتمـاع إلـى
تسـهيل المناقشـة لمعالجـة الشـركاء للمخـاوف المتعلقـة بالدعم النفسـي واالجتماعي، والحماية وممارسـات تعزيز 
الصحـة والتغذيـة المدرسـية، مـع التركيـز على التجارب الوطنيـة، وقدمت رؤية حول تعزيز صحـة األطفال ورفاههم 

فـي المـدارس خـال جائحـة كوفيد 19.

y  االجتمـاع االفتراضـي الرابـع:  يـوم 24 حزيـران 2020 م، حـول "اسـتراتيجيات ضمـان إعـادة فتـح المـدارس بهـدف
الوصـول إلـى األطفـال األكثـر تهميشـاً بمـا فيهـم الفتيـات واألطفـال ذوي اإلعاقـة؛ واألقليـات العرقيـة، واللغويـة، 

والمهاجريـن، والنازحيـن والاجئيـن، لدعمهـم للعـودة إلـى المدرسـة والبقـاء فيهـا.

y  االجتمـاع االفتراضـي الخامـس: يـوم 29 حزيـران 2020 م، حـول "إعـادة فتـح المدارس" بهـدف إجـراء االمتحانات في
ظـل الظـروف الصعبـة وأزمـة كوفيـد– 19، والتأكيد على تطبيـق البروتوكول الصحي، وإجـراءات التعقيم، والتباعد 

االجتماعـي بيـن الطلبة أثنـاء االمتحانات.

y  االجتمـاع االفتراضـي السـادس: يـوم 27 آب 2020 م، حـول "أحـدث دليـل على إعـادة فتح المـدارس" بهدف دعـم الحكومات
فـي تمكيـن التعليـم عـن بعـد، وكيفيـة التعامـل مع الفاقـد التعليمـي الناتج عـن إغالق المـدارس، وكيفية ضمـان إعادة فتـح المدارس 
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الشـامل أيضـاً للمتعلمين األكثر تهميشـاً.

y  االجتمـاع االفتراضـي السـابع: يـوم 7 تشـرين األول 2020 م، حـول "تبـادل الخبـرات فـي إطـار إعـادة فتـح المـدارس
فـي البلـدان الناميـة"، بهـدف التركيـز علـى إعـادة فتـح المـدارس فـي الـدول الناميـة، وإلقـاء نظـرة علـى التحديـات 
واالسـتجابات المختلفـة للحكومـات فـي معالجـة هـذه القضايـا، مـن خـال إجـراء مسـح لـوزارات التربيـة حـول 

االسـتجابات الوطنيـة لــ كوفيـد 19. 

y  االجتمـاع اإللكترونـي الثامـن: يـوم 4 تشـرين الثانـي 2020 م، في مجال السياسـات المتعلقة بإعادة فتـح المدارس بعنوان
"مـاذا تعلمنـا؟ نظـرة عامـة حـول االسـتجابات الوطنيـة لجائحـة كورونا"، هـدف االجتمـاع إلى التركيـز على إعادة 
فتـح المـدارس فـي الـدول الناميـة، وإلقـاء نظـرة علـى التحديـات واالسـتجابات المختلفـة للحكومـات فـي معالجـة 

هـذه القضايا. 

y  االجتمـاع اإللكترونـي التاسـع: يـوم 24 تشـرين الثانـي 2020 م، حـول "تقييـم التعليـم وإعـادة فتـح المـدارس"، بهـدف
تقييـم الطـاب، والفاقـد التعليمـي الحاصـل خـال عودتهـم إلـى المـدارس، شـارك فيـه السـيد الوزيـر.

y  ،"االجتمـاع اإللكترونـي العاشـر: يـوم 16 كانـون األول 2020 م، حـول "التعليـم الهجيـن فـي إطـار إعـادة فتـح المدارس
بهـدف الوصـول وتأثيـر ) فاعليـة ( طرائـق التعليـم الهجيـن، واسـتخدام المنصـات التكنولوجيـة للتعلـم عـن بعـد، 

وغايـات مشـاركة التجـارب مـن الـدول األخـرى التـي تتصـارع مـع قـرارات فتـح أو إغـاق المـدارس.
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الندوة اإللكترونية حول تأثير جائحة كوفيد 19 على تطوير وتدريب موظفي المؤسسات
  في إطار استجابة اليونسكو لجائحة كوفيد19، شاركت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية ممثلةً بالسادة:

   - المهندسة ذكاء غندور )مديرية التعليم المهني والتقني(.

   - المهندس محمد عبد الحميد )مديرية التعليم المهني والتقني(.

   - راوية الحسواني )اللجنة الوطنية لليونسكو(.

  فـي النـدوة اإللكترونيـة المشـتركة بيـن وكاالت)منظمـة العمـل الدوليـة، واليونسـكو، ومجموعة البنـك الدولي( والتي 
عقـدت بتاريـخ 2020/6/10م، مـن أجـل مشـاركة ومناقشـة نتائـج االسـتبانة العالميـة لتأثيـر جائحـة كوفيـد 19،علـى 

تدريـب وتطويـر الموظفيـن والمتدربيـن فـي المؤسسـات والمنظمـات األخرى.

وقـد هدفـت هـذه النـدوة إلـى تسـهيل التعلـم مـن األقـران حـول كيفيـة تعامـل الشـركات والمنظمـات مـع تأثيـر جائحـة 
كوفيـد19، ومشـاركة تجـارب الدولـة/ الشـركة والممارسـات الجيـدة، وتحديـد توصيات السياسـة المشـتركة لمسـاعدة 
الشـركات علـى تعزيـز ممارسـات تطويـر مهاراتهـم، مركـزًة علـى النتائـج التـي توصـل إليهـا فريـق العمـل المشـترك بيـن 
المنظمـات الدوليـة المشـاركة فـي تقديـم المشـورة حـول السياسـات والبرامـج والبحـوث للتعليـم والتدريـب المهنـي 
والتقنـي)IAG-TVET( ، وفـق اإلسـتبانة العالميـة المشـتركة حول "مهارات اسـتجابة المؤسسـات لجائحـة كوفيد 19".

وقد جمعت الندوة عدداً من المعنيين الرئيسيين الذين استهدفتهم االستبانة للتعليق على النتائج، وتبادل الخبرات.

ومن أهم ما تمت مناقشته خالل العرض التقديمي الرئيسي لهذه الندوة، النقاط اآلتية:

y .تأثير جائحة كوفيد19 على التعليم والتدريب المهني والتقني

y .استمرار التعليم والتدريب المهني والتقني في التدريب

y .استمرار اإلصاحات واالستثمارات

y .تسريع حلول التعلم عن بعد ودعم الطلبة

y .دعم المهارات التقنية للمعلمين والمدربين

y .19تقديم المساعدة للطلبة المعرضين لخطر كوفيد

y .استمرار تغطية رواتب العاملين والحماية االجتماعية للمتضررين

ورشة افتراضية بعنوان "التغطية اإلعالمية والتضليل اإلعالمي حول أزمة كوفيد 19 "
   عقـدت وزارة اإلعـام بالتعـاون مـع مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربية في الـدول العربية - بيـروت، واللجنة الوطنية 
السـورية ورشـة افتراضيـة بعنـوان "التغطية اإلعامية والتضليل اإلعامي حول أزمـة كوفيد 19" بتاريخ 2020/6/15م 
بمشـاركة 51 صحفيـاً وصحفيـة مـن وسـائل اإلعام المرئيـة والمكتوبة والمسـموعة وااللكترونية كافـة، وبحضور كل 

من السـادة:
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   - جورج عواد / مسؤول برامج االتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو في بيروت.

   - المدربة روبا الحلو / محاضرة في اإلعام، ومنسقة دراسات النوع االجتماعي، واالتصاالت

       والحراك العالمي والعلوم السياسية في جامعة نوتردام في لبنان.

   - عمار غزالي / مدير اإلعام التنموي في وزارة اإلعام.

   - الدكتور نضال حسن / أمين عام اللجنة الوطنية السورية لليونسكو.

  وهدفـت الورشـة إلـى توفيـر إطـار لاسـتعام، ودروس للمسـاعدة فـي التعامـل مـع بيئـة المعلومـات الغامضـة بشـكل 
متزايـد، والبحـث فـي نشـر "األخبـار المزيفـة" كمصطلـح لتشـويه سـمعة الصحافـة، وتحديـد إطـار بديل يغطـي التضليل 

والمعلومـات المضللـة، والسـيما المعلومـات الخبيثـة والدعايـة العاطفيـة. 

   بدأت الورشـة بكلمة لألسـتاذ جورج عواد، شـكر فيها وزارة اإلعام، واللجنة الوطنية، على الجهود الحثيثة إلنجاح 
هـذه الورشـة، وعلـى التعـاون القائـم بينهـم، وأكـد أن هذا التعاون هو في سـياق الشـراكة القائمة منذ زمـن لدعم اإلعام 
واإلعاميـات واإلعامييـن فـي أعمالهـم اليوميـة؛ ومواكبتهـم للتطـورات المهنيـة، والتقنيـة، واالقتصاديـة واالجتماعيـة، 
وأن الورشـة ضروريـة جـداً لمواكبـة التطـورات الهائلـة التـي تحصل في العالم، ولفسـح المجال لتبـادل اآلراء والخبرات 
فـي ظـل التضليـل اإلعامـي وكيفيـة الحصـول علـى المعلومـات؛ ولذلـك كان البـد لليونسـكو فـي ظـل هـذه التطورات 
والتغيـرات الهائلـة  أن تقـدم النسـخة العربيـة مـن كتيبهـا بعنـوان "الصحافـة، األخبـار المزيفـة، والمعلومـات المضللـة" 
وهـو كتيـب لتعليـم وتدريـب الصحافـة، ويسـتهدف معلمي ومدربي الصحافـة، ولكنه أيضاً ذو أهمية مباشـرة للصحفيين 
ممارسـي المهنـة، وغيرهـم مـن المهتميـن بفهـم المعلومـات المضللـة ومكافحتها، وسـيتم التطرق لهـذا الكتيب في هذه 

الورشـة لاسـتفادة من معلوماته. 

   ثـم قـدم الدكتـور نضـال حسـن / أميـن عـام اللجنة الوطنية السـورية لليونسـكو، كلمة شـكر فيها األسـتاذ جورج عواد 
والزمـاء فـي مكتـب اليونسـكو ممـن سـهلوا تنظيـم هـذا النشـاط؛ وشـكر مـن خالهـم سـعادة الدكتـور حمـد بن سـيف 
الهمامـي / مديـر مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة في الدول العربية، علـى اهتمامه بتنظيم هذه الورشـة مع اإلعاميين 
فـي وزارة اإلعـام، ونقـل تحيـات معالـي األسـتاذ عمـاد موفـق العـزب /وزيـر التربيـة - رئيـس اللجنـة الوطنيـة السـورية 
لليونسـكو لجميـع المشـاركين والمنظميـن مثمنـاً جهـود مكتـب اليونسـكو فـي هـذا المجـال، ومؤكـداً حـرص اللجنـة 

الوطنيـة المسـتمر علـى التعـاون مـع اليونسـكو، واالسـتفادة مـن خبراتها فـي مجاالت االختصـاص كافة.

  كمـا شـكر معالـي وزيـر اإلعـام /األسـتاذ عمـاد سـارة، ومديـر اإلعـام التنمـوي /األسـتاذ عمـار غزالـي وجميـع 
المشـاركين، وأكـد أن موضـوع الورشـة هـام والعنـوان قيـم جـداً، ومـا بيـن الشـفافية والمصداقيـة مـن جهـة، والتضليـل 
والتزويـر مـن جهـة أخـرى تنعكـس صـور الصـراع األولـي بين الخير والشـر، وبيّـن بأن هذه الورشـة سـتقدم قيمة مضافة 

للمشـاركين، وسـتكون فرصـة لاسـتفادة مـن األفـكار والمناقشـات فـي تطويـر األداء المهنـي.

   واختتـم منوهـاً بأننـا اليـوم نحـن أحـوج مـا نكـون لتمكيـن الصحفييـن السـوريين والمختصيـن مـن كشـف أسـاليب 
وأدوات التضليـل والتزويـر؛ وامتـاك القـدرة والمهـارة علـى مواجهـة التحديـات فـي هـذا المجـال، وبالتالـي تقديـم 
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الرسـائل بالمصداقيـة التـي ينتظرهـا المتلقـي، وعلـى قاعـدة احترامه واحترام تفكيره وعقله، والسـيما أن السـوريين عانوا 
كثيـراً مـن هـذه األسـاليب، والممارسـات الخاطئـة فـي أتـون الحـرب الظالمـة التـي تعرض لهـا بلدنا الحبيـب على مدى 

السـنوات التسـع الماضيـة.

   واسـتندت المدربـة روبـا الحلـو خـال الجلسـة علـى مجموعة مـن أمثلة توضيحية ذات صلة بجائحـة كوفيد 19 على 
الصعيديـن الوطنـي والعالمـي؛ وكان من أهم المحـاور التي طرحتها:

اضطـراب المعلومـات: تـم شـرح مصطلحـي "المعلومـات الخاطئة و التضليل" حيـث يخلط الكثير بينهـم، فالمصطلح . 1
األول معلومـات مغلوطـة يعتقـد الشـخص الـذي ينشـرها بأنهـا صحيحـة. أمـا التضليـل فهـو يعتمـد علـى معلومـات 
خاطئـة يعلـم الشـخص الـذي يقـوم بنشـرها بأنهـا خاطئـة، فهـي كذب متعمـد مقصود من قبـل جهات فاعلـة مؤذية، 

تسـتهدف عـن سـبق وإصـرار أشـخاصاً بعينهم بهدف تشـويه سـمعتهم. 

أشكال اضطراب المعلومات: وهي سبعة أشكال:. 2

y  .)الهجاء والمحاكاة الساخرة )ال يوجد نية لألذى ولكن ليس الجميع قادراً على التمييز

y .الربط الكاذب: عندما ال تدعم الصور الشروحات كما العناوين المحتوى

y  .المحتوى المضلل: استخدام مضلل للمعلومات لتأخير قضية

y  .السياق الخاطىء: مشاركة محتوى حقيقي ضمن سياق كاذب

y  .المحتوى االنتحالي: انتحال هويات مصادر حقيقية

y  .التاعب بالمحتوى: التاعب بالصور للخداع

y .المحتوى الملفق: محتوى غير صحيح ومزور لألذية والخداع

وقدمت المدربة أمثلة توضيحية عن كل شكل من أشكال اضطراب المعلومات وهي:

مراحل اضطراب المعلومات: هناك حاجة إلى التفكير في المراحل الثالث المختلفة من اضطراب المعلومات. 3

)اإلنشاء، اإلنتاج، التوزيع( إلى جانب عناصرها، ألن العنصر الذي ينشئ المحتوى غالباً ما يكون غير منتجه وناشره.

مهارات البحث عبر التربية اإلعالمية والمعلوماتية: . 4

   يجـب أن تعمـل التربيـة اإلعاميـة والمعلوماتيـة علـى تمكيـن الصحفييـن واألفـراد مـن تطويـر فهـم عميـق لهويتهـم 
الخاصـة؛ ولفهـم األخبـار كمقدمة الكتشـاف اضطراب المعلومات في الرسـائل الواضحة، والخفيـة، ومكافحة التضليل 

والمعلومـات الخاطئـة عبر:
y .)...التحقق من المصدر )موقع رسمي، تواصل اجتماعي، مدونة

y .التحقق من الكاتب

y .التحقق من الفيديو أو الصورة
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y  .التحقق من المحتوى

  ولـكل مـا سـبق طريقـة مختلفـة للبحـث، وأداة جديـدة، والحـس السـليم والتـروي مـا يكونـا غالبـاً أفضـل مـن التقنيات 
دائمـة التطور. 

كما أن هناك ثالث عمليات لمساعدة الصحفيين للتحقق من المحتوى عبر اإلنترنت وهي:

الثقة بالمصدر، الثقة بالكاتب)ة(، الثقة بالمحتوى. 

    وأكـدت المدربـة علـى أهميـة اكتسـاب المهارات الازمة للتربية اإلعامية بأشـكالها المتنوعة، والمهارات المتضمنة 
مهـارات التفكيـر النقـدي لفهـم الصحافـة بمختلـف أصنافهـا، وفـي الوقـت نفسـه اكتشـاف كل مـن الصحافـة المعيبـة، 
واألخبـار المضللـة فـي وسـائل اإلعـام المختلفـة، وتدريـب الصحفييـن لتطويـر شـكوك صحيـة تجاه جميـع المعلومات 
التـي يسـتهلكونها؛ وتقييـم صحة التقارير، والمشـاركات، والمنشـورات، والصور، ومقاطع الفيديـو، والمقاطع الصوتية، 

والرسـوم البيانية، واإلحصاءات ضمن السـياقات المناسـبة. 

األسباب الهيكلية الضطراب المعلومات الذي يؤثر على صناعة األخبار:. 5

y  .انهيار نماذج األعمال التقليدية

y  .التحول الرقمي لغرف األخبار ورواية األخبار

y .)كيفية انتشار التضليل سريعاً في النظام الجديد لألخبار)بروز دور الجمهور، ظهور وسائل التواصل االجتماعي

  وفـي نهايـة الورشـة تـم طـرح مجموعـة من التسـاؤالت والمناقشـات تتعلـق بكيفية التعاطي مـع األخبـار المتعلقة بأزمة 
كوفيـد 19 علـى الصعيـد الوطنـي والعالمـي، ودور اإلعامييـن فـي صناعـة برامـج لتثقيـف المواطن العـادي، وليس فقط 
الصحفـي علـى كيفيـة معرفـة قـراءة األخبـار؛ إذا كان الخبـر يخـص الشـأن الداخلـي، أو المحلـي، أو االقتصـادي، أو 
السياسـي، وذلـك لمحاربـة الشـائعات واألخبـار المضللة، وتوعية المواطـن لعدم االنجرار وراء الشـائعات، والتحقق من 
مصدرهـا. واقتـرح أحـد المشـاركين إدخـال مـادة حـول التربيـة اإلعاميـة فـي المناهـج الدراسـية؛ لتربية جيـل واٍع قادر 

علـى التعاطـي مـع المعلومـات واألخبار. 

   وانتهت الورشة بتأكيد أهميتها وأهمية مخرجاتها وضرورة تنظيمها ميدانياً في سورية وفي أكثر من محافظة.

االجتماع اإللكتروني اإلقليمي حول " مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا "
  في إطار االستجابة لجائحة كورونا، شاركت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسادة: 

   - الدكتور عبد الحكيم الحماد / معاون السيد وزير التربية

   - الدكتور ياسر نوح / مدير المعلوماتية 

   - األستاذ المثنى خضور / مدير التوجيه 

  فـي االجتمـاع اإللكترونـي اإلقليمـي، الـذي نظمـه مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة في الـدول العربيـة -  بيروت، 
بالتعـاون مـع المركـز اإلقليمـي للتخطيـط التربـوي، حـول "مسـتقبل التعليـم بعـد جائحـة كورونـا "، يـوم الثاثـاء 16 
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اللقاء االفتراضي اإلقليمي من أجل إطالق تقرير األمم المتحدة
عن تنمية الموارد المائية لعام 2020 م في المنطقة العربية

حزيـران 2020م، لمناقشـة الجهـود العالميـة لحـاالت الطـوارئ، والغـرض مـن التعليـم وتنظيمـه فـي عالـم متغيـر، وال 
سـيما بعـد جائحـة كورونـا، ولتوفيـر الدعـم المسـتمر للتعليـم فـي الـدول العربيـة بعـد هـذه الجائحـة.

    واسـتند االجتمـاع المذكـور إلـى نـدوة " إعـادة التفكيـر فـي التعليـم " التـي عقـدت فـي شـرم الشـيخ، فـي مصـر عـام 
2017م، مـن خـال إعـادة تأكيـد إعـان القاهرة عام 2016م، إلعادة التفكير في التعليم، حيث شـكلت هذه المناقشـة 

جـزءاً مـن مبـادرة مسـتقبل التربيـة والتعليـم، التي أطلقتها اليونسـكو في أيلـول 2019م.

 وهدفت المناقشة إلى:
y .النظر في تأثير جائحة كورونا على استمرار التعليم في المنطقة العربية
y .استعراض التحديات الماثلة أمام تنفيذ عمليات االستجابة الوطنية للتعليم عن بعد
y .استخاص الدروس المستفادة من أزمة كورونا إلنشاء سيناريوهات لمستقبل التعليم

   وشـكل هـذا االجتمـاع منصـة موسـعة لتبـادل الـدروس المسـتفادة، حيث تم عـرض وجهات نظر المفكريـن التربويين 
الدولييـن المتعلقـة بمسـتقبل التعليم خال جائحـة كورونا وبعدها.

شاركت الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسيدين:

   - المهندس جهاد كنعان /أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي - وزارة 

      الموارد المائية

   - الدكتور نضال حسن / أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو

   فـي اللقـاء االفتراضـي اإلقليمـي مـن أجـل إطـاق تقريـر األمـم المتحـدة عـن تنميـة المـوارد المائيـة لعـام 2020م فـي 
العربية. المنطقـة 

     وقـد نظـم هـذا اللقـاء مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للعلوم في الـدول العربية )القاهرة( يوم 2020/6/17م، بالتنسـيق 
مـع مكاتـب اليونسـكو اإلقليميـة الميدانيـة فـي المنطقـة العربيـة )بيروت، بغـداد، الدوحـة، الخرطوم، الربـاط، ورام اهلل(، 
وبالتعـاون مـع لجنـة األمـم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسـيا )اإلسـكوا(، وبمشـاركة خبـراء عرب في مجال 
تغيـر المنـاخ، وشـركاء مـن اليونسـكو واإلسـكوا، ومـن الوسـط األكاديمـي المعنـي، فضـاً عـن أعضـاء أسـرة اليونسـكو 

للميـاه فـي المنطقـة، واللجـان الوطنيـة لليونسـكو وللبرنامـج الهيدرولوجـي الدولي في المنطقـة العربية.

