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¶ د. حمدة السليطي¶ وزير التعليم والتعليم العالي

 جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي الــــكــــلــــمــــة الــــتــــي 

ألـــقـــاهـــا ســــعــــادة الـــــوزيـــــر خـــالل 

الـــعـــرض الـــطـــوعـــي لـــدولـــة قــطــر، 

ضـــمـــن االســـــتـــــعـــــراض الـــــــــوزاري 

الــســنــوي للمجلس االقــتــصــادي 

واالجتماعي لألمم املتحدة الذي 

بــــــدأت اجـــتـــمـــاعـــاتـــه فــــي جــنــيــف 

الـــــذى بــــدأ يــــوم االثـــنـــني املــاضــى 

ويستمر حتى يوم غد الجمعة، 

الـــذي يــشــارك فيه ســعــادتــه على 

رأس وفد تربوي رفيع املستوى.

وأشــــار ســعــادتــه إلـــى أن حضرة 

صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ حــمــد 

بــن خليفة آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 

قـــد   ،" الــــــلــــــه  املـــــــفـــــــدى " حــــفــــظــــه 

وضـــــع — مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــقــالــيــد 

الــحــكــم فـــي الـــبـــالد — االهــتــمــام 

بـــــاملـــــوارد الـــبـــشـــريـــة وتــنــمــيــتــهــا 

نــصــب عــيــنــيــه، واتــضــح ذلـــك من 

الــتــطــويــر الــحــاصــل فـــي الــنــظــام 

الــتــعــلــيــمــي بــجــمــيــع مــســتــويــاتــه 

وأنــــــــــواعــــــــــه، وتــــحــــقــــيــــق تـــعـــلـــيـــم 

ابتدائي شامل، وتعزيز املساواة 

بــــني الــجــنــســني وتـــمـــكـــني املــــــرأة، 

فــي التعليم،  الـــجـــودة  وتــحــقــيــق 

وتعليم حقوق اإلنسان، وتعليم 

الـــثـــقـــافـــة األســــريــــة والــجــنــســيــة، 

وتــــشــــجــــيــــع وصــــــــــول الـــفـــتـــيـــات 

إلــــــى الــــعــــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 

والتعليم اإللــكــتــرونــي، وتــدريــب 

املـــــعـــــلـــــمـــــني، وتــــــوســــــيــــــع نــــطــــاق 

مساهمات دولة قطر في تحقيق 

األهداف اإلنمائية على املستوى 

اإلقليمي والدولي.

◄  قدرات وطنية

الــتــطــلــعــات  وقـــــــال ســـعـــادتـــه إن 

املستقبلية لدولة قطر في مجال 

الــتــنــمــيــة تــتــطــلــب بـــنـــاء قـــــدرات 

وطـــنـــيـــة مـــؤهـــلـــة ومــتــمــكــنــة فــي 

مختلف مجاالت العلوم؛ لتتسلم 

مهام ومسؤوليات الغد وإن هذا 

املبتغى ال يتحقق إال مــن خالل 

رفــع مــؤهــالت الــقــدرات القطرية، 

ال سيما الشباب منهم، من خالل 

تنويع مكتسباتهم مــن املعرفة 

النظرية والتطبيقية واإلداريــــة 

للمساهمة في التنمية الشاملة 

للبالد.

وفــي هــذا السياق، نــوه سعادته 

بــــأنــــهــــم يـــعـــمـــلـــون فـــــي املـــرحـــلـــة 

الحالية على التطوير املستمر 

لــلــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــي لــلــطــلــبــة 

لتحقيق تعليم ذي جودة عالية، 

وتـــعـــزيـــز املـــشـــاركـــة املــجــتــمــعــيــة 

وزيــــــــــــــــــــادة مـــــســـــاهـــــمـــــة جـــمـــيـــع 

القطاعات فــي التعليم، وتعزيز 

الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي وتــطــبــيــقــاتــه، 

والـــتـــطـــويـــر املــســتــمــر لــلــعــامــلــني 

فــــي املــــجــــال الــــتــــربــــوي، وتــعــزيــز 

بــرامــج الـــجـــودة داخــــل املــــدارس، 

خاصة مــا يتعلق منها ببرامج 

الــتــعــلــم اإللــكــتــرونــي، بــاإلضــافــة 

إلى تعزيز الدافعية لدى الطلبة 

نحو التعليم والتعلم املستمر، 

وتفعيل دور األســـرة تــجــاه ذلك 

من خالل االرتقاء بثقافة التقييم 

املستمر.

