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¶ جانب من املشاركني ¶ حضور الحلقة النقاشية

| الدوحة — الشرق

الطوعي بشأن  الوطني  العرض  لتقديم  إطــار استعدادات دولــة قطر  في 
أمـــام املجلس االقتصادي  الخاصة بالتعليم  تنفيذ األهـــداف اإلنمائية 
واالجتماعي لألمم املتحدة، عقدت مؤخرًا حلقة نقاشية واسعة بفندق 
اليونسكو،  للتعليم ومنظمة  ميلينيوم، بالتعاون بــني املجلس األعــلــى 
السليطي، مديرة  للدكتورة حمدة حسن  اشتملت على عرض تقديمي 
لــلــنــقــاش واآلراء بني  للتعليم، وتـــبـــادل  بــاملــجــلــس األعــلــى  التقييم  هيئة 
التعليم وعــدد من  التربويني والعاملني في ميدان  الخبرة من  أصحاب 

املختصني في جهات متعددة بالدولة ذات صلة باألهداف االنمائية.

تمهيدًا لتقديمه أمام املجلس
االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة:

األعلى للتعليم يستعرض األهداف اإلنمائية للتعليم
الـــعـــرض  تـــقـــديـــم   وأوضـــــحـــــت د. حــــمــــدة أن 
الوطني الطوعي في يوليو القادم يهدف إلى 
تعريف دول العالم بالتقدم املتحقق داخــل 
دولـــة قطر فــي مــجــال التعليم، وإلـــى تحليل 
الـــبـــيـــانـــات املـــتـــاحـــة لــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
االحتياجات اإلنمائية والتوصيات املتعلقة 
بــالــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة، وذلــــك لتوجيه 
الـــجـــهـــود إلــــــى تــنــفــيــذ األهـــــــــداف اإلنـــمـــائـــيـــة 
املــتــفــق عليها دولـــيـــًا، بــمــا فــي ذلـــك األهــــداف 
اإلنمائية لأللفية وتقييم أفضل املمارسات 
الــعــاملــيــة ومــنــاقــشــتــهــا لــعــرضــهــا عــلــى مــوقــع 
االستعراض الوزاري السنوي لألمم املتحدة.

وقـــــدمـــــت مـــــديـــــرة هـــيـــئـــة الـــتـــقـــيـــيـــم املــــالمــــح 
فــيــمــا يرتبط  لــرؤيــة قــطــر ٢٠٣٠م  الــرئــيــســيــة 
بــالــتــعــلــيــم.. وتـــحـــدثـــت عـــن أهــمــيــة الــتــعــلــيــم 
واملــســاواة بني الجنسني والتقدم املنجز في 
مجال تحقيق تعليم ابتدائي شامل، وتعزيز 
املـــســـاواة بـــني الــجــنــســني وتــمــكــني املــــــرأة، مع 
تـــوســـيـــع نـــطـــاق مـــســـاهـــمـــات دولــــــة قـــطـــر فــي 
تحقيق األهداف اإلنمائية من حيث املبادرات 

املطروحة والدعم الدولي في مجال التعليم.

◄ نجاحات استراتيجية
وأوجــــــــــزت الـــــدكـــــتـــــورة حــــمــــدة فـــــي عــرضــهــا 
النجاحات االستراتيجية الرئيسية في حقل 
الــتــعــلــيــم وتــنــاولــت الــتــحــديــات والــتــوجــهــات 
املــســتــقــبــلــيــة. وتــطــرقــت الــــى مــصــادقــة دولـــة 
قــطــر عــلــى األهــــــداف اإلنــمــائــيــة لــأللــفــيــة عــام 
٢٠٠٠م والى اهتمام القيادة الرشيدة للدولة 
بالتعليم النوعي ودور التعليم في التنمية 
الـــشـــامـــلـــة بـــجـــانـــب تــــعــــاون وتــــكــــاتــــف كــافــة 

