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تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية
للتربية والثقافة والعلوم

سعادة السيدة /بثينة بن علي اجلرب النعيمي وزير الرتبية والتعليم

والتعليم العايل ،تشارك يف اجللسة االفتتاحية للمؤمتر الثامن عشر

للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي املنعقد يف اجلزائر
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اليوم العالمي للمعلم بالتعاون مع مكتب اليونسكو اإلقليمي بالدوحة وكلية شمال
األطلنطي في قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي

احتفلــت اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم بالتعــاون مــع كل ّيــة شــمال األطلنطــي فــي قطــر باليــوم
ـي للمعلّميــن عبــر تنظيمهــا مؤتمــر بطريقــة مدمجــة يتنــاول تعليــم العلــوم ،التكنولوجيــا ،الهندســة والرياض ّيــات
العالمـ ّ
كل مــن الدكتــورة آنــا باولينــي مديــرة مكتــب
والمهنــي فــي قطــر .وقــد حضــر المؤتمــر ّ
التقنــي
والتعليــم والتدريــب
ّ
ّ
ـي فــي الدوحــة؛ الدكتــورة حمــدة الســليطي ،األميــن العــام للّجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة
اليونســكو اإلقليمـ ّ
والعلــوم؛ الدكتــور ســالم بــن ناصــر النعيمــي ،رئيــس كل ّيــة شــمال األطلنطــي فــي قطــر؛ األســتاذة فوزيــة الخاطــر ،الوكيــل
المســاعد للشــؤون التعليميــة فــي وزارة التعليــم والتعليــم العالــي الــى جانــب عــدد مــن أعضــاء الهيئــة التعليم ّيــة فــي
والمتخصصــة فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة
الكل ّيــة وأكثــر مــن  100أســتاذ وأســتاذة مــن المــدارس التقن ّيــة
ّ
والرياض ّيــات فــي قطــر.
ـي واكتســاب المعلومــات باإلضافــة الــى
ويهــدف المؤتمــر الــى تزويــد المعلّميــن بمعلومــات مه ّمــة حــول التعليــم التطبيقـ ّ
ـي
تســليط الضــوء علــى الــدور المه ـ ّم للعلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات الــى جانــب التعليــم والتدريــب المهنـ ّ
ـي فــي تطويــر المهــارات وتفعيــل الــدور المنــوط بالطـاّب والمعلّميــن فــي بنــاء األ ّمــة .وفــي هــذه المناســبة أكــدت
والتقنـ ّ
الدكتــورة حمــدة الســليطي – األميــن العــام للجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم أن يــوم المعلــم ،هــو اليــوم
الــذي جــاء اســتجابة لتوصيــة منظمتــي العمــل الدوليــة ومنظمــة اليونســكو ،باعتبــار يــوم الخامــس مــن أكتوبــر مــن كل عــام،
يومـاً دوليـاً للمعلــم تقديـرا ً لجهــوده ،وإعــا ًء لمكانتــه ورســالته الخالــدة فــي إعــداد األجيــال التــي تقــود عمليــة التنميــة فــي
البــاد .فالمعلــم هــو مثــل أعلــى ،ونمــوذج يحتــذى بــه ،وهــو قيمــة وقامــة البــد مــن تجليهــا واحترامهــا .لــذا كانــت هنــاك
الحاجــة إلــى تخصيــص يــوم دولــي يحتفــل بــه الجميــع ،ويقدمــون فيــه واجــب الشــكر والتقديــر لــكل معلــم ومعلمــة علــى
عطائهــم الالمحــدود ألبنائنــا الطلبــة طــوال عــام كامــل.
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إطــاق المنتــدى البحثــي الرابــع
للشــباب  2022تحــت شــعار «كأس
العالــم وقطــر  :2022التحديــات
والتطلعــات بالتعــاون مــع جامعــة قطــر

أصبــح العالــم اليــوم يــدرك أن االبتــكار فــي مختلــف
القطاعــات هــو حجــر أســاس بنــاء االقتصــاد القائــم علــى
المعرفــة ،ولذلــك تســعى مؤسســات الــدول الوطنية والشــركات
الرائــدة إلــى إنشــاء البرامــج والمبــادرات التــي تســهل تطويــر
الكفــاءات والمواهــب الشــابة ،ونقــل وتبــادل المعرفــة.
