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دولــة قطــر تشــارك فــي المؤتمــر العالمــي لليونســكو حــول التعليــم مــن أجــل التنميــة
المســتدامة
الدوحة في  19مايو  :2021شاركت دولة قطر في مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة ،تحت عنوان «نتعلم
مــن أجــل كوكبنــا ،نعمــل مــن أجــل االســتدامة» ،والــذي تنظمــه منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) بالتعــاون
ً
مــع الــوزارة االتحاديــة األلمانيــة للتعليــم والبحــوث ،حيــث عقــد المؤتمــر افتراضيــا خــال الفتــرة مــن  19-17مايــو 2021م فــي العاصمــة
األلمانيــة برليــن.
ً
شــارك فــي المؤتمــر ممثــا عــن دولــة قطــر كل مــن ســعادة الدكتــور /إبراهيــم بــن صالــح النعيمــي – وكيــل وزارة التعليــم والتعليــم العالــي،
والدكتورة/حمــدة حســن الســليطي – األميــن العــام للجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ،وعــدد مــن قيــادات الــوزارة،
ممثلــون عــن جامعــة قطــر ،وجامعــة حمــد بــن خليفــة ،ممثلــون عــن المــدارس المنتســبة لليونســكو .
وألقــى ســعادة الدكتــور /إبراهيــم بــن صالــح النعيمــي – وكيــل وزارة التعليــم والتعليــم العالــي كلمــه قــال فيهــا « :إنــه مــن دواعــي االعتـزاز أن
أشارككم اليوم أفكاركم ورؤاكم من خالل مداخلتي في مؤتمركم العالمي االفترا�ضي حول «التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية
المســتدامة» وهــو أحــد الموضوعــات الهامــة التــي شــغلت مؤسســاتنا التربويــة الوطنيــة ،ومنظماتنــا العالميــة لســنوات طويلــة ،فلقــد
لمســنا بأنفســنا التحديات التي تواجه العالم في اآلونة األخيرة والتي كان على رأســها جائحة كورونا ،والتي ألقت بظاللها الســلبية على
قطــاع التعليــم ،وتســببت فــي إغــاق المــدارس ،وحرمــان مالييــن األطفــال مــن التعليــم ،خاصــة فــي األماكــن النائيــة أو الفقيــرة التــي تفتقــد
إلــى إمكانيــة امتــاك وســائل التقنيــة الحديثــة ،أو وصــول شــبكة اإلنترنــت إليهــا ،ممــا أدى إلــى زيــادة الهــوة فــي فــرص التعليــم بيــن األطفــال
وزيــادة فئــة المهمشــين علــى مســتوى العالــم ،إضافــة إلــى مــا تعانيــه البشــرية منــذ ســنوات طــوال مــن التأثيـرات الكبيــرة للتغيــر المناخــي
علــى كوكبنــا».