األجهزة والقطاعات وأثره في سرعة تحقيق 
األهداف اإلنمائية. وقالت إن رؤية قطر ٢٠٣٠ 
تـــهـــدف إلــــى إرســــــاء مــجــتــمــع أســـاســـه الــعــدل 
واإلحـــســـان واملــــســــاواة. وفـــي مــجــال التعليم 
والـــتـــدريـــب تــهــدف إلـــى بــنــاء نــظــام تعليمي 
يــواكــب املعايير العاملية العصرية، ويــوازي 
الــعــالــم، ويتيح  أفــضــل النظم التعليمية فــي 
هـــــذا الـــنـــظـــام الــــفــــرص لــلــمــواطــنــني لــتــطــويــر 

قدراتهم، ويوفر لهم أفضل تدريب.
وأوضــحــت أن استراتيجية التعليم شملت 
مــجــمــوعــة مــن الــبــرامــج واملــشــاريــع املرتبطة 
ارتــبــاطــًا وثيقًا بــاألهــداف اإلنمائية لأللفية 
الــخــاصــة بــالــتــعــلــيــم، وأن الــتــعــلــيــم فـــي دولـــة 
قطر حظي باهتمام كبير تمثل فــي تطوير 
النظام التعليمي، وبتميز املجتمع التعليمي 
باملساواة بني الجنسني وعدم وجود تمييز. 
وأن التقدم املنجز تمثل فــي تحقيق تعليم 
ابتدائي شامل تسعى مواد الدستور القطري 
والقوانني والتشريعات إلى تعميمه ونشره، 
إضـــافـــة إلــــى اتـــخـــاذ مــجــمــوعــة مـــن الــتــدابــيــر 
واإلجـــــــــراءات الـــداعـــمـــة لــتــلــك الـــقـــوانـــني، مثل 
لــلــتــعــلــيــم للجميع،  الــوطــنــيــة  الــخــطــة  إعـــــداد 

وإعداد سياسة الدعم التعليمي اإلضافي.
وقـــالـــت إن الــتــقــدم املـــحـــرز اتــضــح فـــي تــطــور 
أعــــــداد الــطــلــبــة فـــي املـــرحـــلـــة االبـــتـــدائـــيـــة من 
(٧٠٩٢٧) طالبًا وطالبة في عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
فــــــي عــــام  إلـــــــى (٨٨٦٨٢) طــــالــــبــــًا وطـــــالـــــبـــــة 
الــقــيــد  ٢٠٠٩/٢٠١٠م. وارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدالت 
الــصــافــي مــقــارنــة بـــالـــدول األخــــــرى، وزيــــادة 
نسبة الطلبة الذين يلتحقون بالصف األول 
االبــتــدائــي ويــصــلــون إلــى الــصــف األخــيــر من 
التعليم االبــتــدائــي مــن ٩٣ ٪ عــام ٢٠٠٣ إلى 

٩٨٫٦ ٪ عــام ٢٠٠٨م، مع ارتفاع معدل اإلملــام 
بالقراءة والكتابة لدى اإلناث والذكور الذين 
تتراوح أعمارهم بني ١٥ و٢٤ سنة الى ٩٩٫٨ 
٪ لإلناث، و٩٩٫٤ ٪ للذكور، وأن نسبة القيد 
الصافي للطلبة  في عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ كانت٩١ 
فـــي عــــام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ لتصل  ٪ وارتـــفـــعـــت 
إلـــى ٩٦٫٧٪. وأن اإلحـــصـــاءات فيما يتعلق 
بتعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة، 
أشارت إلى ارتفاع معدالت مشاركة املرأة في 

مختلف مستويات التعليم، إذ بلغت نسبة 
اإلناث إلى الذكور في التعليم الجامعي ٤٦٥ 
الــدراســي ٢٠٠٨/٢٠٠٩م مع عدم  ٪ في العام 
وجود تفاوت بني الذكور واإلناث في التعليم 

في دولة قطر.