◄ جهود قطر

وأشـــــــار ســــعــــادة وزيــــــر الــتــعــلــيــم 

إلــى أن جهود  والتعليم العالي 

دولة قطر وإنجازاتها منذ أعوام 

طــويــلــة لــم تنحصر فــي إطــارهــا 

الوطني وإنما وضعت لنفسها 

أفقًا غير محدود على املستويني 

اإلقــــلــــيــــمــــي والـــــــدولـــــــي، فـــقـــدمـــت 

لــــلــــعــــالــــم مــــــن حــــولــــهــــا كــــــل دعــــم 

وتــعــاون ممكن، بــل أصبحت — 

الله تعالى ثــم بالرؤية  بتوفيق 

الــــثــــاقــــبــــة لـــقـــيـــادتـــهـــا الــــرشــــيــــدة 

— صـــاحـــبـــة مــــــبــــــادرات دولـــيـــة 

غــيــر مسبوقة فــي مــد يــد الــعــون 

والخير بجميع أشكاله ملعالجة 

مــــشــــكــــالت الــــعــــالــــم مـــــن حـــولـــهـــا 

وتــقــديــم كــل دعـــم ممكن انطالقًا 

مـــن دورهـــــا الـــدولـــي وتــعــايــشــهــا 

الـــــتـــــام مـــــع كـــــل مـــــا حــــولــــهــــا مــن 

قــضــايــا تــتــطــلــب تــكــاتــف جميع 

الجهود املخلصة وتفاعل جميع 

األطـــــــــــــراف مــــــن أجــــــــل الـــــوصـــــول 

إلــــــى عــــالــــم يـــتـــســـم بـــاإلنـــســـانـــيـــة 

الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي بـــاتـــت مــطــلــبــًا 

أساسيًا للتعايش في ظل أجواء 

تفتقد لقيم الخير األصيلة التي 

تحمل داخلها الحياة اآلمنة.

◄  نظام تعليمي
ومـــن جــانــبــهــا، أكــــدت الــدكــتــوره 

حــمــدة الــســلــيــطــي مـــديـــرة هيئة 

الــتــقــيــيــم فـــي الـــعـــرض الــوطــنــي 

الــــطــــوعــــي لـــــدولـــــة قــــطــــر بـــشـــأن 

تـــنـــفـــيـــذ األهــــــــــــــداف اإلنــــمــــائــــيــــة 

لـــأللـــفـــيـــة الــــخــــاصــــة بــالــتــعــلــيــم 

الــــــــــذي قــــدمــــتــــه أمــــــــــام املـــجـــلـــس 

االقـــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعـــي، أن 

إلى  تــهــدف  الوطنية  رؤيـــة قطر 

إرساء مجتمع العدل واإلحسان 

واملساواة، وبناء نظام تعليمي 

يـــــواكـــــب املــــعــــايــــيــــر الـــعـــصـــريـــة، 

ويوازي أفضل النظم التعليمية 

فـــــي الـــــعـــــالـــــم، ويــــتــــيــــح الــــفــــرص 

لــلــمــواطــنــني لــتــطــويــر قــدراتــهــم 

ويــــــوفــــــر لــــهــــم أفـــــضـــــل تـــــدريـــــب، 

ومــشــيــرة إلـــى أن إســتــراتــيــجــيــة 

قــد تضمنت مجموعة  التعليم 

املرتبطة  البرامج واملشاريع  من 

بـــــاألهـــــداف اإلنـــمـــائـــيـــة لــأللــفــيــة 

الـــخـــاصـــة بــالــتــعــلــيــم والـــداعـــمـــة 

لــــــهــــــا، مـــــنـــــوهـــــة بـــــــــأن الـــتـــعـــلـــيـــم 

يــحــظــى بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر تــمــثــل 

التعليمية  املنظومة  في تطوير 

بــــصــــورة شـــامـــلـــة مــــن مــســتــوى 

ريــــاض األطـــفـــال وحــتــى الــصــف 

الثالث عشر، وقالت إن املجتمع 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــي فــــــي قــــطــــر يــتــمــيــز 

بـــاملـــســـاواة، مــؤكــدة عـــدم وجــود 

تميز بني الذكور واإلناث.