   وقـد تضمـن اللقـاء عرضـاً للمحـاور الرئيسـية لتقريـر األمـم المتحـدة عـن تنميـة الموارد المائيـة لعـام 2020م، ونتائج 
وتوصيـات السياسـة العالميـة لهـذا التقريـر، كمـا قدمـت اإلسـكوا عرضـاً حـول التحديـات التـي تواجـه الـدول العربيـة 
نتيجـة لتغيـر المناخ،واألنشـطة الرئيسـية لمواجهـة هـذه التحديـات علـى النحـو الـذي حددتـه المبـادرة اإلقليميـة لألمـم 
المتحـدة، وجامعـة الـدول العربيـة، لتقييـم أثـر تغيـر المناخ علـى الموارد المائيـة، وقابليـة التأثر االجتماعـي واالقتصادي 

فـي المنطقـة العربيـة. وقدمـت اليونيسـيف تعليقـات عـن هـذا العـرض وتبـع ذلـك نقـاش مفتـوح بين المشـاركين.
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والجديـر بالذكـر أن تقريـر األمـم المتحـدة العالمـي حول تنميـة الموارد المائية هـو مراجعة موثوقة لمـوارد المياه العذبة 
فـي العالـم؛ مـع التركيـز علـى أحـد قضايـا الميـاه االسـتراتيجية المختلفـة فـي كل عـام، وذلـك لتقديم أفضل الممارسـات 
مـن جميـع أنحـاء العالـم، مرفقـة بتحليـات متعمقـة لتزويـد صانعـي السياسـات، ومتخـذي القـرار، بـاألدوات الازمـة 
لتيسـير اتخـاذ قـرارات مسـتنيرة لـإلدارة المسـتدامة لمياهنـا. كمـا تشـكل سلسـلة إصـدارات التقريـر آليـة لإلبـاغ عـن 
التغييـرات فـي اسـتخدام / إدارة مـوارد الميـاه، والتقـدم نحـو تحقيـق األهـداف الدوليـة، والسـيما تلـك المذكـورة فـي 

خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 2030م.

   وسـتقوم اليونسـكو بالتنسـيق مـع برنامـج اليونسـكو العالمـي لتقييـم الميـاه بنشـر هـذا التقريـر، الـذي يعكـس مجهوداً 
مشـتركاً لمـا يزيـد عـن 70 هيئـة، ووكالـة مـن وكاالت األمـم المتحـدة التـي تشـكل منظومـة األمـم المتحـدة للمياه.

ندوة عبر اإلنترنت لتبادل المعرفة بين البلدان العربية بشأن
برامج التعليم عن بعد باستخدام التلفاز والراديو

شاركت الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسادة:

  - الدكتور خليل عجمي / رئيس الجامعة االفتراضية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/.

   - الدكتور رياض طيفور / معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطاب/

   فـي نـدوة عبـر االنترنـت يـوم 2020/7/21م، قـام بتنظيمهـا مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة في الـدول العربية – 
بيـروت، بالتعـاون مـع قسـم السياسـات ونظـم التعلـم مـدى الحيـاة فـي اليونسـكو باريس، واتحـاد اإلذاعـات األوروبية، 
واتحـاد إذاعـات الـدول العربيـة، وذلـك لتبـادل الخبـرات بيـن البلـدان العربيـة بشـأن برامـج التعليـم عـن بعـد باسـتخدام 
التلفـاز والراديـو، بهـدف تيسـير تبـادل المعرفـة، والممارسـات الجيـدة فـي تطويـر المـواد التعليميـة السـمعية والبصريـة، 
والتطـرق إلـى التحديـات والفـرص في اسـتخدام التلفاز والراديـو للتعليم عن بعد، وتعزيز التعـاون بين مطوري المحتوى 

التربـوي والخبـراء فـي مجال المـواد السـمعية والبصرية.

ومن أهم المحاور التي غطتها الندوة:

y  اإلشـكاليات المتعلقـة بالتعليـم عـن بعـد مـن خـال التلفـاز والراديـو: كيـف يمكـن تطوير البرامـج التعليمية السـمعية
والبصريـة وتنفيذهـا؟ مـا هـي القـدرات الازمة؟ مـا هو دور المعلميـن، واألخصائيين اإلعاميين والسـلطات المعنية 
بالتعليـم فـي دعـم التعليـم القائـم علـى التلفـاز والراديـو؟ ما هـي التحديات التي ينبغـي تجاوزها؟ ما هـي نتائج التعلم 

المتوقعـة، وكيـف يمكن قياسـها ورصدها؟.

y  :اسـتخدام التلفاز/اإلذاعـة فـي إطـار اسـتمرارية التعليـم عن بعد خال جائحـة كورونا مع التركيز علـى الدول العربية
حيـث أجـرت اليونسـكو دراسـة عـن الـدول التـي تسـتخدم التلفاز/اإلذاعـة كوسـيلة للدراسـة عـن بعـد، وأظهـرت 
الدراسـة أن 92 دولـة لديهـا برامـج تعليميـة تلفزيونيـة أو إذاعيـة، و10% منهـا فـي الـدول العربيـة، كمـا تبيـن نتائـج 

الدراسـة أن 11 دولـة عربيـة مـن أصـل 13 تسـتخدم التلفـاز، و3 دول فقـط تسـتخدم اإلذاعـة". 
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y  مناقشـة الـدروس المسـتفادة مـن التعليـم عبـر التلفاز/اإلذاعـة وأهمهـا: التعـاون بيـن جميع الشـركاء، أهميـة االبتكار
لجـذب الطلبـة، مثـاً عبـر اسـتضافة مشـاهير ومؤثريـن يجذبـون الطلبـة لانضمـام أو مشـاهدة هـذه البرامـج، العمـل 

علـى تحسـين المـوارد المتواجـدة، وتطويـر البرامـج التعليميـة عـن بعـد حتـى بعـد انتهـاء األزمة.

y  واقـع التعليـم عـن بعـد فـي المنطقـة العربيـة خـال جائحـة كورونا؛ حيـث يعّد اسـتخدام البـّث اإلذاعـي والتلفزيوني
كحـّل للتعلّـم عـن بعـد، طريقـة قوية لسـّد الفجـوة الرقميّة في قطاع التعليـم، والوصول إلى المتعلّمين األكثر تهميشـاً 
فـي الـدول العربيـة، وفـق دراسـة أجرتهـا اليونسـكو حـول "أثـر التعليـم عـن بعـد فـي العالـم العربـي"، أتى فيهـا البّث 
التلفزيونـي واإلذاعـي )الراديـو( فـي المرتبـة الثانيـة، كوسـيلة لضمان وصـول المـواد التعليميّة خال جائحـة كورونا.

y  توصيـات لتحسـين جـودة التعليـم عبـر التلفـاز والراديـو ومنهـا: ضمـان جـودة البرامـج التعليميـة، تحفيـز المتعلّميـن
وخاصـة الصغـار منهـم، تخصيـص برامـج تعلّميـة لمهـارات الحيـاة ولدعـم األطفـال واألسـر عاطفيـاً واجتماعيـاً، 

اعتمـاد مختلـف أنمـاط البـث المباشـر والمسـّجل، تطويـر شـراكات مـع قطـاع االتصـاالت.

y .أهمية بناء الشراكات الهادفة بين القطاعين الخاص والعام لضمان جودة التعليم عن بُعد

y .عروض لتجارب عربية في مجال التعليم عن بعد عبر اإلذاعة والتلفاز

   وقـد اختُتمـت النـدوة بماحظـات للسـيدين: الدكتـور حجـازي ابراهيـم إدريس/أخصائـي برامج التعليم األساسـي في 
مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة فـي الـدول العربيـة فـي بيروت، وغوانغ شـول تشـانغ / مدير قسـم السياسـات ونظم 
التعلـم مـدى الحيـاة فـي مقـّر اليونسـكو فـي باريـس، أشـادا فيهـا بالجهـود التـي بذلتهـا الـدول العربيـة لضمـان اسـتمرار 
التعليـم وجودتـه، وشـّددا علـى دور الشـراكات بيـن القطاعيـن العـام والخاص، مشـيرين إلى قصـة النجاح التـي مثلها في 

هـذا الصـدد التحالـف العالمـي للتعليـم الـذي أطلقتـه اليونسـكو مـع بداية أزمـة كورونا.

مشاورة إقليمية عبر اإلنترنت حول مسودة نص توصيات أخالقيات الذكاء الصنعي
شاركت الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسادة:

    - الدكتور أحمد ياغي/رئيس مكتب العاقات العلمية في الهيئة العامة لاستشعار عن بعد

    - الدكتور عمار جوخدار/أستاذ في قسم الذكاء الصنعي بكلية المعلوماتية في جامعة دمشق/وزارة

       التعليم العالي والبحث العلمي.

   - غيداء الربداوي/المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا/

  فـي مشـاورة إقليميـة عبـر اإلنترنـت يومـي 10-2020/8/11م، لمناقشـة مسـودة نـص توصيـات أخاقيـات الـذكاء 
الصنعـي، التـي تـم إعدادهـا مـن قبـل فريـق الخبـراء المختـص المعيّـن مـن قبـل معالـي المديـرة العامـة لليونسـكو، وقـد 
نظمـت اليونسـكو هـذه المشـاورة بالتعـاون مـع وزارة االتصـاالت والمعلومات فـي جمهورية مصر العربية، وبمشـاركة 
/60/ مختصـاً مـن صنـاع القـرار، وخبـراء وعلمـاء وأكاديمييـن فـي مجـاالت العلوم الطبيعيـة واالجتماعيـة، وأعضاء من 
القطـاع الخـاص، والمجتمـع األهلـي يعملـون فـي مجـال الـذكاء االصطناعي، ومـن المهتميـن بتأثير الـذكاء االصطناعي 

على الشـباب والنسـاء.
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   وهدفـت هـذه المشـاورة إلـى إتاحـة الفرصـة لمشـاركة وتبادل الخبرات فـي معالجة القضايا األخاقيـة للذكاء الصنعي 
فـي المنطقـة العربيـة؛ وتقديـم اآلراء والمقترحات بشـأن وثيقة مسـودة نص توصيات أخاقيـات الذكاء الصنعي.

  ومن أهم النقاط والتوصيات التي تم تأكيد ضرورتها في هذه المشاورة:

y .للوثيقة /glossary/ إضافة مسرد للمصطلحات

y  اإلشـارة إلـى أن بعـض الوثائـق ذات الصلـة )مثـل وثيقـة أخاقيـات هندسـة البرمجيـات، واإلعـان العالمـي لحقـوق
اإلنسـان( هـي جـزء ال يتجـزأ مـن هـذه الوثيقة.

y .)تعديل بعض التعريفات )مثل تعريف كرامة اإلنسان الوارد في الوثيقة

y  التـي تسـتخدم فـي نظـم التعلـم اآللـي، بحيـث Datasets التفريـق بيـن أنظمـة الـذكاء الصنعـي، ومجموعـة البيانـات
يجـري التعامـل مـع كل منهمـا علـى نحـو مسـتقل عنـد النظـر فـي الخصوصيـة، والحمايـة وغيـر ذلـك.

y  االسـتعاضة عـن قابليـة تعقـب أنظمـة الـذكاء االصطناعـي، بقابليـة شـرحها نظـراً لصعوبـة التعقـب تقنيـاً فـي مثل هذه
األنظمة.

y  توفيـر االتصـال باإلنترنـت فـي جميع الدول السـيما النامية، عند اإلشـارة إلـى تعزيز التعليم والتثقيف والتوعية بشـأن
أخاقيـات الذكاء االصطناعي.

y  توفيـر الدعـم المالـي والقانونـي والتقنـي، ودعـم بنـاء القـدرات فـي الـدول الناميـة، لتتمكـن هـذه الـدول مـن ضمـان
المسـاءلة والمسـؤولية والخصوصيـة فـي أطرهـا القانونيـة.

y  حمايـة البيانـات التـي تجمعهـا أنظمـة الـذكاء االصطناعـي، وضمـان خصوصيتهـا علـى غـرار قوانيـن حمايـة بيانـات
المواطنيـن فـي الـدول األوربية.

y .عدم استخدام البيانات التي تجمعها أنظمة الذكاء االصطناعي ألغراض التجسس، أو انتهاك الحريات

y .احترام المؤسسات البحثية والعلمية للمصداقية واألمانة العلمية عند نشر أبحاثها العلمية

y .استقالية الجهات التي تعمل على التقييم والتحقيق في حال تسببت أنظمة الذكاء االصطناعي بأضرار

   وسـيتم تحديـث نـص مشـروع التوصيـة بنـاءً علـى هـذه الماحظات والمقترحات، وسـيقدم مشـروع التوصيـة النهائي 
إلـى الـدول األعضـاء العتمـاده خـال أعمال الدورة الواحدة واألربعين للمؤتمر العام لليونسـكو التي سـتعقد في تشـرين 
الثانـي مـن العـام 2021م، وفـي حـال تـم اعتمـاد هـذه التوصيـة سـيطلب من جميـع الدول األعضـاء تقديم تقاريـر دورية 

كل أربـع سـنوات، لتوضيـح اإلجـراءات التـي تبنتها لتفعيل هـذه التوصية.
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برنامج تدريبي إقليمي تحت عنوان "شباب عربي ضد
 التمييز والوصم في زمن كوفيد 19 "

   شـاركت الجمهوريـة العربيـة السـورية بمجموعـة مـن طابهـا وطالباتها فـي البرنامج التدريبي اإلقليمـي عبر اإلنترنت، 
الـذي نظمـه مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للعلـوم فـي الـدول العربيـة بالقاهـرة خال الفتـرة 14 آب إلـى 6 أيلول 2020 
تحـت عنـوان "شـباب عربـي ضـد التمييـز والوصـم في زمن كوفيـد19"، إلى جانـب 66 طالباً وطالبة مـن مختلف دول 

الوطـن العربي.

الوصـم والتمييـز  للتعـرف علـى مظاهـر  لتطويـر قدراتهـم  إلـى 30 عامـاً،  البرنامـج األعمـار مـن 15     واسـتهدف 
االجتماعـي، التـي شـهدت ازديـاداً ملحوظـاً مـع أزمـة كوفيـد19، فضـاً عـن تعلـم سـبل مناهضتهـا مـن خـال مبادرات 

اجتماعيـة بنـاءة.

   وجـرى تدريـب فئـة المراهقيـن علـى مـدار أسـبوع؛ بواقـع أربـع بجلسـات تفاعليـة، وفئـة الشـباب علـى مـدار أربعـة 
أسـابيع؛ بواقـع /12/ جلسـة تفاعليـة، مـدة كل جلسـة ثـاث سـاعات، كمـا وفـر هـذا التدريب عـدداً من سـاعات التعلم 

للفئتين. الذاتـي 

   وضمـت وزارة التربيـة فـي البرنامـج التدريبـي خمسـة طـاب وطالبـات؛ مـن الفئـة العمريـة )15 إلـى 18 عامـاً( وهـم: 
عريـن راضـي، أحمـد قـدورة، عبـد الرحمـن عتابـا، غيـث الحو، مايا عيسـى. 

   وقـد أعربـوا عـن سـعادتهم بالمشـاركة فـي هـذا البرنامـج، مؤكديـن أنـه كان ثريـاً بالمعلومـات المهمـة التـي أضافـت 
إليهـم الكثيـر لمواجهـة مشـكلة التمييـز والوصـم فـي زمـن كوفيـد19.

   وسـعى البرنامـج إلـى تحقيـق جملـة مـن األهـداف، منها: تطوير فهم الشـباب ألسـباب الوصم والتمييـز وآثارها الضارة 
فرديـاً ومجتمعيـاً، مـع التركيـز علـى التمييـز الناتـج عـن جائحـة فيـروس كورونا المسـتجد، ورفـع مسـتوى الوعي بطرق 
تفشـي ظاهرة التمييز عبر وسـائل اإلعام والخطابات والصور السـلبية المنشـورة على وسـائل التواصل االجتماعي التي 
تعـزز النمطيـة؛ إلـى جانـب تشـجيع الشـباب ليصبحـوا عناصـر فاعلـة وإيجابيـة فـي مجتمعاتهـم، مـن خـال العمـل علـى 

إنتـاج أفـكار مشـاريع فرديـة وجماعيـة لمناهضـة التمييز بجميع أشـكاله فـي مجتمعاتهم.
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المشاورة االفتراضية التمهيدية لتعزيز الوعي بأهمية دور المياه
 في مكافحة فيروس كورونا المستجد 19

   شاركت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسادة:

   - الدكتور نضال حسن / أمين اللجنة الوطنية لليونسكو/

   - الدكتور عمر أبو عون / الموجه األول لمادة العلوم/

   - غيداء نزهة / منسقة مادة العلوم في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية/

  فـي المشـاورة االفتراضيـة التمهيديـة لتعزيـز الوعـي بأهميـة دور المياه في مكافحـة فيروس كورونا المسـتجد19، التي 
نظمهـا مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للعلـوم فـي الدول العربيـة – القاهرة، يـوم األربعـاء 2020/8/19م، وذلك في إطار 
تنفيـذ خطـط البرنامـج الهيدرولوجـي الدولـي فـي المنطقة العربيـة، ودعم تطوير أنشـطة تفاعلية ال منهجيـة )غير نظامية( 
مـن خـال دليـل للمعلميـن، تسـتهدف فئتيـن مـن طـاب المـدارس فـي المنطقـة العربيـة )الفئـة األولـى: طـاب تتـراوح 
أعمارهـم بيـن 8-12 سـنة "مـن الصـف الثانـي وحتـى السـادس"، والفئـة الثانيـة: طـاب تتـراوح أعمارهـم بيـن 13-
18 سـنة "مـن الصـف السـابع وحتـى الثانـي عشـر(، بحيـث تكـون جاهـزة للتطبيق مـع بداية العـام الدراسـي )2020-
2021( لـكل مـن هاتيـن الفئتيـن بهـدف تعزيـز السـلوكيات الصحيـة للطلبـة، وتمكينهـم مـن التصـدي لخطـر االنتشـار 

السـريع لفيـروس كورونـا المسـتجد  )كوفيد(19.

   إن هـذه األنشـطة تؤكـد علـى دور الميـاه فـي حياتنـا، وضـرورة الحفـاظ عليهـا، وترشـيد اسـتهاكنا لهـا لنحقـق 
مايعـرف باألمـن المائـي لنـا ولألجيـال القادمـة؛ وتقـدم للطلبـة العديـد مـن الطـرق التـي يمكـن مـن خالهـا الوقايـة مـن 
اإلصابـة بفيـروس كورونـا المسـتجد؛ وأن تجعـل الطالـب شـريكاً في عملية نقـل المعارف، والخبـرات للمجتمع خارج 

المدرسـة،  وهـو مايحقـق أهـداف عمليـة التعليـم مـن أجـل التنميـة المسـتدامة.
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من أهم المحاور التي تمت مناقشتها في هذه المشاورة:

دليـل المعلميـن )دور المـاء فـي مكافحـة فيـروس كورونـا – كوفيـد 19( للمراحـل العمريـة مـن )18-6 سـنة( الـذي 
: يتضمن

y  األهـداف اإلجرائيـة ألنشـطة المرحلـة األولـى والثانيـة والثالثـة مـن مشـروع التعليـم والمياه، ومقترحـات وخطوات
تنفيذهـا، والمهـارات األساسـية المكتسـبة من خـال تنفيذها.

y  ،19عـرض هيـكل األنشـطة الـذي يحتـوي علـى 8 أنشـطة عـن المـاء ودوره فـي مكافحـة فيـروس كورونـا كوفيـد
مقسـمة إلـى مجموعتيـن :المجموعـة األولـى للطلبـة فـي المراحـل العمرية مـن 6 الى 12 عامـاً، والمجموعـة الثانية 

للطلبـة فـي المراحـل العمريـة مـن 13 الـى 18 عامـاً.

y  عـرض حلقتـي نقـاش: األولـى بعنـوان: "المياه واالسـتدامة"، والثانيـة بعنوان "التحديـات الجديـدة لألجيال-الحالية
والقادمـة المرتبطـة بالمـاء خاصـة بعـد انتشـار فيروس كورونا المسـتجد.

y    :عرض ملحقات )للمعلمين والطاب وأولياء األمور( لاطاع عليها

       - مصادرإلكترونية تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

       - ملصقات تتضمن إرشادات توعوية حول كيفية الوقاية من كوفيد 19.

   وقـدم المشـاركون السـوريون مداخـالت أكـدوا خاللهـا:أن التربيـة عمليـة منظمـة ومقصـودة ومنهجيـة تهـدف إلـى إحـداث 
تغيـرات إيجابيـة فـي سـلوك المتعلـم، وهذا يتطلب مـن المعلم جهداً تربويـاً وفكرياً يتناول شـخصية المتعلم بهدف إنماء 
الفكـر، وتهذيـب الوجـدان، وأن  للمعلـم دوراً كبيـراً فـي تنفيـذ األنشـطة فهـو مرشـد وميسـر وناصـح للعمليـة التربويـة، 
منوهيـن بأهميـة إدخـال مفاهيـم التربيـة الصحيـة فـي مجـال األوبئـة وهـي: الدمـج متعـدد الفـروع وهـو المتبع فـي وزارة 

التربيـة السـورية، منـه دمـج الوحدات الدراسـية، والدمج المسـتقل.
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واقترحوا النقاط اآلتية:

y .إعطاء أهمية للهواء ألن الهواء ناقل رئيسي للفيروس وليس فقط الماء

y .تضمين خرائط المفاهيم في المناهج الدراسية 

y .ًعرض الدليل على المختصين اللغويين لتدقيقه لغويا

y  إجـراء ورشـات عمـل حـول الدليـل للموجهين المختصين، والمدرسـين، والمعلمين، مـدة كل دورة ثاثة أيام وتضم
ثاثة أشـخاص مـن كل محافظة.

y .تأكيد إصدار الملصقات والمطويات وتعميمها على المدارس

y   :إضافة بعض المفاهيم والمعلومات للطلبة من )13 - 18( سنة منها

- هناك فيروسات تاجية تنتشر بين البشر بانتظام كل عام تقريباً تتسبب بالزكام ونزالت البرد.

