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بیروت، 11 آب/أغسطس 2020- أّدى انفجار مرفأ بیروت في 4 آب 2020 الى أضرار إنسانیة ومادیة ھائلة. وكان القطاع التربوي أحد أكبر المتضّررین، إذ أّن
اإلنفجار ألحق دماراً جزئیاً أو شامالً بنحو 70 مدرسة رسمیة و50 مدرسة خاّصة في بیروت وضواحیھا، ما یھّدد بتعطیل العام الدراسي الجدید وحرمان نحو

55.000 طالب لبناني وغیر لبناني مسّجل في ھذه المدارس من حقّھم في التعلیم.

غداة االنفجار، اجتمع مدیر مكتب الیونسكو اإلقلیمي للتربیة في الدول العربیة – بیروت الدكتور حمد بن سیف الھمامي مع وزیر التربیة والتعلیم العالي الدكتور
طارق مجذوب بحضور مدیرعام الوزارة األستاذ فادي یرق، وذلك للبحث في احتیاجات القطاع التربوي ما بعد االنفجار واستجابة الیونسكو.

بناًء على طلب من وزارة التربیة والتعلیم العالي، ستتكفّل الیونسكو بإعادة تأھیل المدارس المتضّررة من اإلنفجار، كما ستقوم بتنسیق جھود الشركاء التربویین
والجھات المانحة في ھذا اإلطار.

وقال مدیر مكتب الیونسكو اإلقلیمي للتربیة في الدول العربیة – بیروت، الدكتور حمد بن سیف الھمامي: "إن إعادة تأھیل المدارس  المتضّررة من انفجار بیروت
ھو أحد الشروط األساسیة لضمان استمرار التعلیم االبتدائي والثانوي، كما أنھا تساھم في تحقیق الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة، أي حصول الطالب على

التعلیم الجید المنصف والشامل للجمیع، وذلك حتّى في أوقات األزمات التي قد تؤّدي الى تعطیل خدمات التعلیم".

باإلضافة الى إعادة تأھیل المدارس، ونظراً الى أنّھ من المجّرح أن یتبنّى عدد من المدارس التعلیم عن بُعد بسبب جائحة كورونا وبسبب األزمة المستجّدة عن انفجار
بیروت، ستقوم الیونسكو بتقدیم الدعم التقني والمادي لوزارة التربیة والتعلیم العالي لتطویر التعلیم عن بُعد وضمان توافر الوسائل التكنولوجیة لجمیع الطالب

لتمكینھم من متابعة دراستھم عن بُعد.

وأوضح الدكتور حمد الھمامي في ھذا السیاق: "سوف ینقسم الدعم الذي ستقّدمھ الیونسكو الى شقّین: شقٌّ ھدفھ ضمان وصول جمیع الطالب الى التعلیم عن بُعد من
خالل توفیر أجھزة إلكترونیة وموارد تعلیمیة رقمیة لجمیع الطالب، وشقٌّ ھدفھ ضمان جودة التعلیم عن بُعد من خالل تقدیم الدعم التقني والفني لواضعي السیاسات

التربویة ومطّوري المناھج والمعلمین لتطویر برامج التعلیم عن بُعد".

تجدر اإلشارة الى أّن دعم الیونسكو یأتي في إطار "التحالف العالمي للتعليم
(https://ar.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition)" الذي أطلقتھ المنظمة مع بدایة جائحة كورونا والذي یھدف الى
تیسیر فرص تعلّم تشمل جمیع األطفال والشباب في ھذه الفترة التي تشھد اضطراباً مفاجئاً وغیر مسبوق للتعلیم، والى تأسیس نُھج تعمل على تطویر

النظم التعلیمیة لكي تكون أكثر مرونة وانفتاحاً. 

وصّرح الدكتور الھمامي: "إّن المدیرة العامة للیونسكو السیدة أودري أزوالي تتابع عن كثب تطّور الوضع في لبنان، ال سیّما تأثیر اإلنفجار األخیر على القطاع
التربوي .تؤّكد الیونسكو التزامھا دعم لبنان لتجاوز األزمة التي ّخلفھا انفجار بیروت. نحن على استعداد لتسخیر جمیع امكانیاتنا وقدراتنا في سبیل ضمان استمرار

التعلیم وحصول جمیع الطالب على حقّھم في التعلیم".
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