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املدير اإلقليمي لألونيسكو :كوفيد 19 -
أحدث تغييرا غير مسبوق في طرق التعليم
نجح كوفيد  19 -يف تبديل السمة االساسية للتعليم املتمثلة بتلقي التالمذة للعلم عىل مقاعد الدراسة ،ليحولها افرتاضية
عرب الشبكة العنكبوتية .يواكب مكتب االونيسكو االقليمي للرتبية يف الدول العربية هذا التحول املفاجئ عرب تشكيله تحالفا
عامليا يسهل نرش املعارف ،وميتص الفجوة املتأتية من التفاوت االجتامعي التي ظهّرها بوضوح اغالق املدارس والجامعات
عىل الرغم من تعدد وسائل االتصال وتطورها،
اال ان كوفيد  19 -احدث اثرا عميقا عىل طرق
التعليم ،وفرض عملية محو غري سهلة لالمية
الرقمية الجيال اعتادت الرقمنة والتكنولوجيا
التفاعيلة االجتامعية وليس التعليمية .يبدو ان
وطأة التحول الرسيع واضحة يف لبنان واملنطقة
العربية ،وهو تحول اتاح التفكري يف التعليم من
منظور جديد ،بحسب ما يقول مدير مكتب
االونيسكو االقليمي للرتبية يف الدول العربية
الدكتور حمد بن سيف الهاممي الذي يقود مع
املنظمة االممية تحالفا عامليا ملواكبة التعلم عن
بعد .شكل املكتب ومقره بريوت فريق عمل
اقليميا لوضع خطة استجابة لالزمة عىل صعيد
املنطقة العربية.
يف حوار مع "االمن العام" ،يقول الدكتور الهاممي
ان االطفال والطالب هم اكرب الخارسين يف
الحروب واالزمات يف املنطقة العربية ،مشريا اىل
ان تعزيز الوصول اىل التكنولوجيا واالتصال الجيد
بشبكة االنرتنت من العقبات التي تحول دون
استمرار التعلم السيام بالنسبة اىل الطالب املنتمني
اىل عائالت محرومة او الطالب الالجئني.
■ دشنت االونيسكو تحالفا عامليا لالرساع يف
تعميم حلول التعليم من بعد ،ماذا عن تفاصيله؟
□ تفاعلت منظمة االونيسكو فورا مع الزيادة
الكبرية التي طرأت عىل عدد املدارس املغلقة
بسبب فريوس كورونا املستجد ،وشكلت فريق
عمل خاصا معنيا مبرض كوفيد  ،19 -وناطت به
مسؤولية اسداء املشورة وتوفري الدعم التقني
للحكومات يف سياق جهودها الرامية اىل توفري
التعليم للطلبة املنقطعني عن املدارس .فضال
عن ذلك ،تنظم االونيسكو اجتامعات دورية عرب
االنرتنت مع وزراء الرتبية والتعليم لتبادل الخربات
وتقييم الحاجات ذات االولوية .تضع االزمة

الراهنة الدول امام تحد كبري يتمثل يف ضامن
استمرارية التعلم لجميع االطفال والشباب عىل
نحو منصف .لذلك ،يف اطار استجابتها هذه االزمة،
قامت منظمتنا بتأسيس تحالف عاملي لالرساع يف
تعميم حلول التعليم من بعد وذلك مبشاركة عدد
من الرشكاء املتعددي الطرف والقطاع الخاص،
ومن بينهم رشكة مايكروسوفت والنظام العاملي
التصاالت الهاتف املحمول .لن تقترص مهامت
التحالف عىل ضامن تلبية الحاجات العاجلة
فحسب ،بل ستتيح ايضا الفرصة للتفكري يف التعليم
من منظور جديد وتوسيع نطاق عملية التعلم من
بعد ،وتعزيز قدرة النظم التعليمية عىل التأقلم
مع جميع الظروف وجعلها اكرث انفتاحا وابتكارا.
اما بالنسبة اىل مكتب بريوت ،وهو مكتب اقليمي
للرتبية يف الدول العربية ،فنعمل بدورنا عىل
االستجابة الفعالة الزمة الكورونا .شكلنا فريق
عمل اقليميا لوضع خطة استجابة لالزمة عىل
صعيد املنطقة العربية .نحن عىل تواصل مع
وزارات الرتبية يف الدول العربية لتقديم الدعم
التقني واملساعدة عىل وضع وتنفيذ اسرتاتيجيا
التصدي لالزمة عىل صعيد قطاع التعليم .كام ان
مكتبنا اصدر مجموعة من الكتيبات والكراسات
(بروشورات) تقدم لالهل واملعلمني نصائح حول
طرق دعم التالمذة خالل فرتة التعلم من بعد
وانقطاعهم عن املدرسة .كذلك نعد ورقة تفاهم
حول كيفية التعامل مع املناهج الدراسية بحيث
يتناسب حذف الدروس مع النمو الذهني للدارس
من دون ان يتأثر بحذف الدروس الالحقة.
■ هل سيتأثر مستوى التعليم بسبب انتشار
جائحة كوفيد 19 -؟
□ ان التأثري االبرز لجائحة كوفيد  19 -عىل
قطاع التعليم يكمن يف تفاقم حاالت الالمساواة.
اجامال ،تعمل املدارس عىل تحقيق التوازن يف