- إن عمـل المـاء والصابـون الدافـىء هـو إذابـة الدسـم المغلفـة للفيـروس فـا يتمكـن مـن اختـراق جلد اإلنسـان، 
وأن كثـرة تدليـك األيـدي بالمـاء والصابـون تعطـل الروابـط الكيميائيـة التي تسـمح للفيروس بااللتصاق باألسـطح 

ومنهـا اليـدان، وأن الرغـوة الناتجـة عـن المـاء والصابـون ضروريـة للتخلص مـن الفيروسـات وقتلها. 

   وبـدوره قـدم أميـن اللجنـة الوطنيـة الدكتـور نضـال حسـن مداخلـة شـكر فيهـا الخبـراء في مكتـب اليونسـكو اإلقليمي 
للعلـوم القائميـن علـى هـذه المشـاورة النوعيـة والمنهجيـة العلميـة المتبعـة فـي التقديـم والعـروض والقيمـة المضافة لهذا 
الدليـل التخصصـي الـذي يمكـن أن يحـدث تغيـرات إيجابيـة في سـلوك المتعلميـن والمتلقيـن؛ ونـوه أن وزارة التربية في 
الجمهوريـة العربيـة السـورية عملـت علـى تضميـن المفاهيـم الصحيـة المتعلقـة بفيـروس كوفيـد 19 فـي مناهـج الصفين 

التاسـع والثالـث الثانـوي العلمـي فـي مادة علـم األحياء.

   وإن الجمهورية العربية السـورية تطبق اإلجراءات االحترازية، ويلتزم مواطنوها بالقواعد والشـروط الصحية المناسـبة، 
وتسـعى حكومتنـا بـكل اإلمكانـات المتاحـة لمواجهـة خطـر تفشـي وانتشـار هذا الوبـاء، لكنهـا تواجه صعوبـات كبيرة 
متعلقـة بتأميـن الغـذاء والـدواء والمعقمـات والمـواد األساسـية والتجهيـزات الطبية، والمشـتقات النفطية بسـبب الحصار 
الجائـر والعقوبـات المفروضـة بحـق سـورية والسـوريين، كمـا أشـار إلـى ممارسـات االحتـال التركـي، ومحاوالتـه 
المسـتمرة لقطـع ميـاه نهـر الفـرات وسـرقة النفـط السـوري مخالفـة بذلك قواعـد القانـون الدولي، ونصـوص االتفاقيات 
الدوليـة، وشـرعة حقـوق اإلنسـان، وإننا نناشـد كسـوريين- من خـال هذه المنصة اليونسـكو، وجميع الـدول األعضاء 
بـذل الجهـود والمسـاعدة الممكنـة لوضـع حـد لهـذه اإلجـراءات القسـرية والتعسـفية ورفـع العقوبـات المفروضـة بحق 
سـورية وشـعبها؛ وبالشـكل الـذي يتيـح المجـال أمـام مؤسسـاتها الوطنيـة للقيـام بالمهـام التي تمكنهـا من حمايـة أبنائها؛ 

وتأميـن الرعايـة الصحيـة واالجتماعيـة والتعليميـة الازمـة لهم حاضراً ومسـتقباً.

إرسـال ماحظاتهـم  المشـاركين  أهميتهـا، وأهميـة مخرجاتهـا، والطلـب مـن  بتأكيـد  المشـاورة     واختتمـت هـذه 
ومقترحاتهـم بمـا تـم تداولـه فيهـا، وذلـك لتطويـر األنشـطة المقترحة لتحقق أقصـى اسـتفادة ممكنة، وتفعيلهـا وتنفيذها 
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مـع بدايـة العـام الدراسـي 2021/2020م، ليتـم االسـتفادة منهـا بشـكل واسـع في الـدول العربيـة، ولتصل هذه الرسـالة 
إلـى غالبيـة فئـات مجتمعاتنـا العربيـة.

   وتباعـاً لهـذه المشـاروة وألهميتهـا، قـام مكتب اليونسـكو اإلقليمـي للعلوم في الدول العربية في القاهرة بتنظيم ورشـة 
تدريبيـة وطنيـة حـول هـذا الموضـوع اسـتهدفت الموجهيـن االختصاصييـن، والتربوييـن ومدرسـي مادة علـم األحياء في 
محافظـات )دمشـق، ريـف دمشـق، السـويداء(، ومنسـقي المـدارس المنتسـبة فـي نفـس المحافظـات، وتـم اقتـراح بعـض 

النقـاط مـن قبل المشـاركين، نذكـر منها: 

y .تأكيد أهمية إصدار الملصقات والمطويات وتعميمها على المدارس

y  .تعديل بعض األنشطة لتتاءم مع عمر الطاب

y .مناقشة مفاهيم جديدة في الدليل مثل العجز المائي، الفقر المائي، تجارة  المياه االفتراضية

y . اقتراح إضافة بعض المفاهيم والمعلومات للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين )13- 18( سنة

   وقـد اختتمـت الورشـة بتأكيـد أهميتهـا وأهميـة مخرجاتهـا، والطلـب مـن المشـاركين إرسـال فيديوهـات وصورعـن 
تنفيـذ دليـل المعلميـن، ليتـم رصـد النتائـج بالشـكل األمثـل.

االجتماع التشاوري االفتراضي اإلقليمي للعلوم المفتوحة والبحوث
   شاركت الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسادة:

   - الدكتور أحمد ياغي / رئيس مكتب العاقات العلمية في الهيئة العامة لاستشعار عن بعد/

   - الدكتورة يمن أتاسي / مركز الدراسات والبحوث العلمية /

   فـي االجتمـاع التشـاوري االفتراضـي اإلقليمـي للعلـوم المفتوحـة والبحـوث يـوم 2020/8/24م، إلـى جانـب أكثـر 
مـن /100/ مـن العلمـاء والخبـراء مـن جامعـة الـدول العربيـة، وممثلـي اللجـان الوطنيـة لليونسـكو، وأعضـاء اللجنـة 
االستشـارية لليونسـكو للعلـم المفتـوح مـن المنطقـة العربيـة، وممثلـي الهيئـات العلميـة والبحثيـة مـن الـدول العربيـة 
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األعضـاء فـي اليونسـكو، وممثليـن وخبـراء رفيعـي المسـتوى مـن اليونسـكو، بهـدف مناقشـة أفضـل االسـتراتيجيات 
والمقاربـات للنهـوض بأجنـدة العلـوم المفتوحـة فـي المنطقـة العربيـة.

   واسـتند هـذا االجتمـاع إلـى مناقشـات وتوصيـات "الحـوار الـوزاري االفتراضـي حـول كوفيـد 19 والعلـم المفتـوح 
والتعـاون العلمـي الدولـي الـذي اسـتضافته اليونسـكو فـي 2020/3/30م؛ وإلـى نتائـج االجتمـاع التعريفـي الـذي عقد 
عبـر االنترنـت بتاريـخ 2020/4/16م، مـع المندوبيـات الدائمـة لـدى اليونسـكو بشـأن تأكيـد اسـتجابة قطـاع العلـوم 

الطبيعيـة للتعامـل مـع أزمـة فيـروس كورونـا المسـتجد 19.

   وتمت مناقشة بعض المحاور من خال العروض التقديمية والمداخات، منها:

y  التوجهـات والنهـج االسـتراتيجية، واإلجـراءات التنفيذيـة للنهـوض بمفاهيـم وممارسـات العلـم المفتـوح مـن خال
تفعيـل "منصـة اليونسـكو اإلقليميـة للعلـوم فـي المنطقـة العربيـة" المقترحة. 

y  ،إلقـاء الضـوء علـى التحـول الـازم لجعـل الوصـول إلـى البيانـات العلميـة أكثـر سـهولة، وانفتاحـاً علـى المجتمـع 
وذلـك مـن أجـل ردم الفجـوة العلميـة بيـن الـدول الناميـة والمتقدمـة.

y  توصيـات اليونسـكو المرتقبـة بشـأن العلـم المفتـوح مثل: تعريـف ووصف المكونات الرئيسـية للعلـم المفتوح، مع 
تحديـد أصحـاب المصلحـة الرئيسـيين على المسـتويات الوطنية واإلقليميـة والدولية.

y  اسـتعراض مبـادرة "منصـة اليونسـكو اإلقليميـة للعلـوم فـي المنطقـة العربيـة: نحو العلـم المفتوح في المنطقـة العربية 
والعالـم" المقترحة، وشـرح أهدافها الرئيسـية.

y  نتائـج المسـوحات العالميـة لليونسـكو حـول العلـم المفتـوح، ومنظور المنطقـة العربية حول هـذه النتائج من حيث 
نقـاط التركيـز الرئيسـية اإلقليميـة علـى العلـم المفتـوح؛ والعوائـق المحتملـة التي قد تحـد من نطاق اسـتخدام مبادرة 
العلـم المفتـوح فـي المنطقـة، ونذكـر منهـا: االفتقـار إلـى برامـج بنـاء القـدرات، والنقـص الكبيـر فـي عـدد الباحثيـن 
والمختبـرات المجهـزة ومراكـز البحـوث، فضـاً عـن عجـز توفيـر االسـتثمارات والتمويـات الموجهـة للبحـث 

والتطوير.

   وقد خلصت المناقشات والعروض التقديمية إلى النتائج والتوصيات اآلتية:

y  :ضرورة التركيز على العوامل اآلتية من أجل دعم مبادرة العلم المفتوح في المنطقة

تعريف مبادئ وقيم العلم المفتوح بصورة أكثر تركيزاً.– 

توسـيع نطـاق المشـاركة اإلقليميـة لمجتمـع العلـوم، وزيـادة الوعـي والتواصـل لبنـاء ثقافـة إقليميـة حـول العلـم – 
المفتـوح.

الحاجـة إلـى تبنـي السياسـات واالسـتراتيجيات، واألطـر القانونيـة للبحـث العلمـي واالبتكار من قبل المؤسسـات – 
/ الهيئـات المعنية/لتعزيـز التعـاون العلمـي علـى الصعيدين الوطنـي واإلقليمي.

إنشـاء البنـى التحتيـة المطلوبـة، علـى سـبيل المثـال: المسـتودعات والخـوادم الحسـابية، والبرمجيـات مفتوحـة – 
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المصـدر، وتطويـر برامـج بنـاء القـدرات الازمـة فـي تحليـل البيانـات والتنقيـب عنهـا.

y  الحاجـة إلـى استكشـاف ودعـم فـرص العلـم المفتـوح، والتعامـل مـع التحديـات، وترويـج أفضـل الممارسـات مـن
المنظوريـن العالمـي واإلقليمـي للتنميـة المسـتدامة فـي المنطقـة العربية؛ مع التركيز بشـكل خاص علـى إيجاد حلول 
للقضايـا االجتماعيـة واالقتصاديـة المعقـدة، مثـل: تغيـر المنـاخ، وفيـروس كورونا المسـتجد 19، واألمطـار الطبيعية 

والقضايـا الصحية. 

y  الحاجـة إلـى التوسـع فـي اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت، والتقـدم فـي البنيـة التحتيـة الرقميـة، التـي
توفـر فرصـاً واسـعة للعلـم المفتـوح.

y  تشـجيع وتعزيـز مفهـوم التعلـم التشـاركي مـن خال تبني نهج شـاملة، وتشـاركية فـي إطار دورة البحـث العلمي بما
في ذلك زيادة مسـتويات مشـاركة المواطنين في العمليات العلمية؛ وتقييم البيانات، وتصميم المشـاريع المشـتركة 

النتائج. وملكية 

y  أهميـة تكويـن شـراكات علميـة علـى المسـتويين اإلقليمـي والدولـي، وتوحيـد الجهـود بيـن مختلـف شـبكات العلم
المفتـوح علـى المسـتويات القطريـة واإلقليميـة والعالميـة؛ والتعـاون مـع المنظمـات اإلقليميـة والدوليـة القائمـة، بما 
فـي ذلـك اللجـان الوطنيـة لليونسـكو، وجامعـة الـدول العربيـة، لمواجهـة تحديـات التنميـة الملحـة كما فـي أوضاع 

جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد 19.

y .الحاجة إلى دعم مشاركة الباحثين الشباب في تشكيل سياسات وممارسات العلم المفتوح

y  الحاجـة إلـى مواءمـة أنشـطة العلـم المفتوح الحاليـة المخطط لها مع إطار تنفيذ االسـتراتيجية العربيـة للبحث العلمي
والتكنولوجـي واالبتـكار؛ التـي أقرتهـا مجالس الدول األعضاء ذات الصلـة بجامعة الدول العربية.

y  الترحيـب بمبـادرة "منصـة اليونسـكو اإلقليميـة للعلـوم فـي المنطقـة العربيـة: نحو العلـم المفتوح في المنطقـة العربية
والعالـم"؛ والعمـل علـى إنشـائها مـع األخـذ بعيـن االعتبـار نتائـج االجتمـاع، وماحظـات /المشـاركين، وممثلـي 

الـدول العربيـة، واللجـان الوطنيـة العربيـة لليونسـكو وجامعـة الـدول العربيـة/.

y .تعزيز التعاون مع اللجنة االستشارية لليونسكو للعلم المفتوح في المنطقة العربية

y  تعزيـز التواصـل مـع الشـراكات للعمـل علـى تفعيـل توصيـات الحـوار الـوزاري االفتراضـي العالمـي حـول فيـروس
كورونـا المسـتجد 19 والعلـم المفتـوح علـى المسـتوى اإلقليمـي العربـي.

ندوة تدريبية افتراضية بشأن التعليم المدمج تحت عنوان  "إطار مفاهيمي لبرامج 
التعليم المدمج من أجل إعادة افتتاح المدارس في الدول العربية"

  فـي إطـار ازديـاد الطلـب علـى إمكانيـة الوصـول إلى التعليـم بمرونة أكبر نظراً لكـون التكنولوجيا تتيح مجموعة أوسـع 
مـن فـرص التعلـم والمـوارد التعليميـة لتلبيـة احتياجات المتعلمين المتنوعـة؛ أصبح التعلم المدمج الحـل األبرز واألفضل، 

وذلـك ألنـه يدعـم تحقيـق الديمقراطية فيمـا يتعلق بالوصول إلـى التعليم الجيد.
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    وتماشـياً مـع خطـة إعـادة فتـح المـدارس علـى الصعيديـن اإلقليمـي والعالمي، شـاركت وزارة التربية في نـدوة إقليمية 
نظمهـا مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة فـي الـدول العربيـة – بيـروت- عن بعـد يومـي 1-2020/9/2م؛ بحضور 
عـدد مـن الخبـراء والمسـؤولين التربوييـن مـن الـدول العربية، بهدف وضع إطـار مفاهيمي لتطبيق التعلـم المدمج بفعالية، 
واالسـتجابة للوعـي المرتفـع بالحاجـة اإلقليميـة، وتحديـد الممارسـات الجيـدة والمبـادرات فـي مجـال التعلـم المدمج، 

ومشـاركتها لتصميـم برامـج للتعلـم المدمـج وتنفيذها في المناهج الدراسـية. 

   وقـد أعـرب معالـي الدكتـور دارم طبـاع - وزيـر التربيـة – رئيـس اللجنـة الوطنية السـورية لليونسـكو- خـال افتتاح 
النـدوة عـن تقديـره للجهـود المبذولـة لضمـان اسـتمرار العملية التعليميـة رغم الصعوبـات؛ وأهمية التعلم عـن بعد، الذي 
أصبـح الشـغل الشـاغل لـكل الجهـات التـي تعمـل على توفير التعليـم للجميع في ظـل جائحة كورونا؛ وأمله في اسـتمرار 

التعـاون المشـترك، وإيجـاد طرائـق جديـدة فـي إيصـال العلم للجميـع، متمنياً للنـدوة النجاح في تحقيـق أهدافها.

   وقـدم د. ياسـرنوح- مديرالمعلوماتيـة فـي وزارة التربيـة عرضـاً عـن تجربـة الجمهوريـة العربيـة السـورية فـي مجـال 
التعلـم المتمـاذج؛ وإضافـة الصفـوف االفتراضيـة، وكيفيـة توظيـف هـذا النمط في التعلم فـي ضوء جائحـة كورونا.حيث 
تعـد التجربـة مـن المسـاهمات الهامـة التـي قدمتهـا وزارة التربيـة ضمـن برامـج التعلـم عن بعـد لتعويض الفاقـد التعليمي؛ 
وتدريـب الطـاب علـى نظـم دمـج التعليـم التقليـدي بطرائـق التعلـم الحديثـة، كمـا وتضمنـت النـدوة عدة عـروض قيمة 

وذات أهميـة لتطبيـق هـذا النمط.

منتدى الشركاء : "تعزيز نظم إدارة المعلومات والبيانات 
في قطاع التعليم من أجل تنمية القدرة على الصمود في وجه األزمات"

واالجتماع االفتراضي تحت عنوان "الكفاءة والفعالية في اختيار واستخدام نظام 
إدارة المعلومات التربوية لإلعالن عن اإلطالق الرسمي للجهود المشتركة 

لتحسين نظام إدارة المعلومات التربوي"
  فـي إطـار تعزيـز نظـام إدارة المعلومـات فـي قطـاع التعليـم، الـذي الغنـى عنـه إلثـراء اسـتراتيجيات التعليـم فـي حاالت 

الطـوارئ وبنـاء القـدرات الوطنيـة ، شـاركت وزارة التربيـة ممثلـة بالسـادة:

   - الدكتور ياسر نوح / مدير المعلوماتية

   - غسان الشغري/ مدير التخطيط والتعاون الدولي

فـي: أوالً: منتـدى افتراضـي للشـركاء بالتعـاون مع الشـركاء المنفذيـن واالسـتراتيجيين عقد بتاريـخ 2020/9/10م، من 
أجـل نشـر النتائـج الرئيسـية لورقـة المعلومـات األساسـية، وتحديد الخطـوات التالية الملموسـة إلدارة بيانـات التعليم في 

حـاالت الطـوارئ، ونظـام إدارة المعلومـات فـي قطاع التعليم فـي األزمات.

   وقـد ركـز المنتـدى علـى التوعيـة بأهميـة نظـام إدارة المعلومـات فـي قطـاع التعليـم فـي ظـل األزمـات، من أجـل تنمية 
قـدرة نظـم التعليـم علـى الصمـود فـي وجـه حـاالت الطـوارئ واألزمـات التـي طـال أمدهـا؛ وآثـار وبـاء كوفيـد 19علـى 



76

الندوة االفتراضية: "التوجهات الحديثة لتعلم الكبار وتعليمهم في الوطن العربي - 
) GRALE 4  (" نتائج التقرير العالمي الرابع حول تعلم الكبار وتعليمهم

بيانـات التعليـم، كمـا وقـدم معلومـات محدثـة عـن التقـدم الـذي أحرزتـه اليونسـكو فـي هـذا المجـال، وعـرض النتائـج 
العامـة لورقـة المعلومـات األساسـية التـي تـم إعدادها مؤخـراً، والتي تلخص /6/دراسـات لحاالت أجريت في )سـورية، 

تشـاد، إثيوبيـا، فلسـطين، أوغنـدا، جنوب السـودان(.

   أما الجلسات الفرعية فأكدت موضوعين:

y  مواءمـة البيانـات والعمليـات المتعلقـة بـإدارة بيانـات التعليـم فـي حـاالت الطـوارئ مـن خـال المعاييـر، والمبـادئ
التوجيهيـة الدوليـة.

y  تكييـف نظـم إدارة المعلومـات فـي قطـاع التعليـم فـي حـاالت األزمـات، إلثـراء الجهـود المبذولة للتأهـب لحاالت
الطـوارئ واالسـتجابة لهـا، والتعافـي منهـا على نحـو فعال.

ثانيـاً: االجتمـاع االفتراضـي تحـت عنوان الكفاءة والفعالية في اختيار واسـتخدام نظـام إدارة المعلومات التربوية لإلعان 
عن اإلطاق الرسـمي للجهود المشـتركة لتحسـين نظام إدارة المعلومات التربوي الذي عقد يوم 2020/9/16م.

   تخلل االجتماع عروض قيمة حول بنية نظام إدارة المعلومات التربوي، وتحديد مكوناته األساسية من /بنية 
تحتية- وتطبيقات للبيانات، وكيفية استخاص المؤشرات، والمعلومات لاستفادة منها في التخطيط/.

  فـي إطـار إطـاق التقريـر العالمـي الرابـع حـول تعلم الكبار وتعليمهم فـي الدول العربية، وتحت رعاية معهد اليونسـكو 
للتعلـم مـدى الحيـاة، ومكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة فـي الـدول العربيـة، وبالتعـاون مـع المنظمـة العربيـة للتربيـة 
والثقافـة والعلـوم، عقـدت النـدوة االفتراضيـة حـول: "التوجهـات الحديثـة لتعلـم الكبـار وتعليمهـم فـي الوطـن العربي – 
نتائـج التقريـر العالمـي الرابـع حـول تعلـم الكبـار وتعليمهـم)GRALE4(" يـوم الثاثـاء 2020/9/22م؛ وقـد شـاركت 
الجمهوريـة العربيـة السـورية فـي هـذه النـدوة ممثلـة بــ وزارة الثقافـة / مديريـة تعليـم الكبـار والتنميـة الثقافيـة/، ووزارة 
التربيـة / مديريـة التعليـم األساسـي وأمانـة اللجنة الوطنية السـورية لليونسـكو/، إلـى جانب خبراء تعلم الكبـار وتعليمهم، 

والمسـؤولين فـي مجـال التعليـم فـي الوطـن العربي.

