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اللجنة الوطنية للتربية تحتفل بذكرى تأسيس منظمة األلكسو

الدوحــة فــي  28يوليــو  :2021أكــد ســعادة الدكتــور إبراهيــم بــن صالــح النعيمــي وكيــل وزارة التعليــم والتعليــم العالــي
أن القواســم المشــتركة بيــن المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم وبيــن دولــة قطــر ممثلــة فــي اللجنــة الوطنيــة
القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم تتجلــى فــي األهــداف والمهــام التــي تنــص عليهــا مواثيقهــا وتشــريعاتها ،وفــي برامــج
ومشــروعات العمــل التــي تنفذهــا مــن أجــل بنــاء اإلنســان وتنميــة األوطــان فــي مجــاالت حيويــة تحــدد مســتقبلنا ومصيرنــا
اليــوم وغــدا ً ،وهــي مجــاالت التعليــم والثقافــة والتكنولوجيــا والبيئــة واإلعــام واالتصــال ،وهــي كلهــا ركائــز عملنــا ،وهــذا
يتطلــب منــا انفتاحـاً واســعاً متبــادالً ،وتناقـاً مســتمرا ً للخبـرات والمعلومــات المتراكمــة لدينــا فــي المياديــن المشــتركة مــن
أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة  2030لفائــدة األجيــال الحاضــرة ولمصلحــة األجيــال المقبلــة.
وهنــأ ســعادته مديــر منظمــة األلكســو بهــذه المناســبة  ،مثمن ـاً فكــرة االحتفــال الســنوي بتأســيس المنظمــة العريقــة،
وهــي احتفاليــة تعمــل علــى تجديــد العهــد فــي الشـراكة والتعــاون العربــي ،وتســاهم فــي تعزيــز التقــارب بيــن المنظمــة
والــدول األعضــاء مــن خــال اللجــان الوطنيــة.
جــاء ذلــك خــال االحتفاليــة التــي أقامتهــا اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم (عــن بُعــد) بمناســبة
الذكــرى الســنوية لتأســيس المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم (األلكســو) ،وشــارك فيهــا كل مــن الدكتــور محمــد
ولــد أعمــر مديــر عــام المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ،والفاضلــة مريــم ياســين الحمــادي مديــرة الملتقــى
القطــري للمؤلفيــن عــن وزارة الثقافــة والرياضــة  ،والســيد ســالم المــري عــن المؤسســة العامــة للحــي الثقافــي كتــارا
والســيد فيصــل عبداللــه النعيمــي مديــر إدارة اآلثــار بهيئــة متاحــف قطــر.
وألقــت الدكتــورة حمــدة حســن الســليطي األميــن العــام للجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم كلمــة بهــذه
المناســبة جــاء فيهــا :إن مشــاركة اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم فــي احتفاليــة المنظمــة العربيــة
بمــرور  51عامـاً علــى تأسيســها تعــد بمثابــة محطــة انطــاق جديــدة الســتمرارية التواصــل والتعــاون والشـراكة بيــن األلكســو
واللجنــة الوطنيــة نجــدد مــن خاللهــا روح العمــل الجــاد والمخلــص  ،ونضــع آليــات جديــدة تحقــق الرؤيــة المشــتركة بيننــا.
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ملتقى مقرر الثقافة
اإلسالمية في الجامعات

تحتفــي دولــة قطــر باســتضافة الحــدث الثقافــي الدولــي الدوحــة عاصمــة الثقافــة فــي العالــم اإلســامي  2021حيــث وقــع
عليهــا اختيــار منظمــة العالــم اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة (اإليسيســكو) لمــا تتميــز بــه الدوحــة مــن عراقــة التاريــخ ،ومــا
تحتضنــه مــن معالــم إســامية ،ومــا تقدمــه مــن إســهامات حضاريــة ،وهــو مــا جعلهــا منــارة إســامية ثقافيــة.
وتســهم كليــة الشــريعة والدراســات اإلســامية فــي جامعــة قطــر مــع غيرهــا مــن مؤسســات الدولــة فــي رســم فسيفســاء
المعالــم الثقافيــة للدوحــة فــي هــذا الحــدث التاريخــي ،وإبـراز الصــورة المشــرقة للثقافــة اإلســامية ضمــن فعاليــات متعــددة
تنــدرج ضمــن شــعار التظاهــرة « ثقافتنــا نــور ».
ونظـرا ً ألهميــة الثقافــة اإلســامية بالجامعــات بالمســاهمة فــي بنــاء الهويــة اإلنســانية ،وتعزيــز الشــخصية اإلســامية المتوازنة؛
تعتــزم كليــة الشــريعة والدراســات اإلســامية وضمــن حراكهــا التطويــري اإلســتراتيجي المســتمر وبالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة
القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم إطــاق ملتقى:مقــرر الثقافــة اإلســامية فــي الجامعــات :تحديــات الواقــع وآفــاق التطويــر
السبت  15ربيع اآلخر  1443ه ،الموافق  20نوفمبر (تشرين الثاني)  2021م

