استراتيجية اليونسكو التعليمية الستجابة لجائحة كورونا
ندوة مشتركة للمنطقة العربية ومنطقة آسيا واملحيط الهادئ عبر اإلنترنت

تعزيز التعلم مدى الحياة للجميع في مجتمعات التعلم :إطاراستراتيجي لتطويروتوسيع نطاق مر اكز ووحدات وجمعيات
التعلم املجتمعي في املنطقة العربية
ً
صباحا إلى الساعة  12:30بعد الظهر (بتوقيت بيروت)
التاريخ 23 :شباط/فبراير  ،2021من الساعة 10
التسجيلhttps://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_pEQWb7I4Q5mxezcOFLud4w :
البث املباشر عبر https://www.youtube.com/unescobeirutoffice :YouTube

جدول األعمال

ً
صباحا إلى الساعة  12:30بعد الظهر (بتوقيت بيروت)
 23شباط/فبراير  ،2021من الساعة 10

10:05-10:00
االفتتاح

الكلمة االفتتاحية ومقدمة الندوة
● حجازي إدريس إبراهيم ،األخصائي اإلقليمي لبرامج التربية األساسية ومحو األمية ،مكتب
اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية

10:25-10:05

الجلسة األولىّ :
مقدمة عن مراكز التعلم املجتمعي

الجلسة األولى

مراكز التعلم املجتمعي في منطقة آسيا واملحيط الهادئ وعوامل النجاح
• إيتشيرو ميازاوا ،أخصائي برامج التعلم مدى الحياة ومحو األمية ،مكتب اليونسكو
بانكوك
ملحة عامة عن و اقع مراكز التعلم املجتمعي في املنطقة العربية
• حجازي إدريس إبراهيم ،األخصائي اإلقليمي لبرامج التربية األساسية ومحو األمية ،مكتب
اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية
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11:05-10:25
الجلسة الثانية

الجلسة الثانية :دورمراكزالتعلم املجتمعي في تنمية املجتمعات املحلية وتعزيز التعلم
مدى الحياة في منطقة آسيا واملحيط الهادئ
مديرالجلسة :إيتشيرو ميازاوا ،أخصائي برامج التعلم مدى الحياة ومحو األمية ،مكتب اليونسكو
بانكوك
استراتيجية تايلند وتجربتها في استخدام اإلنترنت لتحقيق أفضل نتائج تعلم استجابة
لجائحة كورونا (تايلند)
• يوتهين سومانونونت ،رئيس قسم االستراتيجية والتخطيط ،مكتب التعليم النظامي
وغير النظامي ،وزارة التربية والتعليم في تايلند
تحقيق إمكانيات مراكز التعلم املجتمعي في العصرالجديد (بنغلديش)
• إحسان الرحمن ،املدير التنفيذي ملنظمة غير حكومية اسمها " Dhaka Ahsania
"Mission
مراكز التعلم املجتمعي اإلندونيسية
• بوهاي سيمنجونتاك ،رئيس املجلس التشاوري ملنتدى مراكز التعلم املجتمعي في
إندونيسيا Indonesia CLC Communication Forum (Indonesia CLC
)National Association

