كـــــلــــمــــــة
سعادة السيدة  /بثينة بنت علي اجلرب النعيمي
وزير الرتبية والتعليم والتعليم العالي
رئيس اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم
يف
الدورة  41للمؤمتر العام ملنظمة اليونسكو
(باريس  10 -نوفمرب )2021

بسم اهلل الرمحن الرحيم

سعادةَ السيد  /رئيسَ املؤمتر العام
سعادة السيد /رئيسَ اجمللس التنفيذي
سعادةَ السيدة /املديرةَ العامةَ ملنظمةِ اليونسكو
أصحابَ السعادةِ رؤساءَ وأعضاءَ الوفود
حضراتِ السيداتِ والسادة:
يطيبُ لي يف مستهلِ كلميت أنْ أتقدمَ باألصالةِ عن نفسِي ،ونيابةً عن
وفدِ دولةِ قطر بالتهنئةِ لسعادةِ السيدِ /رئيسِ املؤمترِ العامِ ،مبناسبةِ انتخابِه
رئيس ًا هلذهِ الدورةِ ،متمنيةً له التوفيقَ والنجاحَ يف إدارةِ أعمالِ هذا املؤمترِ.
حضراتِ السيداتِ والسادة:

لقدْ واجَهَ العاملُ أمجعَ خاللَ الفرتةِ ما بنيَ الدورةِ السابقةِ واحلاليَّةِ،
حتديًا صحيّا وتربويّا كبريًا جرّاءَ جائحةِ فريوس كوفيد ـــ  ،19ممَّا ألقى
بظِاللِهِ السلبيةِ على كافةِ القطاعاتِ يف العاملِ كلِّه ،ومن بينِها قطاعُ
ت
التعليمِ والذي كانّ منْ أوائلِ القطاعاتِ يف العاملِ تأثُراً باإلجراءا ِ
االحرتازيةِ اليت اتَّخذَ ْتها احلكوماتُ يف مواجهةِ اجلائحةِ ،ومنها إغالقُ
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املدارسِ ،والبحثِ عن بدائلَ وطرقٍ تعليميَّةٍ تضمنُ استمراريةَ العملي ِة
حةِ وسالمةِ أطرافِ العمليَّةِ الرتبويَّةِ ،وكا َن
التعليميةِ ،مع احلفاظِ على صِ َّ
احللُّ يف تبنِّي التكنولوجيا احلديثةِ وتطبيقاتِها يف جمالِ التعليمِ ،واليت من
بينِها التعلمُ عن بُعد.
لقدْ كانَ لدولةِ قطرِ شرفُ السبقِ يف تطبيقِ التعليمِ اإللكرتوني يف
مدارسِ الدولةِ منذُ عام  ،2012أي قبلَ اجلائحةِ بسنواتٍ ،لتصبحَ دولةُ قطر
من أوائلِ الدولِ يف املنطقةِ اليت تطبقُ هذا النظامَ احلديثَ حيث يعتربُ
الرتكيزُ على تطويرِ التعليمِ اإللكرتوني وتعزيزُ التحولِ الرقمي للبيئ ِة
التعليميةِ جزءاً ال يتجزأُ من اخلطةِ اإلسرتاتيجيةِ لوزارةِ الرتبيةِ والتعلي ِم
والتعليمِ العالي ،وقد متثَّلَ ذلك يف بُنًى حتتيةٍ ملنصاتٍ إلكرتونيةٍ،
واستخدامِ التكنولوجيا يف طرقِ التدريسِ ،وتدريبِ املعلمني والطلبةِ على
مهاراتِ التعاملِ مع التكنولوجيا  ،ولذلكَ ومنذُ أنْ بدأتْ جائحةُ كوفيد
ــــ ،19صدرَت توجيهاتُ حضرةِ صاحبِ السمو الشيخ /متيم بن محد
آل ثاني أمريِ البالدِ املفدى ـــــ بضرورةِ العملِ على استمراريةِ العمليَّةِ التعليمي ِة
معَ احلفاظِ على صِحةِ وسَالمةِ الطلبةِ.
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السيدات والسادة:

لقد حدَّدَ إعالنُ برلني الصادرُ عن املؤمترِ العاملي للتعليمِ من أجلِ التنميَّةِ
املستدامةِ التحدياتِ واألولوياتِ األساسيةَ واملرتابطةَ اليت يواجُهها العاملُ
اليومَ ،السيما أزمةُ املُناخِ ،والتعليمِ واإلنصافِ ،واألمنِ الغذائي ،ومتوي ِل
التنميةِ ،والبطالةِ ،وأوجهِ عدمِ املساواةِ ،والنزاعاتِ ،واألزماتِ البيئي ِة
ث
واالجتماعيةِ واالقتصاديةِ والفقدانِ اهلائلِ للتنوعِ البيولوجِي ،والتلو ِ
ت بفع ِل
واألمراضِ الوبائيةِ ،والفقرِ املدقعِ ،وكلُّها حتدياتٌ زادَت وتفاقمَ ْ
األزمةِ النامجةِ عن تفشي جائحةِ كوفيد ــــ ،19وهذا يتطلبُ اختا َذ
اإلجراءاتِ العاجلةِ من قبلِ احلكوماتِ واملُنظماتِ ذاتِ الصِلةِ للتصدي لتلك
ٍّ لتحقيق التنميةِ املستدامةِ اليت تقومُ على
التحدياتِ ،وإجراءِ حتولٍ جذري
عالقاتٍ أكثرَ عدالً ومشوالً وسلماً بنيَ البشرِ ،وبينهم وبنيَ الطبيعةِ والبيئةِ.
حضراتِ السيداتِ والسادة:

