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معايل املديرة العامة لليونسكو
أصحاب املعايل والسعادة رؤساء الوفود
السيدات والسادة
نلتقي اليوم بعد انقطاع طويل جراء جائحة كوفيد  ،19وكلنا يعرف ويدرك حجم املعاانة ،وما أحدثته
األزمة من خسائر يف جممل قطاعات احلياة ،ومنها التعليم.
ولقد أدت اجلائحة إىل أسرع حتول رقمي يف اتريخ البشرية؛ فاحلكومات والشركات العاملية يف جمال
اإلنتاج الرقمي سارعت للحد من الكوارث املرتتبة عليها عن طريق االعتماد غي املسبوق على التكنولوجيا
الرقمية ،فاملوظفون يارسون أعمالم من منازلم ،واملدارس واجلامعات جلأت إىل تقدي تعليمها عرب منصات
رقمية ،ومعظم املؤمترات واللقاءات أصبحت افرتاضية ،وأغلب شؤون البشر تتم عن بعد ،وقد ضاعف هذا
حجم املسؤوليات ،وجعل اجملتمع العاملي أمام حتدايت جديدة.
السيدات والسادة
ومع ما خلفته األزمة من تداعيات وكوارث إال أن هناك جوانب مضيئة ظهرت على السطح ،منها:
وضوح أمهية التعاون والتشارك بي املنظمات واليئات اإلقليمية والدولية ،واخلربة اليت اكتسب ها امليدان التعليمي

يف جمال التعامل مع األزمات والكوارث ،ابإلضافة إىل تطور مهارات التعامل مع التقنية الرقمية لدى الطالب
واملعلمي ،ويف هذا الصدد نشيد بتوجه اليونسكو إلصدار معاهدة دولية ألخالقيات الذكاء االصطناعي.
رئيس املؤمتر العام
الزمالء والزميالت
عندما وضعت نا جائحة كوفيد 19-أمام حتدايت غي مسبوقة ،أصبحنا مطالبي إبصالحات جوهرية
لعالج جوانب القصور ،ومراجعة شاملة للنظم التعليمية؛ للوقوف على مكامن اخللل ومواطن الضعف ،وهذا
يقتضي بطبيعة احلال ت نسيق اإلمكانيات املادية والبشرية للحصول على أفضل النتائج يف أسرع وقت.
رئيس املؤمتر العام  ....الزمالء والزميالت
لقد كان لوزارات الرتبية والتعليم يف الدول األعضاء ملكتب الرتبية العرب لدول اخلليج جهود جبارة يف
مواجهة األزمة ،واملكتب وهو يفاخر إبجنازات الدول األعضاء يف هذا الصدد ،يدعو إىل االستفادة من التجارب
املتميزة اليت ت بنت ها الدول األعضاء للمكتب ،واليت كان لا عظيم األثر يف مواصلة التعليم بال انقطاع ،فقد
صممت منصات تعليم رقمية وخصصت قنوات فضائية كخيار إضايف؛ مما نوع يف اخليارات املتاحة حسب
الظروف واالحتياجات ،وقد حققت الدول األعضاء مراكز متقدمة بي الدول ،وحظيت إبشادات دولية
كإشادة اليونسكو بتجربة "مدرسيت" يف اململكة العربية السعودية.
كما يسعد مكتب الرتبية العرب لدول اخلليج أن يد جسور التعاون مع املنظمات اإلقليمية و الدولية
خدمة لقضااي التعليم والتعلم ،حيث مازال عضوا فاعال يف اللجنة التوجيهية العليا للتعليم  ،2030ويف الفريق
الدول املعين ابملعلمي ،والفريق االستشاري لتقرير الرصد العاملي للتعليم ،وكافة مناشط اليونسكو ومكاتبها
اإلقليمية ابملنطقة العربية ،ولقد كان لنا شرف إصدار تقرير شبه إقليمي حول حالة التعليم يف الدول األعضاء،
كما شاركنا اليونسكو بيوت يف إصدار تقرير إقليمي عن املنطقة العربية.

ختاما

وحنن نشيد ابخلطوات اإلصالحية اليت تقوم هبا املديرة العامة يف اليونسكو ،نتطلع إىل دور أكرب
للمنظمات يف دعم خطة اليونسكو متوسطة املدى  ،2029-2022كما نتطلع إىل تعاون أوسع مع املعهد
الدول لإلحصاء الرتبوي ،ومكتب الرتبية الدول ،وكافة األجهزة املتخصصة املعنية ابلتعليم ،كما نؤمن ابلشراكة
والعمل املشرتك وفق الدف السابع عشر من أهداف التنمية املستدامة.
أشكر لكم استماعكم ...والسالم عليكم ورمحة للا وبركاته