وتتطلــب رؤيــة قطــر القتصــاد مســتدام ومتنــوع التوســع مــن
االقتصــاد المعرفــي وحســب ،إلــى اقتصــاد تنافســي معرفــي
مبنــي علــى االبتــكار لخلــق منتجــات وحلــول غيــر تقليديــة.
ومــن هــذا المنطلــق يتيــح مركــز جامعة قطــر للعلماء الشــباب
المجــال للباحثيــن والمبتكريــن لنشــر اســهاماتهم البحثيــة عبــر
تنظيــم المنتــدى البحثــي الرابــع للشــباب  2022تحــت شــعار
«كأس العالــم وقطــر  :2022التحديــات والتطلعــات».
وبــدأ المركــز باســتقبال ملخصــات األبحــاث اســتعدادا لفعاليات
المنتــدى فــي موضوعــات متنوعــة التي تنصب فــي ثالثة محاور
وهــي محــور الهويــة الوطنيــة واالرث االجتماعــي والثقافــي،
ومحــور العلــوم والطــب والهندســة ،والمحــور القانونــي
وهمــا إضافــة جديــدة هــذا العــام .ويمكــن للباحثيــن مــن
طلبــة البكالوريــوس والدراســات العليــا فــي قطــر والجامعــات
الخليجيــة والدوليــة التقــدم بأبحاثهــم العلميــة وعــرض نتاجهــا
فــي منصــة غنيــة لتبــادل المعرفــة والتوســع فــي طــرق االبتــكار
ونشــر الجهــود البحثيــة .ويعتبــر المنتــدى الســنوي حاضنــة
ألبحــاث الشــباب وملتقــى أكاديمــي يرتقــي فيــه الباحثــون
الواعــدون إلــى مســتويات عاليــة من الفكــر واالبــداع والقدرات
البحثيــة .وينشــئ مركــز جامعــة قطــر للعلمــاء الشــباب مــن
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خاللــه منصــة بحثيــة متعــددة التخصصــات تتماشــى مــع
أولويــات البحــث الوطنيــة ،التــي تثــري المجتمــع البحثــي مــن
داخــل وخــارج دولــة قطــر .وستســهم المشــاركات فــي تقديــم
الدعــم وتحســين جــودة مناهــج البحــث والمخرجــات البحثيــة
فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات
والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة باإلضافــة إلــى المجــاالت
القانونيــة لتفعيــل تأثيرهــا فــي دولــة قطــر.
ويتيــح المنتــدى البحثــي فرصــة للتنافــس بيــن المشــاركين،
األمــر الــذي يعــزز المهــارات والقــدرات والمخرجــات البحثيــة
ويضيــف الدافعيــة للباحثيــن .وســيتمكن الباحثــون مــن
المشــاركة بكتابــة أبحــاث علميــة تتضمــن تحديــد أســئلة
البحــث وأهدافــه والمشــكلة التــي يهــدف لحلهــا وأدوات جمع
البيانــات وأســس التجــارب العلميــة إن وجدت ،ونتائــج البحث.
كمــا يمكنهــم المشــاركة أيضــا بملصقــات علميــة تلخــص نتــاج
أبحاثهــم بصــورة موجــزة وجذابــة .وســتقيم جميــع المشــاركات
بنــاء علــى عــدة معاييــر أهمهــا حداثــة الموضوعــات المقدمــة
والمخرجــات والنتائــج المرجــوة ،ومــدى تأثيرهــا واضافتهــا
للمجتمــع البحثــي .وســيتم منــح جوائــز قيمــة لتكريــم
الباحثيــن الثالثــة األوائــل فــي فئــة األبحــاث العلميــة والثالثــة
األوائــل ،أيضــا فــي فئــة الملصقــات العلميــة ،المختــارة مــن
قبــل لجنــة التحكيــم المكونــة مــن أســاتذة وباحثيــن ذو خبــرة
وافــرة فــي مجــاالت مختلفــة.
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اللجنة الوطنية تشارك في الندوة االفتراضية حول استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم في الوطن
العربي

نظمــت المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم نــدوة
افتراضيــة حــول اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي التعليــم
بالوطــن العربــي ،بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة القطريــة
للتربيــة والثقافــة والعلــوم ،واللجنــة الوطنيــة اللبنانيــة،
واللجنــة الوطنيــة الســعودية  ،وذلــك يــوم األثنيــن الموافــق:
 25أكتوبــر 2021م.