ً
اللجنة الوطنية تحتفل افتراضيا باليوم العالمي للشباب 2021
نالدوحــة يف  29أغســطس  :2021احتفلــت اللجنــة الوطنيــة
القطريــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم مبناســبة اليــوم العاملــي
للشــباب لعــام 2021م ،والــذي جــاء هــذا العــام تحــت
شــعار «تحويــل النظــم الغذائيــة :االبتــكارات الشــبابية
لصحــة اإلنســان والكوكــب» ،حيــث متــت الفعاليــة عــن
بعــد عــر تقنيــة  Zoomبالتعــاون مــع مكتــب اليونســكو
بالدوحــة ،ومبشــاركة كل مــن املنظمــة العربيــة للرتبيــة
والثقافــة والعلــوم (األلكســو) ،ووزارة البلديــة والبيئــة،
ووزارة الثقافــة والرياضــة ،والفائــزة بجائــزة التميــز العلمــي.
ويف بدايــة الحفل؛أكــدت الدكتــورة /حمــدة حســن
خــال كلمنهــا إىل دور الشــباب يف
الســليطي
تنيمــة املجتمعــات وبنائهــا ،فالشــباب ركائــز أي أمــة.
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الحمادي يترأس اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

الدوحــة فــي  8ســبتمبر  :2021تــرأس ســعادة الدكتــور محمــد بــن عبــد الواحــد الحمــادي وزيــر التعليــم والتعليــم العالــي
رئيــس اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة و الثقافــة و العلــوم أمــس الثالثــاء اجتمــاع المكتــب التنفيــذي للجنــة الوطنيــة
القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم .وتنــاول االجتمــاع ســير العمــل فــي الخطــة التنفيذيــة للجنــة للعــام ( 2021ينايــر – يونيــو)،
ومجــاالت و محــاور الخطــة االســتراتيجية للجنــة لألعــوام  ،2024 – 2022واعتمــاد موازنــة اللجنــة لألعــوام ،2024 -2023- 2022
عــاوة علــى مــا يســتجد مــن أعمــال.
شــارك فــي االجتمــاع كل مــن ســعادة الدكتــور إبراهيــم بــن صالــح النعيمــي وكيــل وزارة التعليــم والتعليــم العالــي ،وســعادة
الســيد يوســف ســلطان لــرم مديــر إدارة المنظمــات الدوليــة بــوزارة الخارجيــة  ،و الدكتــورة حمــده حســن الســليطي أميــن عــام
اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ،والشــيخة نجلــة بنــت فيصــل آل ثانــي مديــر ة إدارة التـراث والهويــة فــي
وزارة الثقافــة والرياضــة و الســيد /حســن جمعــة المهنــدي وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون البيئةمــن وزارة البلديــة والبيئــة ،
والســيد /أحمــد موســى النملــة الرئيــس التنفيــذي لمتاحــف قطــر  ،والســيد /محمــد ســعيد المهنــدي مديــر إدارة اإلحصــاء عــن
جهــاز التخطيــط واإلحصــاء والدكتــورة مريــم العلــي المعاضيــد نائــب رئيــس جامعــة قطــر للبحــث والدراســات العليــا بجامعــة
قطــر .والســيدة بثينــة علــي النعيمــي رئيــس التعلــم مــا قبــل الجامعــي بمؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع ،
والســيد مــال اللــه الجابــر مديــر إدارة الدعــوة واإلرشــاد بــوزارة األوقــاف و الشــؤون اإلســامية.
جائزة قطر لتحالف احلضارات لعام 2021
تعلن اللجنة القطرية لتحالف الحضارات واللجنة القطرية الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عن جائزة قطر لتحالف
الحضارات لدورتها الثالثة ( ،)2021والتي تأتي في إطار تنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات ( )2022-2018والتي تتضمن
تنفيذ برامج وأنشطة مختلفة في مجاالت تحالف الحضارات األربعة (التعليم ،الهجرة ،الشباب ووسائل اإلعالم) ،ومن ضمن
البرامج التي تضمنتها الخطة إطالق جوائز تشجيعية للباحثين والطلبة وللمؤسسات التعليمية.
اإلشارة إلى أن محور جائزة قطر لتحالف الحضارات لعام  2021سيكون عن موضوع « الهجرة والنزوح» التي باتت تشكل
قلقاً كبيرا ً لدى الدول والمنظمات الدولية التي تسعى للحد من تداعيات الهجرة على السلم واألمن والتنمية في العالم،
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الطلبة في المدارس الثانوية والمؤسسات التعليمية على تقديم أفضل البحوث في مختلف
مجاالت تحالف الحضارات ،وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم بموضوعات التحالف ،.كما تهدف أيضاً على تشجيع المدارس
على تقديم أفضل الممارسات والمبادرات التي تعزز قيم ومفاهيم تحالف الحضارات لدى النشء.
 4اﻟﺰاﺟﻞ سبتمبر 2021