الجيد بشبكة االنرتنت من العقبات التي تحول
دون استمرارية التعلم ،السيام بالنسبة اىل
الطالب املنتمني اىل عائالت محرومة او الطالب
الالجئني .من هنا ،يسعى تحالف التعليم العاملي
الذي اطلقته االونيسكو اىل تسهيل فرص التعلم
الشامل لالطفال والشباب خالل هذه الفرتة من
االضطراب التعليمي املفاجئ وغري املسبوق .من
شأن االستثامر يف التعليم من بعد ،ان يخفف

اغالق املدارس سيؤدي
الى تفاقم الالمساواة
في التعليم

املجتمعات ،وان عىل نحو جزيئ ،لذلك سيؤدي
اغالقها اىل تفاقم حاالت عدم املساواة .من هذا
املنطلق ،ستحرص االونيسكو عىل تنظيم حلقات
دراسية شبكية واجتامعات منتظمة عرب االنرتنت،
تتيح ملمثيل الدول فرصة تبادل املعلومات يف
شأن فعالية املناهج املتبعة يف سياقات متنوعة،
والتباحث يف سبل ضامن التعليم الجيد والشامل
للجميع والتصدي لالزمة الحالية.
■ ماذا عن التعاون مع الجامعات يف لبنان
وخصوصا الجامعة اللبنانية؟
□ نحن نعتز برشاكتنا وتعاوننا مع وزارة الرتبية
والتعليم العايل وكذلك مع جميع مؤسسات
التعليم العايل يف لبنان ،السيام مع الجامعات
البحثية ومن ضمنها الجامعة اللبنانية .مجاالت
تعاوننا مع الجامعات يف لبنان والجامعة اللبنانية
تحديدا ،متعددة وتشمل اآليت :وضع االطار
الوطني للمؤهالت ،وضع االرشادات الوطنية لبناء
قاعدة وطنية للبحث العلمي ،مراجعة االسرتاتيجيا
الوطنية للبحث العلمي ،تفعيل دور الجامعات يف
تحقيق اهداف التنمية املستدامة .اما يف اطار
هذه االزمة ،فنحن عىل استعداد لتقديم املشورة
واملساعدة التقنية اىل الجامعات عند الطلب،
خصوصا يف التعليم من بعد وكيفية تقييم الطلبة.
■ كيف ستؤثر العزلة االجتامعية عىل الصغار
والكبار وهل االنرتنت هو حل ام له مشاكل
اخرى ،وكيف ستواكبها االونيسكو؟
□ تعطل عملية التعلم بسبب اغالق املدارس
واللجوء اىل التعليم من بعد عرب االنرتنت قد
يؤديان اىل تفاقم الفجوة االجتامعية وحاالت
الالمساواة ،اذ يربز تفاوت بني الفئات االجتامعية
يف فرص الوصول اىل منصات التعلم الرقمية.
يعد تعذر الوصول اىل التكنولوجيا او االتصال

مدير مكتب االونيسكو االقليمي للرتبية يف الدول العربية الدكتور حمد بن سيف الهاممي.

