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 محن الرحيمربسم اهلل ال

 املؤمتر العام / رئيَس السيد سعادَة

 اجمللس التنفيذي  رئيَس سعادة السيد/

 اليونسكو ملنظمِة العامَة السيدة/ املديرَة سعادَة

 الوفود وأعضاَء رؤساَء السعادِة أصحاَب

 حضراِت السيداِت والسادة: 

عن  ونيابًة ي،نفِسعن  باألصالِة أتقدَم كلميت أْن لي يف مستهِل يطيُب      

ه انتخاِب ، مبناسبِةالعاِم املؤمتِر رئيِس /السيِد لسعادِة قطر بالتهنئِة دولِة ِدفو

 .املؤمتِر اهذ اِلمأع يف إدارِة والنجاَح له التوفيَق ًة، متمنيالدورِة رئيسًا هلذِه

 حضراِت السيداِت والسادة: 

، ِةواحلاليَّ السابقِة الدورِة ما بنَي الفرتِة خالَل أمجَع العامُل َهواَج لقْد     

ألقى  ا، مم19َّـــ  فريوس كوفيد جائحِة جّراَء اا كبرًيوتربوّي اا صحّيحتدًي

 ها قطاُعومن بيِن،  كلِّهيف العامِل قطاعاِتال على كافِة السلبيِة ِهالِلبِظ

 ًا باإلجراءاِترتأُث يف العامِل القطاعاِت أوائِل مْن والذي كاّن التعليِم

 إغالُق هامنو، اجلائحِة يف مواجهِة احلكوماُت هاْتخَذاتَّاليت  االحرتازيِة
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 العمليِة استمراريَة تضمُن ٍةتعليميَّ وطرٍق بدائَلعن  ، والبحِثملدارِسا

 وكاَن ،ِةالرتبويَّ ِةالعمليَّ أطراِف وسالمِة ِةحَّعلى ِص احلفاِظ، مع التعليميِة

، واليت من التعليِم ها يف جماِلوتطبيقاِت لتكنولوجيا احلديثِةا يتبنِّيف  احللُّ

 عد.عن ُب ها التعلُمبيِن

اإللكرتوني يف  التعليِم يف تطبيِق السبِق شرُف قطِر لدولِة كاَن لقْد      

قطر  دولُة ، لتصبَحبسنواٍت ائحِةاجل ، أي قبَل2012عام  منُذ الدولِة مدارِس

 حيث يعترُب احلديَث اَمظهذا الن اليت تطبُق يف املنطقِة الدوِل من أوائِل

 الرقمي للبيئِة التحوِل اإللكرتوني وتعزيُز التعليِم على تطويِر الرتكيُز

 التعليِمو الرتبيِة لوزارِة اإلسرتاتيجيِة من اخلطِة جزءًا ال يتجزُأ التعليميِة

، إلكرتونيٍة ملنصاٍت ى حتتيٍةًنذلك يف ُب َل، وقد متثَّالعالي والتعليِم

على  ِةاملعلمني والطلب وتدريِب ،التدريِس التكنولوجيا يف طرِق واستخداِم

د كوفي جائحُة بدأْت أْن ومنُذ لذلَكو،  التكنولوجيا مع التعامِل مهاراِت

          متيم بن محد  /السمو الشيخ صاحِب حضرِة ت توجيهاُتَر، صد19ــــ

ـ  املفدى البالِد آل ثاني أمرِي  التعليميِة ِةالعمليَّ على استمراريِة العمِل بضرورِةــــ

 .الطلبِة المِةوَس حِةعلى ِص احلفاِظ مَع
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 : السيدات والسادة

 ِةالتنميَّ من أجِل العاملي للتعليِم عن املؤمتِر برلني الصادُر إعالُن َدلقد حدَّ      

 هها العامُلاليت يواُج واملرتابطَة األساسيَة واألولوياِت التحدياِت املستدامِة

 الغذائي، ومتويِل ، واألمِنواإلنصاِف ، والتعليِمناِخامُل ، السيما أزمُةاليوَم

 البيئيِة ، واألزماِت، والنزاعاِتاملساواِة عدِم ، وأوجِه، والبطالِةالتنميِة

 التلوِثوي، البيولوِج للتنوِع اهلائِل والفقداِن واالقتصاديِة واالجتماعيِة

 بفعِل ْتت وتفاقَمزاَد ها حتدياٌت، وكلُّاملدقِع ، والفقِرالوبائيِة مراِضألوا

 اختاَذ يتطلُب، وهذا 19ــــ كوفيد عن تفشي جائحِة النامجِة األزمِة

للتصدي لتلك  لِةالِص ذاِت نظماِتوامُل احلكوماِت من قبِل العاجلِة اإلجراءاِت

على  اليت تقوُم املستدامِة التنميِةلتحقيق  جذريٍّ حتوٍل ، وإجراِءالتحدياِت

 .والبيئِة الطبيعِة ، وبينهم وبنَيالبشِر عدالً ومشواًل وسلمًا بنَي أكثَر عالقاٍت

 : والسادة السيداِت حضراِت 

 األولويات اخلمسِة عم ِليف التعاُم تقدمًا كبريًاقطر  دولُة ْتأحرَز لقْد     

اليت وردت يف إعالِن برلنَي وهي: السياساُت العامِة، وحتويُل بيئاِت التعلِم، 

وتنميةُ قدراتِ املعلمني، ومتكنيُ الشباِب، وتسريعُ اإلجراءاتِ على املستوى 

 طِةاخِل ها وفَقاليت اختذْت والتدابرِي اإلجراءاِت من خالِل الوطين

 وخطِة (2022 -2018) لِةبالدو والتدريِب التعليِم لقطاِع الثانيِة سرتاتيجيِةإلا
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 الوطنيِةقطر  من رؤيِة ينبثقاِنوهما ، العالي والتعليِم التعليِمو الرتبيِة وزارِة

