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الدورة االستثنائية العاشرة للمؤتمر
العام لمكتب التربية العربي لدول
الخليج
شــارك ســعادة الدكتــور /محمــد بــن عبدالواحــد الحمادي-
وزيــر التعليــم والتعليــم العالــي ،رئيــس اللجنــة الوطنيــة
فــي أعمــال الــدورة االســتثنائية العاشــرة للمؤتمــر العــام
لمكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج والتي ُعقــدت يوم
الخميــس الموافــق  14ينايــر2021م عبــر االتصــال المرئــي،
للنظــر فــي اعتمــاد تعييــن الدكتــور /عبــد الرحمــن بــن
محمــد العاصمــي  -المديــر العــام الجديــد لمكتــب
التربيــة خلفــاً للدكتــور  /علــي بــن عبدالخالــق القرنــي
الــذي انتهــت فتــرة عملــه كمديــر عــام للمكتــب.
وكيــل الــوزارة  /يشــارك فــي الــدورة
االســتثنائية التاســعة عشــرة للمجلــس
التنفيــذي لمكتــب التربيــة العربــي

شــارك ســعادة الدكتــور /إبراهيــم بــن صالــح النعيمــي-
وكيــل الــوزارة عضــو دولــة قطــر بالمجلــس التنفيــذي
لمكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج ،فــي أعمــال
الــدورة االســتثنائية التاســعة عشــرة للمجلــس التنفيــذي
لمكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج ،والتــي ُعقــدت
عــن بعــد يــوم األحــد الموافــق الثالــث مــن ينايــر
لعــام2021م ،لبحــث موضــوع تعييــن مديــر عــام جديــد
لمكتــب التربيــة العربــي.

اللجنة الوطنية توقع مذكرة تفاهم
للتعاون الثقافي مع كتارا
وقعــت اللجنــة الوطنيــة مذكــرة تفاهــم مــع كتــارا
لتعزيــز العمــل علــى دعــم رؤيــة قطــر 2030م فــي
مجــال التنميــة البشــرية واالجتماعيــة ،والتعــاون لتحقيــق
األهــداف المشــتركة للرؤيــة الوطنيــة ،وأهــداف الطرفيــن
فــي مجــاالت التربيــة والثقافــة والعلــوم المســتندة
إلــى المعرفــة والوعــي الثقافــي ،باإلضافــة إلــى
االســتفادة المشــتركة مــن البيئــة الداعمــة والســاحات
المتعــددة لألنشــطة فــي الحــي الثقافــي؛ الســتضافة
وإثــراء األنشــطة فــي المجــاالت الثقافيــة والتراثيــة.
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وزير الثقافة والرياضة
يشارك في انطالق المنتدى
البحثي الثالث للشباب

ضمــن فعاليــات الدوحــة عاصمــة الثقافــة فــي العالــم االســامي  ،2021انطلــق يــوم األربعــاء الموافــق  24مــارس 2021
المنتــدى البحثــي الثالــث للشــباب تحــت شــعار “الهويــة والســياحة الثقافيــة” ،علــى مــدى يوميــن ،عبــر منصــة “ويبكــس”.
وشــارك فــي المنتــدى ســعادة الســيد صــاح بــن غانــم العلــي وزيــر الثقافــة والرياضــة ،والدكتــور حســن
راشــد الدرهــم رئيــس جامعــة قطــر ،والدكتــورة حمــدة الســليطي أميــن عــام اللجنــة الوطنيــة القطريــة
للتربيــة والثقافــة والعلــوم ،وباحثــون مــن دولــة قطــر ،وســلطنة عمــان ،وليبيــا والجزائــر والمغــرب.
ويأتــي المنتــدى الــذي نظمــه مركــز جامعــة قطــر للعلمــاء الشــباب التابــع لجامعــة قطــر بالتعــاون
مــع اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ،فــي إطــار اســتراتيجية جامعــة قطــر الهادفــة إلــى
تنميــة البحــث العلمــي لــدى الشــباب وبخاصــة الجوانــب المتعلقــة بدراســات الهويــة والتــراث والتواصــل.