وحــــــــــــول الــــــتــــــقــــــدم املـــــــحـــــــرز فـــي 

مــــــــجــــــــال تـــــحـــــقـــــيـــــق شــــمــــولــــيــــة 

الـــتـــعـــلـــيـــم االبــــتــــدائــــي قــــالــــت إن 

الـــدســـتـــور الـــقـــطـــري والـــقـــوانـــني 

والتشريعات تسعى إلى تعميم 

الــــتــــعــــلــــيــــم ونـــــــشـــــــره، وأشــــــــــارت 

فـــي هـــذا الــســيــاق إلـــى الــتــدابــيــر 

ات الــداعــمــة لــلــقــوانــني  واإلجــــــراء

والــتــي تــم اتــخــاذهــا مــثــل: إعــداد 

الـــــخـــــطـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم 

لــــلــــجــــمــــيــــع، وســـــيـــــاســـــة الـــــدعـــــم 

التعليمي اإلضافي.

◄  املساواة بني الجنسني
املحرز في تعزيز  التقدم  وحول 

الجنسني وتمكني  املــســاواة بني 

املــــرأة أشــــارت الـــدكـــتـــورة حــمــدة 

إلـــى ارتـــفـــاع مــشــاركــة املـــــرأة في 

مــخــتــلــف مـــســـتـــويـــات الــتــعــلــيــم، 

مــوضــحــة فـــي هـــذا الــســيــاق إلــى 

أن نــســبــة اإلنـــــــاث إلـــــى الـــذكـــور 

الجامعي قد بلغت  التعليم  في 

لــلــعــام  قـــطـــر  بـــجـــامـــعـــة   % 465

الـــدراســـي 2008 — 2009م مما 

يـــؤكـــد عــــدم وجـــــود تـــفـــاوت بــني 

التعليم في  الذكور واإلنــاث في 

دولة قطر.

أمــــــــا فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــحـــقـــيـــق 

الــجــودة فــي التعليم، فــأكــدت أن 

التمكني  تــجــاوزت مبدأ  قطر قد 

مــــن الــتــعــلــيــم إلـــــى الــتــمــكــني مــن 

النوعية، وقامت  الجيد  التعليم 

بــالــعــديــد مــن املـــبـــادرات الــرامــيــة 

الــجــودة منها — على  لتحقيق 

ســـبـــيـــل املــــــثــــــال ال الــــحــــصــــر — 

اإلنــســان، وتعليم  تعليم حقوق 

الـــثـــقـــافـــة األســــريــــة والــجــنــســيــة، 

وتــــشــــجــــيــــع وصــــــــــول الـــفـــتـــيـــات 

إلــــــى الــــعــــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

اإللكتروني  التعليم  واستخدام 

وتـــــدريـــــب املـــعـــلـــمـــني والــتــنــمــيــة 

املهنية.

وأشـــــــارت إلــــى أن جـــهـــود دولــــة 

قـــــطـــــر فـــــــي تــــحــــقــــيــــق األهـــــــــــداف 

اإلنــــمــــائــــيــــة لـــأللـــفـــيـــة الـــخـــاصـــة 

تــوســعــت فشملت  قــد  بالتعليم 

الخارجية  املبادرات  العديد من 

مـــنـــهـــا: إنـــشـــاء مـــؤســـســـة أيــــادي 

الــــخــــيــــر نــــحــــو آســـــيـــــا، ووقـــفـــيـــة 

التعليم  الـــفـــاخـــورة، ومــؤســســة 

فـــــوق الـــجـــمـــيـــع، ومـــــبـــــادرة دعـــم 

الــتــعــلــيــم فــــي الـــــعـــــراق، وتــقــديــم 

منح دراسية للعديد من الطلبة.