نشرة إلكترونية  -العدد الثالث

الدكتور احلمادي يؤكد على دور قطر يف تبني مشروع قرار اجلمعية العامة لألمم
املتحدة حلماية التعليم من اهلجمات:
الدوحــة فــي  9ســبتمبر  :2021شــارك ســعادة الدكتــور محمــد بــن عبــد الواحــد الحمــادي وزيــر التعليــم والتعليــم
العالــي ورئيــس اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم فــي االحتفــال الخــاص الــذي أقيــم بمناســبة اليــوم العالمي
لحمايــة التعليــم فــي نســخته الثانيــة .والــذي نظمتــه اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلوم بالشـراكة مع مؤسســة
التعليــم فــوق الجميــع ومكتــب اليونســكو اإلقليمــي بالدوحــة واليونيســيف وصنــدوق قطــر للتنميــة بمشــاركة ســعادة الســيد
أحمــد عــوض بــن مبــارك وزيــر خارجيــة اليمــن ،وســعادة الســيد خليفــة جاســم الكــواري مديــر عــام صنــدوق قطــر للتنميــة.
وقــد تحــدث ســعادته فــي االحتفــال االفتراضــي (عــن بُعــد) باليــوم الدولــي لحمايــة التعليــم مــن الهجمــات قائ ـاً :يســعدني
أن أكــون بينكــم اليــوم ،لنحتفــل معــا باليــوم الدولــي لحمايــة التعليــم مــن الهجمــات فــي نســخته الثانيــة  ،كرســالة
واضحــة للعالــم علــى أهميــة ســامة المؤسســات التربويــة والمــدارس ،باعتبارهــا أماكــ َن آمنــ ًة لحمايــ ِة الطلبــة والمعلميــن.

انطالق أعمال مؤمتر احللول الرقمية لدعم تعليم ذوي اإلعاقة

افتتــح المؤتمــر بكلمــة ســعادة الدكتور/إبراهيــم بــن صالــح النعيمــي وكيــل وزارة التعليــم والتعليــم العالــي ،والتــي قــال
فيهــا« :اليــوم وفــي ظــل التحديــات التــي تواجــه العالــم فــي اآلونــة األخيــرة والتــي كان علــى رأســها جائحــة كوفيــد ،19-كان مــن
الضــروري البحــث عــن خيــارات وبدائــل إلتاحــة التعليــم الجيــد والشــامل لهــذه الفئــة كغيرهــم مــن فئــات الطلبــة مــن خــال
توظيــف إمكانــات التكنولوجيــا الحديثــة ،وتحقيــق الدمــج الرقمــي الــذي يضمــن لهــم النفــاذ إلــى المعلومــات والمحتــوى الرقمــي
مــن أجــل بنــاء مجتمــع متكامــل ،وتعزيــز جاهزيــة األفـراد الرقميــة للمشــاركة فــي كافــة مجــاالت التنميــة المســتدامة فــي الدولــة
والوصــول إلــى المعلومــات المتاحــة بالمصــادر الرقميــة».
كمــا أشــار الدكتــور النعيمــي إلــى دور دولــة قطــر واالهتمــام الكبيــر الــذي أولتــه فــي رعايــة طلبــة ذوي اإلعاقــة ،التزا ًمــا منهــا
بمبــادئ االســتحقاق وضمــان التعليــم للجميــع ،والدمــج الشــامل فــي التعليــم ،واإلبقــاء بــاألدوار والممارســات واالتجاهــات الدوليــة
التــي تحكمهــا االتفاقيــات والتشــريعات التــي صادقــت عليهــا الدولــة فيمــا يتعلــق بحقــوق األفـراد ذوي اإلعاقــات بهــدف تعزيــز
وحمايــة وضمــان تمتعهــم بكامــل حقوقهــم اإلنســانية وحرياتهــم األساســية وتعزيــز مبــدأ احتـرام كرامتهــم كاألشــخاص اآلخريــن.
وألقــت الدكتورة/حمــدة حســن الســليطي األميــن العــام للجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم كلمــة قالــت فيهــا:
«اليــوم وفــي مواجهــة التحديــات والتغيـرات المتســارعة التــي تواجــه عالمنــا ،أصبــح التحــول الرقمــي مــن أهــم الضرورات األساســية
والملحــة فــي قطــاع التعليــم والتدريــب والتأهيــل المقــدم لــذوي اإلعاقــة مــن الطلبــة ،وذلــك لقدرتــه علــى تســهيل وتبســيط
وصــول المعلومــة للطالــب ،والعمــل علــى تنميــة قدراتــه اإلبداعيــة للنفــاذ إلــى مصــادر التعلــم.».
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