ت دولةُ قطر تقدماً كبرياً يف التعامُلِ مع األولويات اخلمس ِة
لقدْ أحرزَ ْ
اليت وردت يف إعال ِن برلنيَ وهي :السياساتُ العامةِ ،وحتويلُ بيئاتِ التعلمِ،
وتنميةُ قدراتِ املعلمني ،ومتكنيُ الشبابِ ،وتسريعُ اإلجراءاتِ على املستوى
الوطين من خاللِ اإلجراءاتِ والتدابريِ اليت اختذتْها وفقَ اخلِط ِة
اإلسرتاتيجيةِ الثانيةِ لقطاعِ التعليمِ والتدريبِ بالدولةِ ( )2022 -2018وخط ِة
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وزارةِ الرتبيةِ والتعليمِ والتعليمِ العالي ،وهما ينبثقانِ من رؤيةِ قطر الوطني ِة
 ،2030ويلتقيانِ متاماً معَ األهدافِ التنمويةِ وغاياتِ اهلدفِ الرابعِ ،واإلطا ِر
العاملي للتعليمِ من أجلِ التنميةِ املستدامة.
ت دولةُ قطر منوًا متزايداً يف أعدا ِد
ويف جمالِ التعليمِ العالي ،شهدَ ْ
مؤسساتِ التعليمِ العالِي ليصلَ عددُها هذا العام إىل ( )32مؤسسةٍ تُعنى
ت
بالتعليمِ العالي ،وتُقدِّمُ ( )365برناجماً أكادميياً يف شتَّى املسارا ِ
التعليميةِ.
كما حقَّقَت قطرُ منوًا مُضطرداً يف عددِ مؤسساتِ البحثِ العلمي
ومراكزِهِ ،حتَّى وصلَ عددُها إىل ( )33مركزاً ومؤسسةً ،تتنوعُ اهتماماتُها
بنيَ موضوعاتِ البيئةِ والطاقةِ ،والطبِّ ،وريادةِ األعمالِ واحلوسبةِ،
والدراساتِ االجتماعيةِ واإلنسانيةِ والرتبويةِ ،واالبتكاراتِ التكنولوجي ِة
والتنميةِ املستدامةِ.
ويف جمالِ الثقافةِ والرتاثِ ،جاءَ اختيارُ مدينةِ الدَّوحةِ عاصمةً للثقاف ِة
اإلسالميةِ يف املنطقةِ العربيَّةِ ،ليكونَ ذلك حدثاً تارخييَّاً سلَّطَ األضوا َء
على دولةِ قطر ،وجاءّ انضمامُ ثالثِ بلدياتٍ قطريةٍ إىل شبكةِ اليونسكو
ف
العامليةِ ملدنِ التعلُّمِ حتقيقاً لغاياتِ اهلدفني الرابعِ ،واحلادي عشر من أهدا ِ
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التنميةِ املستدامةِ ،كما فازَتْ مدينةُ الوكرةِ جبائزةِ اليونسكو ملد ِن
التعلمِ.
ويف جمالِ البيئةِ ،اختذتْ الدولةُ عدةَ إجراءاتٍ من بينِها اعتمادُ إسرتاتيجي ِة
قطر الوطنيةِ للبيئ ِة والتغريِ املُناخِي.
حضراتِ السيداتِ والسادة:

إنَّ دولةَ قطر حريصةٌ دائماً على االلتزامِ مببادِئ ومواثيقِ منظومةِ األم ِم
املتحدةِ ،وما يصدرُ عنها من قواننيَ وتوصياتٍ ،بل وتعملُ على تعزيزِ ودع ِم
التعاونِ والشراكةِ الدوليةِ واإلقليميَّةِ لتنفيذِ تلكَ القواننيِ وطنياً ودولياً،
كمَا أنَّ الدولةَ ال تتوانَى يف تقديمِ املساعداتِ اإلنسانيَّةِ واإلمنائيَّةِ ملواجه ِة
التحدياتِ والنزاعاتِ اليت يشهدُها العاملُ اليومَ ،واليت تستهدفُ حقو َق
اإلنسانِ يف العديدِ من دولِ العامل.
وقَ ْد أكَّدَ مسوُّ أمريِ البالدِ املفدى يف كلمتِه األخريةِ أمامَ اجلمعي ِة
العامةِ لألممِ املتحدةِ أنَّ رهانَ قطر على املؤسساتِ الدوليةِ والتعاونِ متعد ِد
ت
األطرافِ هو رهانٌ إسرتاتيجي ،مشدِّداً على مواصلةِ اإلسهامِ يف وكاال ِ
األممِ املتحدةِ والوفاءِ بتعهداتِ قطر يف القضايا اليت حدَّدها اجملتمعُ
الدولي ،كما أعربَ مسو األمريِ يف كلمتِه عن سعادتِهِ بأنْ تكونَ الدوحةُ
عاصمةً للعملِ الدولي متعددِ األطرافِ يف منطقتِنا اليت هي يف أمسِّ احلاج ِة
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لعملِ جهودِ وكاالتِ األممِ املتحدةِ واملؤسساتِ الدوليَّةِ واليت بدأَت مكاتبُها
بالعملِ يف الدوحةِ ،وذلكَ مع قُربِ افتتاح بيتِ األممِ املتحدةِ.
يف اخلتامِ أمتنَّى ملؤمترِنا هذا التوفيقَ والنجاحَ وحتقيقَ األهدافِ املرجو ِة
من انعقادِهِ.
شكري وتقديري لكم حلُسنِ استماعِكم،،
******
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