كــــمــــا اســــتــــعــــرضــــت الـــــدكـــــتـــــورة 

حـــمـــدة فـــي عــرضــهــا الــتــقــديــمــي 

أمـــــــــــام املـــــجـــــلـــــس االقــــــتــــــصــــــادي 

واالجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي الـــــنـــــجـــــاحـــــات 

اإلســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا 

دولــــــــــــــة قــــــطــــــر مـــــــثـــــــل: تـــطـــبـــيـــق 

مــــنــــظــــومــــة تـــــطـــــويـــــر الـــتـــعـــلـــيـــم 

"تعليم ملرحلة جديدة"، وإنشاء 

املـــــديـــــنـــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة ومــــركــــز 

مــــنــــاظــــرات الــــــدوحــــــة، وتــنــظــيــم 

املؤتمر العاملي لالبتكار (وايز)، 

بـــــاإلضـــــافـــــة لــــجــــائــــزة صـــاحـــبـــة 

الــــســــمــــو الــــشــــيــــخــــة مـــــــــوزا بــنــت 

الله — لدعم  ناصر — حفظها 

التعليم.

◄  قاعدة بيانات

الــتــوجــهــات املستقبلية  وحــــول 

قــــالــــت الـــــدكـــــتـــــورة حــــمــــدة إنـــنـــا 

نعمل على إنشاء قاعدة بيانات 

شـــامـــلـــة ومـــتـــكـــامـــلـــة لــلــتــعــلــيــم، 

وتـــــعـــــزيـــــز الـــــهـــــويـــــة الــــوطــــنــــيــــة 

الثقافية والعربية واإلسالمية، 

التعليم  وتأكيد مبادئ تطوير 

كــــاالســــتــــقــــاللــــيــــة واملـــحـــاســـبـــيـــة 

والـــتـــنـــوع واالخـــتـــيـــار، وتــعــزيــز 

الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي وتــطــبــيــقــاتــه، 

والـــتـــطـــويـــر املــســتــمــر لــلــعــامــلــني 

الــتــربــوي، والتطوير  فــي املــجــال 

التعليمي  لــلــمــســتــوى  املــســتــمــر 

لـــلـــطـــلـــبـــة لـــتـــحـــقـــيـــق تـــعـــلـــيـــم ذي 

الدافعية  جــودة عالية، وتعزيز 

لـــــــدى الــــطــــلــــبــــة نــــحــــو الـــتـــعـــلـــيـــم 

والـــتـــعـــلـــيـــم املـــســـتـــمـــر وتــفــعــيــل 

مــن  ذلــــــــك  تـــــجـــــاه  األســـــــــــرة  دور 

التقييم  بــثــقــافــة  االرتـــقـــاء  خـــالل 

املـــســـتـــمـــر، وتـــوجـــيـــه املــــزيــــد مــن 

الجهود نحو اإلعداد املستقبلي 

لطلبة الثانوية العامة الراغبني 

في دخول سوق العمل. 

قطر أنجزت خطوات واسعة في تحقيق أهدافها التنموية

• الدوحة — الشرق

أكــد ســعــادة السيد سعد بــن إبــراهــيــم آل مــحــمــود، وزيـــر التعليم 
والتعليم العالي األمني العام للمجلس األعلى للتعليم، أن دولة قطر 
التنموية،  أهــدافــهــا  قــد خطت خــطــوات واســعــة فــي سبيل تحقيق 
السيما تعميم التعليم االبتدائي، وحققت تقدمًا كبيرًا في تعزيز 
املساواة بني الجنسني، مشيرًا إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية 
ل من  2011 — 2016 املوضوعة لتحقيق رؤية قطر 2030 ستعجِّ

وتيرة تحقيق جميع األهداف اإلنمائية.
وقال سعادة وزير التعليم والتعليم العالي إن دولة قطر قد حققت 
البشرية،  بالتنمية  املتعلقة  الدولية  املــؤشــرات  تقدمًا ملحوظًا في 
نـتـه تقارير التنمية البشرية األخيرة، التي أكدت تمكن  وهذا ما بيـَّ
املــؤشــرات واستكمال تحقيقها  دولــة قطر من تجاوز تنفيذ تلك 
إلــى  التمكني من التعليم  تــقــدمــًا مــن  أكــثــر  إلـــى مــرحــلــة  واالنــتــقــال 
الجودة  التعليم، وتقديم نموذج قطري متميز ملقاربة  الجودة في 

في التعليم،

أكد السعي إلنشاء نظام تعليمي عالي الجودة.. وزير التعليم:

�د. حمدة السليطي: إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للتعليم وتعزيز الهوية الوطنية الثقافية والعربية واإلسالمية���

����
 بناء قدرات وطنية مؤهلة ومتمكنة 

في مختلف مجاالت العلوم

نعمل على تعزيز البحث العلمي 
وتطبيقاته في الوسط التربوي 