   وقـد هدفـت النـدوة إلـى المسـاعدة علـى تعميـق فهـم تعلـم الكبـار وتعليمهـم فـي المنطقـة، فضـاً عـن توصيـف 
التحديـات، مـن خـال التقريـر الرئيسـي، والتقريـر اإلقليمـي الخـاص الـذي حلـل البيانات،وبيانـات الـدول العربيـة علـى 

وجـه الخصـوص.

   وخالل األعمال، تم التركيز على النقاط اآلتية:

  التعليـم حـق أساسـي، إنسـاني، جوهـري، تمكينـي وعمليـة مسـتمرة مـدى الحيـاة، ولكـن فـي ظـل الظـروف الدقيقـة 
التـي تعيشـها المنطقـة العربيـة والعالـم، وتأثـر عمليـة التعليـم، وخاصـة برامج تعليم الكبـار بجائحة كوفيـد 19، فإننا أمام 
تحديـات وصعوبـات أكبـر. إن مشـكلة تعلـم الكبـار وتعلمهـم ليسـت مشـكلة تربويـة فقـط بـل لهـا أبعـاد أخرى سياسـية 
واقتصادية وغيرها. كما أن أكثر الفئات تضرراً هي الفئات التقليدية المسـتبعدة: النسـاء في المناطق النائية، كبار السـن، 
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ذوو االحتياجـات الخاصـة والشـباب فـي مناطـق الحـروب والنـزاع. لذا كان من الضـروري التركيز علـى البرامج المرنة 
إلنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه. فضـاً عـن ذلـك، تـم التركيـز على مبـدأ القرائيـة كأسـاس للتنمية، وعلـى التحديات التـي تواجه 
تعليـم الكبـار ومنهـا: وجـود فجـوات فـي إتاحـة التعليـم، الجـودة، الحوكمـة، والنقـص فـي التمويـل. أمـا على المسـتوى 
اإلحصائـي، فقـد لوحـظ وجـود زيـادة فـي معـدالت المشـاركة اإلجماليـة فـي تعلـم الكبـار وتعليمهـم، لكـن المشـاركة 
علـى المسـتوى العالمـي واإلقليمـي كانـت غيـر متكافئـة. البيانـات الضعيفـة تشـكل عائقـاً أساسـياً أمـام رصـد التفاوتات 
فـي المشـاركة فـي تعلـم الكبـار وتعليمهـم. لهذا السـبب، يجب زيادة االسـتثمار المطلـوب في جمع البيانـات ومراقبتها.

  ومن أهم التوصيات التي خلصت إليها الندوة:

y .االستفادة القصوى من التكنولوجيا واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

y .عقد الكثير من الدورات والندوات وتطويرها عن طريق شبكة اإلنترنت

y .امتاك الدول قواعد بيانات دقيقة وموثوقة في تعزيز تعلم الكبار وتعليمهم وتحقيق الشمولية واإلنصاف

y .تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لتعلم وتعليم الكبار في الدول العربية من أجل المنفعة المتبادلة

y .)4 GRALE( تنفيذ توصيات التقرير العالمي الرابع لتعلم الكبار وتعليمهم

y  .تخصيص عدة برامج لتطوير عملية التعليم عن بعد

االجتماع التشاوري اإلقليمي للمنطقة العربية حول "إعالن مسودة مخرجات
الجلسة االستثنائية لالجتماع العالمي للتعليم 2020 م"

   شارك فريق من وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية ضم السادة:

   - الدكتور نضال حسن / أمين اللجنة الوطنية

   - الدكتورة ناديا الغزولي/ مديرة مركز تطوير المناهج التربوية

   - الدكتورة هتون الطواشي / مديرة الصحة المدرسية

   - االستاذ المثنى خضور / مدير التوجيه 

     فـي االجتمـاع التشـاوري اإلقليمـي للمنطقـة العربيـة حـول "إعان مسـودة مخرجات الجلسـة االسـتثنائية لاجتماع 
العالمـي للتعليـم 2020م" يـوم 2020/9/29م، والـذي يعـد تمهيـداً للجلسـة االسـتثنائية رفيعـة المسـتوى لاجتمـاع 

العالمـي للتعليـم 2020م.

   وقـد تـم فـي االجتمـاع مراجعـة اإلجـراءات ذات األولويـة الموصـى بهـا لاجتمـاع العالمـي 2020م، مـن خـال 
إلـى  الـذي سـيتم تقديمـه  الرئيسـيين علـى اإلعـان  المصلحـة  تعليقـات أصحـاب  المواضيعيـة، وتوحيـد  المناقشـات 

االجتمـاع رفيـع المسـتوى.

   تناولـت مناقشـات التشـاور نقاطـاً عـدة منهـا: كيفيـة عكـس سـياق الـدول العربيـة بشـكل أفضـل في مسـودة اإلعان، 
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الندوة االفتراضية: "معلمو  محو  أمية الشباب  والكبار: الوضع الراهن،
التحديات  والفرص نحو االحترافية"

مـع إيـاء اهتمـام خـاص لضمـان الحقـوق فـي التعليم، وتأكيد شـموليته، وانعـكاس تأثير وبـاء كورونا على قطـاع التعليم 
وسيرورته.

   وركـز المشـاركون فـي النقاشـات علـى التحديـات اإلقليميـة المحـددة لضمـان الحـق فـي التعليـم فـي سـياق عالمـي، 
والتـي تركـز حاليـاً علـى االسـتجابات القصيـرة األجـل فـي مجـاالت الصحـة العامـة، والرعايـة االقتصاديـة واالجتماعية، 
والدعـم المالـي الـازم إلعـداد المـدارس مـن أجـل إعـادة فتحهـا، كمـا تـم األخـذ بعيـن االعتبـار التحديـات التي تخص 
حمايـة مصـادر التدريـس عـن بعـد، والحاجـة لبدائـل التعلـم عـن بعـد مـع تأكيـد شـمولية التعليـم وخدمتـه ألكثـر الفئات 
تهميشـاً، وتدريـب المعلميـن االفتراضـي علـى طرائـق التدريـس عبر اإلنترنـت، وتحديـث المناهج الدراسـية للتكيف مع 

طرائـق التعلـم الجديدة.

   كمـا قـدم خـال االجتمـاع كل مـن السـادة د. الغزولي، وخضور، مداخلتين أوضحا خالهمـا جهود وزارة التربية في 
الجمهوريـة العربيـة السـورية الفتتـاح آمـن للعـام الدراسـي الـذي انطلـق فـي 2020/9/13م؛ والتحديات التـي نواجهها 
مـن خـروج عـدد كبيـر مـن المـدارس من الخدمـة، والكثافة الصفيـة المرتفعة، واألزمـة االقتصادية التي تحـد من إمكانية 

توفير وسـائل الوقاية.

  شـاركت الجمهوريـة العربيـة السـورية ممثلـة بــ وزارة الثقافـة  /مديريـة تعليـم الكبـار والتنميـة الثقافيـة، ووزارة التربيـة 
/ مديريـة التعليـم األساسـي، وأمانـة اللجنـة الوطنيـة السـورية لليونسـكو، إلـى جانـب خبـراء تعلـم الكبـار وتعليمهـم، 
والمسـؤولين فـي مجـال التعليـم، فـي النـدوة االفتراضيـة التـي نظمهـا معهـد اليونسـكو للتعلـم مـدى الحيـاة، وقطـاع 
اليونسـكو لتطويـر المعلـم وتطويـر المهارات،حـول موضـوع: "معلمـو محـو أميـة الشـباب والكبـار: الوضـع الراهـن، 

التحديـات والفـرص نحـو االحترافيـة" يـوم الثاثـاء 2020/10/6م.وقـد ركـزت النـدوة علـى النقـاط اآلتيـة:

y .فهم خصائص مهنة المعلمين )معلمي الشباب والكبار( ووضعهم الراهن وظروف العمل

y .19 تعريف التحديات األساسية التي يختبرها هؤالء المعلمين قبل وخال أزمة كوفيد

y  سـبر كيفيـة اسـتطاعة الحكومـات، وشـركاء التطويـر تعزيـز أطر العمـل المعيارية، السياسـات، الحوكمـة، اإلجراءات
والتطبيـق نحـو احترافيـة معلمـي محـو أمية الشـباب والكبار.

   هذا وقد خلصت الندوة إلى النقاط اآلتية:

y .زيادة وعي البلدان والشركاء في التنمية فيما يتعلق بوضع معلمي محو أمية الشباب والكبار

y  .التعريف بالتحديات األساسية التي تواجه معلمي محو أمية الشباب والكبار

y  التعريـف باألفـكار والفـرص لتحسـين النظـم الوطنية، اإلجـراءات، السياسـاتوالتطبيق نحو احترافيـة معلمي محو أمية
الشـباب والكبـار، وتعزيـز القـدرات لمزيد مـن التفكير والعمل.
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الندوة اإلقليمية عبر اإلنترنت تحت عنوان  "نحو إطار استراتيجي إلعادة فتح 
سياقات الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة في الدول العربية"

  فـي إطـار تطويـر إطـار اسـتراتيجي إلعـادة فتـح سـياقات الرعايـة، والتربيـة فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة فـي المنطقـة 
العربيـة، بمـا يتماشـى مـع خطـة إعـادة فتح المـدارس علـى الصعيدين اإلقليمـي والعالمي، عـن طريق: معالجـة احتياجات 
وتحديـات الجهـات المعنيـة، وسـد الفجـوات فـي توجيهـات السياسـة العامـة، والتوصيـات العمليـة المتعلقـة باسـتئناف 
برامـج الرعايـة والتربيـة فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة وتنفيذهـا فـي سـياق جائحـة كورونـا، عقـد مكتـب اليونسـكو 
اإلقليمـي للتربيـة فـي الـدول العربيـة – بيـروت، بالتعـاون مـع المركـز اإلقليمـي لتنمية الطفولـة المبكرة نـدوة إقليمية عبر 
االنترنـت  يـوم 2020/10/7م، بهـدف تقييـم الوضـع الحالي للبرامج النظامية، وغير النظاميـة المتعلقة بالرعاية والتربية 
فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة علـى المسـتويات الوطنيـة والمؤسسـية والبرامجيـة فـي المنطقـة؛ وتحديـد االحتياجـات، 

والتحديـات المشـتركة، والـدروس المسـتفادة خـال جائحـة كورونـا ومـا بعدهـا.

   تخلـل النـدوة عـروض لمسـؤولين حكومييـن، ومعلميـن، ومهنييـن فـي مجـال الرعايـة والتربيـة فـي مرحلـة الطفولـة 
المبكـرة، يتمتعـون بخبـرة واسـعة فـي تصميـم وتنفيـذ برامـج الرعايـة والتربيـة فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة في سـياقات 
متنوعـة. فـي حيـن قدمـت السـيدة كفـاح الحـداد / مديـرة المركـز اإلقليمـي لتنميـة الطفولـة المبكـرة فـي وزارة التربيـة 
السـورية، عرضـاً عـن خطـة االسـتجابة لجائحـة كورونـا، وأهميـة المرحلـة العمريـة، وآليـة عمـل المركز اإلقليمـي لتنمية 

الطفولـة المبكـرة مـع هـذه المرحلـة فـي ظـل جائحـة كورونـا. ولمحـة عـن مشـاريع خطةعـام 2020م، تضمنـت اآلتـي:

y .تعديل وثيقة المعايير لمناهج رياض األطفال

y .برنامج استعدوا لالتحاق بالمدرسة

y .تأليف مناهج اللغة اإلنكليزية لمرحلة رياض األطفال للمرة األولى في سورية

y .المكتبة المتنقلة من ضمن مشروع اليوم الوطني للقراءة

y .تحويل منهاج رياض األطفال ليصبح إلكترونياً تماشياً مع المستجدات الحالية في زيادة الحاجة إلى التعلم عن بعد

y .تدريب رياض أطفال تابعه لجهات مختلفة في سورية

y .إعداد دليل المهارات الحياتية في مرحلة الطفولة

y .توعية المجتمع المحلي على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة من خال التدريب على دليل الرعاية األولية

y .تحليل الوضع الراهن للطفولة في سورية الذي كان من نتائجه الوصول إلى استراتيجية الطفولة المبكرة

y .إعداد دليل تدريبي على حقوق الطفل بالتنسيق مع جهات معنية عديدة في سورية

y .وقع المركز مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في سورية للبدء برعاية هذه المرحلة

y .إعداد تقرير إقليمي عن واقع الطفل العربي في األزمات
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الندوة اإللكترونية حول "الخبرة الصناعية ألساتذة التعليم
والتدريب التقني والمهني وقت األزمات"

   في إطار االحتفال باليوم العالمي للمعلمين، شاركت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية ممثلةً بالسيدتين:

   - المهندسة ذكاء غندور / معاونة مدير التعليم المهني والتقني

   - راوية الحسواني / مسؤولة ملف التعليم المهني والتقني - اللجنة الوطنية لليونسكو 

   فـي النـدوة اإللكترونيـة المشـتركة بيـن اليونسـكو، ومنظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة، ومجموعـة البنـك الدولي، 
والمؤسسـة األوربيـة للتدريـب، ومنظمـة العمـل الدوليـة، حـول "الخبـرة الصناعيـة ألسـاتذة التعليـم والتدريـب التقنـي 

والمهنـي وقـت األزمـات" والتـي عقـدت علـى منصـة /zoom/بتاريـخ 2020/10/8م، بهـدف:

إلقاء الضوء على الوضع الراهن للتعليم المهني والتقني.– 

 مناقشة حالة خبرة معلمي التعليم والتدريب التقني والمهني في الصناعة.– 

 التحديـات والحلـول العمليـة ألسـاتذة التعليـم المهنـي والتقني لضمان اسـتمرار توفير التدريب النظـري والعملي في – 
ظـل األزمـات "جائحـة كوفيـد 19" من وجهة نظر مختلـف المعنيين.

ومن أهم األسئلة التي تمت مناقشتها خالل هذه الندوة االفتراضية:

y كيف يمكن ألنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني أن تجذب محترفي الصناعة للدخول إلى مهنة التعليم؟

y ما هي الحواجز التي يواجهها المحترفون للدخول إلى مهنة التعليم؟

y كيف يمكن لخبرة العمل أن تندمج مع تدريب المعلمين األولي في مجاالت التعليم والتدريب المهني والتقني؟

y  مـا هـي اسـتراتيجيات التطويـر االحترافيـة التـي يمكـن متابعتهـا لدعم معلمـي التعليـم والتدريب التقنـي والمهني في 
مواكبة الممارسـات الصناعيـة المتطورة.

y  التفاعـل مـع الصناعـات والشـركات والمصانع...إلـخ المهنـي والتقنـي  التعليـم والتدريـب  كيـف يمكـن لمعلمـي 
مهاراتهـم؟. لتحديـث 

االجتماع الوزاري اإلقليمي حول العودة إلى المدارس في الدول العربية
  فـي إطـار التحديـات التـي واجهـت العديـد من البلدان بشـأن إعـادة افتتاح المـدارس، والتداعيات السـلبية على القطاع 

التعليمـي بسـبب جائحة كورونا. 

   شـاركت وزارة التربيـة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية ممثلـة بمعالـي الدكتـور دارم طبـاع / وزيـر التربية-رئيـس 
اللجنـة الوطنيـة السـورية لليونسـكو- وممثليـن مـن الـوزارة في االجتمـاع الوزاري اإلقليمـي االفتراضـي المنعقد بتاريخ 
2020/10/14م، حـول العـودة إلـى المـدارس فـي الـدول العربيـة، بهـدف الجمـع بيـن وزراء التربيـة والتعليـم فـي 
المنطقـة إلـى جانـب شـركاء األمـم المتحـدة اإلقليمييـن والشـركاء الدولييـن اآلخريـن، وتوفيـر فرصـة هامـة لمشـاركة 
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القـرارات، والخطـط واألفـكار ليتسـنى للجميـع مواجهة التحديات الرئيسـية أمام اسـتمرارية التعليم الشـامل، والمنصف 
وذي الجـودة العاليـة، بمـا يتماشـى مـع مقاصـد الهـدف الرابـع مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة.

   وخـال عـرض التجربـة السـورية فـي هـذا المجـال بيّـن معالي الوزيـر أن األبناء التاميـذ والطاب هم الثـروة الحقيقية 
للوطـن وبنـاة مسـتقبله، وقـد عملنـا جميعـاً علـى ضمان حـق التعليم لهم، وتوفيـر مسـتلزمات العملية التربويـة ومتطلبات 
تنفيذهـا، وتابعنـا تطويـر منظومـة التعلّـم عـن بعـد: محتـوى إلكترونـي وأدوات تقنيـة وفـرص تعلـم متنوعـة فـي متنـاول 
الجميـع، وحرصنـا علـى الحفـاظ علـى صحـة المتعلميـن وحمايتهـم مـن األمـراض عبـر توفيـر بيئـة صحية آمنة ومناسـبة، 
وتطبيـق البروتوكـول الصحـي للوقايـة مـن فيـروس كوفيـد 19 بالتعاون مـع وزارة الصحة، واإلشـراف والمتابعة اليومية، 
وتفعيـل الرقابـة والشـراكة المجتمعيـة، وتعويـض الفاقـد التعليمـي فـي فتـرة تعليـق الـدوام مـن خـال دروس مباشـرة عبر 

الفضائيـة التربويـة والمنصـة اإللكترونيـة، والمنصـات االفتراضية للتعليـم المتمازج.

   ونـوه بنقـل طـاب الصفـوف االنتقاليـة جميعهـم  للصـف األعلـى، فضـاً عـن ذلـك فقـد جـرت االمتحانـات العامـة 
لصفـوف الشـهادات بنجـاح فـي ظـل إجـراءات وقايـة مشـددة بالتعـاون مـع الجهـات الحكوميـة واألهليـة، مع اسـتمرار 
تعويـض الفاقـد فـي بدايـة العـام الدراسـي، ووضـع البروتوكـول الصحـي للعـودة للمدرسـة بالتعـاون مـع وزارة الصحـة 

والمنظمـات الدوليـة، واعـداد ثاثـة سـيناريوهات للخطـة الدرسـية والـدوام المدرسـي.

   كمـا وانطلـق العـام الدراسـي 2020-2021 فـي 2020/9/13م، و بلـغ عـدد األطفـال الملتحقين بالمدرسـة أربعة 
ماييـن طفـل تقريبـاً، وبلغـت نسـبة االلتحـاق 90% فـي أغلـب المناطـق، وتـم إطـاق حملـة تعليـم مليـون طفـل إلعـادة 
األطفـال المتسـربين وتعليمهـم وفـق مناهـج الفئـة ب، وتدريـب معلميـن ذوي خبـرة علـى تدريـس هذه المناهـج، والبدء 
بتوفيـر فـرص تعليـم عـن بعـد عبـر برامـج تعلميـة للفضائيـة التربويـة، والمنصـات اإللكترونيـة، والمنصـات االفتراضيـة، 

وتوقيـع مذكـرة تفاهـم مـع وزارة االتصـاالت لتأميـن اإلنترنيـت للمـدارس.

   وتضمـن االجتمـاع كلمـة تمهيديـة مقدمـة الجتماعـات الموائـد المسـتديرة ألقاهـا الدكتـور حمـد بن سـيف الهمامي 
/ مديـر مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة فـي الـدول العربيـة ببيـروت، وأربعـة اجتماعـات، تـم فيهـا عـرض تجارب / 
الجزائـر، البحريـن، جيبوتـي، مصـر، العـراق، األردن، الكويـت، لبنـان، ليبيا، موريتانيـا، المغرب، عمان، فلسـطين، قطر، 

السـعودية، السـودان، سـورية، تونس، اإلمـارات، اليمن/.
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حوار متخصص حول سياسات المعلمين في الدول العربية: الواقع والتطلعات

   شـاركت وزارة التربيـة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية بوفـد رسـمي فـي حـوار متخصـص عـن بعد حول "سياسـات 
المعلميـن فـي الـدول العربيـة: الواقـع والتطلعـات" يـوم الثاثـاء 20 /2020/10م، بهـدف اكتشـاف تأثيـر سياسـات 

المعلـم الحاليـة علـى أنظمـة التعليـم فـي المنطقـة العربيـة وسـبل تعزيزهـا.

   وقـد سـعى الحـوار إلـى تحديـد أفضـل الممارسـات والسياسـات المتعلقـة بالمعلميـن التـي تجـري فـي البلـدان العربيـة 
ودول العالـم؛ كمـا هـدف إلـى فهـم اإلجـراءات ذات الصلة التي تم االعتراف بها واعتمادها مـن قبل المنظمات الدولية؛ 
وإلـى إبـراز الروابـط بيـن سياسـات المعلـم وتحسـين جـودة التعليـم، وكذلـك تحقيـق الهـدف الرابـع من أهـداف التنمية 
المسـتدامة للتعليـم 2030م، فالهـدف األسـمى مـن تسـليط الضـوء علـى هذه السياسـات والممارسـات هـو توظيفها في 

تعزيـز سياسـات المعلـم فـي أنظمة التعليـم في الـدول العربية.

   هذا وقد دارت جلسات العمل تحت العناوين اآلتية:

y :سياسات المعلم اإلقليمية والدولية

    - مبادرات اليونسكو العالمية واإلقليمية لسياسات المعلمين.

    -دراسة السياسات الخاصة بالمعلمين في األنظمة التعليمية بالعالم العربي.

y :االتجاهات الدولية في سياسات المعلم

    -نتائج المسح الدولي للتدريس والتعلم TALIS وسياسات المعلمين.

y :االستجابات المرنة والممارسات المبتكرة في سياسات المعلم

        - االستجابات المختلفة لكوفيد 19 في قطاع التعليم.