شــارك فــي هــذه النــدوة خبــراء رفيعــي المســتوى ونخبــة
متميــزة مــن أســاتذة الحاســبات وتكنولوجيــا المعلومــات مــن
جمهوريــة مصــر العربيــة وتونــس ولبنــان ،كمــا شــارك مــن
دولــة قطــر األســتاذ /شــهاب الديــن المنشــاوي  -اختصاصــي
معاييــر تكنولوجيــا المعلومــات بــوزارة التربيــة والتعليــم و
التعليــم العالــي.
حيــث تهــدف هــذه النــدوة إلــى التعــرف علــى واقــع الــذكاء
االصطناعــي وآفاقــه المســتقبلية ،وتبــادل الخبــرات وعــرض
التجــارب التعليميــة فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي ،مــع
بيــان آليــات ومنهجيــات إدراج التخطيــط االصطناعــي فــي
السياســات التربويــة.
شــهدت الجلســة االفتتاحيــة للنــدوة عــدة كلمــات للســادة
األمنــاء العامييــن للجــان الوطنيــة  ،ومعالــي الدكتــور /محمــد
ولــد أعمــر – المديــر العــام للمنظمــة العربيــة ،وألقــى الســيد/
عبداللــه خميــس الكبيســي -رئيــس قســم المنظمــات باللجنــة
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الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ،كلمــة أكــد فيهــا
حــرص دولــة قطــر علــى تعزيــز التواصــل والتعــاون القائــم
بيــن األلكســو واللجنــة الوطنيــة ومختلــف المؤسســات ذات
الصلــة بالدولــة ،مشــيرا ً إلــى أن دولــة قطــر مــن أوائــل الــدول
فــي المنطقــة التــي بــدأ تطبيــق التعليــم اإللكترونــي فــي
مدارســها منــذ عــام ،2021هــذا النظــام الحديــث والمبتكــر
الــذي يفتــح المجــال واســعاً للتعلــم ،مؤكــدا ً أن التركيــز علــى
تطويــر التعليــم اإللكترونــي  ،وتعزيــز التحــول الرقمــي للبيئــة
التعليميــة أصبــح جــزءا ً ال يتجــزأ مــن أيــة خطــة أوإســتراتيجية
تعليميــة  ،وشــدد علــى أهميــة التوســع فــي إدخــال تطبيقــات
الــذكاء االصطناعــي فــي التعليــم  ،حيــث يمكنهــا مســاعدة
التربوييــن فــي اكتشــاف حــدود تعلــم جديــدة  ،واإلسـراع فــي
إنشــاء تقنيــات مبتكــرة  ،وتحويــل الكتــب التعليميــة ،فض ـاً
عــن إنشــاء منصــات تتيــح للمعلميــن تصميــم مناهــج رقميــة
ووســائط للتقييــم الذاتــي ،وتوفيــر دروس فوريــة دون الحاجــة
إلــى تدخــل مــن معلــم بشــري  ،وإيجــاد واقــع افتراضــي
يســاعد المعلــم والطالــب علــى تنميــة قدراتــه الذاتيــة.

نشرة إلكترونية  -العدد الرابع

قطر تشارك يف أعمال الدورة ( )89للمجلس التنفيذي ملكتب الرتبية العربي لدول
اخلليج
شــاركت دولــة قطــر ممثلــة فــي وزارة التربيــة
والتعليــم والتعليــم العالــي فــي أعمــال الــدورة
( )89للمجلــس التنفيــذي لمكتــب التربيــة العربــي
لــدول الخليــج بوفــد ترأســه ســعادة الدكتــور/
إبراهيــم بــن صالــح النعيمــي – وكيــل الــوزارة –
عضــو المجلــس التنفيــذي لدولــة قطــر بمكتــب
التربيــة ،وعضويــة كل مــن الســيدة  /فوزيــة عبــد
العزيــز الخاطــر -وكيــل الــوزارة المســاعد للشــؤون
التعليميــة ،والســيد /عبداللــه خميــس الكبيســي
القائــم بأعمــال األميــن العــام للجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ،والســيد /حمــد الســليطي –مديــر
مكتــب ســعادة الوكيــل  ،والســيدة/آمنة البوعينين–استشــاري دراســات دوليــة باللجنــة الوطنيــة -المنســق الوطنــي لمكتــب
التربيــة العربــي لــدول الخليــج ،والــذي ُعقــد يــوم الخميــس الماضــي  22ربيــع األول 1442هـــ الموافــق  28أكتوبــر 2021م.