وأكــد ســعادة د .النعيمــي أن مســؤولية تحقيــق التعليــم ألهــداف التنميــة المســتدامة مســؤولية مشــتركة وال تتفــرد بهــا وزارات التعليــم
فقــط ،بــل هــي مســؤولية تشــاركية تشــمل جميــع األطـراف مــن وزارات التعليــم وهيئــات ومؤسســات علميــة وبحثيــة ومنظمــات مجتمــع
مدنــي وخبـراء وأســر .كمــا أوضــح أنــه البــد أن منهجيــة تحقيــق التعليــم ألهــداف التنميــة المســتدامة ليســت مقصــورة علــى نظــم التعليــم
المتعارف عليها فحسب ،بل البد أن تتسع مظلتها وفق منهجية «التعلم مدى الحياة» فتشمل تعليم الكبار والتعليم التقني والمنهي
ً
والتعليــم العالــي ،وتدريــب وتأهيــل المعلميــن ،والوصــول للمتعلميــن جميعــا علــى حــد ســواء بغــض النظــر عــن الجنــس والعمــر،

 2اﻟﺰاﺟﻞ يونيو 2021

نشرة إلكترونية  -العدد الثاني

ً
وأضــاف ســعادته« :وإيمانــا مــن دولــة قطــر بــأن التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة هــو تعليــم مــن أجــل مســتقبل مشــرق للجميــع فــي
كل زمان ومكان ،ومن أجل االنتقال الموفق نحو محطات واقتصادات مراعية للبيئة ،فقد قمنا بعدة مبادرات لتحقيق تلك المقاصد،
خاصة مقاصد الهدف الرابع وغاياته ،حيث تم تشكيل لجنة عليا ضمت جميع األطراف ذات الصلة بالشأن التربوي والتنموي بالدولة
ً
لتأميــن الترابــط والتكامــل بيــن التعليــم وأهــداف التنميــة المســتدامة ،كمــا تــم تضميــن اإلطــار العــام للمناهــج التعليميــة أهدافــا تتعلــق
بالتنميــة المســتدامة وحقــوق اإلنســان والفكــر فــي المناهــج الدراســية والكتــب الدراســية واألنشــطة التعليميــة والسياســات التعليميــة.
كذلــك حــددت رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030االتجاهــات العامــة للمســتقبل ووضعــت التغيــر المناخــي ضمــن غاياتهــا المســتهدفة لتحقيــق
التنميــة البيئيــة والتــي تعــد إحــدى الركائــز األربــع التنمويــة فــي رؤيتنــا الوطنيــة ،والتــي نســعى مــن خاللهــا إلــى تحقيــق التــوازن بيــن التنميــة
االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة بغرض استدامتها من أجل الحاضر ومستقبل األجيال القادمة ،كما أن جميع اإلستراتيجيات
القطاعيــة التنمويــة بالدولــة متوائمــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة».
وأشار د .النعيمي إلى جهود ومبادرات دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي وتداعياته في العديد من املجاالت والقطاعات،
ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مبــادرة «زراعــة مليــون شــجرة» والتــي حرصــت وزارة التعليــم والتعليــم العالــي علــى أن تكــون الفئــة
الرئيسية الفاعلة في دعمها هم طلبة المدارس وذلك من باب رفع مستوى الوعي لدى الجيل النا�شئ بموضوع التغير المناخي ،وتشجيعهم
علــى زراعــة األشــجار ،وغــرس أهميــة التـراث الطبيعــي فــي نفوســهم ،حيــث تســتهدف هــذه المبــادرة زراعــة مليــون شــجرة مــن أشــجار البيئــة
القطريــة ذات االرتبــاط باملجتمــع القطــري.
وأكــد كذلــك فخــر واعتـزاز دولــة قطــر بتنظيــم أول بطولــة لــكأس العالــم لكــرة القــدم محايــدة للكربــون فــي العــام القــادم  ،2022حيــث تــم
إطالق مشروع «ترشيد  »22والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي في المدارس حول أهمية الحفاظ على الطاقة من خالل استغالل تأثير
ً
ً
كرة القدم كوسيلة فعالة في الوصول إلى الشباب ،وقد حقق المشروع انخفاضا ملحوظا في االنبعاثات الكربونية نتيجة تبني المدارس
المشاركة للتقنيات الحديثة المساهمة في توفير استهالك الطاقة».