        - التجربة السنغافورية بعنوان إنشاء أطر مرجعية واضحة للمعلمين.
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الجلسة االستثنائية الجتماع التعليم العالمي 2020 م

   واسـتكمل اللقـاء حـول حـوار السياسـات فـي يومـه الثانـي 21 / 10 / 2020 م بأربـع ورش عمـل متوازيـة تناولـت 
عـدة محاور:

y  تعزيز جاذبية مهنة التدريس لكفاءة أفضل

y .19 إعداد المعلم ورفاهيته بعد كوفيد

y .دراسة سياسات وبرامج التنمية المهنية والتدريب أثناء الخدمة للمعلم في الدول العربية

y .تقييم المعلم

   شـارك معالـي الدكتـور دارم طبـاع / رئيـس اللجنـة الوطنيـة السـورية لليونسـكو / وزيـر التربيـة في الجمهوريـة العربية 
السـورية / بوفـد مؤلـف من السـادة: 

   - الدكتور نضال حسن / أمين اللجنة الوطنية

   - الدكتور ياسر نوح / مدير المعلوماتية

   - الدكتورة ناديا الغزولي / مديرة مركز تطوير المناهج التربوية.

   - الدكتورة هتون الطواشي / مديرة الصحة المدرسية.

   - األستاذ المثنى خضور / مدير التوجيه.

   في الجلسـة االسـتثنائية الجتماع التعليم العالمي الذي عقدت  يومي 20 و 2020/10/22م، وتضمنت اجتماعين، 
األول: 

y  االجتمـاع التقنـي عقـد يـوم 10/20 /2020م، شـارك فيه معالي الوزير، والسـادة أعضاء الوفـد المؤلف من الخبراء
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التقنيين في وزارة التربية، كّل حسـب اختصاصه.

  ركـز القسـم التقنـي فـي الجلسـة علـى خمسـة موضوعـات حاسـمة فـي ضـوء جائحـة كورونـا، وذلـك مـن أجـل 
تعافـي وتعزيـز أنظمـة التعليـم علـى المسـتوى الوطنـي، مـع االنتبـاه لتحديـد اإلجـراءات ذات األولويـة المقـرر تنفيذهـا 
بحلـول نهايـة عـام 2021م، ليتـم تضمينهـا فـي تصريـح االجتمـاع، ومـا سـيتم تبنيـه فـي االجتمـاع العالـي المسـتوى، 

هـي: والموضوعـات 

حماية تمويل التعليم المحلي.. 1

إعادة فتح المدارس بأمان. 2

التركيز على الشمولية، العدالة، المساواة بين الجنسين.. 3

إعادة تّصور التعليم والتعلم.. 4

تسخير االتصاالت والتكنولوجيا بشكل عادل من أجل التعليم.. 5

  واتفـق المشـاركون علـى طرائـق العمـل مـن أجـل تعزيز التنسـيق، والمواءمـة والفعاليـة لتنفيذ الهدف الرابـع من أهداف 
التنميـة المسـتدامة – التعليـم 2030م؛ بهـدف تقديـم آليـة تعـاون تعليمـي عالمية محسـنة، العتمادها فـي التعليم العالمي 

المقبـل عام 2021م.

االجتماع الثاني:

y  االجتمـاع رفيـع المسـتوى الـذي عقـد يـوم 2021/10/22م، شـارك فيه معالي وزيـر التربية / الدكتـور دارم طباع
/ رئيـس اللجنـة الوطنيـة لليونسـكو، بحضـور رؤسـاء دول وحكومات ووزراء أكثر مـن 150 دولة.

   تـم خـال هـذا االجتمـاع مناقشـة التجارب المسـتفادة من الشـراكات اإلقليمية والدولية في مواجهـة جائحة كورونا؛ 
والنظـر فـي تحسـين البيانـات واألدلـة والمعلومـات مـن أجـل اتخـاذ قـرارات تسـاند التعليـم وتعافيـه، فضـاً عـن دعمـه 
كأولويـة سياسـية، إذ شـكل االجتمـاع منصـة شـاملة إلعـادة للتفكيـر، وتجديـد االلتـزام بالتعليـم مـا قبل جائحـة كورونا، 
وفرصـة إلطـاق مشـاورات شـاملة حـول إعـادة هيكليـة آليـة تنسـيق التعليـم العالمي، وذلك فـي ضوء مسـودة إطار عمل 
التعليـم 2030م، لخلـق االلتـزام باإلجـراءات ذات األولوية لتخفيف الخسـائر في التعليم، وحمايـة تمويل التعليم، ودعم 

المرونـة فـي أنظمتـه، من خـال التركيز علـى العدالة والشـمولية.

   وقـدم معالـي الوزيـر مداخلـة هامـة، شـكر فيهـا اليونسـكو، والشـركاء، والقائميـن علـى هـذا االجتمـاع المثمـر، وأثنى 
علـى األفـكار القيمـة التـي طرحهـا المتحدثـون، ورحـب بالتوصيات التي خلُـص إليها االجتمـاع، كما تناول النقـاط اآلتية:

y  تأكيـد التـزام الجمهوريـة العربيـة السـورية بتحقيـق أهـداف التعليـم 2030م، من خـال إتاحة فـرص التعليم للجميع
ومـدى الحيـاة، واسـتعدادها لانخـراط فـي فـي أي مراجعـة عالمية ضامنة لهـذا الهدف.

y .حرص اإلرادة السياسية العليا على بذل الجهود لضمان حق التعليم الذي كفله الدستور لجميع األبناء

y .ًنسبة اإلنفاق على التعليم المخصصة وطنياً تحاكي النسب المعمول بها عالميا
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y  بالرغـم مـن الظـروف الراهنـة التـي تعيشـها بادنـا، فقد حددت اسـتراتيجية وطنية للتعليـم تأخذ بعيـن االعتبار بدائل
التعليـم، والتعليـم االفتراضـي عـن بعد، وماضون فـي تطبيقها.

y  تكامـل األدوار بيـن الطالـب واألسـرة والمجتمـع لضمـان نتائـج التعليـم، ومراعـاة قضايـا المواطنـة والمسـاواة بيـن
الجنسـين، واإلدمـاج والشـباب والمـرأة واإلعاقـة.

y  التمسـك باإلجـراءات الصحيـة االحترازيـة الضامنـة لسـامة األبنـاء الطـاب والمعلميـن، والترحيـب بالتعـاون مـع
اليونسـكو كبيـت للخبـرة فـي مجـال االختصـاص، واالنفتـاح علـى التجـارب التـي تقودهـا المنظمـة فـي مجالـي 

مواجهـة فيـروس كورونـا وضمـان تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة.

y .إعداد التقارير الوطنية التي تبين استخدام طرائق التعليم البديلة ونتائجها، وتعويض الفاقد التعليمي

y  مطالبـة اليونسـكو وحـث الـدول األعضـاء إلجـراء مراجعـة أخاقيـة، وموقـف إنسـاني حيـال مـا يجري بحـق بادنا
وشـعبها، والتدخـل بشـكل فاعـل لوقـف االعتـداءات، ورفـع العقوبـات الجائـرة المفروضـة بحـق بادنـا، فضـاً عن 
دعـم مبادراتنـا الوطنيـة التـي تضمـن حـق التعليـم للجميـع، وتأكيـد المضـي في تحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة.   

الندوة االفتراضية السادسة بعنوان: "التحقق من وسائل
 التواصل االجتماعي: معالجة المصادر والمحتوى المرئي

أسبوع الشمول الرقمي اإلقليمي السنوي

   شـاركت الجمهوريـة العربيـة السـورية ممثلـة بعـدد مـن الصحفييـن مـن وزارة اإلعـام في النـدوة االفتراضية السادسـة 
بعنـوان "التحقـق مـن وسـائل التواصـل االجتماعـي: معالجة المصـادر والمحتوى المرئي" يـوم 21 /10/ 2020م؛ التي 
نظمهـا مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للعلـوم فـي الـدول العربيـة فـي القاهرة، بالشـراكة مع الجامعـة األمريكية فـي القاهرة 

.)UNIC( ومركـز األمـم المتحدة للمعلومـات بالقاهرة،/WHO/ومنظمـة الصحـة العالمية ،)AUC(

   هدفـت هـذه النـدوة إلـى مكافحـة انتشـار المعلومـات المغلوطـة المضللـة والخاطئـة فـى ظـل جائحـة كوفيـد19، ألن 
انتشـار مثـل هـذه المعلومـات يـؤدي إلـى تفاقـم األزمـة، وبمـا أن العالـم بأسـره يعمـل علـى التغلب علـى هذا الوبـاء، فإن 

اإلعامييـن يلعبـون دوراً أساسـياً فـي تشـكيل بيئـة المعلومـات والنقـاش العـام والوعـي العام.

   وتأتـي هـذه النـدوة ضمـن سلسـلة مـن النـدوات ضمـت مجموعـة واسـعة مـن خبـراء اإلعـام واالتصـال فـي المجـال 
الصحـي فـي المنطقـة العربيـة، فضـاً عـن ممثليـن عـن منظمـة الصحـة العالميـة، ومنظمـات دوليـة أخـرى.

   شـاركت الجمهوريـة العربيـة السـورية ممثلـة بـوزارة االتصـاالت والتقانـة، فـي أسـبوع الشـمول الرقمـي اإلقليمـي 
السـنوي خال الفترة 25-2020/10/31م، الذي نظمه االتحاد الدولي لاتصاالت، بالتعاون مع مكتب اليونسـكو 
اإلقليمـي للعلـوم فـي الـدول العربية، تحت شـعار"خدمة المهمشـين فـي أوقات األزمات: عدم ترك أحـد خلف الركب".

   وقدمـت اللجنـة الوطنيـة لبرنامـج المعلومـات للجميع ورقـة عمل بعنوان "تعزيز االتصاالت وتقانـة المعلومات لخدمة 
ذوي اإلعاقـة ومصابي الحـرب"، تحقيقاً لألهداف اآلتية:



86

ندوة افتراضية حول محميات المحيط الحيوي والحدائق الجيولوجية التابعة 
لليونسكو:البرامج والتصنيف والسياسات القائمة

y  رفـع مقـدرات األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي مجـال اسـتخدام تقانـة المعلومـات واالتصـاالت، بمـا يسـاهم فـي رفـع
كفاءتهم وإيجادهم لفرص عمل مناسبة. 

y .زيادة معدالت الوصول والنفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة للخدمات الرقمية 

y .تسهيل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة بالمجتمع وتيسير استخدامهم لخدمات تقانة المعلومات واالتصاالت

وتضمنـت ورقـة العمـل سياسـات واسـتراتيجيات ومشـاريع الـوزارة فـي تحقيـق الشـمول، واإلدمـاج الرقمـي خـال 
الحـرب، وتفشـي جائحـة كورونـا، فضـاً عـن خطـط ومشـاريع الـوزارة التـي تتماشـى مـع أفضـل الممارسـات العلميـة 

لدعـم ذوي اإلعاقـة، وذوي االحتياجـات الخاصـة.

وفـي إطـار حـرص وزارة االتصـاالت والتقانـة علـى تعزيـز أواصر التعاون، وتقويـة العاقات مع مختلـف الهيئات الدولية 
لتبـادل الخبـرات، وتقديـراً منهـا ألهميـة المشـاركة فـي فعالياتهـا وبرامجهـا والمبـادرات التابعـة لهـا، تـم إنجاز مشـاريع 
وبرامـج مميـزة لتحقيـق الشـمول الرقمـي لجميـع فئـات المجتمـع عبـر تيسـير النفاذ إلـى وسـائل تكنولوجيـا المعلومات 
واالتصـاالت؛ مـن خـال إنشـاء مجتمـع رقمـي متكامـل وتعزيـز جاهزيـة أفـراده فـي هـذا المجـال للمشـاركة فـي بنـاء 
االقتصـاد القائـم علـى المعرفـة، وتعزيـز التنـوع االقتصـادي المسـتدام المنسـجم مـع رؤيـة الـوزارة، وهـو مـا يصـب فـي 

النهايـة فـي تعزيـز مجـاالت التنميـة المجتمعيـة المسـتدامة فـي الجمهوريـة العربية السـورية.

   شاركت الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسادة: 

   - الدكتور نضال حسن/ أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو

   - المهندسة صونيا عفيصة/مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة اإلدارة المحلية والبيئة- 

       رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي "الماب"/

   - المهندس بال الحايك/ مدير التنوع الحيوي في وزارة اإلدارة المحلية والبيئة – عضواللجنة 

      الوطنية لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي "الماب"/

   - المهندسة إيمان بال / وزارة اإلدارة المحلية والبيئة /عضواللجنة الوطنية لبرنامج اإلنسان والمحيط

      الحيوي "الماب"/

   - غادة درزي /منسقة ملف اللجان الوطنية العلمية الفرعية التابعة لليونسكو/

   فـي نـدوة افتراضيةحـول محميـات المحيـط الحيـوي والحدائـق الجيولوجيـة التابعـة لليونسـكو: البرامـج والتصنيـف 
والسياسـات القائمـة بتاريـخ 2020/10/27م، نظمهـا مكتـب اليونسـكو اإلقليمي للعلوم في الـدول العربية – القاهرة، 
بهـدف التعريـف بمحميـات المحيـط الحيـوي التابعة لليونسـكو، وأهميتها ودورهـا في المنطقة العربيـة، وتقديم ملفات 
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التصنيـف، والتعريـف بالتسلسـل الهرمـي لكيفيـة تقديمهـا، وبيـان الفـرق بيـن محميـات المحيـط الحيـوي والحدائـق 
الجيولوجيـة، وتوضيـح التكامـل بينهمـا، ودور محميـات المحيـط الحيـوي فـي التنميـة المسـتدامة، وسـبل دعمهـا لرفع 
رفاهيـة المجتمعـات المحليـة، ووضـع قائمـة محدثـة للمواقـع المؤهلـة لتصنيفهـا محميـات محيـط حيـوي فـي الـدول 

العربية.

   وتـم خـال النـدوة تقديـم مداخـات مـن عـدة دول عربيـة منهـا: مداخلـة الجمهوريـة العربيـة السـورية حـول محميـة 
اللجـاة الواقعـة جنـوب دمشـق، والتـي تـم اختيارها من قبل اليونسـكو عام2009 م كأول محمية إنسـان ومحيط حيوي 

فـي سـورية، لتميزهـا بتنـوع بيولوجـي كبيـر، وغناها الشـديد بالمواقع األثريـة القديمة.

االجتماع االفتراضي رفيع المستوى ألصحاب المصلحة
حول عملية وضع المعايير اإلقليمية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

   شـاركت وزارة التربيـة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية فـي االجتماع االفتراضي رفيع المسـتوى ألصحاب المصلحة 
حـول عمليـة وضـع المعاييـر اإلقليميـة للهـدف الرابـع مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة؛ والـذي عقـد بالتعـاون مـع معهـد 
اليونسـكو لإلحصاء، يوم 27/ تشـرين األول / 2020م، بحضور السـادة:   -  الدكتور عبد الحكيم الحماد / معاون 

وزيـر التربية

   -  الدكتور نضال حسن / أمين اللجنة الوطنية السورية لليونسكو

   - المثنى خضور / مدير التوجيه / 

   - الدكتورة ناديا الغزولي / مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية /

   - غسان شغري / مدير التخطيط والتعاون الدولي /

  وقـد ضـم االجتمـاع دول المنطقـة العربيـة، وكذلـك المنظمـات والهيئـات التعليميـة اإلقليميـة وشـبه اإلقليميـة، وتمت 
مناقشـة وتبـادل األفـكار حـول الخطـوات الازمـة لتطويـر معاييـر ذات مغزى، الستكشـاف كيفية تنفيذ هـذه الخطوات 

المحـددة بشـكل أفضـل لتحقيق نتائـج ناجحة.
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 وهدف االجتماع إلى:

y .تعريف أصحاب المصلحة اإلقليميين بالقضايا، والتجارب المستفادة من عملية وضع المعايير المرجعية 

y .اتخاذ قرار ما إذا كان ينبغي وضع معايير مرجعية على المستوى دون اإلقليمي

y .وضع خارطة الطريق لتحديد المعايير المرجعية على المستوى اإلقليمي

y .االتفاق على األدوار والدعم الذي يمكن االلتزام به في إطار خارطة الطريق

   وأشارت اليونسكو إلى أن عملية تحديد هذه المعايير، ورصدها تعتمد عاملين أساسيين هما:

y  .االلتزام الوطني باعتماد ومراقبة المعايير على المستوى اإلقليمي

y  .حلول عملية لتحديات القياس

   وخـال المناقشـات دعـا إطـار عمـل التعليـم 2030م الـدول األعضـاء إلـى وضـع معاييـر مرجعيـة مناسـبة )علـى 
سـبيل المثـال 2020و2025م( لمؤشـرات أهـداف التنميـة المسـتدامة؛ باعتبارهـا أساسـية لمعالجة النقص في المسـاءلة 

المرتبـط باألهـداف الطويلـة األمـد.

الندوة المخصصة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
حول الحوار الثامن بشأن العمل من أجل التمكين المناخي

   شاركت الجهات الوطنية السورية ممثلة بالسادة:

   - الدكتور بسام فركوح / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   -  الدكتورة غادة بال / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   -  الدكتور خلدون الحافظ / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   -  الدكتور حيدر حسن / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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الندوة االفتراضية حول "العلم المفتوح والتحرر من االستعمار المعرفي"
   شاركت الجهات الوطنية السورية المعنية ممثلة بالسادة:

   - عمار غزالي / وزارة اإلعام

   - وضاح وكاد / وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

   - خديجة عرسان/ وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

   - الدكتور محمد عتمة / وزارة التربية

   - سامر الخطيب / األمانة السورية للتنمية 

   - سناء قريطم / األمانة السورية للتنمية

   - نورا الزعبي/ األمانة السورية للتنمية

   فـي النـدوة االفتراضيـة حـول "العلـم المفتـوح والتحـرر مـن االسـتعمار المعرفـي" يـوم 2020/10/28م، وقـد قـام 
مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للعلـوم فـي القاهـرة بتنظيـم هـذه النـدوة بالشـراكة مـع مكتـب المغـرب العربـي بالربـاط؛ 

   - الدكتورة سحر عمران / وزارة اإلدارة المحلية والبيئة

   - إبراهيم العان / وزارة اإلدارة المحلية والبيئة

   - الدكتور يونس محمد إدريس / الهيئة العامة لاستشعار عن بعد

   - الدكتور غياث ضعون / الهيئة العامة لاستشعار عن بعد

   فـي نـدوة افتراضيـة حـول "الحـوار الثامـن بشـأن العمـل مـن أجـل التمكين المناخي"يـوم 28 تشـرين األول 2020م، 
نظمتهـا اليونسـكو واتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطارية بشـأن تغيـر المناخ.

   هدفـت هـذه النـدوة إلـى مناقشـة إدمـاج تغيـر المناخ في النظم التعليميـة، بحيث يكون المتعلمـون مجهزين بالمعارف 
والمهـارات والقيـم الازمـة للتصـدي لتغيـر المنـاخ، واإلسـهام فـي التنميـة المسـتدامة، وتبـادل المعرفـة بيـن األطـراف 
وأصحـاب المصلحـة مـن غيـر األطـراف فـي كل منطقـة، مـن خـال تقديـم أمثلـة عـن الممارسـات الجيدة حـول العمل 

مـن أجـل التمكيـن المناخي.

ومن أهم المحاور التي تم عرضها في هذه الندوة، نذكر اآلتي:

y .تعزيز التنسيق داخل البلدان بين وزارات البيئة والتعليم

y .مراجعة تنفيذ برنامج عمل الدوحة بشأن العمل من أجل تمكين المناخ

y  توصيـات ووجهـات نظـر الخبـراء والمعنييـن بشـأن تعزيـز تنفيـذ العمل المسـتقبلي من أجـل تمكين المنـاخ بعد عام
2020م.
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واللجنـة الوطنيـة الكنديـة لليونسـكو، وكرسـي اليونسـكو الجامعي الخـاص بالبحوث المرتكزة علـى المجتمع المحلي، 
وبالمسـؤولية االجتماعيـة فـي مجـال التعليـم العالـي، بهـدف إثراء العملية التشـاورية حول توصية اليونسـكو بشـأن العلم 
المفتـوح، وهـي وثيقـة معياريـة دوليـة سـيعتمدها المؤتمـر العـام لليونسـكو فـي تشـرين الثانـي 2021م، واسـتند النقـاش 
إلـى ورقـة عمـل أعـدت لهـذا الغـرض بعنـوان: "العلـم المفتـوح يتخطـى الوصـول المفتـوح، ومـن أجـل المجتمعـات 

وبمشـاركتها: خطـوة نحـو التحـرر مـن االسـتعمار المعرفـي" مـن خـالل اإلجابـة علـى بعـض األسـئلة مثل: 

y لماذا يجب أن يكون العلم مفتوحاً؟ وكيف؟ وألجل من وبمشاركة من؟

y  ،هـل األمـر ببسـاطة يتعلـق بجعـل المقاالت والبيانـات العلمية متاحة بالكامـل للباحثين حول العالم في وقت نشـرها
كـي ال تفوتهـم النتائـج المهمـة، التي يمكن أن تسـاهم في تعجيـل وتيرة عملهم؟.

y  هـل مـن الممكـن أن يمّكـن هـذا االنفتـاح أيضـاً المواطنين حول العالم من المسـاهمة في العلـم بقدراتهم وخبراتهم
وذلـك مثـاً مـن خال "علـم المواطن" أو المشـروعات البحثية القائمة على المشـاركة؟

y  هـل يتضمـن العلـم المفتـوح حقـاً تعدد طـرق المعرفة ومن بينهـا تلك الخاصة بثقافات الشـعوب األصليـة، وثقافات
بلـدان الجنـوب، وغيرها من الفئات المسـتبعدة والمهّمشـة في بلدان الشـمال؟

وقد تضمنت هذه الورقة أربعة أقسام وهي:

العلم المفتوح ووباء كورونا.– 

االنفتاح على المنشورات والبيانات.– 

االنفتاح على المجتمعات المستبعدة. – 

االنفتاح على المعارف المستبعدة. – 

   كما ناقش بعض المشاركين ورقة العمل المذكورة من منظور المنطقة العربية من خالل بعض النقاط، منها:

العاقة بثقافات الشعوب األصلية والفئات المهمشة في بلدان الشمال.– 

قضية التخاطب بين صناع القرار وصناع المعرفة ما زالت تحتاج إلى عمل.– 

هناك عملية خوف من تدخل المجتمع بالمراكز األكاديمية.– 

الوصول الحر للمنشورات والبيانات، وحرية البحث العلمي.– 

تسليع المعرفة ودور التقانة في كسر االحتكارات.– 

الوضـع المعرفـي فـي العالـم العربـي متواضـع والزال كذلـك، ويوجـد فجـوة معرفية بسـبب مشـاكل اللغة التي – 
تعـزز االسـتعمار المعرفي.