حيــث بــدأ االجتمــاع بكلمــة ترحيبيــة للمديــر العــام للمكتــب هنــأ فيهــا الســيدة /بثينة بنــت علي الجبــر النعيمــي -وزيــر التربية
والتعليــم والتعليــم العالــي – رئيس اللجنــة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بمناســبه توليها المنصــب الجديد ،كما أعرب
فيهــا عــن شــكره وتقديــره لجهــود ســعادة الدكتور /محمــد بــن عبدالواحد الحمــادي -وزيــر التعليم والتعليــم العالي الســابق ،كما
جــرى فــي أعمــال االجتمــاع اســتعراض التقريــر الثانــي عن ســير العمل فــي برامــج المكتب وأجهزتــه للــدورة الماليــة.2022/2021
وقدمــت الســيدة /فوزيــة الخاطــر  -عرضــاً تقديميــاً اســتعرضت فيــه جهــود الــوزارة فــي العــودة اآلمنــة
للمــدارس فــي العــام األكاديمــي ( )2022-2021باإلضافــة إلــى عــروض الــدول األعضــاء بالمكتــب.
كمــا كانــت هنــاك مداخلــة لســعادة عضــو دولــة قطــر بالمجلــس التنفيــذي حــول أنشــطة المكتــب واقترح ســعادته خاللهــا تنظيم
نــدوة حــول أخالقيــات التعليــم عــن بُعد ،وكذلك ضــم جوائز المكتب المخصصــة لطلبة التعليــم العام تحت عنوان كرنفــال التفوق.


ورشة تحالف الحضارات
يف إطــار تنفيــذ الخطــة التوعويــة للجنــة القطريــة لتحالــف الحضــارات لعــام 2021م والهادفــة إىل تثقيــف
طلبــة املؤسســات التعليميــة والجامعيــة والشــبابية بقطــر بشــأن النشــأة التاريخيــة ملبــادرة تحالــف الحضــارات
وأهدافهــا ومضامينهــا والــدور الــذي تقــوم بــه دولــة قطــر يف مجــاالت تحالــف الحضــارات املختلفــة.
قامــت اللجنــة الوطنيــة القطريــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم وبالتعــاون مــع أمانــة رس اللجنــة القطريــة لتحالــف
الحضــارات  ،بتنفيــذ ورشــة تدريبيــة عــن مبــادرة األمــم املتحــدة لتحالــف الحضــارات ودور دولــة قطــر يف مجاالتــه
املختلفــة ،عــر تقنيــة االتصــال املــريئ يف مدرســتي الشــحانية الثانويــة للبنــن و أحمــد بــن حنبــل الثانويــة للبنــن
أحــد املــدارس القطريــة املنتســبة لليونســكو ،وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق  6أكتوبــر 2021اوأشــارت الدكتــورة
 /حمــدة الســليطي خــال كلمتهــا إىل دور الشــباب يف تنميــة املجتمعــات وبنائهــا ،فالشــباب ركائــز أي أمــة.
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نشرة إلكترونية  -العدد الرابع

اللجنة الوطنية تعقد دورة تدريبية لربنامج املوظفني املهنيني املبتدئني JPO

دوحــة فــي  10نوفمبــر  :2021عقــدت اللجنــة الوطنيــة
القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم الــدورة التدريبيــة
لمرشــحي دولــة قطــر لاللتحــاق ببرنامــج الموظفيــن المهنييــن
المبتدئيــن JPOلــدى منظمــة اليونســكو.
وتــم خــال اليــوم األول الــذي انطلــق يــوم األربعــاء الموافــق
2021/11/10م ،عقــد دورة تدريبيــة افتراضيــة بعنــوان
«المنظمــات الدوليــة» ،والتــي حاضــر فيهــا الســفير/طارق
علــي األنصــاري ،حيــث بــدأت الــدورة مــن الســاعة  9صباحـاً
وانتهــت الســاعة  2ظهــرا ً.