كمــا أكــد د .النعيمــي دور دولــة قطــر فــي تحقيــق االلتزامــات التــي تضمنهــا إعــان برليــن ،والتــي جــاء فــي مقدمتهــا بنــاء نظــام تعليمــي يضمــن
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،وذلــك مــن خــال إعــادة صياغــة وإعــداد المقــررات الدراســية وفــق مبــدأ االســتدامة ،ورفــع درجــة
االهتمــام بجــودة المناهــج المدرســية والتأكــد مــن قدرتهــا علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،والربــط بيــن مناهــج وبرامــج التعليــم
وتنميــة املجتمــع املحلــي والدولــي ،مــع تعزيــز روح الهويــة الوطنيــة والمواطنــة العالميــة واإلنســانية فــي نفــوس النــشء ،ودمــج مبــدأ التعليــم
مــن أجــل التنميــة المســتدامة فــي كل أنــواع التعليــم ســواء التعليــم النظامــي المدر�ســي ،أو التعليــم غيــر النظامــي ،ورفــع مســتوى الوعــي
املجتمعــي ،وكذلــك تفعيــل برامــج بنــاء قــدرات القائميــن علــى العمليــة التعليميــة؛ للتأكــد مــن قدراتهــم علــى إتمــام عمليــات التعليــم مــن أجل
التنميــة المســتدامة باعتبارهــم الركيــزة األساســية لتحقيــق ذلــك.
وفي ختام كلمته أشار سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي إلى بعض التحديات العالمية التي ال زالت تواجه التعليم من أجل
التنمية المستدامة ،ومنها ضعف المصادر التمويلية املخصصة لتطوير وتحديث التعليم ،وقلة عدد المعلمين المؤهلين لتبني مفهوم
التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة ،والحاجــة إلــى إيجــاد بنيــة تحتيــة مرنــة تســهم فــي تحقيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة،
ً
خاصة توفير مستلزمات التعلم اإللكتروني .مشددا على أن كل تلك القضايا مهمة والبد وأن تؤخذ بعين االعتبار لتركيز الجهود الدولية
لالهتمــام بهــا ومعالجتهــا.
ويهــدف هــذا المؤتمــر العالمــي تعزيــز الوعــي بالتحديــات التــي تواجــه التنميــة المســتدامة ،والــدور الهــام للتعليــم مــن أجــل التنميــة
المســتدامة كعامــل رئي�ســي يســاعد فــي بلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة كافــة بنجــاح ،ال ســيما فــي ضــوء التطــورات العالميــة األخيــرة التــي
اســتجدت جـراء جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19-باإلضافــة إلــى إحــداث زخــم كبيــر لإلطــار العالمــي الجديــد للتعليــم مــن أجــل التنميــة
المســتدامة  2030للفتــرة 2030-2020م ،وخارطــة طريــق للتنفيــذ لتشــمل مــا يلــي:
• ضمان التزام السياسات العامة بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة  ESDوذلك من خالل إعالن برلين الذي يتضمن
دعوة التخاذ إجراءات عاجلة لتسريع االستدامة والعمل بشأن المناخ من خالل التعليم.
• تعزيز االلتزامات الملقاة على عاتق أصحاب المصلحة تجاه التعليم من أجل التنمية المستدامة  ،2030بما في ذلك
المبادرات التي تتبناها البلدان بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة .2030
• توسيع وتعزيز الشراكات وشبكات التواصل واالتصال بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة.
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اللجنــة الوطنيــة تشــارك فــي االجتمــاع االفتراضــي للخبــراء حــول حمايــة البيانــات
الشــخصية واألمــن الســيبراني
شاركت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في اجتماع الخبراء حول بناء القدرات العربية في مجال حماية البيانات
الشخصية واألمن السيبراني ،والذي عقد بصفة افتراضية عبرمنصة زوم من مقر المنظمة العربية بتونس.
جــاء هــذا االجتمــاع فــي إطــار مشــروع كبيــر تتبنــاه المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ويهــدف إلــى المســاهمة فــي إرســاء تربيــة
وثقافة ســيبرانية مســؤولة من أجل االســتغالل األمثل للفضاءات االفتراضية ولتكنولوجيات المعلومات ،والســعي إلى وقاية وتوجيه
األطفــال والشــباب لتبنــي تصــرف ســليم فــي مجــال الســيبرانية وتكنولوجيــا المعلومــات ،ودعــم تكويــن وإعــداد الفاعليــن الوطنييــن
والدولييــن بالمضاميــن والوســائل وبرامــج اإلعــداد والتكويــن ذات الصلــة ،والتأكيــد علــى أهميــة التربيــة الســيبرانية ودمجهــا فــي صلــب
البرامــج التربويــة كأســاس لألمــن المعلوماتــي والســلم والتطــور العلمــي واملجتمعــي فــي الوطــن العربــي.
