
 

 ر طالبي في الشرق األوسطأكبر مؤتم

 2017افتتاح مؤتمر ثيمون قطر  

السنوي ( ثيمون) نموذج األمم المتحدةفعاليات مؤتمر اليوم انطلقت  :2017يناير  25الدوحة، قطر، 
في مركز حفل افتتاح  مدارس أكاديمية قطر التابعة لمؤسسة قطر ومؤسسة ثيمون. أقيم الذي تنظمه السادس
مدرسة محلية، يمثلون  36مدرسة دولية و 80من  طالب 1800أكثر من ، بمشاركة ؤتمراتالوطني للمقطر 
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العالمية لتعّرف على األحداث اللطالب المشاركين فرصة  ،الذي يستمر لمدة ثالثة أيام، المؤتمر اوفر هذوي
ار دو بأخالل المؤتمر ويضطلع الطالب  والدبلوماسية.، وقضايا الساعة في مجال العالقات الدولية الراهنة

للتحديات التي تواجه في القضايا الدولية، ومن ثم يطورون حلوًلا ويتشاورون يتباحثون الدبلوماسيين، حيث 
المجتمع الدولي من خالل جلسات محاكاة للجان األمم المتحدة مثل مجلس األمن أو الجمعية العامة لألمم 

 المتحدة. 

ستعرا  أعالم وفود الدول المشاركة في المؤتمر، وأعقبه ًلللطالب المشاركين وافتتح الحفل رسمياا بموكب 
 جري، األمين العام لمؤسسة ثيمون قطر. حمد الهاخطاب ترحيبي ألقاه السيد أ

، يب ليتهذ بهية الدكتورةشهد حفل اًلفتتاح حضور عدد من السفراء المعتمدين في دولة قطر. وعلقت سعادة 
يمثل مؤتمر ثيمون قطر حدثاا رائعاا يمكن ، على هذا المؤتمر بقولها: "هولندا المعتمدة لدى قطرمملكة  ةسفير 

على أر  الواقع. ويوفر المؤتمر  هذه المهاراتالطالب من تعلم مهارات القيادة ويمنحهم فرصة ممارسة 
برامج تدريبية ممتازة لتنمية خبرات الطالب وتعريفهم بطريقة عمل منظمة األمم المتحدة، وتمكينهم من 

. وتعد منظمة األمم المتحدة المنصة الشرعية للتحديات العالمية تقديم حلول مبتكرةهمة بفعالية في المسا
. ومن خالل الدوليةالدول إمكانية اًلجتماع للتوصل إلى حلول للقضايا العالمية الوحيدة التي توفر لممثلي 

 قاش وكيفية بناء التحالفات." مشاركتهم في هذا المؤتمر، يمكن للطالب التعرف على الطريقة المثلى للن



 

ي وفي هذا الصدد، عّلقت السيدة بثينة النعيمي، رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، قائلة: "هذه ه
 هاالتزاممؤسسة قطر على  ؤكدتلهذه الفعالية،  رعايتها. ومن خالل النسخة السادسة لمؤتمر ثيمون قطر

تزويد الشباب بالمهارات واألدوات التي تسمح لهم بالتميز على الصعيدين الشخصي واألكاديمي. ب متواصلال
وتمكننا البيئة التعليمية المزدهرة والمتكاملة في مؤسسة قطر من تقديم أنشطة رئيسية خارج الفصول الدراسية 

 إيجادفي  اا حتى يكونوا رواد ،لمستقبلاقادة  نعمل على تمكينونحن تلبي اًلحتياجات الشخصية لطالبنا. 
  العالمية". للتحدياتحلول 

د بدأوا استعداداتهم للمشاركة في الدورة الحالية منذ خمسة أشهر وكان الطالب المشاركون في المؤتمر ق
 ،ستتوفر للطالبو تقريباا، حيث عقدوا جلساٍت وأجروا أبحاثاا لكي يتمكنوا من تمثيل بالدهم بالشكل األمثل. 

نزع  من بينها متنوعة قضايالمشاركة في عدد من اللجان التي تناقش افرصة المقبلة، القليلة خالل األيام 
وهو ما باإلضافة لذلك، ستنعقد اللجنة العربية للمرة الثالثة على التوالي، و . سان، والبيئةالسالح، وحقوق اإلن

 . هذا العام باللغة العربية، فيما سيتم إطالق اللجنة الفرنسية للمرة األولىتلك القضايا مناقشة بللطالب سيسمح 

في المستقلة للبنات الطالبة بمدرسة آمنة بنت وهب وتعليقاا على مشاركتها في المؤتمر، صرحت شذى أمجد، 
الدوحة وممثلة دولة األرجنتين في مؤتمر ثيمون قطر: "هذا المؤتمر مهم للغاية ألنه يشهد مشاركة طالب من 

ي الشخصية، وتوسيع نطاق معارفي العالم، وهو ما يمكن أن يساعدني بالفعل في تطوير مهارات دولجميع 
ومداركي، وتنمية قدراتي وخبراتي. وأنا أرغب في دراسة العلوم السياسية، وأتمنى العمل بمنظمة األمم المتحدة 

قبل؛ ولذلك فإن هذا المؤتمر يؤهلني بشكل مثالي لتحقيق هذه الغاية. وقد تعلمت من مشاركتي في في المست
  .الخبرات مع زمالئي الذين ينتمون إلى ثقافات أخرى المؤتمر كيفية التواصل وتبادل

أكاديمية قطر مشروع مشترك بين مدارس لثمرة ك تأسس المكتب اإلقليمي لثيمون قطر وتجدر اإلشارة إلى أن
نماذج عالية الجودة ُصمم خصيصاا لتطوير ارتباط برنامج إذ ُيعَّد مؤسسة قطر ومؤسسة ثيمون، التابعة ل
 العالم. جميع أنحاءمؤتمرات األمم المتحدة في تحاكي 

 



 

 تعليق الصور
 .2017: رفع أعالم وفود الدول المشاركة خالل حفل افتتاح مؤتمر ثيمون قطر 1الصورة 
: السيد أحمد الهاجري، األمين العام لمؤسسة ثيمون قطر، يلقي خطابه الترحيبي بالمشاركين في 2الصورة 

 قطر الوطني للمؤتمرات. بمركز 2017مؤتمر ثيمون قطر 

 

  - انتهى -

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد 
  دولة قطر والعالم بأكمله.على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 1995تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.

وم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعليم تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها اًلستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعل
يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية ًلقتصاد 

ة األساسية. مبنّي على المعرفة. كما تدعم اًلبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاًلت العلمي
وتسهم المؤسسة أيضاا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية اًلحتياجات المباشرة 

 .للمجتمع

  org.qahttp://www.qf.للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
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