وألقــى الســفير المفــوض فــوق العــادة لدولــة قطــر لــدى
جمهوريــة جنــوب أفريقيــا ،محاضــرة تنــاول خاللهــا عــدة
مواضيــع ،منهــا :األجهــزة الرئيســية لمنظمــة األمــم المتحــدة،
ومؤسســات األمــم المتحــدة ،وميثــاق منظمــة األمــم
المتحــدة ،وأهــداف التنميــة المســتدامة لمنظمــة اليونســكو،
والدبلوماســية الوقائيــة ،كمــا اســتعرض اتفاقيــة ومؤسســات
بريتــون وودز وأهــم نتائــج االتفاقيــة .وتحــدث عــن رئاســة
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دولــة قطــر للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا
( ،)66ودور دولــة قطــر فــي الترويــج لمبــادرة األمــم المتحــدة
لتحالــف الحضــارات.
كذلــك تطــرق بالحديــث عــن أهــداف منظمــة األمــم المتحــدة
للتربيــة والعلــم والثقافــة ،وأهدافهــا فــي التنميــة المســتدامة،
واســتعرض االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ،والنتائــج
واألنشــطة المتوقعــة مــع مكتــب اليونســكو بالدوحــة.
وفــي ختــام حديثــه ،أشــار بــأن برنامــج الموظفيــن الفنييــن
المبتدئيــن يهــدف إلــى تعزيــز أعمــال األمــم المتحــدة
وغيرهــا مــن الــوكاالت المشــاركة فــي مجــال تطويــر القــدرات
وتنميتهــا ،ويوفــر فرصــاً هائلــة للتدريــب فــي مجــال بنــاء
القــدرات المتعــددة األطــراف للخريجيــن الشــباب ،ويتيــح
البرنامــج إمكانيــة المشــاركة فــي أنشــطة منظومــة األمــم
المتحــدة فــي مجــال تنميــة القــدرات ،ويوفــر لهــم فرصــة
للحصــول علــى خبــرة للعمــل فــي المجــال الدولــي وفرصــاً
لمهــن دوليــة.

نشرة إلكترونية  -العدد الرابع

اللجنة الوطنية تنظم ورشة افرتاضية للنهوض باللغة العربية
الدوحــة فــي  14نوفمبــر  :2021نظمــت اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم بالتعــاون مــع مركــز أدب الطفــل
والملتقــى القطــري للمؤلفيــن والمــدارس المنتســبة لأللكســو (مدرســة النهضــة االبتدائيــة للبنــات ،ومدرســة اليرمــوك اإلعداديــة
للبنيــن ،ومدرســة اإليمــان الثانويــة للبنــات) ورشــة افتراضيــة بعنــوان «النهــوض باللغــة العربيــة» ،والتــي انطلقــت مــن يــوم األحــد
الموافــق  14نوفمبــر 2021م واســتمرت لغايــة يــوم الثالثــاء الموافــق  16نوفمبــر 2021م ،وذلــك فــي تمــام الســاعة  10:00صباحـاً
عبــر منصــة « ،»Microsoft Teamsوالتــي قدمتهــا السيدة/أســماء الكــواري – مديــرة مركــز أدب الطفــل.
وهدفــت الورشــة إلــى دعــم وتعزيــز مهــارات اللغــة العربيــة لــدى الطلبــة ،وتنميــة مهــارات التحــدث لديهــم وخلــق االعت ـزاز
بالحديــث باللغــة العربيــة ،باإلضافــة إلــى التعــرف علــى جانــب تاريخــي للغــة العربيــة ،واالطــاع علــى نمــاذج الســتخدامات اللغــة
العربيــة علــى مــر التاريــخ وفــي العصــر الحديــث.
وشــملت ورشــة النهــوض باللغــة العربيــة نقاشــات بيــن الطلبــة ،وتطبيقــات فرديــة وجماعيــة ،وتطبيقــات عمليــة ،وتمثيــل األدوار
والعصــف الذهنــي ،إلــى جانــب تحليــل الفيديــو والصــورة ،وذلــك لمــا تضمنتــه محــاور الورشــة وهــي كالتالــي :نظــرة تاريخيــة
ســريعة للغــة العربيــة ،وماهيــة اللغــة العربيــة وأهميتهــا ،وعمــل مقارنــات بيــن اللغــة العربيــة واللغــات األخــرى ،وعــرض نمــاذج
مــن اســتخدامات اللغــة العربيــة فــي العصــر الحديــث فــي دول غيــر عربيــة ،باإلضافــة إلــى تقديــم أفــكار للعمــل علــى تعزيــز
اللغــة والهويــة فــي المجتمــع.