شــارك فــي االجتمــاع خب ـراء فــي األمــن الســيبراني باإلضافــة إلــى اللجنــة الوطنيــة القطريــة واللجنــة الوطنيــة اللبنانيــة ،والجمعيــة
التونســية لوقاية الطفولة والشــباب من مخاطر المعلوماتية ،والوكالة الوطنية للســامة المعلوماتية التونســية ،والمنظمة العربية
لتكنولوجيــات االتصــال والمعلومــات.
وقــد أكــد معالــي الدكتــور /محمــد ولــد أعمــر – المديــر العــام للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ،فــي الجلســة االفتتاحيــة
أهميــة بنــاء قــدرات المواطــن العربــي لالســتخدام األمثــل مــع تكنولوجيــا العصــر ،وكيفيــة مواجهــة مخاطــر تلــك التكنولوجيــا ،وحمايــة
أمــن المعلومــات وبياناتــه الشــخصية،
ومــن جانبهــا أكــدت الدكتــورة /حمــدة حســن الســليطي -األميــن العــام للجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلوم،فــي كلمتهــا
الحاجــة الملحــة إلــى نظــام األمــن الســيبراني ،وهــو نظــام يحتــاج ألفـراد مؤهليــن فــي مجــال التخصــص  ،لديهــم القــدرة والمهــارة الفنيــة فــي
تتبــع جميــع التقنيــات الحديثــة فــي منــع وإحبــاط التهديــدات اإللكترونيــة والقرصنــة  ،مشــيرة إلــى أن بنــاء قــدرات األفـراد فــي هــذا املجــال
يبــدأ مــع مرحلــة الطفولــة حيــث ينبغــي تحذيــر األبنــاء مــن الغربــاء علــى شــبكة اإلنترنــت  ،مشــيرة إلــى أن دولــة قطــر ســباقة فــي إصــدار
التشــريعات الالزمــة لحمايــة خصوصيــة البيانــات الشــخصية لألفـراد.
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اللجنة الوطنية تختتم أعمال الحلقة النقاشية حول تقدير قيمة المياه
اختتمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم الحلقة النقاشية االفتراضية شبه اإلقليمية بمناسبة إطالق تقرير
األمــم المتحــدة عــن تنميــة الميــاه فــي العالــم  ،2021تحــت عنــوان «تقديــر قيمــة الميــاه» ،والتــي جــاءت بالتعــاون مــع مكتــب اليونســكو
اإلقليمــي لــدول الخليــج واليمــن بالدوحــة ،وجامعــة قطــر.
شا ك في الحلقة النقاشية التي ُ
عقدت  28أبريل  2021بعض الجهات المعنية بالدولة ،والمدارس المنتسبة لليونسكو ،واللجان
ر
الوطنية لليونسكو بدول الخليج الشقيقة ،وبرنامج اليونسكو العالمي لتقييم للمياه.
وألقــت الدكتورة/حمــدة حســن الســليطي – األميــن العــام للجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم كلمــة بهــذه المناســبة،
قالــت فيهــا« :تحتفــل األمــم المتحــدة باليــوم العالمــي للميــاه بتاريــخ  22مــارس مــن كل عــام ،بهــدف التوعيــة بأهميــة الميــاه ،... ،وذلــك
ً
ً
ســعيا للم�ضــي قدمــا نحــو تحقيــق الهــدف الســادس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة المعنــي بكفالــة توافــر الميــاه وخدمــات الصــرف
الصحــي للجميــع وإدارتهــا إدارة مســتدامة .