ويهــدف المنتــدى إلــى تحقيــق عــدة أغ ـراض معرفيــة وثقافيــة ومجتمعيــة ،حيــث يمثــل فرصــة مناســبة لتوجيــه الشــباب
نحــو احتياجــات المجتمــع فــي المرحلــة القادمــة التــي تســتعد فيهــا دولــة قطــر الســتضافة بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم فــي
العــام  ، 2022للتأكيــد علــى دور الشــباب فــي تعظيــم اإلفــادة مــن هــذه البطولــة ،وإش ـراكهم فــي القيــام بالواجبــات البحثيــة
واالستكشــافية الممهــدة لهــذا الحــدث الدولــي مثــل إبـراز الهويــة الوطنيــة والحضاريــة لدولــة قطــر وشــعبها ،والتعريــف بتراثهــا
القديــم ونهضتهــا الحديثــة والترويــج للســياحة الثقافيــة التــي يمكــن أن يتعــرف عليهــا الســائح والزائر لقطر فــي المرحلــة القادمة.

فوز دولة قطر بجائزة لوريال  :اليونسكو 2020
نظمــت اللجنــة الوطنيــة مؤمتــرا ً صحفيــاً بتاريــخ  20ينايــر
 2021لإلعــان عــن حصــول الدكتــورة /إرساء مرعــي  ،عــى
جائــزة برنامــج لوريــال -اليونســكو ضمــن الفائ ـزات يف فئتــي
الباحثــات العلميــات مــا بعــد الدكتــوراه والباحثــات مــن
طــاب الدكتــوراه؛ لتفوقهــا يف تطويــر منصــات ثالثيــة األبعــاد
لفحــص أدويــة أم ـراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ،مــا يعــد
مــن اإلنجــازات املتميــزة لدولــة قطــر يف مجــال العلــوم.
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ّ
اللجنة الوطنية توقع مذكرة تفاهم
مع حديقة القرآن النباتية

جــاء توقيــع هــذه االتفاقيــة ضمــن خطــة مشــاريع اللجنــة
فــي خلــق شـراكات مســتمرة مع الجهــات المحليــة والمعنية
بمجــال أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة،
وتعزيــز التعــاون لرفــع الوعــي الثقافــي والبيئــي وصــون
الت ـراث المتعلــق بالنباتــات فــي قطــر.
كمــا تهــدف برامــج وأنشــطة هــذه االتفاقيــة إلــى :نقــل
المعــارف المحليــة التقليديــة للطــاب ،وتعزيــز وتطويــر
تبــادل الخب ـرات ،والتعــاون بيــن الطرفيــن فــي المجــاالت
الثقافيــة والبيئيــة والتربويــة.

األشخاص ذوو اإلعاقة :صعوبات وتحديات في ظل جائحة كورونا
نظمــت اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم بالتعــاون مــع المنظمــة العربيــة للتربيــة و الثقافــة و العلــوم
حلقــة نقاشــية وطنيــة حــول الصعوبــات والتحديــات التــي يواجههــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة فــي ظــل جائحــة كورونــا ،وذلــك يــوم
األربعــاء الموافــق 2021/1/13م.
وافتتحــت فعاليــات الحلقــة الدكتــورة حمــدة حســن الســليطي – األميــن العــام للجنــة الوطنيــة بكلمــة أكــدت فيهــا أهميــة
التكاتــف والتعــاون والعمــل معـاً فــي ظــل هــذه الظــروف لمســاعدة هــؤالء األشــخاص ذوي اإلعاقــة ولتحســين حالتهــم النفســية،
ليكونــوا أشــخاصاً منتجيــن وداعميــن ألنفســهم ولمجتمعهــم ،ولديهــم القــدرة علــى إيجــاد الحلــول البديلــة لالســتمرار فــي العمــل.
وأشــارت األميــن العــام إلــى اآلثــار الســلبية التــي تركتهــا جائحــة كورونــا علــى هــؤالء األشــخاص ،وحــددت الدكتــورة حمــدة
فــي كلمتهــا مجموعــة مــن التحديــات والصعوبــات التــي واجهــت األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ظــل جائحــة كورونــا ،وطلبــت مــن
الســادة المشــاركين التفكيــر فــي حلــول لهــذه التحديــات.
وقــد شــهدت الجلســة االفتتاحيــة أيضـاً كلمــة للدكتــور /الهاشــمي العرضــاوي ممثــل المنظمة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلوم.