وعلــى هامــش الورشــة ،تــم طــرح مســابقة ال ـراوي الصغيــر علــى الطلبــة وتعريفهــم بشــروط المشــاركة؛ وذلــك لحثهــم علــى
المشــاركة وتحقيــق الهــدف المنشــود مــن المســابقة وهــو النهــوض باللغــة العربيــة وتعزيــز اســتخدامها فــي حياتنــا اليوميــة،
واكتشــاف موهبــة معينــة أو موهبــة فنيــة لــدى راوي القصــص.
حيــث تتجلــى فكــرة المســابقة فــي روايــة القصــة واإلبــداع فــي التصويــر مــن خــال فيديــو قصيــر ال تتجــاوز مدتــه ثــاث دقائــق،
يتــم إرســاله لمركــز أدب الطفــل للتقييــم واختيــار الفائزيــن بالمراكــز الثالثــة األولــى.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الورشــة تأتــي ضمــن البرنامــج التدريبــي للنهــوض باللغــة العربيــة والــذي ينظمــه مركــز أدب الطفــل
لطلبــة المــدارس وللجهــات المختلفــة التــي تعمــل مــع الطفــل؛ بهــدف ترســيخ ثقافــة المســؤولية الشــخصية والمجتمعيــة فــي
المحافظــة علــى الهويــة واللغــة العربيــة.
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وزيرة ت
العال تت�أس وفد الدولة
ال�بية والتعليم والتعليم
ي
قطر تشارك يف املؤمتر العام لليونسكو

شارك دول ُة قطر يف أعامل الدورة ال  41للمؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة «اليونسكو» يف الذكرى
ال  75لتأسيس املنظّمة ،والتي انطلقت أمس وتستم ّر حتى الرابع والعرشين من نوفمرب الجاري يف العاصمة الفرنس ّية باريس.
يرتأس وفد دولة قطر املشارك يف املؤمتر ،سعاد ُة السيدة بثينة بنت عيل الجرب النعيمي وزيرة الرتبية والتعليم والتعليم العايل.
ومن املقرر أن تشارك سعادة وزيرة الرتبية والتعليم والتعليم العايل ،يف االجتامع العاملي للتعليم ( ،)GEMالذي يهدف إىل
تحفيز االلتزامات السياسية العاملية لزيادة تسليط الضوء عىل أهمية التعليم ،ورضورة االستثامرات يف القطاعات التعليمية
كمحرك أسايس للتعايف من آثار جائحة «كوفيد»19- ،وترسيع خطة الوصول إىل أهداف  ،2030ومن أجل تحويل مستقبل
التعليم لألفضل.
وعىل هامش أعامل الدورة ال ،41اجتمعت سعاد ُة السيدة بثينة بنت عيل الجرب النعيمي وزيرة الرتبية والتعليم والتعليم
العايل مع سعادة الدكتورة ستيفانيا جيانيني املدير العام املساعد للرتبية يف «اليونسكو».
جرى خالل االجتامع مناقش ُة تنفيذ خُطة العمل املشرتكة بني دولة قطر واليونسكوً ،
فضل عن استعراض أوجه التعاون يف
مجاالت التعليم بني الجان َبني ،وسبل تعزيزها.
وكانت السيدة أودري أزوالي املديرة العامة لليونسكو ،قد ألقت يف بداية املؤمتر العام للمنظمة كلمة االفتتاح ،أكدت فيها
دعم الدول لتخطي آثار جائحة كورونا «كوفيد ،»19-ونوهت بالدور املحوري لوسائل التعليم الرقمي لتخطي هذه األزمة
التي عصفت بالعامل.
وأُعيد أمس ،انتخاب السيدة أودري أزوالي لتويل منصب املديرة العامة لليونسكو بنا ًء عىل توافق اآلراء ،حيث حظي
ترشيحها بدعم واسع النطاق من الدول األعضاء ،إذ حصلت يف التصويت عىل  155صوتًا من أصل  .169كام تم انتخاب رئيس
املؤمتر للدورة الحالية ،ونواب الرئيس وتشكيل اللجان.