12:05-11:05
الجلسة الثالثة

الجلسة الثالثة :دورمراكزالتعلم املجتمعي في تنمية املجتمعات املحلية وتعزيز التعلم
مدى الحياة في املنطقة العربية
مديرالجلسة :حجازي إدريس إبراهيم ،األخصائي اإلقليمي لبرامج التربية األساسية ومحو
األمية ،مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية
التعلم عن ُبعد في سياق جائحة كورونا في مراكز التعلم املتعددة األغراض في لبنان
• سمير شراري ،منسق برامج التعليم ،جمعية عمل تنموي بل حدود – نبع
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مراكز التعلم املجتمعي باململكة املغربية :من التصورإلى التنفيذ
• خالد فتاح ،املدير الجهوي للوكالة الوطنية ملحاربة األمية بجهة الرباط سل
القنيطرة اململكة املغربية
مراكز التعلم املجتمعي مدخل للتنمية املستدامة :جمعية حواء املستقبل نموذجا
• إقبال السمالوطي ،رئيس جمعية حواء املستقبل وأمين عام الشبكة العربية ملحو
االمية وتعليم الكبار
مراكز التعلم املجتمعي :مدارس مجتمعية ذكية في جمهورية مصر العربية
• مجدي عبدالغني ،رئيس االدارة املركزية ملعالجة التسرب من التعليم ومدير عام
التعليم املجتمعي سابقا ومقر العمل ديوان عان وزارة التربية والتعليم ،جمهورية
مصر العربية
مراكز التعلم املجتمعي في جمهورية العراق
• مثال عبدهللا العزاوي ،مدير قسم البحوث والتوثيق في الجهاز التنفيذي ملحو األمية،
وزارة التربية ،العراق
املراكز املجتمعية لتعليم الشباب والكبارمدى الحياة في فلسطين
• غدير فنون ،رئيس قسم التعليم غير النظامي وزارة التربية والتعليم ومنسق
اإلستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار واملنسق الوطني للعقد العربي للقضاء على
األمية ،فلسطين

12:15-12:05
الجلسة الرابعة

الجلسة الرابعة :املض ي قدما مع مراكز التعلم املجتمعي في املنطقة العربية
الفرص والخطوات املقبلة في إدارة مراكز التعلم املجتمعي في املنطقة العربية
• حجازي إدريس إبراهيم ،األخصائي اإلقليمي لبرامج التربية األساسية ومحو األمية ،مكتب
اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية
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12:25-12:15

12:30-12:25

جلسة األسئلة واألجوبة
الكلمة الختامية

الختام

● حجازي إدريس إبراهيم ،األخصائي اإلقليمي لبرامج التربية األساسية ومحو األمية ،مكتب
اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية

املتحدثون ومديرو الجلسات

حجازي إدريس إبراهيم

األخصائي اإلقليمي لبرامج التربية األساسية ومحو األمية ،مكتب اليونسكو اإلقليمي
للتربية في الدول العربية
h.idris@unesco.org
الدكتور حجازي ادريس ابراهيم هو األخصائي اإلقليمي لبرامج التربية األساسية ومحو
األمية في مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية (مكتب اليونسكو بيروت)،
ً
وكان مدير مكتب اليونسكو بيروت بالوكالة سابقا ،ومدير مكتب اليونسكو في السودان
ً
سابقا .هو حائز على شهادة الدكتوراه في مجال التربية املقارنة واإلدارة التربوية ودراسات
السياسات التربوية من جامعة بيتسبرغ ،الواليات املتحدة األمريكية ( )1996وشهادة
املاجيستير في مجال التقييم التربوي ( )1993من نفس الجامعة .إنضم الدكتور حجازي
إلى اليونسكو في عام  1996في منصب "خبير معاون "في مقر املنظمة في باريس .وانتقل في
عام  1999إلى مكتب اليونسكو اإلقليمي في بيروت وتبوأ منصب األخصائي اإلقليمي لبرامج
التربية األساسية ومحو األمية .خلل مساره املنهي في مكتب اليونسكو بيروت ،قاد الدكتور
حجازي العديد من املبادرات واملشاريع في الدول العربية ،منها ما يهدف إلى تعزيز جودة
تعليم الطفولة املبكرة وتعزيز التعليم الجامع والقدرات في مجال تعليم الكبار وتعلمهم،
ويقود الدكتور حجازي إدريس إبراهيم عدة منصات تربوية في مجال مستقبل التعليم في
املنطقة العربية وكذلك منصات لبناء القدرات في التعلم عن ُبعد والتعليم الهجين
ً
وعددا من
 .Blended Learningوقد نشر الدكتور حجازي العديد من األدلة للمعلمين
الكتب في مجال اختصاصه .وقبل أن ينضم إلى اليونسكو ،عمل الدكتور حجازي ً
معلما
ً
ً
ومستشارا للبحوث التربوية في مصر ،وكذلك تعليم
في مرحلة التعليم الثانوي ومخططا
ذوي االحتياجات الخاصة.
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أخصائي برامج التعلم مدى الحياة ومحو األمية ،مكتب اليونسكو بانكوك
i.miyazawa@unesco.org