 ، واإلطاِرالرابِع اهلدِف وغاياِت التنمويِة األهداِف متامًا مَع ، ويلتقياِن2030

 .املستدامة التنميِة من أجِل العاملي للتعليِم

 متزايدًا يف أعداِد اًوقطر من دولُة ْتالعالي، شهَد التعليِم ويف جماِل     

عنى ُت ( مؤسسٍة32إىل )هذا العام  هاعدُد ي ليصَلالعاِل التعليِم مؤسساِت

 ى املساراِتيف شتَّ ( برناجمًا أكادمييًا365) ُمقدِّالعالي، وُت بالتعليِم

 .التعليميِة

العلمي  البحِث مؤسساِت طردًا يف عدِدضُم امنًو قطُرت َقكما حقَّ     

ها اهتماماُت نوُعت، ت( مركزاً ومؤسسًة33ها إىل )عدُد وصَل ى، حتَِّهومراكِز

، واحلوسبِة عماِلألا وريادِة ،والطبِّ ،والطاقِة البيئِة موضوعاِت بنَي

 التكنولوجيِة ، واالبتكاراِتوالرتبويِة واإلنسانيِة االجتماعيِة والدراساِت

  .املستدامِة والتنميِة

 للثقافِة عاصمًة وحِةالدَّ مدينِة اختياُر ، جاَءوالرتاِث الثقافِة ويف جماِل    

 األضواَء َطًا سلَّحدثًا تارخييَّذلك  ليكوَن، ِةالعربيَّ يف املنطقِة اإلسالميِة

وجاّء انضماُم ثالِث بلدياٍت قطريٍة إىل شبكِة اليونسكو ، رقط على دولِة

العامليةِ ملدنِ التعلُّمِ حتقيقاً لغاياتِ اهلدفني الرابِع، واحلادي عشر من أهداِف 
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التنميِة املستدامِة، كما فاَزْت مدينُة الوكرِة جبائزِة اليونسكو ملدِن 

 التعلِم.

اءاٍت من بيِنها اعتماُد إسرتاتيجيِة ويف جماِل البيئِة، اختذْت الدولُة عدَة إجر

 قطر الوطنيِة للبيئِة والتغرِي امُلناِخي.

 :والسادة السيداِت حضراِت 

 األمِم منظومِة ئ ومواثيِقمبباِد على االلتزاِم دائمًا حريصٌةقطر  دولَة إنَّ     

 ودعِم على تعزيِز ، بل وتعمُلوتوصياٍت عنها من قواننَي ، وما يصدُراملتحدِة

وطنيًا ودوليًا،  القواننِي تلَك لتنفيِذ ِةواإلقليميَّ الدوليِة والشراكِة التعاوِن

 ملواجهِة ِةواإلمنائيَّ ِةاإلنسانيَّ املساعداِت ى يف تقديِمال تتواَن الدولَة ا أنَّكَم

 حقوَق تستهدُفواليت  ،اليوَم ها العامُلاليت يشهُد والنزاعاِت التحدياِت

 .العامل من دوِل يف العديِد نساِناإل

 اجلمعيِة أماَم األخريِة هِتاملفدى يف كلم البالِد أمرِي مسوُّ َدأكَّ ْدوَق        

 متعدِد والتعاوِن الدوليِة قطر على املؤسساِت رهاَن أنَّ املتحدِة لألمِم العامِة

 وكاالِت يف  سهاِماإل مواصلِةدًا على سرتاتيجي، مشدِّإ هو رهاٌن األطراِف

 دها اجملتمُعيف القضايا اليت حدَّ قطر بتعهداِت ِءوالوفا املتحدِة األمِم

 الدوحُة تكوَن أْنب ِهعن سعادِته يف كلمِت  مسو األمرِي كما أعرَب الدولي، 

 احلاجِة نا اليت هي يف أمسِّيف منطقِت ِفاألطرا متعدِدالدولي  للعمِل عاصمًة
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ها ت مكاتُبواليت بدَأ ِةالدوليَّ واملؤسساِت املتحدِة األمِم االِتوك جهوِد لعمِل

 .املتحدِة األمِم افتتاح بيِت رِبمع ُق ذلَك، ويف الدوحِة بالعمِل

 املرجوِة ألهداِفا وحتقيَق والنجاَح نا هذا التوفيَقملؤمتِرى أمتنَّ يف اخلتاِم     

 . ِهمن انعقاِد

 كم،،استماِع سِنشكري وتقديري لكم حُل        
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