
 
 

 
 

 
 

السالم  هوالحفل الختامي لمشروع التعليم   
 
 

 ،  2023شباط/فبراير  9 ،الخميس يوم
 ( توقيت بيروت)ب 12:00إلى الساعة   11:00من الساعة 

)حفل افتراضي عبر اإلنترنت(    
 

 مذكرة مفاهيمية وجدول األعمال 
 

 خلفيةال
، بتنفيذ مشروع إقليمي 2030حتى عام  المعنية بجدول أعمال التعليم  وكالة األمم المتحدة الرائدة    ابصفتهقامت اليونسكو،  

"التعليم هو السالم" . ُأطِلَق المشروع بعنوان  بتمويل ودعم مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانيةفي المنطقة العربية  
المعلمين والمعلمين والممارسين  فير  وتو إقليمية  بهدف إعداد موارد    2019عام  أواخر  في   فرص بناء قدرات لدعم مدربي 

تجاوز التحديات التي تواجههم لضمان التعليم الجيد للجميع ومساعدتهم على    القرار وواضعي السياسات  ومّتخذيالتربويين  
التعليم في حاالت الطوارئ وبناء السالم وتعزيز   فرصالتي تمر بأزمات، وذلك عن طريق  مع التركيز على البلدان العربية  
االجتماعي. والتماسك  للمخ  التسامح  المعرضة  للفئات  التعليم  في  الشمول  تعزيز  إلى  المشروع  سعى  سيما كما  وال  اطر، 

التعليمية وذوو اإلعاقة واألشخاص  األشخاص ذوو ال ومن أهداف اليونسكو األساسية لهذا المتأثرون باألزمات.  صعوبات 
 ، وبناء مجتمعات مسالمة وقادرة على الصمود. في التعليم، وال سيما في حاالت الطوارئ مستدام عزيز التغيير الت المشروع

 
أّثرت على قدرة قطاعات التربية والتعليم في المنطقة لمعالجة التحديات الناشئة التي  تطور المشروع    ،سنوات  3وعلى مدى  

. فقد تم تعديل قائمة الموارد  على توفير التعليم الجيد والتقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامةالعربية  
إغالق المدارس ومنها  )  19-كوفيدتتطرق إلى تداعيات  ن الموارد التي  لتشمل عدًدا مالمشروع  المخطط إعدادها في إطار  

(  التعليم المدمجاالنتقال من التعليم الحضوري التقليدي إلى التعليم عن ُبعد و ك لفترات طويلة وتحوالت كبيرة في مجال التعليم
م يلتكييف طرائق التعليم ومواد ومحتويات التعلم مع أساليب التعلاالحتياجات ذات الصلة وتدعم المعلمين وترشدهم  وتلبي  

وقادة المدارس في ما يتعلق بتعديل واضعي السياسات التربوية  كما أخذ المشروع في االعتبار احتياجات  المدمج وعن ُبعد.  
 .  19-فيدفي ظل جائحة كو  وتكييف سياساتهم وقراراتهم

 



 
 

 
 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعي ك  اإلقليميين،ع العديد من الشركاء  بالتعاون متم تطوير الموارد باللغة العربية  
 ةمتعددعلى غرار التعليم في الصفوف المجاالت مختلفة،  الموارد  تغطي  و ن.  يسعوديو وخبراء عرب    (،اإلسكوا)لغرب آسيا  
والتعليم في حاالت والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة،  ،وتعليم الكبار ،عن بعدوالتعليم الدامج الشامل، والتعليم المستويات، 

الشامل والبديل للجميع وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. كما  الجيد    بهدف توفير فرص التعليمالطوارئ،  
 م تطويرها إلرشاد المستفيدين حول كيفية استخدامها وتعظيم االستفادة منها. تم توفير التدريب على الموارد التي ت

 
 اآلتي:في إطار هذا المشروع كمورًدا وحزمة  14تم إعداد  

 ث والنزاعات. في قطاع التعليم في مناطق الكوار استراتيجية المركز العامة في التدخل اإلنساني  .1
 التدخل اإلنساني في قطاع التعليم في مناطق الكوارث والنزاعات. دراسات حاالت والممارسات الفضلى في  .2
 .في البلدان العربية على التعليم عن بعد المدربيندليل إعداد  .3
 إعادة فتح سياقات التعليم )أربعة أدلة(. /لعودة إلى المدرسةمرجعية لحزمة  .4
 عالمات مضيئة حول التربية على المواطنة العالمية. دراسة  .5
 .التعليم عن بعد بشأن لصانعي السياسات في التعليم األكاديمي والمهني والتقنيدليل  .6
التعليم عن بعد في العالم العربي: تقرير حول استجابة الدول العربية لالحتياجات التعلمية في زمن جائحة  .7

 كورونا.
 دلياًل(.  14)  الشامل والدامجلتعليم المرجعية لحزمة ال .8
 في الصفوف المتعددة المستويات. والتعلم لتعليم التدريبية ل حزمةال .9

 لمصطلحات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم.  عربي قاموس .10
 .للمعلمين والمربين والممارسين التربويين: منصة قدرات ونيةر تدريب إلكتمنصة  .11
 المهارات األساسية للتعلم عن بعد. تدريبية إلكترونية حول دورة .12
 المهارات المتقدمة للتعلم عن بعد.تدريبية إلكترونية حول دورة  .13
 مدى الحياة.وتعليمهم والتعلم  تعلم الكبار تدريبية إلكترونية حولدورة  .14

 
  األهداف

مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية حفاًل ختامًيا لمشروع التعليم  ينّظم مكتب اليونسكو في بيروت بالتعاون مع  
السالم. يهدف الحفل الختامي إلى استعراض أهداف المشروع وأنشطته وأبرز إنجازاته ونتائجه، والتطّلعات المستقبلية   هو

 أنشطة جديدة ومشاريع تتعّلق بالتعليم من أجل السالم.  ثالستحدا
 
 
 



 
 

 
 

 التصميم 
  12:00إلى الساعة  11:00من الساعة  ، 2023شباط/فبراير  9يوم الخميس،  Zoomمنصة  علىعقد الحفل الختامي يس
القطاع  القّيمين على  و المنطقة العربية  وزارات التربية والتعليم في    اللجان الوطنية لليونسكو وممّثلي  وستتم دعوة  .توقيت بيروتب

المراكز التربوية اإلقليمية، مثل مكتب التربية لدول الخليج والمركز اإلقليمي للتخطيط التربوي فضال عن  ،  في المنطقةالتربوي  
 . وما إلى ذلكوالمركز اإلقليمي للجودة والتمّيز في التعليم 

 

 اللغات 
 .العربّية باللغةحفل الختامي سيجري ال

 
 األعمال مسوّدة جدول 

 
 الوقت  الجلسة

 الجلسة االفتتاحية:
مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال في   مديرة الدعم المجتمعيكلمة  -

 ، السيدة هنا عمر اإلنسانية
كوستانزا   السيدة  ،مديرة مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربيةكلمة  -

 فارينا 

11:00 –  11:20 

 
 شهادات(  يتضمن )فيلمته أنشط وأبرز  المشروعمقدمة عامة حول   -
 وحزميعرض األدلة )فيديو المشروع المنجزة من خالل  المواردعرض  -

 التدريب(

11:20 –  11:40 

استراتيجية المركز العامة في التدخل اإلنساني في قطاع التعليم في مناطق ض عر 
 )فيديو قصير(  الكوارث والنزاعات

 

 أسئلة وأجوبة 
 اختتام الحفل 

11:40 –  12:00 

 


