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وع  ا  ز  نطالق مشر  منظمة اليونسكو  و هواوي تكنولوجي 

 "  للجميع  المدارس المفتوحة المدعومة بالتكنولوجيا "

 

بية والعلم والثقافة "اليونسكو" و أعلنت    –   2021  ديسمي    12  -القاهرة كة  منظمة األمم المتحدة للتر ،  شر ز عن انطالق  هواوي تكنولوجت 

وع  ي مرص وغانا   ذيال  "للجميع المدعومة بالتكنولوجيا "المدارس المفتوحة مشر
 . وإثيوبيا سيتم تنفيذه فز

 

ي فعالية  وقد  
وع فز اضية  تم اإلعالن عن المشر ،  افتر ز بية والتعليم لشؤون المعلمي  ها الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التر نت حرصز عتر اإلنتر

، مساعد  السيدة  و  ي
كة هواوى،   تشانغكيفن  السيد  و   ،المدير العام لليونسكو لقطاع التعليمستيفانا جيانينز   الرئيس التنفيذى للتسويق بشر

ز الشعبية  اء اليونسكو  إىل جانب وفد من مسؤوىلي قطاع التعليم من إثيوبيا وغانا وجمهورية الصي   . وختر

 

ي هذا الصدد، قال الدكتور رضا حجازي،: "يؤكد  و
 العملية التعليمية، من خالل توفت     2.0التعليم الجديد    نظامفز

عىل دمج التكنولوجيا فز

ي العملية التعليمية."  تعليم للجميع وتحقيق  ال، مما ساهم فز إتاحة  لرقمية المتعددة، ومنصات التعلممصادر التعلم ا
الجودة المطلوبة فز

ا: 
ً
دور المعلم من مقدم للمعلومات إىل موجه لمصادر التعلم الرقمية المتعددة وميش للعملية التعليمية، ومساعدة كل  "لقد تحول    مضيف

 " طالب للوصول لتعلم جيد. 

 

ي بناء أنظمة تعليمية مرنة يمكنها تحم  و 
ي اليونسكو فز

وع إىل تعزيز التحول الرقمي للتعليم ودعم الدول األعضاء فز   األزمات ل  يهدف المشر

ي تحدث عىل الصعيد العالمي 
ي العديد من البلدان عىل تعزيز الهدف  19-كوفيد جائحة  مثل    النر

ي يتم تطبيقها فز
، كما تساعد المبادرة النر

 بالتعليم. الخاص الرابع من أهداف التنمية المستدامة 

 

،  السيدة   نبها قالت ومن جا ي
وع بناء المستقبل الرقمي للتعليم    يستهدف: "ستيفانيا جيانينز ي المدارسهذا المشر

ف  ،  فز من خالل  والذي يعرَّ

ي  نماذج  
ي متناول جميع الطالب سوا   توفر المدرسة الرقمية النر

ي أوقات األزمات أبرامج التعليم فز
ها ء فز عن  هذا األمر  تحقيق  وسيتم    . و غت 

ز   وبناء القدرات،  مي المتوافق مع المناهج الدراسية، والمحتوى الرق دمج منصات التعلم الرقمية طريق   ، وتعميم نماذج الرقمية للمعلمي 

ُهج من خالل ة المفتوح المدارس 
ُ
 التعلم الرقمية الوطنية." ن

 

وع   ي مرص سيعمل المشر
ي بناء  عىل توفت     فز

ز نظم تعليم مرنة  حلول وممارسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمساعدة فز تربط بي 

ي  
ز    ،عن ُبعد   المدرسة والتعليم نظامي التعليم فز ز إىل جانب تمكي  نت وتطوير    المستفديي  المهارات الرقمية  عتر توفت  االتصال بشبكة اإلنتر

ي  
 ثالث سنوات.  عىل مدار  والتطوير المهنز

 

قبل الجامعية ومديري   السنوات الدراسيةمعلمي من  950000كما سيدعم مكتب اليونسكو بالقاهرة إنشاء مركز للتعليم عن ُبعد يخدم 

  ، ز ، وسيكون المركز تحت مظلة األكاديمية المهنية للمعلمي  ز في   المدارس والمشر
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" مرص:  هواوي  كة  لشر التنفيذي  الرئيس  صن،  فنسنت  السيد  قال  جانبه  االتفاقية،  ومن  هذه  مع  بموجب  بالتعاون  هواوي،  ستوفر 

ي مرص." فيما أكد  دعم رؤيل الرقمية  حلولها  أحدث  اليونسكو،  
بية والتعليم فز ي  : "كيفن تشانغ،السيد  ة وزارة التر

بفضل المنصات الرقمية النر

ي المستقبل
وع المدارس المفتوحة المدعومة بالتكنولوجيا، لن تشهد العملية التعليمية أي توقف ألي سبب كان فز  ." سيوفرها مشر

 

ي التحالف العالمي للتعليم التابع لمنظ
ز ومنظمة اليونسكو لدعم هواوي  الفرصة لكل من  مة اليونسكو، ستتاح  وبوصفها عضًوا فز تكنولوجت 

ي قطاع التعليم  تما ج
 . 2030شًيا مع مرص رؤية هود الدولة للتحول الرقمي فز

 
 -انتىه-

 

 