هــذا وقــد ناقشــت الحلقــة عــددا ً مــن المحــاور مــن بينهــا :تعليــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ظــل جائحــة كورونــا ،واألوضــاع
الصحيــة والنفســية لــذوي اإلعاقــة فــي ظــل كوفيــد ،19-والتحديــات والصعوبــات التــي واجهتهــا فئــة ذوي اإلعاقــة والحلــول
المبتكــرة لتذليــل الصعوبــات.
وشــهدت الحلقــة علــى مــدار جلســتي العمــل مناقشــات مثمــرة حــول أوراق العمــل المقدمــة مــن األســاتذة المشــاركين،
مــن جامعــة قطــر و (المملكــة العربيــة الســعودية ،دولــة فلســطين والمملكــة األردنيــة الهاشــمية) والجمعيــة القطريــة لتأهيــل
ذوي االحتياجــات الخاصــة ،ومركــز الشــفلح ،ووزارة التعليــم والتعليــم العالــي .كمــا شــهدت الحلقــة مداخلــة مــن الطالــب ظافــر
الدوســري مــن مدرســة الشــحانية النموذجيــة.
وأكــد المشــاركون فــي ختــام الحلقــة أهميــة إش ـراك الجهــات ذات الصلــة لتبــادل الخب ـرات وتعميمهــا علــى مســتوى الوطــن
العربــي مــن خــال المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم وإيجــاد الحلــول المبتكــرة لتذليــل الصعوبــات التــي تواجــه هــذه
الفئــة فــي المجتمــع.
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أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي  -وزير التعليم والتعليم العالي ،باالتفاقية المبرمة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع،
وصنــدوق قطــر للتنميــة ووزارة التربيــة والتعليــم فــي جمهوريــة كينيــا ،والتي ســوف تنفذها منظمــة األمم المتحــدة للطفولة «اليونيســيف».
حيــث شــارك ســعادته فــي الفعاليــة االفتراضيــة لتوقيــع االتفاقيــة وقــال « :ال شــيء يجعلنــا فخوريــن أكثــر مــن العمــل مــع
شــركائنا لتوفيــر فــرص التعليــم للفتيــان والفتيــات مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة واألطفــال الضعفــاء والمهمشــين».

وأضــاف ســعادة وزيــر التعليــم والتعليــم العالــي« :ســتركز مســاهمة دولــة قطــر والتــي تزيــد عــن  30مليــون دوالر
أمريكــي ،علــى مــدى الســنوات الثــاث المقبلــة ،علــى توفيــر الفــرص التعليميــة فــي المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة
وفــي المســتوطنات الحضريــة وغيــر الرســمية فــي مدينــة نيروبــي مــن خــال مشــاريع وشــراكات برنامــج علَــم طفــاً
تحــت مظلــة مؤسســة التعليــم فــوق الجميــع؛ بهــدف توفيــر التعليــم األساســي العــادل لـــ  250,000طفــل فــي كينيــا،
حيــث ســيتناول هــذا المشــروع القضايــا األساســية التــي تمنــع األطفــال غيــر الملتحقيــن بالمــدارس مــن الوصــول إلــى
التعليــم» ،واختتــم ســعادته كلمتــه بالشــكر لجميــع الشــركاء متمنيــاً كل التوفيــق للجميــع وألطفــال جمهوريــة كينيــا.
ويســعى المشــروع إلــى ضمــان زيــادة جــودة التعليــم مــن خــال تنفيــذ وتوفيــر التعليــم البديــل ،وبنــاء قــدرات
المعلميــن ،وتجديــد الفصــول الدراســية ،وبنــاء مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي ،وتحســين فــرص حصــول األطفــال
ذوي اإلعاقــة علــى التعليــم لضمــان المســاواة فــي الحصــول علــى التعليــم لجميــع األطفــال المســجلين فــي المشــروع.