إنشاء منصة اليونسكو اإلقليمية الخاصة بالمنطقة العربية التي تسعى لتعزيز التعاون العلمي.– 

التعامل مع ظواهر رفض اآلخر والعنصرية والتميز.– 
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المؤتمر االفتراضي حول: "معالجة مرونة المياه الجوفية في ظل تغير المناخ"

   شاركت الجهات الوطنية السورية ممثلة بالسادة:

   - المهندس جهاد كنعان / وزارة الموارد المائية

   - الدكتور أحمد إدريس / الهيئة العامة لاستشعار عن بعد

   - المهندس محمد العلي / الهيئة العامة لاستشعار عن بعد

-28 الفتـرة  خـال  المنـاخ  تغيـر  ظـل  فـي  الجوفيـة  الميـاه  مرونـة  معالجـة  حـول:  االفتراضـي  المؤتمـر  فـي     
2020/10/30م، الـذي نظمـه البرنامـج الهيدرولوجـي الدولـي)IHP( التابـع لليونسـكو، بالشـراكة مع الرابطـة الدولية 

.)IAH(الهيدرولوجيـا لعلمـاء  الدوليـة  والرابطـة   ،)AWRA(المائيـة للمـوارد 

   هـدف المؤتمـر إلـى تزويـد جميـع المعنييـن المهتميـن خـال فترة جائحة كوفيـد 19، بالوصـول المجاني إلى أحدث 
المعـارف حـول الترابـط بيـن الميـاه الجوفيـة وتغيـر المنـاخ، وتمكينهـم مـن المشـاركة الفعالـة فـي المناقشـات العلميـة 

حـول هـذا الموضوع.

   وقـد سـاهم هـذا المؤتمـر فـي تحقيـق أهـداف محوريـن مـن محاور البرنامـج الهيدرولوجـي الحكومـي الدولي وهما: 
"الميـاه الجوفيـة فـي بيئـة متغيرة"،"التعليـم المائـي، مفتـاح األمـن المائـي"، كما سـاهم فـي تنفيـذ المرحلة الثانيـة الحالية 

للبرنامـج الهيدرولوجـي الحكومـي الدولـي" األمـن المائي: االسـتجابة للتحديـات المحلية واإلقليميـة والعالمية".

   كان هناك خمسة محاور نوقشت في هذا المؤتمر وهي:

y .تقييم الموارد الطبيعية للمياه الجوفية في ظل تغير المناخ

y .مساهمة التكنولوجيا في معالجة مرونة المياه الجوفية

ارتفاع تكلفة الوصول إلى المعلومات العلمية وصعوبة الوصول إليها.– 

ومن أهم التوصيات التي خلصت إليها أعمال الندوة، نذكر اآلتي:

y .االعتماد على الذكاء الصنعي في الترجمة

y .تأهيل مؤسسات للبحث العلمي في كل دولة

y .العمل على االنتقال من مجتمع اإلشاعات، وتوفير المثقف الرقمي في الفضاءات الرقمية

y .استغال مخرجات البحث العلمي

y .تعميم التجارب الناجحة في كل الدول

y .تفعيل الدور العربي في البحث العلمي

y   .إبقاء الملكية الفكرية
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"فنيات التدريس الفعال في العصر الرقمي والتنمية المهنية المستدامة"

ندوة افتراضية حول الحدائق الجيولوجية التابعة لليونسكو:
البرامج وسبل الحفاظ على اإلرث الجيولوجي وإدارته

 شاركت وزارة التربية في ندوة عن بُعد بعنوان "فنيات التدريس الفّعال في العصر الرقمي والتنمية المهنية المستدامة"، 
نظمهـا مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للتربيـة في الـدول العربية – بيروت بالتعـاون مع مكتب التربية العربـي لدول الخليج 

وذلـك يوم الثاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020م.

   وشـارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين لمناقشـة محاور،وموضوعات هامة تتضمن حلواًل السـتمرارية 
التعليـم خـال فتـرة التعليـق الكامـل أو الجزئي للدوام الرسـمي، وتحفيـز الكفايات والمهارات لتخطيـط التعليم عن بعد، 
وتوضيـح أهميـة الدعـم والتدريـب، وفـرص التطويـر المهنـي لتعزيـز األداء وبنـاء القـدرات، والتمكـن مـن توفيـر التعليـم 

الجيد عـن بُعد.

   وكان الهـدف األساسـي للنـدوة بنـاء قـدرات المتعلميـن فـي المنطقـة العربية لتوفيـر التعليم الجيد عن بعـد بفعالية أكبر. 
بالتالـي شـكلت النـدوة منبـراً لتشـارك المعـارف، والممارسـات الجيـدة، لتوفيـر التعليـم عـن بعـد بجميع مراحلـه بفعالية 

بـدءاً مـن مرحلـة التخطيط التربـوي وصوالً إلـى التعليم.

   وشـملت النـدوة ثـاث جلسـات تعرضـت األولـى منهـا لفنيـات التدريـس الفّعـال فـي العصـر الرقمـي والتنميـة المهنية 
المسـتدامة، وعـرض حـول بيداغوجيـا التعليـم الفّعـال عـن بعـد، وعمليـة االعتمـاد واالعتـراف ذات الصلـة. وتعرضـت 
الجلسـة الثانيـة مـن النـدوة لكيفيـة تيسـير التعليـم عـن بعد، فضاً عـن التخطيط لطـرق فعالـة لتمكين المربيـن والمعلمين 

فـي التعليـم عـن بعـد. أمـا الجلسـة الثالثـة فقـد خصصـت لتوجيـه األسـئلة والحـوارات حـول ما تـم عرضه.

   شاركت الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسادة:

الدكتور نضال حسن / أمين عام اللجنة الوطنية السورية لليونسكو– 

الدكتـور علـي حسـن شـحود / أسـتاذ بقسـم الجيولوجيـا فـي كليـة العلـوم "جامعـة تشـرين" /وزارة التعليـم – 
العالـي والبحـث العلمـي/

الدكتـورة ريـم شـاتي / مديـرة التوثيـق والمعلومـات فـي المؤسسـة العامـة للجيولوجيـا والثـروة المعدنيـة/ – 
المعدنيـة/ والثـروة  وزارةالنفـط 

y .حوكمة المياه الجوفية وإدارتها وسياستها

y .)آثار تغير المناخ على مرونة المياه الجوفية )التلوث والمعالجة

y .تعليم المياه الجوفية وتنمية القدرات

   وكان لهذا المؤتمر نتائج هامة تساهم في زيادة خبرات الجهات الوطنية المشاركة.
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أحمـد الخالـد / مديـر المسـح والتنقيـب الجيولوجـي فـي المؤسسـة العامـة للجيولوجيـا والثـروة المعدنيـة / – 
وزارةالنفـط والثـروة المعدنيـة/

المهنـدس بـال الحايـك / مديـر التنـوع الحيـوي فـي وزارة اإلدارة المحليـة والبيئـة /عضـو اللجنـة الوطنيـة – 
لبرنامـج اإلنسـان والمحيـط الحيـوي "المـاب".

المهندسـة إيمـان بـال / وزارة اإلدارة المحليـة والبيئـة /عضـو اللجنـة الوطنيةلبرنامـج اإلنسـان والمحيـط – 
"المـاب" الحيـوي 

غادة درزي /منسقة ملف اللجان الوطنية العلمية الفرعية التابعة لليونسكو/– 

  فـي نـدوة افتراضيـة حـول الحدائـق الجيولوجيـة التابعـة لليونسـكو: البرامـج وسـبل الحفـاظ علـى اإلرث الجيولوجـي 
وإدارتـه، بتاريـخ 2020/11/3م، نظمهـا مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للعلـوم فـي الـدول العربيـة – القاهـرة، بهـدف 
التعريـف بالحدائـق الجيولوجيـة التابعـة لليونسـكو، والشـبكة الدوليـة للحدائـق الجيولوجيـة، وتقديـم ملفـات التصنيـف 
والتعريـف بالتسلسـل الهرمـي واإلجـراءات لكيفيـة تقديمهـا، وبيان الفرق بيـن الحدائق الجيولوجيـة ومحميات المحيط 
الحيـوي وتوضيـح التكامـل بينهمـا، واقتـراح المواقـع المؤهلـة للتصنيـف كحدائـق جيولوجيـة فـي الدول المشـاركة في 

النـدوة االفتراضيـة ومـدى جهوزيتها.

   وقـدم السـيد بـال الحايـك مداخلـة حول إمكانيـة إدراج موقع تلول الصفا في محافظة السـويداء كحديقة جيولوجية؛ 
وذلـك لتوفـر المعاييـر فـي هـذا الموقـع حيـث يتواجـد فيـه كهـوف طبيعيـة، ومجتمـع محلـي يقطـن فيـه، ولديـه عـادات 
وتقاليـد موروثـة، وقـد تـم اقتـراح إعـداد ملـف عـن الموقـع المقترح وإرسـاله رسـمياً مـن خال اللجنـة الوطنية السـورية 

لليونسـكو إلـى مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للعلـوم في الـدول العربية فـي القاهرة. 

لقاء معالي الدكتور دارم طباع / وزير التربية  رئيس اللجنة الوطنية السورية 
لليونسكو مع سعادة السفيرة لمياء شكور مندوب سورية الدائم لدى اليونسكو.
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  التقى معالي الدكتور دارم طباع / وزير التربية ـــــ رئيس اللجنة الوطنية السورية لليونسكو ــــ يوم 2020/11/21م، 
سـعادة السـفيرة لمياء شكور مندوب سورية الدائم لدى اليونسكو.

   وأشـار معاليـه خـال اللقـاء إلـى خطـة عمـل وزارة التربيـة التـي تضمنهـا البيـان الحكومـي، مؤكـداً الـدور الكبيـر فـي 
هـذه المرحلـة لضمـان سـامة أبنائنـا التاميـذ، والطـاب، والزمـاء العامليـن، وتسـهيل عـودة المهجريـن، حيـث تعمـل 
الـوزارة بفرقهـا علـى ضمـان االلتـزام باإلجـراءات الصحيـة، وقواعـد النظافـة العامة الشـخصية كما حددهـا البروتوكول 
الموقـع مـع وزارة الصحـة. ولفـت إلـى انطاقـة العـام الدراسـي فـي موعدها المحـدد، واسـتمرارية العمليـة التعليمية على 
الرغـم مـن اآلثـار والتداعيـات التـي يفرضهـا تحدي مواجهة انتشـار فيـروس كورونا؛ونـوه بمتابعة الجهـود للوصول إلى 
االمتحانـات بمـا يتطلبـه ذلـك مـن تحضيـر للمسـتلزمات اللوجسـتية كافـة؛ وذّكـر بأهمية العاقـة القائمة مع اليونسـكو، 
وضـرورة تعزيـز الحضـور فيهـا باإلمكانات المتاحة بعد أن قدمت صورتها كمنظمـة، ومظلة دولية متخصصة بمجاالت 
التربيـة والعلـوم والثقافـة واالتصـال، عملـت مـع الجهـات الوطنيـة المعنيـة، وقدمت دعمها وفـق إمكاناتها، وبما يسـاعد 
فـي مجالـي رسـم السياسـات وبنـاء القـدرات، منوهـاً باإلصـدار المشـترك لإلطار العـام للمناهـج التربوية فـي الجمهورية 

العربيـة السـورية، وموضوع الجـودة وغيرها.

   مـن جهـة ثانيـة أكـد معالـي الوزيـر أن سـورية منفتحـة علـى العالـم تربويـاً، وتسـعى لتوسـيع هـذه اآلفـاق على مسـتوى 
الجمعيـات اإلنسـانية فـي العالـم، فضـاً عـن ذلـك يجـب أن يكون الخطـاب الموجه إلـى المنظمات الدوليـة موضوعياً، 
وشـفافاً، ومحـدداً لـألدوار بحيـث تنعكـس فـرص االسـتفادة مـن إمكاناتهـا، ومرونتهـا الماليـة بالفائـدة علـى القطاعـات 
كافـة، وقـّدر لليونسـكو دورهـا فـي تنظيـم االجتماعـات واألنشـطة االفتراضية بسـبب الجائحـة، وأثر هذا الجهـد الكبير 

فـي اسـتكمال بنـاء وتنفيـذ الخطـط والبرامـج، وبمـا يضمن تحقيق االسـتدامة الشـاملة.

   بدورهـا سـعادة السـفيرة لميـاء شـكور / منـدوب سـورية الدائـم لـدى اليونسـكو، قدمـت عرضـاً عـن دور المندوبيـة 
الدائمة،وعرفـت المنظمةبأنهـا مختبـر أفـكار، وليسـت كغيرهـا منظمـة إغاثية،وشـرحت آليـة وطبيعـة عمـل المنظمـة 
والتحديـات التـي تواجههـا فـي هـذه المرحلـة، وأكـدت أهميـة التعـاون مـع اليونسـكو لمكانتهـا اإلقليمية،والدوليـة فـي 
مجـاالت التربيـة والعلـوم والتـراث والثقافـة، مشـيرة إلى اتفاقيـات اليونسـكواالختصاصية والتي يجب اإليفـاء بالتزاماتها 

دائما. 

   ونوهـت سـعادتها بخصوصيـة التعـاون فـي المجـال التربـوي، وبخاصـة فـي مرحلـة إعـادة اإلعمـار الرتباط ذلـك ببناء 
الجيـل القـادم، فضـاً عـن التكلفـة العالية إلعادة وبناء وترميـم المدارس التي تضررت على أيـدي المجموعات اإلرهابية 
المسـلحة، وعلـى امتـداد الجغرافيـة السـورية، كمـا أكـدت أهميـة المدخـل اإلنسـاني فـي مخاطبـة المنظمـات الدوليـة، 

وضـرورة مشـاركتها فـي تحمـل المسـؤولية لإلسـراع بتقديـم الدعم المتوفـر بمسـاندة الجهات الوطنيـة المعنية.

   وبينـت األولويـات األساسـية لعمـل اليونسـكو فـي المرحلة القادمة، وال سـيما التركيز علـى دور التربية إلنجاز أهداف 
التنميـة المسـتدامة كافـة، فضـاً عـن الجهـد المبـذول إلطـاق تقريـر التنميـة المسـتدامة. كما أشـارت أن مـا نحتاجه في 
هـذه المرحلـة مـن تظهيـر لرؤيـة واضحـة واسـتباقية كخارطة طريـق للحصول على الدعـم وتوجيهه لخدمـة مرحلة إعادة 
االعمـار؛ موضحـة أهميـة إطـاق المبـادرات الوطنيـة التـي تسـهم فـي حضـور الخبـراء والقيـام بدراسـاتهم وتقييماتهـم 
الميدانيـة الموضوعيـة، والتـي تبـرز االرتبـاط الوثيـق، والتكامل بين قطاعـات التربية والعلوم والثقافة واالتصال، وتسـاعد 

بدورهـا فـي نقـل الحقائق إلـى العالم.
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ورشة عمل على برنامج الموودل ومنصة التعلم المتمازج

   نفذت وزارة التربية، بالتعاون مع مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية في بيروت، ورشة تدريبية مركزية 
فـي كل مـن محافظتـي حمـاة خـال الفتـرة 22-2020/11/26م، والاذقيـة خـال الفتـرة 6-2020/12/10م، 

علـى برنامـج الموودل، ومنصة التعلـم المتمازج، بهدف: 

تمكين مدرسي التعليم المتمازج من تطوير مهارات العمل على برنامج الموودل ومنصة التعلم المتمازج. 1

استخدام أداة Big Blue Button وكيفية النسخ االحتياطي واالستعادة للدرس . 2

إنشاء االختبارات اإللكترونية والحصول على التقارير والنتائج . 3

االستفادة من األدوات المختلفة المتاحة على منصة إدارة المحتوى )موودل( وتوظيفها في تصميم الدروس.. 4

ومن أهم المحاور التي نوقشت في هذه الورشة:

y .كيفية تحضير خطة دراسية باستخدام أحد برامج تحرير النصوص

y .كيفية إنشاء )مقرر دراسي والصفوف واألقسام التابعة له( والتعرف على أدواته

y .كيفية النسخ االحتياطي واالستعادة لدرس

y .كيفية توظيف المخابر االفتراضية واألدوات المساعدة من مصادر خارجية

y .في إعطاء الدروس عبر االنترنت Big Blue Button كيفية استخدام أداة

y .التعامل مع برنامج البور بوينت بشكل تفاعلي

y .والتعرف على تطبيقاتها العملية بطريقة مميزة وممتعة H5P توظيف برمجية
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y .كيفية إنشاء االختبارات اإللكترونية والحصول على التقارير والنتائج

y .كيفية التعامل مع ملفات )الفيديو والصوت(، وكيفية تصميم فيديو تفاعلي وتحرير الصوت

y .PDF كيفية التعامل مع الملفات اإللكترونية

y  وطـرق تحميـل الوسـائط المتنوعـة )صـور، ملفـات، فيديـو( مـن وسـائل التواصـل Google البحـث المتقـدم علـى
المختلفـة.

y .تحديد المهارات الازمة لمعلم شعب التعلم المتمازج

y .استراتيجية العمل للمراحل القادمة

y .مهام كل من مديري الشعب، وأمناء السر، والمشرفين التقنيين، ومشرفي الموودل وضرورة توصيفها

y .كيفية إعادة هيكلة شعب التعلم المتمازج بما يناسب العملية التعليمية

وخلصت الورشة إلى توصيات ومقترحات، نذكر منها:

إقامة دورات تقنية وتربوية لمنشئي المحتوى الرقمي.. 1

تأميـن أجهـزة المحمـول للمدرسـين الذيـن لم يسـتلموا حتى . 2
اآلن.

بحكـم االسـتهاك اليومـي لإلنترنـت واالتصـال، تخصيـص/. 3
باقـة شـهرية/ 4G/3G أو بـدل مالي.

تأمين الطاقة البديلة لمراكز التعلم المتمازج في المحافظات.. 4

العمـل . 5 لتفعيـل  صيفيـة  إنعاشـية  دوريـة  عمـل  ورش  إقامـة 
وتنشـيطه. الجماعـي 

إقامـة نـدوات عـن التعلم المتمازج، ودعوة طاب من خارج . 6
التعلم المتمازج للدخول إلى الدروس واالختبارات.

االسـتمرار فـي رفـع سـوية مدرسـي التعلـم المتمـازج تقنيـاً . 7
وتربويـاً.
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حلقتا نقاش افتراضيتان رفيعتا المستوى حول أخالقيات الذكاء االصطناعي
   شاركت الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسادة:

الدكتورة غيداء الربداوي /مركز الدراسات والبحوث العلمية /– 

الدكتور عمار جوخدار /أستاذ في جامعة دمشق - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/– 

    فـي حلقتـي نقـاش افتراضيتيـن رفيعتـي المسـتوى حول أخاقيـات الذكاء االصطناعي يـوم 2020/11/24م، بهدف 
إتاحـة الفرصـة لمتابعـة التبـادالت العميقـة مـن وجهـة نظـر مهنيـة، وإقليميـة مختلفـة حـول آخـر التطـورات فـي مجـال 
الـذكاء االصطناعـي وآثـاره األخاقيـة، ومعرفـة جهـود اليونسـكو لوضـع توصيـة بشـأن أخاقيـات الـذكاء االصطناعـي، 
وهـي أداة معياريـة عالميـة علـى اإلطـاق لتعزيـز التطويـر األخاقـي، وتطبيـق هـذه التكنولوجيـا التـي تغيـر قواعـد اللعبة.

   وقـد افتتحـت معالـي المديـرة العامـة لليونسـكو/ أودري أزوالي، حلقـة النقـاش األولـى التـي ترأسـها أسـتاذ علـم 
الحاسـوب يوشـوا بنغيـو وهـو/ أحـد أبـرز الخبـراء العالميّيـن في مضمـار الـذكاء االصطناعي، وأحـد رّواد التعلـم العميق 
البنيـة "تعليـم اآللة"والمديـر العلمـي لمعهـد مونتريـال لخوارزميـات التعلـم/، وبحضـور ثلّة مـن المفّكريـن المتخّصصين 
البارزيـن مـن األوسـاط األكاديميـة، والمجتمـع المدنـي، والحكومـات، وقطاع األعمـال التجاريّة من مناطـق مختلفة من 
العالـم. وتولـت مسـاعدة المديرة العامة لليونسـكو للعلوم االجتماعية واإلنسـانية، غابرييا رامـوس، إدارة حلقتي النقاش 

الستكشـاف البصمـة التـي يتركهـا الـذكاء االصطناعـي علـى السياسـات العامـة، واألسـواق من منظـور إقليمّي.

   أما حلقة النقاش الثانية فقد ضمت شاغلي الكراسي الجامعية لليونسكو، وممثلي مجموعات اليونسكو اإلقليمية.