إيتشيرو ميازاوا

السيد إيشيرو ميازاوا هو إخصائي في برامج محو األمية والتعلم مدى الحياة في مكتب
اليونسكو في بانكوك .خلل السنوات العشرين املاضية ،شارك في تطوير تعليم األطفال
والشباب املحرومين في البلدان اآلسيوية واألفريقية ،كتايلند ،وإندونيسيا والفلبين،
وميانمار ،وبنغلديش ،وباكستان ،وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،وتنزانيا ،وكينيا.
يعمل في منظمة األمم املتحدة (اليونيسف واليونسكو) منذ ً 16
عاما .يمتلك السيد إيشيرو
خبرة واسعة في تصميم وتنفيذ البرامج املبتكرة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ومراكز ووحدات وجمعيات التعلم املجتمعي ،ومحو األمية ،والتعليم غير النظامي/البديل،
والتعلم مدى الحياة ،وإحصاءات التعليم ،وإعداد املعلمين .من املبادرات التي شارك فيها
ً
مؤخرا :البرنامج القائم على األجهزة املحمولة ملحو األمية لدى النساء في باكستان ،واملبادرة
الثنائية اللغة القائمة على األجهزة اللوحية ملحو األمية لدى األطفال غير امللتحقين باملدرسة
في ميانمار وتايلند ،وتطبيقات األلعاب الهادفة للتعلم على األجهزة املحمولة للحد من
مخاطر الكوارث .باإلضافة إلى ذلك ،دعم وحث دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا العتماد
إعلن رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن تعزيز تعليم األطفال والشباب غير امللتحقين
باملدرسة في قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا .يتوافق اإلعلن مع الهدف التنمية املستدامة
الرابع (التعليم) .كذلك ،عمل على تعزيز التكنولوجيا املساعدة في تعلم األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة في دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا .حصل السيد إيشيرو على شهادة
ماجستير من جامعة كولومبيا ،نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية حيث تخصص في مجال
محو األمية والتنمية الوطنية كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم
والتكنولوجيا من جامعة كيو ،طوكيو ،اليابان .هو شغوف بمجال التعليم والتعلم مدى
الحياة.
رئيس قسم االستراتيجية والتخطيط ،مكتب التعليم النظامي وغيرالنظامي ،وزارة
التربية والتعليم في تايلند
ysommanonont@gmail.com

حاصل على شهادة الدكتوراه في التربية وعلم النفس في تعليم ريادة األعمال من جامعة
برلين الحرة .شارك كمتحدث في العديد من ورش العمل الدولية ومؤتمرات القمة،
مثل مؤتمر تنمية األطفال والشباب "الفرص واإلنصاف خارج نطاق الحدود" في
جامعة شواللونغكورن في تايلند ،واالجتماع اآلسيوي األوروبي للخبراء ،وندوة حول
النجاح في التعاون األوروبي اآلسيوي في مجال التعليم العالي في أملانيا ،واملؤتمر الدولي
حول "النهج املبتكرة لتطوير التعليم املنهي من خلل ربط التدريب املنهي الرسمي وغير
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يوتهين سومانونونت

الرسمي" في الوس ،إلخ .أدار السيد يوثين العديد من املؤتمرات الدولية ويسر إقامتها،
وكان مسؤول االتصال للمؤتمر الدولي الحادي عشر بشأن التعليم للجميع في تايلند.
املدير التنفيذي ملنظمة غير حكومية اسمها "" Dhaka Ahsania Mission
وعضو املجلس التنفيذي لجمعية آسيا واملحيط الهادئ للتعليم األساس ي
وتعليم الكبار  ،وعضو نقابة جامعة أحسن هللا للعلوم والتكنولوجي ،ورئيس
التحالف الوطني للجهات الفاعلة اإلنسانية في بنغلديش
ehsan1155@gmail.com