◄ التمكني من التعليم
وفــــي جـــانـــب تــحــقــيــق الـــجـــودة فـــي الــتــعــلــيــم 

أكـــــــدت الـــــدكـــــتـــــورة حــــمــــدة حــــــرص الـــقـــيـــادة 
الــــرشــــيــــدة لــــدولــــة قـــطـــر عـــلـــى تــــجــــاوز مــبــدأ 
الـــتـــمـــكـــني مـــــن الـــتـــعـــلـــيـــم إلــــــى الـــتـــمـــكـــني مــن 
الــنــوعــيــة والــقــيــام بالعديد  الــجــيــد  الــتــعــلــيــم 
الــجــودة  املـــبـــادرات والــتــدابــيــر لتحقيق  مــن 
فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم، وتـــعـــلـــيـــم حــــقــــوق اإلنــــســــان 
والــثــقــافــة األســـريـــة والــجــنــســيــة، وتــشــجــيــع 
العلوم والتكنولوجيا  إلى  الفتيات  وصــول 
اإللــكــتــرونــي  التعليم  بــتــوفــيــر  االهــتــمــام  مــع 

املهنية  التنمية  املعلمني وتحقيق  وتدريب 
لهم.

وأشـــــــــارت إلــــــى تــــوســــع نــــطــــاق مـــســـاهـــمـــات 
دولـــة قــطــر فــي تــحــقــيــق األهــــداف اإلنــمــائــيــة 
بــتــشــكــيــل املــؤســســات واملــنــظــمــات وإصــــدار 
املــــبــــادرات الـــعـــديـــدة املــتــمــثــلــة فـــي مــؤســســة 
أيــــــادي الـــخـــيـــر نـــحـــو آســـيـــا (روتـــــــا) وقــفــيــة 
التعليم فوق الجميع،  الفاخورة، ومؤسسة 

العراق. التعليم في  ومبادرة دعم 
ولـــخـــصـــت الـــــدكـــــتـــــورة حــــمــــدة الـــتـــحـــديـــات 
الـــتـــي مــــازالــــت تــــواجــــه تـــطـــويـــر الـــتـــعـــلـــيـــم ؛ 
خـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــتــلــبــيــة الــتــعــلــيــم 
والكيفية،  الكمية  العمل  الحتياجات سوق 
والـــــزيـــــادة الــســكــانــيــة املــــؤديــــة لــــزيــــادة فــي 
أعـــــــداد الـــطـــلـــبـــة، بـــاالضـــافـــة الـــــى الــتــطــويــر 
التعليمي. وأشــارت كذلك  للنظام  املستمر 
إلــــى الــتــوجــهــات املــســتــقــبــلــيــة وهــــي إنــشــاء 
للتعليم،  بيانات شاملة ومتكاملة  قــاعــدة 
العربية  الوطنية والثقافية  الهوية  وتعزيز 
واإلســـــالمـــــيـــــة، والــــســــعــــي لـــتـــأكـــيـــد مـــبـــادئ 
مـــبـــادرة تــطــويــر الــتــعــلــيــم وتــعــزيــز الــبــحــث 
الــعــلــمــي وتــطــبــيــقــاتــه، والــتــطــويــر املــســتــمــر 

التربوي. املجال  في  للعاملني 
وأجــابــت الــدكــتــورة حــمــدة عــلــى مــالحــظــات 
ومـــقـــتـــرحـــات جــمــيــع الـــحـــاضـــريـــن ووعــــدت 
تقييم  لتقديم  االعتبار  اليها بعني  بالنظر 
مشّرف أمام دول العالم، خالل االستعراض 
الـــــــوزاري الـــســـنـــوي لــلــمــجــلــس االقـــتـــصـــادي 
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــي ملـــنـــظـــمـــة األمـــــــــم املــــتــــحــــدة، 
والتعريف بالتقدم املحرز داخل دولة قطر، 
ومـــــدى ارتـــبـــاطـــه بــتــحــقــيــق بـــرنـــامـــج األمـــم 

 .(UNDP) املتحدة اإلنمائي

¶  د. حمدة السليطي تتحدث خالل ورشة العمل 
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 د. حمدة: مبادرة 
التطوير واملدينة 
التعليمية وجائزة 

الشيخة موزا بنت ناصر 
لدعم التعليم من أهم 
النجاحات االستراتيجية 