ويذكــر أنــه حتــى اآلن ،التــزم برنامــج «علَــم طفـاً» التابــع لمؤسســة التعليــم فــوق الجميــع ،جنبًــا إلى جنب مــع شــركائه بإعادة
إلحــاق أكثــر مــن  791,000غيــر ملتحقيــن بالمــدارس إلــى التعليــم االبتدائــي الجيــد فــي كينيــا ،مــع تســجيل أكثــر مــن 540,000
طفــل غيــر ملتحقيــن بالمــدارس ،وبغيــة اســتكمال االســتراتيجيات واألولويــات الوطنيــة فــي مجــال التعليــم ،تعمــل مؤسســة
التعليــم فــوق الجميــع علــى معالجــة الفقــر ،وإعــادة تأهيــل المــدارس ،وتقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي ،والتثقيــف الرياضــي،
وتنفيــذ مبــادرات بنــاء القــدرات المســتهدفة ،والدعــوة إلــى الحقــوق التعليميــة ألصعــب الفئــات التــي يصعــب الوصــول إليهــا
مــن األطفــال غيــر الملتحقيــن بالمدرســة ،وبذلــك ،تواصــل مؤسســة التعليــم فــوق الجميــع التخفيــف مــن الحواجــز التــي تعتــرض
التعليــم ،مثــل الفقــر ووضــع الالجئيــن والتمييــز بيــن الجنســين والبنيــة التحتيــة غيــر المالئمــة والمناطــق الجغرافيــة الصعبــة.
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قطر تشارك في أعمال الدورة الواحدة واألربعين للمجلس التنفيذي لإليسيسكو
شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الواحدة واألربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة،
والتي عقدت في مقر المنظمة بمدينة الرباط في المملكة المغربية الشقيقة يومي  31-30مارس 2021م .
شاركت في الدورة الدكتورة حمدة حسن السليطي – عضو المجلس التنفيذي عن دولة قطر ،األمين العام للجنة الوطنية
القطرية للتربية والثقافة والعلوم.
ناقش المشاركون أعضاء المجلس والذين يمثلون الدول اإلسالمية بالمنظمة عددا ً من الموضوعات المدرجة على جدول
األعمال على مدار يومي انعقاد الدورة ،من أبرزها تقارير حول :
 أنشطة اإليسيسكو لعامي  2020-2019تضمنت التقارير المالية وحسابات اإلقفال وتدقيق الحسابات ولجنة المراقبة المالية. تقرير عن مساهمات الدول األعضاء في موازنة اإليسيسكو والوضع المالي للمنظمة للسنة المالية 2019م. تقرير بشأن تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لإليسيسكو والمقترحات التطويرية ذات الصلة  ،ومايتعلق بذلك بمركز الحوارالحضاري  ،ومركز التراث في العالم اإلسالمي.
 تقرير عن أداء ومردودية المكاتب اإلقليمية والمندوبيات والمراكز الخارجية لإليسيسكو  ،ومقترحات تطوير آليات عملها.كما ناقش المجلس عددا ً من المشاريع المتعلقة بنشاط المنظمة من بينها :
 مشروع رؤية اإليسيسكو لعام  2021في قطاعات الثقافة واالتصال ،والتربية ،والعلوم التقنية ،والعلوم االجتماعية واإلنسانية. مشروع نظام كرسي اإليسيسكو  ،ومشروع نظام برنامج المهنيين الشباب. مشروع ميثاق اللجان الوطنية للدول األعضاء في اإليسيسكو .هذا وقد تم تقديم عرض حول أتمتة ورقمنة نظام عمل اإليسيسكو وتحديث آلياته ،ومناقشة الترتيبات الخاصة بانتخاب مكتب
المجلس التنفيذي.

اللجنة الوطنية تشارك يف االجتماع اإلقليمي السابع للجان الوطنية ــ لليونسكو
شاركت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في أعمال االجتماع اإلقليمي السابع عن
بعد للجان الوطنية لليونسكو ،والذي نظمته اللجنة الوطنية السويسرية لليونسكو بمشاركة عدد من
اللجان الوطنية المختلفة خالل الفترة من 2021/2/25-22م.
ويهدف االجتماع إلى إطالع األمانة والدول األعضاء على االعتبارات المشتركة للجان الوطنية في
ضوء إعداد وفحص الوثائق /المسودات التي ستقدم للدورة  211للمجلس التنفيذي ( 21-7أبريل،
 )2021عن طريق المشاركة في تقديم االقتراحات األولية للمدير العام (رابط الخبر)
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االحتفال باأليام العالمية
اليوم العالمي للغة العربية
نظمتاللجنة الوطنية بالتعاون مع امللتقى القطري للمؤلفني عدة ورش
وندوات مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للغة العربية ومنها ما ييل:
 الورشة التدريبية للطلبة بعنوان" مهارات التحدث واإللقاء املتميز" يومالخميس املوافق 21 :يناير 2021م
 الورشة التدريبية ملنسقي ومنسقات اللغة العربية بعنوان (اإلمالءالعريب بني التحديات واإلبداع ) ،يومي األربعاء ،2021/2/3 :ويوم االثنني
2021/2/8
 ندوة اللغة العربية من املواطنة اللغوية إىل األمن اللغوي ،يوم الخميساملوافق 18 :فرباير 2021م بالتعاون مع كلية الرشطة .