إحسان الرحمن

الدكتور إحسان الرحمن هو فرد ناشط في مجال التعليم والتنمية االجتماعية منذ
أكثر من ثلثة عقود .يعمل في تنمية املوارد البشريةً ،
مركزا بشكل خاص على محو
األمية للكبار واألطفال ،وتنمية املهارات ،والخدمات اإلنسانية املتنوعة على
املستويين الوطني والدولي .هو مؤيد إلدراج أهداف التنمية املستدامة في جدول
أعمال شامل .يعمل كخبير .تقارب غايات أهداف التنمية املستدامة نحو التنمية
الشاملة مع إشارة خاصة إلى التعليم من أجل التنمية املستدامة .باإلضافة إلى
دعمه لتطوير حزم التعليم واالتصال ،فهو يعمل بل كلل على املستويين الوطني
والدولي لتعزيز جمعيات ووحدات ومراكز التعلم املجتمعي كنهج لتنمية املجتمع
وتعليم املهارات الشاملة وتعزيز قدرات املؤسسات املحلية للوصول إلى الفقراء
واملهمشين .هو حاصل على شهادة الدكتوراه في التربية وشهادة املاجستير في
العلقات الدولية وشهادة فنية في دراسات التعليم العالي.
رئيس املجلس التشاوري ملنتدى مراكز التعلم املجتمعي في إندونيسيا
Indonesia CLC Communication Forum (Indonesia CLC National
)Association
buhaisim@gmail.com

بوهاي سيمنجونتاك

أنشأ السيد بوهاي سيمنجونتاك منتدى االتصاالت اإلندونيس ي ملراكز ووحدات
وجمعيات التعلم املجتمعي (الرابطة الوطنية اإلندونيسية ملراكز ووحدات
وجمعيات التعلم املجتمعي) ورابطة مراكز ووحدات وجمعيات التعلم املجتمعي
الدولية ،ومركز تعلم مجتمعي في مدينة باندونغ .دعم السيد سيمنجونتاك وزارة
التعليم في تيمور الشرقية في تطوير مراكز ووحدات وجمعيات التعلم املجتمعي في
دولة تيمور الشرقية بتمويل من البنك الدولي .يشغل ً
حاليا منصب رئيس املجلس
االستشاري ملنتدى اتصاالت اإلندونيس ي ملراكز ووحدات وجمعيات التعلم
املجتمعي (الرابطة الوطنية اإلندونيسية ملراكز ووحدات وجمعيات التعلم
املجتمعي).
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منسق برامج التعليم ،جمعية عمل تنموي بل حدود – نبع
sam_schi@yahoo.com

سميرشراري

درس السيد سمير إدارة األعمال في جامعة بيروت العربية وتخرج منها في عام ،1996
ثم عمل في منظمة أنقذوا األطفال (اململكة املتحدة) ملدة خمس سنوات .شارك في
تأسيس جمعية نبع وعمل في مجال التعليم وتنمية املجتمع  ،كما أنه حصل على
جائزة من سوق التنمية في لبنان في عام  .2006يعمل السيد سمير كمنسق تربوي
منذ عام  2008في مشاريع التعليمية بالشراكة مع املنظمات اإليطالية
واليونيسيف .كذلك ،شارك في عدة ورش عمل لتدريب املدربين مع مكتب
اليونسكو اإلقليمي في بيروت.
املدير الجهوي للوكالة الوطنية ملحاربة األمية بجهة الرباط سل القنيطرة اململكة
املغربية
Khalid.FETTAH@anlca.ma

خالد فتاح

هو املدير الجهوي للوكالة الوطنية ملحاربة األمية بجهة الرباط سل القنيطرة اململكة
املغربية .حاصل على دبلوم ماجستر في مجال التوجيه التربوي ،باحث في مجال
السوسيولوجيا ومهتم بقضايا التربية والتكوين ،له عدة مقاالت في املجال التربوي
خاصة في مجال التوجيه التربوي وتقييم وهندسة التكوينات املستمرة.
رئيس جمعية حواء املستقبل وأمين عام الشبكة العربية ملحو االمية وتعليم
الكبار
esamaloty@yahoo.com