وتخلّل جدول األعمال ثالثة أسئلة بالغة األهميّة، هي:

1. كيف يمكن التحّول من المبادئ إلى األفعال؟ 

2. كيف يمكن مواكبة االنتشار السريع لتكنولوجيات الذكاء االصطناعي من الناحية التنظيمية؟

3. كيف يمكن إشراك شركات التكنولوجيا الكبرى التابعة للقطاع الخاص؟

أما الموضوعات األخرى التي تم طرحها على طاولة النقاش:

y كيف تسهم الجائحة في تفاقم خطر استخدام الذكاء االصطناعي بطريقة مُنافية لألخاق؟

y  هـل تعـد البلـدان الناميـة أكثـر عرضـة لمخاطـر االسـتخدام غيـر األخاقـي للـذكاء االصطناعـي؟ إذا كانـت اإلجابـة
علـى هـذا السـؤال باإليجـاب، كيـف يمكننـا منـع ذلـك؟

y  تتزامـن الجهـود التـي تبذلهـا اليونسـكو العتمـاد التوصيـة الخاصـة بأخاقيـات الـذكاء االصطناعـي مـع مسـاعي
القائميـن علـى العديـد مـن المبادرات الوطنيـة، واإلقليمية، والدوليـة للتصدي للتحديات المتعلّقة بهـذه التكنولوجيا، 

فمـا هـي القيمـة المضافـة لهـذه الوثيقة؟

y .ما هي أهمية التنوع والشمولية في سياق االبتكارات والتحوالت الرقميّة، وكيف يمكننا ضمان ذلك؟
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اجتماع افتراضي إلطالق خارطة
طريق التعليم من أجل التنمية المستدامة  2030

   شـاركت وزارة التربيـة فـي االجتمـاع االفتراضـي الـذي نظمتـه اليونسـكو إلطاق خريطة الطريق الجديـدة للتعليم من 
أجل التنمية المسـتدامة 2030م؛ يوم 2020/11/24م، بحضور السـادة:

الدكتور عبد الحكيم الحماد / معاون وزير التربية– 

الدكتور نضال حسن/ أمين اللجنة الوطنية السورية لليونسكو– 

المثنى خضور/ مدير التوجيه– 

غسان شغري/ مدير التخطيط والتعاون الدولي– 

   ومـن أهـم المحـاور التـي تمـت مناقشـتها فـي هـذا االجتمـاع التعليم من أجـل التنمية المسـتدامة لعـام 2030م؛ فضاً 
عـن الجهـود الجاريـة، والتحديـات والفرص األساسـية في المنطقـة العربية.

   ويعـد إطـار التعليـم مـن أجـل التنميـة المسـتدامة لعـام 2030م هـو اإلطـار العالمـي للتعليـم الـذي وافـق عليـه المؤتمـر 
العـام لليونسـكو فـي دورتـه األربعيـن التـي عقـدت عـام 2019م؛ واعترفت به الجمعيـة العامة لألمم المتحـدة، حيث تم 
وضـع خارطـة طريـق توفـر إرشـادات للـدول األعضـاء لتنفيـذ التعليـم من أجـل التنميـة المسـتدامة 2030م؛ وذلك ضمن 
التحضيـر لمؤتمـر اليونسـكو العالمـي القـادم حـول التعليـم مـن أجـل التنمية المسـتدامة الذي سـيعقد بيـن 17-19 أيار 

2021م؛ والـذي تـم تأجيلـه مـن حزيران 2020م بسـبب وبـاء كورونا.

الندوة االفتراضية الثانية للشبكة العربية لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي تحت عنوان
"اإلدارة الفعالة للشبكة العربية لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي في الدول العربية

   شاركت وزارة اإلدارة المحلية والبيئة ممثلة بالسادة:

المهندسـة صونيـا عفيصـة / مديـرة التخطيـط والتعـاون الدولـي – رئيـس اللجنـة الوطنيـة لبرنامـج اإلنسـان – 
"المـاب". الحيـوي  والمحيـط 
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الورشة اإللكترونية حول التعليم من أجل التنمية المستدامة والصحة العالمية
" العالقة مابين صحة البشرية والكوكب "

   تحضيـراً لمؤتمـر اليونسـكو العالمـي مـن أجـل التنميـة المسـتدامة 2021م المقرر عقده في برلين 2021م، شـاركت 
الجمهوريـة العربيـة السـورية بوفد مؤلف من السـادة:

الدكتور أحمد خليفاوي / معاون وزير الصحة – 

صونيا عفيصة / مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة اإلدارة المحلية والبيئة – 

الدكتور نضال حسن / أمين اللجنة الوطنية لليونسكو– 

الدكتورة ناديا الغزولي / مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية    – 

الدكتورة هتون الطواشي /  مديرة الصحة المدرسية – 

األستاذ المثنى خضور / مدير التوجيه – 

  فـي الورشـة اإللكترونيـة حـول التعليـم مـن أجـل التنميـة المسـتدامة والصحـة العالميـة "العاقـة مابيـن صحـة البشـرية 
والكوكـب" التـي عقـدت يـوم 2020/12/9م؛ عبـر منصـة /ZOOM/، وذلـك ضمن سلسـلة من الورشـات االفتراضية 
حـول التعليـم مـن أجـل التنميـة المسـتدامة التـي نظمتهـا اليونسـكو بالتعـاون مـع الـوزارة االتحاديـة للتعليـم فـي ألمانيـا 

واللجنـة الوطنيـة األلمانيـة لليونسـكو كشـريك مستشـار.

المهنـدس بـال الحايـك / مديـر التنـوع الحيـوي – عضـو اللجنة الوطنيـة لبرنامج اإلنسـان والمحيط الحيوي – 
"الماب"

المهندسـة إيمـان بـال / مديريـة التخطيط والتعـاون الدولي – عضو اللجنة الوطنية لبرنامج اإلنسـان والمحيط – 
الحيوي "الماب"

المهندسـة ميـادة سـعد / مديريـة التنـوع الحيـوي – عضـو اللجنـة الوطنيـة لبرنامج اإلنسـان والمحيـط الحيوي – 
"الماب".

   فـي النـدوة االفتراضيـة الثانيـة للشـبكة العربيـة لبرنامـج اإلنسـان والمحيـط الحيـوي تحـت عنـوان "اإلدارة الفعالـة 
للشـبكة العربيـة لبرنامـج اإلنسـان والمحيـط الحيـوي فـي الـدول العربيـة يـوم 2020/12/8م، بهـدف تقديـم موجبات 
التقييـم الـدوري لمحميـات المحيـط الحيـوي التابعـة لليونسـكو، وأسـس اإلدارة الفعالـة للمسـاكن الطبيعيـة ومحميـات 
المحيـط الحيـوي، وتقديـم هيكليـة أداة المؤشـرات والمسـح البيانـي لتقييـم اإلدارة العالـة لمحميـات المحيـط الحيـوي 

فـي الـدول العربية.

   وخالل الندوة تمت المناقشات اآلتية:

y .أداة المؤشرات لتقييم اإلدارة الفعالة لمحميات المحيط الحيوي في الدول العربية: إعدادها والشراكات المطلوبة

y .المسح البياني تحضيراً لوضع المنظومة الضرورية لإلدارة الفعالة لمحميات المحيط الحيوي في الدول العربية
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   وهدفـت الورشـة إلـى توضيـح العاقـة مـا بيـن البيئـة وصحـة اإلنسـان، ومسـاهمة التعليـم مـن أجـل التنميـة المسـتدامة 
فـي صحـة اإلنسـان، مـن خـال تعزيـز المعرفـة والمهـارات والقيم والمواقف حـول قضايا مثـل تغير المنـاخ، واألمراض 

الحيوانيـة المنشـأ، التلـوث، الغـذاء، والرفاهية االجتماعيـة والعاطفية. 

   كما تم التركيز على األسئلة اآلتية:

y ماهي الصلة بين صحة الكوكب واإلنسان؟

y  كيـف يمكـن للتعليـم مـن أجـل التنمية المسـتدامة المسـاهمة في تعزيـز الوعي الـذي يتعلق بصحـة الكوكب؛ والذي
بـدوره يؤثـر على صحة اإلنسـان؟ 

   وتمت إتاحة الفرصة أمام المشاركين لطرح األسئلة واإلجابة عليها.

فوز األمانة السورية للتنمية بمرتبة محكم دولي في اليونسكو
  بدعـوة مـن اليونسـكو للترشـح النتخابـات هيئـة التقييـم للجنـة الحكوميـة الدوليـة لحمايـة التـراث الثقافـي الامـادي، 
خـال انعقـاد الـدورة الخامسـة عشـرة لصـون التـراث الثقافـي غيـر المادي فـي اليونسـكو – باريس خـال الفترة 14-

2020/12/19م.

   فـازت األمانـة السـورية للتنميـة برتبـة محكـم دولـي فـي هيئـة التقييـم الدوليـة عن مجموعـة المنظمات غيـر الحكومية 
فـي المنطقـة العربيـة لمـدة سـنتين 2020-2022م؛ وترشـح لمقعـد المجموعـة العربيـة ثـاث منظمات غيـر حكومية، 
وفـازت األمانـة السـورية للتنميـة ضمـن هيئـة تقييـم دوليـة مؤلفـة مـن اثنـي عشـر عضـواً يتـم تعيينهم مـن اللجنـة الدولية؛ 
سـتة خبـراء مؤهليـن فـي مختلـف مجـاالت التـراث الثقافـي غيـر المـادي، يمثلون الـدول األطـراف األعضاء فـي اللجنة، 
وسـتة مـن منظمـات غيـر حكوميـة معتمـدة، ويجوز لكل مجموعة انتخابيـة أن تضم خبيراً واحداً، ومقعـداً آخراً لمنظمة 

غيـر حكوميـة في هيئـة التقييم.

   وتتولـى هيئـة التقييـم دراسـة دقيقـة لـكل عنصـر يتـم ترشـيحه للتسـجيل علـى لوائـح التـراث، وتكـون هـذه الدراسـة 
مسـتندة إلـى اتفاقيـات اليونسـكو المعتمـدة، وتوجيهاتهـا التنفيذيـة، ومعاييـر األسـئلة الموجودة ضمن ملـف كل عنصر، 
وتتوخـى الهيئـة أقصـى درجـات الدقـة والفهـم لكل عنصر مرشـح، وبالتالي يتم اتخـاذ القرار المنصف حولـه، مع توجيه 

أسـباب القبـول أو الرفـض اسـتناداً إلـى معاييـر وأسـس محـددة تعتمدها اليونسـكو.

   ويعـد فـوز األمانـة السـورية للتنميـة بعضويـة هيئـة التقييـم الدوليـة، واكتسـابها صفـة محكـم دولـي تجربـة مهمـة لهـا 
انعكاسـها اإليجابـي علـى أكثـر مـن صعيـد، حيـث يشـكل فـوز األمانـة بهـذا الموقـع أهميـة كبيـرة لجهـة تمثيـل سـورية 
فـي محفـل أممـي كبيـر؛ ويكـرس حضـور سـورية فـي مجال حمايـة التـراث الثقافي اإلنسـاني العالمـي، وتوثيقـه وآليات 

التحكيـم والتقييـم ممـا يتيـح لألطـر السـورية العمـل بهـذا المجـال بفاعليـة كبيـرة.

   كمـا أن إسـناد هـذا الـدور لألمانـة السـورية للتنميـة ضمـن منظمـة عالميـة ترعـى الثقافـة والتـراث يعكـس مـدى ثقافة، 
وتطـور المجتمـع السـوري خصوصـاً وأنـه ممثـل بمنظمـة غيـر حكومية.
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ندوة تدريبية إقليمية حول مسح التعليم النظامي للبلدان العربية
   شارك كل من السادة:

الدكتور نضال حسن / أمين اللجنة الوطنية السورية لليونسكو/.– 

غسان شغري / مدير التخطيط والتعاون الدولي/– 

ميساء ساس / معاونة مدير التخطيط والتعاون الدولي/– 

محمد وفيق زند الحديد / رئيس دائرة التعاون الدولي/– 

ساره سعدة / أخصائية في اإلحصاء التربوي/– 

   فـي نـدوة تدريبيـة إقليميـة لليونسـكو حـول مسـح التعليـم النظامـي للبلدان العربيـة يومـي 15-2020/12/16م عبر 
منصـة TEAMS اإللكترونيـة، وذلـك بالشـراكة مـع معهد اليونسـكو لإلحصاء.

   وتهـدف النـدوة إلـى تقديـم الدعـم مـن خـال بنـاء المعرفـة، والمهـارات المطلوبـة للبلـدان المشـاركة لتتمكـن مـن 
اإلبـاغ عـن إحصـاءات التعليـم األساسـية القابلـة للمقارنـة الدوليـة؛ والمطلـوب جمعهـا في مسـح التعليـم النظامي، كما 

تهـدف للتعـرف علـى التحديـات الرئيسـية التـي تعيـق اإلبـاغ عـن إحصـاءات التعليـم فـي الوقـت المناسـب.

   وتضمنـت النـدوة عـرض بعـض التجـارب مـن الـدول المشـاركة مثل تجربـة جمهورية مصـر العربية؛ ودولة فلسـطين، 
وجمهوريـة تونـس. فضـاً عـن جلسـات النقـاش والحوار التي أغنت الندوة، وسـمحت بتبادل الخبرات بين المشـاركين

   تجـدر اإلشـارة إلـى أن هـذا الفـوز كان بفضـل الجهـود الكبيـرة التـي بذلهـا ممثلـو األمانـة السـورية للتنمية فـي منتدى 
الجمعيـات غيـر الحكوميـة، وجهـود سـعادة السـفيرة لميـاء شـكور منـدوب سـورية الدائـم لـدى اليونسـكو، وحراكهـا 

الدبلوماسـي لدعـم الترشـيح مـن الـدول الصديقـة، إضافـةً إلـى التعـاون الـذي أبدتـه اللجنـة الوطنية السـورية لليونسـكو.

اإلطالق الرسمي لمنصة "قدرات"
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  اسـتجابة لمتطلّبـات المعرفـة والمهـارات فـي العصـر الرقمـي، والتوجّـه العالمـي نحـو اقتصـاد المعرفـة، وفـي ظـّل 
التحديـات التـي ال تـزال تفرضهـا جائحـة كورونـا علـى أنظمـة التعليم؛ واسـتجابةً لقرار إغـاق المدارس المطـّول، بات 
االنتقـال السـريع فـي جميـع أنحـاء العالـم إلـى التعلّـم الرقمـي، يسـتدعي التطويـر المهنـي للمعلّميـن فـي مجـال التعليـم 

المعـزز بتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت.

   وفـي هـذا اإلطـار شـاركت وزارة التربيـة ممثلـة بمعالـي الدكتـور دارم طبـاع / وزيـر التربيـة - رئيـس اللجنـة الوطنيـة 
السـورية لليونسـكو/، يـوم 2020/12/17م؛ فـي اإلطـاق الرسـمي للمنّصة الرقميّة "قدرات"، مؤكـداً خال كلمته أن 
المنصـة سـتزيد مـن ألـق العمليـة التربويـة والتعليميـة علـى مسـتوى جميـع الـدول؛ وتعـزز من فاعليـة التعليم فـي الظروف 
المختلفـة، التـي تعانـي منهـا دولنـا خصوصـاً فـي ظـل جائحـة كورونـا التـي ترخـي بظالهـا علـى العالـم كلـه، فضاً عن 
أن الجمهوريـة العربيـة السـورية تقـدر عاليـاً هـذه الخطـوة الهامـة في تعزيز قـدرات المعلمين والمدرسـين عن طريق هذه 
المنصـة؛ فاألجيـال الجديـدة التـي عانـت مـن الحـروب واإلرهـاب والتطـرف والعنف لن تسـتطيع أن ترى المسـتقبل إال 

مـن خـال التعليم.

   وتهدف المنصة إلى:

y .إتاحة فرص التعلم للجميع من معلمين وباحثين ومتعلمين على حد سواء

y .بناء وتأهيل قدرات المعلم الرقمية في العالم العربي

y .تبادل الثقافة والمعرفة من خال مجتمع تعليمي عربي مندمج ومتكامل

y .امتاك المعلمين في العالم العربي لمهارات وتقنيات واستراتيجيات التعليم عن بعد

   منوهين بأن األطر في وزارة التربية شاركت بفعالية في العديد من الدورات التدريبية على المنصة.
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االحتفال باليوم الدولي لمحو األمية

احتفاالت

   بمناسـبة يـوم األرض الـذي يصـادف 22 نيسـان مـن كل عـام، أقـام معهـد اليونسـكو المهاتمـا غانـدي للتعليـم مـن 
أجـل السـام والتنميـة المسـتدامة )MGIEP(، حفـاً افتراضيـاً علـى منصـة المعهـد بعنـوان "مـن أجـل صحـة الكوكب" 

بمشـاركة أربعيـن موسـيقياً.

   وقـد سـاهم فـي هـذه المبـادرة العديـد مـن وكاالت األمـم المتحـدة العالميـة؛ مثـل منظمـة الصحـة العالميـة، واتفاقيـة 
األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ، كمـا شـهد الحفـل اإلطـاق الرسـمي لنشـيد خـاص كجـزء مـن الحملـة 

العالميـة لليونسـكو حـول )التغيـر المناخـي فـي الكـرة األرضيـة (.

   وقد تم بث هذا االحتفال مباشرة عبر قنوات التواصل االجتماعي المحلية والعالمية.

   في إطار االحتفال باليوم العالمي لمحو األمية شاركت الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسادة:

عماد سويد / مدير تعليم الكبار والتنمية الثقافية في وزارة الثقافة– 

د. نضال حسن / أمين اللجنة الوطنية السورية لليونسكو – 

الدكتورة ناديا الغزولي / مديرة مركز تطوير المناهج التربوي– 

د. رامي الضللي / مدير التعليم األساسي في وزارة التربية – 

األستاذ المثنى خضور / مدير التوجيه في وزارة التربية – 

   في اللقائين العالميين االفتراضيين اللذين عقدا في مقر اليونسكو، يوم الخميس 8/ أيلول/ 2020م.

اللقـاء األول: حـول " التعلـم والتعليـم بمحـو األميـة في ظل أزمة كوفيـد 19، وما بعدها: دور المعلميـن وأصول التدريس 
المتغيـرة "، وهدف إلى:

y  تعزيـز فهـم تأثيـر جائحـة كورونـا علـى التعلـم والتعليـم ومحـو األميـة لـدى الشـباب والكبـار والمعلميـن، والتركيـز
علـى إعـادة صياغـة  طرائـق التدريـس الفعالـة فـي أزمـة كوفيـد– 19 ومابعدهـا.

y  زيـادة الوعـي حـول تقديـم الدعـم للمعلميـن، وتعزيـز مهاراتهم في مجال محـو األمية لدى الشـباب والكبار لتحقيق
غايـات الهـدف الرابع من أهداف التنمية المسـتدامة.

y .خلق ومشاركة معارف جديدة تتعلق بالمعلمين وخدمتهم قبل وخال الخدمة

اللقاء الثاني: حول الفائزين بجوائز اليونسكو العالمية لمحو األمية 2020م، وهدف هذا اللقاء إلى:

y .عرض خمسة برامج مميزة حول محو األمية حصلت على جوائز اليونسكو الدولية لمحو األمية 2020م

y .التركيز على العوامل الرئيسة التي تساعد في عملية التعلم والتعليم، وتساعد المعلمين ليكونوا أكثر فعالية

االحتفال بيوم األرض
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   وقدم مشاركو الجمهورية العربية السورية خال اللقاء مداخلة قيمة وهي:

   تحيـة لكـم مـن الجمهوريـة العربيـة السـورية، وشـكراً علـى الجهـود الكبيـرة المبذولـة لتنظيـم هـذا اللقـاء الفنـي الهام، 
وإنتاجـه وصـوالً بالنقاشـات إلـى نتائـج مفيـدة للجميع.

ويسرنا أن نكون معكم:

د. رامي الضللي / مدير التعليم األساسي في وزارة التربية– 

عماد سويد / مدير تعليم الكبار والتنمية الثقافية في وزارة الثقافة– 

د. نضال حسن / أمين اللجنة الوطنية السورية لليونسكو – 

   وأننـا نقـدر لجميـع المتحدثيـن األفـكار المطروحـة، ونؤكـد أننـا فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية حريصـون علـى 
التعـاون مـع اليونسـكو كبيـت خبـرة، ومهتمـون ببرامـج تعليم الكبار ومحـو األمية، وإعـادة المتسـربين، وتعويض الفاقد 
التعليمـي، وتأميـن فـرص تعليميـة مناسـبة لـكل األبنـاء علـى امتـداد الجغرافية السـورية، وبمتابعـة كل الجهود التـي تبذلها 

المنظمـة واسـتعدادها لمسـاعدة الـدول األعضاء.

   نأمـل العمـل علـى تقديـم المسـاعدة الممكنـة لتنفيـذ المشـروعات فـي مجـال بنـاء قـدرات فـرق عمـل وزارتـي الثقافة 
والتربيـة المتخصصـة فـي هـذا المجـال؛ فضـاً عـن المسـاعدة فـي تطويـر المناهـج التعليميـة الخاصـة بهـذه الشـرائح 
وطباعتهـا، بحيـث تكـون مناهـج مواكبـة للتطورات العالميـة مع مراعاتها الجانـب المتعلق بالتعليم عن بعد، واالسـتفادة 

مـن ثقافـة وسـائل االتصـال فـي الظـروف الحاليـة لمواجهـة انتشـار فيـروس كورونا.

   نختـم بشـكر الجميـع علـى الجهـود المبذولـة لتنظيـم اللقـاء، وتأمين فرصـة االجتمـاع، آملين تزويدنا بقصـص النجاح 
والتجـارب العالميـة الرائـدة لاسـتفادة منهـا في خططنـا وبرامجنا المسـتقبلية على المسـتوى الوطني. 