 ندوة" اللغة العربية والذكاء االصطناعي :تحديات الواقع وآفاق املستقبل " يوم األربعاء املوافق 10 :فرباير 2020م الندوة االفرتاضية "اللغة العربية من الحامية القانونية إىل التمكني املجتمعي" يوم االثنني املوافق25 :يناير2021م ،بالتعاون معكلية القانون بجامعة قطر.
 -ندوة مجامع اللغة العربية بني الرضورة وتحديات املستقبل  ،يوم الخميس املوافق  25فرباير .2021

اليــوم الدولــي للمــرأة
والفتــاة فــي ميــدان
العلــوم
اليوم العالمي للمرأة
نظمــت اللجنــة الوطنيــة القطريــة بالتعــاون مــع مكتــب
اليونســكو بالدوحــة االحتفــال باليــوم العاملــي للمــرأة
تحــت شــعار " املــرأة يف القيــادة :تحقيــق مســتقبل متســا ٍو
يف عــامل كوفيــد – ،"19وذلــك مبشــاركة اللجنــة الوطنيــة
العامنيــة والســودانية لليونســكو وااليسيســكو واملــدارس
املنتســبة لليونســكو يف دولــة قطــر وســلطنة عــان.
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لقــاء تعريفــي بيــن اللجنــة
الوطنيــة وبيــن بلدتــي
الدوحــة والوكــرة بشــأن
عضويــة شــبكة اليونســكو
العالميــة لمــدن التعلــم
نظمــت اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم لقــاء تعريفــي مــع بلديتــي الدوحــة والوكــرة بحضــور الدكتــورة
حمــدة الســليطي ،األميــن العــام للجنــة الوطنيــة ،والمهنــدس  /جمــال النعيمــي – مديــر بلديــة الدوحــة  ،والســيد  /منصــور
البوعينيــن _ مديــر بلديــة الوكــرة  ،؛وعــدد مــن المهندســين والمنســقين فــي البلديــات  ،وقســم اليونســكو باللجنــة الوطنيــة ،
وذلــك بهــدف تعريــف بلديــة الدوحــة بشــبكة مــدن التعلــم العالميــة التابعــة لمنظمــة اليونســكو ،والتــي انضمــت لهــا مســبقاً كل
مــن بلديــة الوكــرة عــام 2017م ،وبلديــة الشــمال عــام 2019م ،وبلديــة الشــحانية عــام 2020م.
تضمــن اللقــاء عرض ـاً تقديمي ـاً للجنــة الوطنيــة للتعريــف بأهــداف ودور الشــبكة فــي خدمــة أهــداف التنميــة المســتدامة،
حيــث تكمــن مهمــة الشــبكة فــي دعــم وتســريع عمليــة التعلّــم مــدى الحيــاة ،وذلــك مــن خــال تعزيــز الحــوار بشــأن السياســات
وتعلــم مــدن األعضــاء مــن بعضهــا البعــض ،وإقامــة الروابــط ،وتوطيــد الشـراكات ،والعمــل علــى تنميــة القــدرات ،ووضــع أدوات
تح ّفــز التقــدم فــي بنــاء مــدن التعلّــم وتقـ ّر بالتقــدم المحــرز فــي هــذا المجــال.
كمــا احتــوى العــرض التقديمــي علــى آليــة التقديــم للعضويــة واإلجـراءات الالزمــة فــي التقديــم ،وكيفية االســتفادة مــن خبرات
عضويــة البلديات الســابقة.
وتسـ ُهم مــدن التعلــم بوجــه خــاص فــي تحقيــق غايــات هدفيــن مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وهمــا الهــدف الرابــع "ضمــان
التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلّــم مــدى الحيــاة للجميع"،والهــدف الحــادي عشــر"جعل المــدن
والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة".