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قطر تشارك يف أعمال الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر العام ملنظمة اإليسيسكو
تشــارك دولــة قطــر فــي أعمــال الــدورة الرابعــة عشــرة للمؤتمــر العــام لمنظمــة العالــم اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة
والتــي تعقــد فــي القاهــرة باســتضافة كريمــة مــن جمهوريــة مصــر العربيــة الشــقيقة يومــي 9-8ديســمبر 2021م ،بوفــد رســمي
يترأســه ســعادة الدكتــور  /إبراهيــم صالــح النعيمــي -وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي ،وعضويــة وزارة التربيــة
والتعليــم والتعليــم العالــي و وزارة الثقافــة واللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم.
وشــهد المؤتمــر علــى مــدار مــدة انعقــاده عــدة كلمــات لرؤوســاء الوفــد ،مــن بينهــم كلمــة ســعادة وكيــل الــوزارة والتــي نقــل
خاللهــا تحيــات ســعادة الســيدة/بثينة بنــت علــي الجبــر النعيمــي -وزيــرة التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي إلــى الســادة
المشــاركين فــي المؤتمــر وتمنيــات ســعادتها لهــم بالتوفيــق والســداد ،مشــيدا ً بإمكانيــات دولــة قطــر فــي مواصلــة مســيرتها
بالتعــاون مــع اإليسيســكوفي تنفيــذ كافــة األنشــطة رغــم جائحــة كوفيــد  ،19تجســيدا ً للتعــاون والشـراكة المتميــزة بيــن دولــة
قطــر واإليسيســكو فــي كافــة قطاعــات المنظمــة علــى مــدار الســنين.
وشــدد ســعادة الدكتــور إبراهيــم علــى أن دولــة قطــر تحــت قيادتهــا الرشــيدة حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد
آل ثانــي -حفظــة اللــه ورعــاة -تتطلــع إلــى تعزيــز التعــاون والشـراكة مــع اإليسيســكو فــي ظــل مالمــح بنــاء المنظمــة الجديدة
بفكــر جديــد ومتطــور يأخــذ فــي اعتبــاره متطلبــات المرحلــة القادمــة مــن تحقيــق أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة ،2030
ويســتكمل مســيرة طويلــة مــن العمــل المشــترك
مشــيرا ً إلــى التحديــات الكبيــرة والقضايــا الشــائكة التــي تحتــاج مــن المنظمــة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة القيــام بــدور
جــاد لمواجهتهــا ،والتــي مــن أبرزهــا انتشــار خطــاب الكراهيــة والــذي يحتــاج إلــى خطــوات فعالــه لمعالجتــه ،تبــدأ مــن األســرة
والمجتمــع والمؤسســات التربويــة واإلعالميــة ،مؤكــدا ً علــى قناعــة دولــة قطــر وإيمانهــا بــأن نشــر ثقافــة الحقــد والكراهيــة
تتنافــى مــع كل تعاليــم األديــان الســماوية والمواثيــق واألعـراف الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
وناقــش المؤتمــر علــى مــدار مــدة انعقــاده الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول األعمــال والتــي مــن أبرزهــا الرهانــات التربوية
لمــا بعــد جائحــة كوفيــد ،19ودور علــوم الفضــاء فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة  ،وتقريــر المجلــس التنفيــذي عــن
أعمــال المجلــس مــن الدورتيــن الثالثــة عشــرة والرابعــة عشــرة للمؤتمــر العــام  ،وتقريــر اإليسيســكو عــن أنشــطة المنظمــة
لألعــوام 2021-2019وتقييــم عملهــا  ،ورؤيــة منظمــة العالــم اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة المعدلــة  ،واعتمــاد أعضــاء
المجلــس التنفيــذي  ،والمصادقــة علــى قـرارات الــدورات الســابقة ( )42-41-40للمجلــس التنفيــذي .