االضطراب املبارش الناجم عن كوفيد  19 -وان
يحرض االرضية لتطوير مناهج وانظمة تعليمية
اكرث انفتاحا وشمولية ومرونة يف املستقبل.
■ ماذا عن الرشاكة مع وزارة الثقافة التي كانت
من مثارها الزيارة االفرتاضية للمتاحف بسبب
تفيش فريوس كورونا؟
□ التعاون بني مكتب االونيسكو يف بريوت
ووزارة الثقافة يعود اىل عرشات السنني .لدينا
تعاون وثيق يف ما يخص املواقع املدرجة يف الئحة
الرتاث العاملي وهي خمسة :بعلبك ،صور ،عنجر،
جبيل ،ووادي قاديشا .مكتبنا يقدم الدعم التقني
للمديرية العامة لالثار وذلك من خالل خرباء
عامليني ،علام اننا نتابع اعامل الرتميم يف كل هذه
املواقع .الجدير ذكره ،ان مكتبنا اطلق العام املايض
بالتعاون مع الوزارة ،حملة توعية حول مكافحة

تهريب االثار بعنوان "الحضارة مش للتجارة"،
وال تزال هذه الحملة قامئة عىل مواقع التواصل
االجتامعي .اما يف اطار ازمة الكورونا ،فقمنا
بالتعاون مع وزارة الثقافة بالقيام بزيارة افرتاضية
اىل مجموعة من املتاحف واملواقع االثرية يف
لبنان التاحة الفرصة للناس ،كذلك املواقع املدرجة
يف الئحة الرتاث العاملي ،مع تقديم معلومات
تاريخية عن كل موقع .تسعى هذه املبادرة اىل
مساعدة اللبنانيني عىل االستفادة من وقتهم خالل
فرتة التباعد االجتامعي.
■ هل من تعاون بني االونيسكو ومنظامت دولية
اخرى عاملة يف لبنان ومع املجتمع املدين؟
□ تنسق االونيسكو عملها مع جميع منظامت
االمم املتحدة العاملة يف لبنان ،وذلك يف اطار
ما يسمى بفريق االمم املتحدة القطري .كام ان

لدينا مجموعة كبرية من الرشكاء يف املجتمع املدين
ننسق معهم عملنا ومشاريعنا لالستجابة بشكل
فعال لحاجات لبنان .نحن مطالبون بالعمل سويا
كمنظمة واحدة.
■ ماذا عن وضع التعليم يف البلدان التي تعاين من
حروب :سوريا ،العراق ،اليمن ،ليبيا وفلسطني؟
□ يشري التقرير العاملي لرصد التعليم اىل حقيقة
مؤملة ،وهي ان االطفال والطالب هم اكرب
الخارسين من الحروب واالزمات يف املنطقة
العربية .تتسبب النزاعات املسلحة يف املنطقة
العربية بوضع مأساوي الالف الطالب الذين رشدوا
من مناطقهم وانقطعوا عن الدراسة او ما زالوا
يكملونها يف ظروف صعبة .لالستجابة لهذا الواقع،
بلورت منظمة االونيسكو اطار العمل االسرتاتيجي
لالونيسكو للتعليم يف حاالت الطوارئ يف املنطقة
العربية ( )2021-2018لتقديم املساعدة التقنية
للدول العربية يف مجال التعليم وفق سياق كل
دولة ،ومساعدتها عىل تحقيق الهدف الرابع من
اهداف التنمية املستدامة الذي ينص عىل ضامن
التعليم الجيد واملنصف والشامل ،وتعزيز فرص
التعلم مدى الحياة للجميع.
■ تعرضت االونيسكو للتضليل من حيث ارسال
رسائل بانها ستدفع مبالغ شهرية يف اطار برنامج
مساعدات .مباذا تنصحون ملواجهة حمالت
التضليل االعالمي؟ وكيف تتعاونون مع وزارة
االعالم يف لبنان يف هذا الشأن وكان لك لقاء مع
الوزيرة منال عبد الصمد؟
□ قطاع االتصال واملعلومات يف منظمة االونيسكو،
ويف مكتبنا تحديدا ،يسعى اىل التصدي للتضليل
االعالمي وموجة االخبار املزورة عرب بناء وتعزيز
قدرات االعالميني والصحافيني .نقوم بالعديد من
ورش العمل التدريبية التي ترفع مستوى وعي
الصحافيني ،وتبني قدراتهم يف مجال محاربة
التضليل وتغطية االخبار مبوضوعية وشفافية .يف
اطار ازمة الكورونا ،نحن نخطط الطالق مجموعة
من ورش العمل من بعد (عرب االنرتنت) املوجهة
اىل الصحافيني ،والتي تهدف اىل تدريبهم وبناء
قدراتهم حول كيفية تغطية اخبار فريوس الكورونا
يف وسائل االعالم ،ومكافحة التضليل عرب االختيار
الصحيح ملصادر املعلومات ،وكيفية تبني نهج
ايجايب يف التغطية االعالمية.
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■ ما جديد مرشوع انشاء اكادمييا للتدريب
االعالمي لالعالميني يف لبنان خالل الشهرين
املقبلني؟
□ من مجاالت عمل منظمة االونيسكو ،االتصال
واملعلومات .يعمل قطاع االتصال واملعلومات
عىل تعزيز امكان الحصول املتساوي عىل املعرفة
واملعلومات خصوصا يف الحقل العام ،كام يعمل
عىل تعزيز حرية التعبري وتعزيز قدرات الصحافيني
والحفاظ عىل سالمتهم .يف هذا االطار ،اطلقنا اخريا
مع وزارة االعالم مرشوع انشاء اكادمييا للتدريب
االعالمي لالعالميني يف لبنان .قمنا بتحضري هيكلية
واضحة لهذه االكادمييا ،كام خصصت الوزارة احد
مبانيها الستضافتها .بعد الحصول عىل موافقة
مجلس الوزراء ،سننتقل اىل مرحلة التنفيذ حيث
سنتبنى نهجا تشاركيا يشمل رشكاء متعددي
الطرف ،باالضافة اىل اعالميني من جميع املناطق
اللبنانية .نحن نسعى من خالل هذه االكادمييا
اىل دعم قدرات الصحافيني واالستجابة لحاجاتهم،
وتبني احدث االتجاهات واملناهج االعالمية من
اجل ان يكون لتدخلنا ودعمنا التأثري الصحيح.
■ ما هي املشاريع التي كانت مزمعة يف لبنان
واملنطقة والتي تعرثت بسبب وباء كورونا؟
□ يف قطاع التعليم ،لدينا مشاريع عدة يف لبنان
والبلدان العربية (اليمن ،سوريا) توقفت حاليا
بسبب ازمة كوفيد  .19 -عىل سبيل املثال ،دعم
مرشوعنا يف لبنان التعليم الفرنكوفوين للطالب
اللبنانيني وغري اللبنانيني الذي ننفذه بالرشاكة
مع الجامعة اليسوعية واملعهد الفرنيس شبه
املتوقف بسبب اغالق املدارس والجامعات .كام
ان اعامل ونشاطات برنامج التعليم والتدريب
الفني واملهني املعجل للشباب والشابات االكرث
حاجة ،الذي ننفذه مع مؤسسة الصفدي ،معلقة