وفــي نهايــة اللقــاء تــم توجيــه الشــكر لــكل مــن بلديــة الدوحــة وبلديــة الوكــرة لحضورهــم واهتمامهــم بتوســيع نطــاق شــبكة
مــدن التعلــم التابعــة لمنظمــة اليونســكو.
اللجنة الوطنية تنظم
ً
ً
اجتماعا افتراضيا بشأن
كرسي اليونسكو للتعليم

التقني والمهني
عقدت اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم اجتامعاً افرتاضياً عرب منصة “تيمز” مع كلية شامل األطلنطي ومكتب
اليونسكو اإلقليمي بالدوحة،وناقش االجتامع عددا ً من املوضوعات ،من بينها كريس اليونسكو للتعليم التقني واملهني بدولة قطر،
وعضوية كلية شامل األطلنطي يف شبكة “يونيفوك”.
حيث تم التأكيد عىل أهمية استمرارية الكريس ،وأهمية العمل عىل عدد من املشاريع واألنشطة التي من شأنها أن تعزز التواصل
واألبحاث ،والدعم والربمجة للتعليم والتدريب التقني واملهني ،والتنمية املستدامة يف دولة قطر.
ونوقشت كذلك االستعدادات لالحتفال باليوم العاملي للمعلم ،الذي يتم االحتفال به سنوياً ،تحت شعار تحدده اليونسكو ،ويتم
من خالله عرض تجارب فريدة من نوعها لعدد من الكوادر التعليمية ،وبيان أهمية ومكانة دور املعلم كعنرص أسايس يف العملية
التعليمية من خالل تشجيع املعلمني واملعلامت يف هذا املجال ،وتعزيز مهاراتهم العلمية والذاتية إلعداد جيل مبدع ومبتكر.
ويف ختام االجتامع وجهت الدكتورة /حمدة السليطي  -أمني عام اللجنة الوطنية الشكر والعرفان لكلية شامل األطلنطي ممثلة
يف الدكتور /سامل نارص النعيمي رئيس الكلية ،وملكتب اليونسكو اإلقليمي بالدوحة ممثالً بالدكتورة  /آنا بوليني مديرة املكتب؛ عىل
التعاون املثمر فيام يخص استمرارية كريس اليونسكو للتعليم التقني واملهني والربامج واألنشطة ذات الصلة.
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ورشة تدريبية حول تحالف الحضارات

نظمــت اللجنــة الوطنيــة القطريــة لليونســكو بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة لتحالــف الحضــارات بــوزارة الخارجيــة  ،ومــدارس املرحلــة
الثانويــة املنتســبة لليونســكو  ،ومــدارس مــدن التعلــم التابعــة لليونســكو ( مدرســة الشــال الثانويــة للبنــن  ،و الخــور الثانويــة للبنــات ،
و الشــحانية االعداديــة الثانويــة للبنــن ) ورش تدريبيــة افرتاضيــة عــر تقنيــة االنرتنــت حــول تحالــف الحضــارات ودور دولــة قطــر فيــه ،
وأهــداف التنميــة املســتدامة ،وذلــك بهــدف تفعيــل برنامــج حــوار الثقافــات أحــد الربامــج املعتمــدة ضمــن خطــة اللجنــة الوطنيــة للمــدارس
املنتســبة لليونســكو  ،و غــرس روح الهويــة الوطنيــة لــدى الطلبــة  ،وتأهيلهــم بــروح اإلبــداع واالبتــكار لتحقيــق رؤيــة قطــر  ، 2030وكذلــك
االســتفادة مــن تجــارب الحضــارات املختلفــة واكتســاب الخـرات املتنوعــة  ،حيــث اكتســب الطلبــة معلومــات قيمــة عــن التعليــم -اإلعــام
– الهجــرة وهــي مواضيــع رئيســية يف تحالــف الحضــارات ،
ومــن النتائــج التــي حققتهــا هــذه الورشــة هــي تعــرف الطلبــة عــى املواضيــع الخاصــة بتحالــف الحضــارات  ،كــا عــززت لــدى الطلبــة
تثقيفهــم مبواضيــع حيويــة وقضايــا عامليــة مؤثــرة يف املجتمــع  ،واســتمرت هــذه الــورش ثالثــة أيــام ،مــن  22إىل  24فربايــر . 2021
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نظمــت اللجنــة الوطنيــة القطريــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم بالتعــاون مــع بلديــة الشــحانية واملــدارس املنتســبة لأللكســو (مدرســة
النهضــة االبتدائيــة للبنــات ،ومدرســة الريمــوك اإلعداديــة للبنــن،
ومدرســة اإلميــان الثانويــة للبنــات) ورشــة تدريبيــة افرتاضيــة
عــر برنامــج  Microsoft Teamsبعنــوان "إعــادة التدويــر
والحفــاظ عــى البيئــة" ،والتــي انطلقــت يــوم االثنــن املوافــق
2021/3/29م يف متــام الســاعة  10:00صباح ـاً ،واســتمرت ملــدة
ثالثــة أيــام و ُخ ِصــص لــكل مدرســة يــوم لحضــور الورشــة عــر
املنصــة.