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سعادة السيدة /بثينة بن علي اجلرب النعيمي وزير الرتبية والتعليم والتعليم العايل،
تشارك يف اجللسة االفتتاحية للمؤمتر الثامن عشر للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل
والبحث العلمي املنعقد يف اجلزائر
خالل مشاركتها كرئيس للوفد القطري ،ألقت سعادة السيدة /بثينة بنت
عيل الجرب النعيمي ،وزيرة الرتبية والتعليم والتعليم العايل ،كلمة دولة
قطر يف املؤمتر الثامن عرش للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل والبحث
العلمي يف الوطن العريب واملنعقد حالياً يف الجزائر ،والذي متحور حول
التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب يف أفق  -2030الرؤية
والتوجهات.
يف بداية كلمتها تقدمت سعادة السيدة /بثينة بن عيل الجرب النعيمي،
وزيرة الرتبية والتعليم والتعليم العايل يف بدولة قطر ،بأسمى عبارات
الشكر والتقدير إىل الجمهورية الجزائرية الدميوقراطية الشعبية ،رئيساً
وحكوم ًة وشعباً ،عىل حسن االستقبال ،وعىل جهودهم وتعاونهم يف
استضافة وتنظيم هذا املؤمتر الذي سوف يسهم يف دعم وتعزيز التعاون والرشاكة بني الدول العربية ومنظمة األلكسو
لتنفيذ العديد من الربامج واملرشوعات املشرتكة.
هذا وقالت سعادة الوزيرة أنه يجب التفكري يف مستقبل التعليم يف السنوات العرشة املتبقية من خطة التنمية املستدامة،
والتعرف عىل االحتياجات األكرث إلحاحاً الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-وتحديد التحديات واألولويات ،لوضع خطط
التعايف منها وتلبية تلك االحتياجات يف ضوء أهداف التنمية املستدامة  ،2030وقد مثنت سعادتها قيام منظمة األلكسو،
بإدراج مرشوع الخطة العربية للتعليم يف حاالت الطوارئ واألزمات ضمن برامجها.
هذا وأضافت سعادة الوزيرة ،أن الجامعة هي محور االرتكاز يف النظام التعليمي ألي بلد كان ،كونها تسهم بفاعلية
يف تكوين رأس املال البرشي املتميز باملهارات والقدرات العلمية العالية ،وأننا يف حاجة إىل إنتاج سياسات تعليمية،
قادرة عىل إعداد وتأهيل خريجني لوظائف املستقبل مبتغرياته املتسارعة وتحدياته الخطرية .فنحن نعيش عرصاً يتسم
باملستجدات املتالحقة يف مجاالت املعرفة والرتبية والتعليم والتدريب ،وما يرافق ذلك من تطورات تكنولوجية واجتامعية
واقتصادية وبيئية ،وتطور يف الذكاء االصطناعي ،مؤكدة أن من أبرز تحديات التعليم والتعلم الجامعي سيكون تسخري هذا
الذكاء االصطناعي يف تحسني عملية التعليم والتعلم ،وإيجاد فرص ت ّعلم جديدة للطلبة الجامعيني وتزويدهم باملهارات
واملعارف التي تؤهلهم للولوج يف سوق العمل املحلية والدولية بنجاح.
وحول واقع التعليم العايل والبحث العلمي يف بدولة قطر ،أكدت سعادتها بأن قطر قد شهدت منواً متزايداً ومتنوعاً يف
أعداد مؤسسات التعليم العايل وذلك بالتعاون مع أرقى مؤسسات التعليم العايل العاملية ذات السمعة املرموقة ،ليصل
عدد تلك املؤسسات يف عام 2021م إىل ( )32مؤسسة تُعنى بالتعليم العايل ،وتقدم ( )365برنامجاً أكادميياً يف شتى
املسارات التعليمية املتخصصة لتوفر مجموعة من الخيارات التعليمية للطلبة الراغبني يف بإكامل دراستهم الجامعية ،يضاف
إىل ذلك ابتعاث الطلبة للدراسة يف مؤسسات تعليمية خارج الدولة.
كام حققت الدولة منواً مضطرداً يف عدد مؤسسات البحث العلمي ومراكزه ،ليصل عددها إىل ( )33مركزاً ومؤسسة ،تتنوع
اهتامماتها يف مبوضوعات مختلفة كالبيئة والطاقة ،والطب ،وريادة األعامل والحوسبة ،والدراسات االجتامعية واإلنسانية
والرتبوية واالبتكارات التكنولوجية والتنمية املستدامة.
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