إقبال السمالوطي

هي أستاذة التنمية والتخطيط االجتماعي في املعهد العالي للخدمة االجتماعية
بالقاهرة ،وقد شغلت منصب عمادة املعهد ملدة خمس سنوات .تشغل منصب
األمين العام للشبكة العربية ملحو األمية وتعليم الكبار ،ورئيسة جمعية حواء
املستقبل .قد ّ
أعدت إعداد منهج ومنهجية "املرأة والحياة" ،وهو أول منهج
متخصص في تعليم املرأة األمية في العالم العربي ،وتمت رقمنته من قبل اليونسكو
ً
احتياجا في مصر.
وتم تطبيقه بنجاح في املناطق األكثر

7

رئيس االدارة املركزية ملعالجة التسرب من التعليم ومديرعام التعليم املجتمعي
سابقا ومقر العمل ديوان عان وزارة التربية والتعليم ،جمهورية مصرالعربية
magdy.gh10@gmail.com

مجدي عبد الغني

السيد مجدي عبد الغني عبد هللا محمد هو اآلن رئيس االدارة املركزية ملعالجة
التسرب من التعليم في وزارة التربية والتعليم في مصر .وكان سابقا مدير عام
التعليم املجتمعي ومستشار للغة اإلنجليزية .كان يعمل في مركز تطوير املناهج
واملواد التعليمية في تصميم مناهج اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية ،كما عمل
ً
مستشارا لتدريس اللغة اإلنجليزية في وزارة التربية والتعليم ،وضابط ارتباط يمثل
مصر في مجال نظم معلومات إدارة التعليم ( .)EMISتم تعيينه من قبل وزير التربية
والتعليم مستشارا للتنسيق مع املشاريع التنموية واملنظمات املانحة .كما تم تعيينه
مساعد من قبل املكتب الفني لوزير التربية والتعليم لتمثيل وزارة التربية
كمنسق
ِ
والتعليم في املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.
مدير قسم البحوث والتوثيق في الجهاز التنفيذي ملحو األمية ،وزارة التربية،
العراق
Mathal.Mathal@yahoo.com

مثال عبدهللا العزاوي

حاصلة على دكتوراه فلسفة آداب علم االجتماع ،وهي مدير قسم البحوث والتوثيق
في الجهاز التنفيذي ملحو األمية ،في وزارة التربية في العراق ،وعضو الشبكة العربية
ملحو األمية وتعليم الكبار في الوطن العربي ،وعضو لجنة الوطنية للمتابعة
والتنسيق  /وزارة حقوق االنسان ،وعضو لجنة ) (LGBTللحقوق الفردية
والحريات ،وعضو البيت العربي لتعليم الكبار والتنمية ،وعضو لجنة الترقيات
العلمية املركزية في وزارة التربية ،وعضو اللجنة الوطنية ملناهج العلوم االنسانية في
وزارة التربية ،وعضو مؤسس في مركز دجلة للتخطيط االستراتيجي ،ونائب رئيس
اللجنة االجتماعية في منتدى النخب والكفاءات العراقية ،وعضو مؤسس مؤسسة
أرض كلكامش للثقافة والتعليم واإلعلم ،ولديها  45بحث اجتماعي وتربوي ،و140
كتاب شكر وشهادة تقديرية ومؤلف قراءات سوسيولوجية عن األمية في املجتمع
العراقي ،كما أنها قامت بتأليف منهج مرحلتي األساس والتكميل ملحو األمية ملادة
الثقافة
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رئيس قسم التعليم غير النظامي وزارة التربية والتعليم ومنسق اإلستراتيجية
الوطنية لتعليم الكبار واملنسق الوطني للعقد العربي للقضاء على األمية،
فلسطين
gfannoun@gmail.com

حاصلة على شهادة البكالوريوس في الرياضيات ،واملاجستير في التربية ،تعمل غدير
فنون في تعليم الكبار منذ العام  ،2006وهي املنسق الوطني للستراتيجية الوطنية
لتعليم الكبار ،واملنسق الوطني للتقارير الدولية الخاصة بتعليم الكبار ،وعضو
لجنة التنسيق العليا للقضاء على األمية ،عضو في الشبكة العربية ملحو ّ
األمية.
غديرفنون
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