وتهــدف الورشــة التــي قدمتهــا امل ُهندســة ِ
/حســان عــزت
الصالــح مــن بلديــة الشــحانية إىل تعريــف الطلبــة بكيفيــة
إعــادة التدويــر ،وتوعيتهــم بأهميــة إعــادة التدويــر لحاميــة
املــوارد الطبيعيــة والحفــاظ عــى البيئــة .باإلضافــة إىل تطبيــق
مفاهيــم عمليــة إعــادة التدويــر وتقديــم أفضــل املقرتحــات من
خــال عمــل الطلبــة لبعــض املجســات ضمــن إعــادة تدويــر
الــورق.
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برنامج حلصر الرتاث الثقايف وتنمية القدرات الوطنية

نظمــت اللجنــة الوطنيــة القطريــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم برنامــج ورش تدريبيــة لحــر ال ـراث الثقــايف غــر املــادي ولبنــاء
القــدرات الوطنيــة ،وذلــك بالتعــاون مــع مكتــب اليونســكو اإلقليمــي بالدوحــة ووزارة الثقافــة والرياضــة ،وأُقيــم هــذا الربنامــج عــن
بعــد عــر منصــة  Microsoft Teamsخــال الفــرة مــن 2021/2/28 ~ 21م.
واســتهدف الربنامــج متكــن املشــاركني مــن معرفــة إج ـراءات وضــع وتنفيــذ آليــات حــر ال ـراث الثقــايف غــر املــادي عــى
أســاس مجتمعــي ،وتوعيتهــم مببــادئ وخصائــص عمليــة حــر الـراث الثقــايف غــر املــادي مــن أجــل تعزيــز الوعــي بأهميــة تلــك
اإلج ـراءات لحاميــة ال ـراث الثقــايف ،إىل جانــب وضــع إطــار عمــل جديــد أو تحديــث إطــار العمــل القائــم لتنفيــذه عــى أســاس
مجتمعــي ،وتعزيــز املهــارات املرتبطــة بحــر ال ـراث الثقــايف غــر املــادي ،مثــل :إج ـراء املقابــات الشــخصية وتســجليها والتقــاط
الصــور والفيديوهــات ذات العالقــة ،فضـاً عــن حفــظ خالصــات األبحــاث وترتيبهــا ضمــن عــدة وســائط؛ لتمكــن أصحــاب املصلحــة
والجمهــور مــن االطــاع عليهــا واالســتفادة منهــا( .رابــط الخــر)
ً
اللجنة الوطنية تعقد لقاء افرتاضيا لربنامج املوظفني املهنيني

نظمــت اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم اللقــاء التعريفــي االفتراضــي لبرنامــج الموظفيــن المهنييــن
" ،"JPOبالتعــاون مــع مكتــب اليونســكو اإلقليمــي ومنظمــة اليونســكو فــي باريــس ،خــال الفتــرة مــن 2021/3/25-23م .وقــد
شــارك فــي تنظيــم هــذا اللقــاء عــدد مــن الــوزارات والجامعــات بدولــة قطــر.