االونيسكو ولبنان:
شراكة  59عاما
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التعلم من بعد.

كيفية التخطيط للعمل من بعد بسبب فرتة االغالق التي فرضها كوفيد ـ 19

ايضا بسبب اقفال املعاهد .اال اننا سنواصل
جهودنا لنساعد لبنان واملنطقة العربية عىل
تخطي هذه االزمة وسنستمر يف تنفيذ مشاريعنا
وبرامجنا.
■ ماذا عن مرشوع التحول الرقمي يف االقتصاد
اللبناين؟
□ تسعى االونيسكو اىل دعم التحول الرقمي
لتعزيز مجتمعات املعرفة .يف لبنان ،قمنا
بلغ مكتب االونيسكو االقليمي للرتبية يف الدول
العربية ،الذي تأسس يف بريوت عام  ،1961سن
الـ 59عاما ومل يزل يعمل بزخم ،وهو ارىس
منذ ذلك الحني رشاكة طويلة االمد مع لبنان
واملنطقة العربية يف سبيل خدمة  19دولة
منضوية فيه.
اكتسب املكتب عام  2002دورا جديدا ،اذ
اصبح مكتبا شبه اقليمي يف الرشق االوسط لكل

بالرشاكة مع وزارة الدولة لشؤون التنمية
االدارية بتنظيم مجموعة لقاءات ومحارضات يف
جميع املناطق اللبنانية حول الحق يف الوصول
اىل املعلومات ،توجت مبؤمتر بعنوان افاق
تطبيق قانون الحق يف الوصول اىل املعلومات
وتحدياته ،مبناسبة اليوم العاملي للحق يف
الوصول اىل املعلومات ،عقد يف ايلول املايض.
كذلك دعمنا الخطة الوطنية للتحول الرقمي
التي بلورتها الوزارة.
من لبنان وسوريا واالردن والعراق واالرايض
الفلسطينية .تكمن مهمة مكتب االونيسكو
االقليمي للرتبية يف الدول العربية  -بريوت يف
املساهمة يف تحقيق اجندة التنمية املستدامة
التي اقرتها االمم املتحدة ،وذلك عرب تنفيذ
برامج ومشاريع تندرج ضمن مجاالت عمل
منظمة االونيسكو :الرتبية والعلوم الطبيعية
واالجتامعية والثقافة واالتصال واملعلومات.
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