االحتفال باليوم العالمي للفلسفة
   في إطار االحتفال باليوم العالمي للفلسفة، شاركت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسادة:

الدكتورة ناديا الغزولي / مدير مركز تطوير المناهج التربوية– 

األستاذ المثنى خضور / مدير التوجيه في وزارة التربية – 

   فـي " الحـوار عـن بعـد " يـوم  19/  تشـرين الثانـي / 2020م، الـذي عقـده مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي للـدول 
العربيـة فـي بيـروت، واللجنـة الوطنيـة اللبنانيـة لليونسـكو، والمجلـس العربي للعلـوم االجتماعية، والمركـز الدولي لعلوم 

. Zoom اإلنسـان، علـى منصـة

وقد تضمن الحوار جلستين افتراضيتين: 

y ."الجلسة األولى: جلسة نقاشية حول "الزمانية في خضم األزمات في المنطقة العربية

y  الجلسـة الثانيـة: حـوار حـول "الممارسـات الجديدة للفلسـفة بهدف التغيـر االجتماعي: مقاربات تربويـة لتعلم العيش
معـاً في الظـروف كافة".
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منح واستبانات اليونسكو

منح اليونسكو

استبانات اليونسكو

   فـي إطـار برنامـج اليونسـكو / اليابـان )كيزوأوبوتشـي( للباحثيـن الشـباب، حصلـت المهندسـة الرا السـامة من مركز 
الدراسـات والبحـوث العلميـة علـى منحة دراسـية لمـدة ثمانية أشـهر اعتباراً مـن 2021/2/15م.

y .دراسة استقصائية عالمية على اإلنترنت بشأن دور المعلمين في منع العنف المدرسي

y ."استبانة تقييم المجال المواضيعي في عمل اليونسكو: "وسائل اإلعام ومحو األمية في مجال المعلوماتية

y .استبانة حول الهدف 16,10,2 المتعلق بوصول الجمهور إلى المعلومات

y .استبانة حول التعليم العالي

y .استبانة إلكترونية متعلقة بجائحة كورونا

y .استبانة استجابات التعليم الوطني إلغاق المدارس بسبب فيروس كورونا

y )EMIS( استبانة متعلقة بنظم معلومات إدارة التعليم

y  .االستبانة العالمية اإللكترونية حول العلوم المفتوحة

y .االستبانة العالمية حول تأثير فيروس كورونا على اإلرشاد المهني

y "2030 االستبانة العالمية الجديدة "العالم في

y .استبانة حول تأثير جائحة كورونا على تعليم الكبار في المنطقة العربية

y "استبانة حول " المرحلة الثانية الستجابات التعليم الوطني إلغاق المدارس بسبب فيروس كورونا

y ."استبانة حول "تأثيرات جائحة كورونا على الجهات الوطنية المعنية بالتخطيط التربوي

y .2020 مراجعة وتقييم لمؤشرات التربية

y ."استبانة حول تعطل التعليم "جلسة إعامية
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مقالة

اليونسكو ...والتعليم أثناء جائحة كورونا وما بعدها
بقلم الدكتور نضال حسن

   تـرى اليونسـكو أن جائحـة كورونـا تسـببت بأكبـر انقطـاع للتعليـم فـي التاريـخ، حيـث كان لهـا حتـى اآلن تأثيـر شـبه 

شـامل علـى الطلبـة والمعلميـن حـول العالـم، مـن مرحلـة مـا قبـل التعليـم االبتدائـي إلـى المـدارس الثانويـة، ومؤسسـات 

التعليـم والتدريـب التقنـي والمهنـي، والجامعـات، وتعليـم الكبـار، ومنشـآت تنميـة المهـارات. وبحلـول منتصف نيسـان 

2020م كان مـا يقـارب مـن بليـون مـن األطفـال والشـباب قـد تأثـروا بالجائحـة فـي 200 بلـد. 

   وكان مـن نتائـج حالـة اإلربـاك التـي سـببتها أزمـة كورونـا للحيـاة اليوميـة أن مـا يصـل إلـى 40 مليـون طفـل في جميع 

أنحـاء العالـم قـد فاتتهـم فـرص التعليـم فـي مرحلـة الطفولـة فـي السـنة الحرجة السـابقة للتعليم المدرسـي؛ وهكـذا فقدوا 

التواجـد فـي بيئـة محفـزة وثريـة، وفاتتهـم فـرص التعلـم، والتفاعـل االجتماعـي، بـل والحصـول علـى القـدر الكافـي مـن 

التغذيـة فـي بعـض الحـاالت، ومـن المرجـح أن يـؤدي ذلـك إلى اإلضـرار بنموهم الصحـي في األجل الطويل، وال سـيما 

األطفـال الذيـن ينتمـون إلى أسـر فقيـرة أو محرومة. 

   وقـد أظهـرت األزمـة بعـض مواطـن الضعـف فـي نظـم التعليـم والتدريـب فـي المجـال التقنـي والمهنـي، بمـا فـي ذلك 

انخفـاض مسـتويات الرقمنـة، وأوجـه القصـور الهيكلـي التـي طـال أمدهـا. وبينمـا أتيـح التعلم عبـر اإلنترنت فـي القطاع 

الفرعـي للتعليـم العالـي بشـكل عـام مـن خـال المحاضـرات المسـجلة ومنصـات اإلنترنـت، أرجـأت بعـض الجامعـات 

التعلـم والتدريـس حتـى إشـعار آخـر، بسـبب النقـص في البنـى التحتيـة لتكنولوجيا المعلومـات الازمة لـكل من الطاب 

والمعلمين. 

   وقـد أخفـق مـا يقـدر بنحـو 40 فـي المئـة مـن أشـد البلـدان فقـراً فـي دعم طـاب العلـم المعرضين للخطر خـال أزمة 

كورونـا؛ حيـث لـم يحصـل األطفـال علـى وقـت كاف للتعلـم، كمـا أن اسـتراتيجيات التعلـم عـن بعـد لـم تـراع األطفال 

ذوي اإلعاقـة الذيـن كانـوا مهمشـين بالفعـل قبـل تفشـي المـرض. أمـا األطفـال الاجئـون والمشـردون قسـراً فإنهـم 

يـزدادون تهميشـاً وحرمانـاً فـي الحصـول علـى خدمات الدعـم المقدمةمـن المدارس، مثـل الوجبات المدرسـية وبرامج 

الدعـم النفسـي - االجتماعـي. وأكثـر طـاب العلـم ضعفـاً هـم أيضاً من بين أولئـك الذين لديهم مهـارات رقمية ضعيفة، 

حيـث مـن المتوقـع أن يكـون الفاقـد فـي التعلـم كبيـراً، في األجليـن القصيـر والطويل.

   وتشـير تقديـرات الباحثيـن فـي بعـض البلـدان إلـى أن الفجـوة فـي المهـارات االجتماعية-االقتصاديـة يمكـن أن تزيـد 

بأكثـر مـن 30 بالمئـة بسـبب الجائحـة، ويحـدد البنـك الدولـي ثاثـة سـيناريوهات محتملة لفقـدان التعلـم: انخفاض في 

متوسـط مسـتويات التعلـم لجميـع الطـاب، أو اتسـاع نطـاق تـوزع التحصيـل العلمي بسـبب آثـار األزمة غيـر المتكافئة 

للغايـة علـى مختلـف السـكان، أو حـدوث زيـادة كبيـرة فـي عدد الطـاب الذين يعانون من انخفاض شـديد في مسـتوى 

التحصيـل يعـزى جزئيـاً إلـى األعـداد الهائلة من حاالت التسـرب. وعلى هذا األسـاس بينت تقديرات اليونسـكو أن األثر 
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االقتصـادي للجائحـة وحـده قـد يـؤدي إلـى تسـرب 23,8 مليـون طفـل وشـاب إضافيين من الدراسـة )ابتداء مـن مرحلة 

مـا قبـل التعليـم االبتدائـي، وحتـى مرحلـة التعليـم العالـي(، أو عـدم التحاقهـم بالدراسـة فـي العـام المقبـل. ومـن المرجـح 

أن العـدد اإلجمالـي لألطفـال الذيـن لـن يعـودوا إلـى دراسـتهم بعـد انتهـاء فتـرة إغـاق المدارس سـيكون كبيـراً، كما أن 

إغـاق المـدارس سـيؤدي إلـى جعـل الفتيـات والشـابات أكثـر عرضـة لزواج األطفـال والحمـل المبكر والعنـف، وكلها 

عوامـل تقلـل مـن احتمـال اسـتمرارهن فـي التعليـم، وفـي ظـل التأثير المـزدوج للتداعيـات االقتصاديـة العالمية لــلجائحة 

وإغـاق المـدارس،  يمكـن أن تتحـول أزمـة التعلـم إلـى كارثة علـى األجيال.

   كما وسـيترتب على تعطل أنشـطة التعليم آثار جسـيمة تتجاوز العملية التعليمية، وهي تشـمل على سـبيل المثال:اختال 

األمـن الغذائـي، وانعـدام االسـتقرار االقتصـادي، والعنـف ضـد النسـاء والفتيـات، ويؤثـر تعطـل األنشـطة التعليميـة أيضـاً 

علـى الخدمـات الصحيـة، والخدمـات النفسـية - االجتماعيـة، ألن المؤسسـات التعليميـة تعمـل أيضاً كمنصـات للوقاية 

والتشـخيص وتقديـم المشـورة، ونتيجـة لذلـك تعانـي الفئـات الضعيفـة مـن فقـدان الخدمـات األساسـية، وغيـاب آليـات 

الحمايـة االجتماعية. 

   وأثـرت إجـراءات اإلغـاق أيضـاً علـى قـدرة العديـد مـن اآلبـاء واألمهات علـى العمل،حيثتعتمد نسـبة كبيـرة من اآلباء 

واألمهـات العامليـن علـى توافـر خدمـات رعايـة األطفـال والمدارس، وفـي بلدان مثل ألمانيـا وإيطاليا وفرنسـا والمملكة 

المتحـدة والواليـات المتحـدة األمريكيـة، لـم يتمكـن 60% مـن اآلبـاء واألمهـات مـن إيجـاد حلـول بديلـة للمـدارس، 

ومراكـز الرعايـة النهاريـة. ومـع توقـع زيـادة عـدد األشـخاص الذيـن يعانـون مـن الفقـر المدقـع بسـبب جائحـة كورونـا 

بمقـدار يتـراوح بيـن 71 - 100 مليـون نسـمة، وهنـا ينبغـي إيـاء االهتمـام للمتسـربين، فضـاً عـن تكاليـف الفـرص 

البديلـة التـي مـن المرجـح أن تؤثـر علـى قـرارات الوالديـن المتعلقـة بدعـم تعليـم أطفالهم؛ ولـن يكون إلغـاق المدارس 

عواقـب اقتصاديـة فوريـة فحسـب، بـل وسـتترتب عليـه آثـار طويلـة األمـد، وتشـير التقديـرات أن مؤشـر التنميـة البشـرية 

الـذي يسـتحوذ البعـد الخـاص بالتعليـم علـى ثلثـه، سـيظهر تراجعـاً ملحوظـاً ألول مـرة منـذ بدايـة تطبيقـه. 

   وقـد اسـتلزم إغـاق المـدارس إجـراء تغييـرات فـي كيفيـة تقييـم الطـاب، وتسـبب فـي بعـض الحـاالت بتعطيـل مؤثـر 

علـى عمليـة التعلـم، فقـد تـم تأجيـل االمتحانـات فـي معظـم البلـدان وتـم إلغاؤهـا فـي بعضها، وتـم اسـتبدال االمتحانات 

فـي بعضهـا اآلخـر بتقييمـات مسـتمرة أو اتبـاع طرائـق بديلـة، مثل إجـراء االمتحانات النهائيـة عبر اإلنترنـت، وقد القت 

األسـاليب المبتكـرة للتقييـم المسـتمرالكثير مـن االهتمـام. ويمكـن رصـد تقدم الطاب بواسـطة إجراء اسـتطاعات عبر 

الهاتـف المحمـول، وتتبـع إحصـاءات االسـتخدام واألداء عبر منصـات وتطبيقات التعلم، وتنفيذ تقييمات التعلم السـريعة 

لتحديـد الفجوات فـي التعلم.

منـذ بدايـة الجائحـة، كلـف المعلمـون علـى الفـور تطبيـق طرائـق التعلم عـن بعد، وغالباً مـن دون توجيهـات أو تدريبات 

أو مـوارد كافيـة، وهـذا هـو الحـال فـي كل مسـتويات التعليـم. وفـي العديـد من السـياقات، انتقـل تقديم التطويـر المهني 

للمعلميـن إلـى شـبكة اإلنترنـت، أو عبـر الهاتـف وتطبيقـات الفيديـو، ولكـن بعـض المعلميـن ربمـا فاتتهـم فرصـة تلقـي 

هـذا الدعـم. وأصبحـت تطبيقـات اجتمـاع الصفوف والتراسـل عبر اإلنترنـت أدوات مفيدة، وطرقاً جديـدة للتواصل مع 



108

الطـاب والمجتمـع التعليمي.

   وانطاقـاً ممـا سـبق عملـت اليونسـكو علـى مواجهـة هذا التحدي اإلنسـاني الكبير من خال إيجـاد البدائل والحلول؛ 

وتوجهـت نحـو بديـل التعليـم والتدريـب االفتراضـي لبنـاء قـدرات العامليـن فـي الـدول األعضـاء، وأطلقـت المنصـات 

التعليميـة والتدريبيـة المختلفة.

   وكان للجمهوريـة العربيـة السـورية فرصـاً متعـددة ونوعيـة للمشـاركة واالسـتفادة من هذه األنشـطة، حيث سـعت إلى 

تفعيـل التعليـم االفتراضـي، وأحدثـت المنصـات التربويـة التعليميـة، واهتمـت بالنـدوات والـدروس التعليميـة، وشـجعت 

المبـادرات الداعمـة للتعليـم عـن بعـد. ولمواجهـة جائحـة كورونـا علـى المسـتوى الوطنـي قامـت وزارة التربيـة بتعميـم 

البروتوكـول الصحـي لتنفيـذه فـي المـدارس، ويتضمـن اآلتي: 

y  عقـد اجتمـاع ألوليـاء األمـور قبـل بدايـة العـام الدراسـي لتأكيد التشـاركيّة فـي توزيـع األدوار بين المدرسـة والمنزل

لتطبيـق تعليمـات وزارة التربيـة بالشـكل األمثـل، وتوعيتهـم باإلجـراءات الوقائيّـة، وتأكيـد تفقدهـم الوضـع الصحـّي 

ألبنائهـم، ومتابعـة حالتهـم الصحيّـة، والتنبيـه بعـدم إرسـال المتعلّـم إلـى المدرسـة فـي حـال ظهـور أعـراض مرضيّـة 

كإرتفـاع الحـرارة واألعـراض التنفسـيّة، وإعـام المشـرف الصحـّي فـي المدرسـة لمتابعـة حالتـه مـن قبـل الصّحـة 

المدرسيّة. 

y :تأكيد قيام إدارة المدرسة باآلتي

- التأّكـد مـن توافـر صابـون األيـدي فـي مشـارب المدرسـة ودورات الميـاه فيهـا، والتذكيـر بأهميّة غسـل اليدين 

بالمـاء والصابـون لمـدة 20 ثانيـة، والتدريب على الطريقة الصحيحة لغسـل األيدي مع االهتمام بترشـيد اسـتهاك 

المياه. 

- العمـل علـى تأميـن مسـتلزمات مـواد التعقيـم والتنظيـف، واسـتخدامها بحسـب طريقـة االسـتخدام الموّضحـة 

المنتج. علـى 

- تعقيـم األماكـن العامّـة ودورات الميـاه التـي يرتادهـا المتّعلمـون، بالمعّقمـات المعتمـدة مـن وزارة الصّحة، مع 

التركيـز علـى األماكـن التـي يكثـر احتمـال التامـس فيهـا بشـكل مسـتمر كمقابـض األبـواب وطـاوالت الطعـام 

ومسـاند المقاعـد ومفاتيـح المصاعـد واألسـطح.

- اإلشـراف علـى دخـول المتعلّميـن إلـى المدرسـة مـن قبـل الموجّـه أو المعلّـم المنـاوب أو اللجنـة المنظّمـة أو 

المشـرف الصحـّي بعـد التأكـد مـن سـامتهم وخلوهـم مـن األمـراض. 

- الحرص على تهوية الصفوف الدراسيّة وأماكن التجّمع بشكل جيّد، ويفضل استخدام التهوية الطبيعيّة.

- نشـر وسـائط التوعية كالملصقات والمنشـورات التوعويّة في مناطق التجّمع في المدارس لحّث الجميع على 

غسـل األيـدي؛ واتّبـاع السـلوك السـليم عنـد السـعال والعطـاس، وتشـجيع المتعلّميـن علـى المشـاركة في وسـائل 
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اإلعـام المدرسـيّة كمجـات الحائـط، وغيرهـا فـي نشـر الثقافـة الصحيّـة مـن خـال الرسـومات والملصقـات 

والكتابـات وغيرهـا من األنشـطة.

- تأكيد عدم المصافحة باأليدي بين المتعلّمين أو العاملين وتجنب التماس فيما بينهم للحد األدنى.

- توعيـة المتعلّميـن بأهميّـة تغطيـة الفـم واألنـف عنـد العطـاس والسـعال باسـتخدام المناديـل الورقيّـة، وتغطيتهـا 

بباطـن الكـوع عنـد تعـذّر الحصـول علـى المناديـل الورقيّـة، وأن يكـون التباعـد المكانـّي بيـن المتعلّميـن بمقـدار 

ذراعهـم وهـو ممـدود إلبقـاء مسـافة آمنـة كافيـة بيـن بعضهـم البعـض.

- تجنّـب تبـادل األغـراض الشـخصيّة بيـن المتعلّميـن والعاملين مثل األكـواب والمناديل، والكمامـات واألطعمة 

والقّفـازات، وعـدم مامسـة العينيـن والفـم واألنف بيد غير مغسـولة وغيـر نظيفة.

- إيجـاد آليّـة مناسـبة إلدارة المقصـف المدرسـّي تتناسـب وكثافـة المتعلّميـن فـي المدرسـة، والعمـل علـى تقليـل 

حمولـة نقـل المتّعلميـن فـي الحافـات وفـق ظـروف كّل مدرسـة، مـع ضـرورة مراعـاة فتـح النوافـذ أثنـاء النقـل، 

وتنظيـف الحافـات وتعقيمهـا بشـكل دائـم، وإلـزام الجميـع بارتـداء الكمامـات داخـل وسـائل النقـل.

- إحالـة المتعلّميـن أو العامليـن إلـى المركـز الصحـّي فـي حـال ظهـور بعض أعـراض المرض عليهم بعد التنسـيق 

مع المشـرف الصحّي.

- تخصيص بعض حصص األنشطة لتقديم محتوى علمّي مبّسط عن العدوى التنفسيّة وكيفية الوقاية منها.

- اسـتخدام األلعـاب أو الدمـى أو تمثيـل األدوار لشـرح األعـراض )الرشـح والسـعال والحمـى(، ومـا يجب على 

األطفـال القيـام بـه فـي حالـة شـعورهم بالمـرض، وأن يُعلموا المعلّم أو األسـرة بتلـك األعراض.

- الحّد من األنشطة ذات التجّمعات الطابيّة مثل الرحات الطابيّة واألنشطة الجماعيّة.

   وأخيـراً ال بـد مـن القـول: إذا مـا أريـد تجنـب أن تصبـح أزمـة التعلـم كارثـة تمـس جيـاً كامـاً، فـإن األمـر يتطلـب 

اتخـاذ إجـراءات عاجلـة مـن جانـب الجميـع، والتعليـم ليـس فقـط حقـاً مـن حقـوق اإلنسـان، إنـه حـق تمكينـي لـه تأثيـر 

مباشـر علـى تحقيـق جميـع حقـوق اإلنسـان األخـرى، وهـو منفعة مشـتركة عالميـة، ومحرك رئيسـي للتقـدم على صعيد 

أهـداف التنميـة المسـتدامة الــ 17 جميعها، لكونه األسـاس الـذي ترتكز إليه المجتمعات السـلمية العادلة، والقائمة على 

المسـاواة والشـاملة للجميـع. لـذا ومـن أجـل التخفيـف مـن حـدة اآلثار المحتملـة لجائحـة كورونا، تشـجع الحكومات 

والجهـات صاحبـة المصلحـة علـى اتخـاذ اإلجـراءات اآلتيـة على مسـتوى السياسـات:

y  .كبح انتقال الفيروس والتخطيط المتأني إلعادة فتح أبواب المدارس

y .حماية تمويل التعليم

y .بناء نظم تعليم قادرة على التكيف من أجل التنمية المنصفة والمستدامة
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y  .تسريع التغيير في التدريس والتعلم

   وينبغـي لنـا اغتنـام الفرصـة إليجـاد سـبل جديـدة لمعالجـة أزمـة التعلـم، وطـرح الحلـول التـي كانـت تعـد صعبـة أو 

مسـتحيلة التنفيـذ فـي السـابق. بحيـث يمكـن أن تكـون نقـاط االنطـاق التاليـة فـي طليعـة جهودنـا: التركيز علـى معالجة 

الخسـائر فـي مجـال التعلـم والحيلولـة دون التسـرب مـن التعليـم، وإتاحـة برامـج توفيـر المهـارات الازمـة للتأهيـل 

للحصـول علـى العمـل، ودعـم مهنـة التدريـس واسـتعداد المعلميـن، وتوسـيع تعريـف الحـق فـي التعليـم، ورصـد التعلـم 

وتقويـة الترابـط والمرونـة عبـر جميـع مسـتويات وأنـواع التعليـم والتدريـب.

المراجع: الموقع اإللكتروني الرسمي لليونسكو



111