الجديــر بالذكــر أن دولــة قطــر وقعــت علــى اتفاقيــة تعــاون برنامــج الموظفيــن المهنييــن « »JPOمــع منظمــة اليونســكو
بتاريــخ  4يوليــو  ،2019والغــرض مــن هــذا البرنامــج بالنســبة للــدول األعضــاء هــو دعــم خطــة التنميــة المســتدامة 2030م،
وإتاحــة الفرصــة للمهنييــن الشــباب مــن أصحــاب المؤهــات األكاديميــة للحصــول علــى تدريــب مهنــي أثنــاء العمــل تحــت
إشـراف أصحــاب الكفــاءات ،وكذلــك علــى خبــرة عمليــة فــي مجــاالت عمــل منظمــة اليونســكو والتــي مــن أهمهــا التربيــة والثقافة
والعلوم االجتماعية واإلنسانية والعالقات الدولية( .رابط الخبر)
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ً
زيارة موقع الزبارة تزامنا مع فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة

تزامنـاً مــع االحتفــال بالدوحــة عاصمــة الثقافــة يف العــامل اإلســامي ،شــاركت اللجنــة الوطنيــة القطريــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم
بالتعــاون مــع متاحــف قطــر  ،ومكتــب اليونســكو اإلقليمــي بالدوحــة ،بتنظيــم فعاليــات مختلفــة ،مــن أهمهــا زيــارة موقــع الزبــارة للــراث
العاملــي؛ وذلــك لتعزيــز أهميــة الــراث الوطنــي والعاملــي ،مــن خــال تســليط الضــوء عــى موقــع الزبــارة املــدرج عــى قامئــة الــراث العاملــي.
ي اللجنــة الوطنيــة الســيدة/حصة الــدورسي  -رئيــس قســم اليونســكو ،والســيد/عادل الجــوف ،والفاضلــة/
وزار املوقــع ُّ
كل مــن :ممث ـ ّ
لولــوة الكعبــي .كــا شــهد زيــارة املوقــع كل مــن :الســيد/أحمد مــوىس النملــة  -املديــر التنفيــذي ملتاحــف قطــر ،والدكتورة/فاطمــة الســليطي
 رئيــس التعــاون الــدويل ،والســيدة/أنا باولينــي  -ممثــل اليونســكو لــدى الــدول العربيــة يف الخليــج العــريب واليمــن ومديــر مكتــب اليونســكويف الدوحــة.
تضمنــت الزيــارة جولــة مبركــز الــزوار بقلعــة الزبــارة ،واملعــرض املؤقــت للمقتنيــات األثريــة والتــي تــم العثــور عليهــا باملوقــع ،ومــن ثــم
توجــه الفريــق الزائــر إىل أطــال موقــع الزبــارة األثــري ،وقــام فريــق متاحــف قطــر بــرح مــروع تطويــر موقــع الزبــارة للــراث العاملــي
ليكــون وجهــة ســياحية للــراث الثقــايف.
ومــن ثــم توجــه الفريــق إىل النقــوش الصخريــة يف " بــاع " ،إحــدى األماكــن التــي تــم العثــور بهــا عــى النقــوش الصخريــة التــي تنتــر
عــى طــول ســاحل دولــة قطــر.
اختتمــت الجولــة بزيــارة قريــة عــن محمــد ،والتــي تــم مؤخــرا ً توقيــع اتفاقيــة بــن متاحــف قطــر مــع «رشكــة قريــة عــن محمــد»؛ إلعــادة
وتأهيــل قريــة «عــن محمــد» الرتاثيــة ،حيــث ســيتم الحفــاظ عــى القريــة والطابــع الــرايث والتقليــدي للمبــاين بهــا ،وذلــك يف إطــار التــزام
متاحــف قطــر بإعــادة إحيــاء الــراث القطــري ،تأكيــدا ً عــى أهميــة امل ُحافظــة عــى تاريــخ قطــر وتراثهــا األصيــل.
ويثــل مبحيطــه
الجديــر بالذكــر أن موقــع الزبــارة األثــري يف دولــة قطــر أُدرج يف قامئــة اليونســكو ملواقــع الــراث العاملــي عــام ُ .2013
الثقــايف منوذج ـاً فريــدا ً للتحــول االجتامعــي واالقتصــادي لــأرايض ،وشــهادة اســتثنائية عــى تقليــد حــري لصيــد اللؤلــؤ وتجارتــه ،اللذيــن
ش ـكَّال مصــدر عيــش املــدن الســاحلية الكــرى يف املنطقــة مــن الفــرة اإلســامية املبكــرة إىل القــرن العرشيــن.
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اللجنة الوطنية في عيون الصحافة المحلية
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الجهات المشاركة في برامج اللجنة