وأكــدت حــرص دولــة قطــر علــى التعــاون الدولــي المثمــر لتأكيــد التزامهــا تجــاه مواجهــة التحديــات المتصلــة بالميــاه وغيرهــا من القضايا
المشــتركة ،تحقيقــا للهــدف الســادس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.
وأشــارت الدكتورة/أنــا باولينــي – مديــر مكتــب اليونســكو لــدول الخليــج واليمــن بالدوحــة فــي كلمتهــا ،إلــى أن  « :التقريــر تنــوع فــي تقديــر
قيمــة الميــاه مــن منظــور الصحــة والحصــول علــى ميــاه صالحــة للشــرب وخدمــات الصــرف الصحــي،
مــن جهتهــا أكــدت الدكتورة/مريــم علــي المعاضيــد  -نائــب رئيــس جامعــة قطــر للبحــث والدراســات العليــا ،أهميــة هــذه الحلقــة
النقاشية ،كونها تعد فرصة للتوعية والتطوير واعتماد سياسات وبرامج تعاونية؛ لتعزيز قيمة المياه وضمان األمن والغذاء لألجيال
القادمة .خاصة وأنها تأتي في سياق رؤية جامعة قطر تجاه إنجاز أبحاث مؤثرة في استدامة وترشيد المياه وتحليتها ومعالجتها ودعم
مصادرهــا،
وأوضــح المهندس/علــي ســيف المالكــي – مستشــار رئيــس المؤسســة العامــة القطريــة للكهربــاء والمــاء -كهرمــاء لشــؤون الميــاه ،دور
«كهرمــاء» فــي توفيــر الخدمــة الحيويــة ملختلــف القطاعــات والوظائــف ،ومــن ثــم تحســين جــودة الميــاه وضمــان اســتدامتها ووصولهــا
لجميــع الســكان فــي الدولــة
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اللجنــة الوطنيــة تنظــم نــدوة دوليــة
حــول التــراث غيــر المــادي
فــي إطــار االحتفــال بالدوحــة عاصمــة الثقافــة فــي العالــم اإلســامي لعــام 2021م
نظمــت اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم نــدوة دوليــة افتراضيــة حــول الت ـراث غيــر المــادي ،بعنــوان« :الصناعــات
التقليديــة ودورهــا فــي ترســيخ ُ
الهويــة الوطنيــة».،
شــارك فــي النــدوة التــي أقيمــت يــوم  7أبريــل  2021مكتــب اليونســكو اإلقليمــي بالدوحــة ووزارة الثقافــة والرياضــة ،ومنظمــة
ّ
المؤسســة العامة للحي الثقافي (كتارا) ،و متاحف قطر ،ومتحف الشــيخ فيصل بن قاســم آل ثاني ،وجمعية الســدو
اإليسيســكو ،و
الحرفيــة بدولــة الكويــت.
وهدفــت النــدوة إلــى تعريــف المشــاكرين ماهيــة الصناعــات التقليديــة وأهميتهــا وتاريخهــا ،والتعــرف علــى تاريــخ دولــة قطــر فــي املجــال
التراثــي وعلــى الصناعــات التقليديــة بشــكل خــاص ،والوقــوف علــى أثــر الصناعــات التقليديــة فــي ترســيخ الهويــة الوطنيــة القطريــة ،إلــى
جانــب غــرس القيــم واالتجاهــات اإليجابيــة نحــو قطــاع الصناعــات التقليديــة والعامليــن بهــا.
وافتتحت الندوة بكلمة ألقتها الدكتورة/حمدة حسن السليطي – األمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم،
ُ
قالــت فيهــا« :يطيـ ُـب لــي فــي مســتهل كلمتــي أن أرحــب بكــم فــي بدايــة أعمــال هــذه النــدوة الدوليــة الهامــة ،وذلــك فــي إطــار احتفالنــا بالدوحــة
ً
عاصمــة للثقافــة فــي العالــم اإلســامي لعــام ٢٠٢١م ،والــذي جــاء اختيارهــا اعترافــا برصيــد دولــة قطــر الثقافــي واإلســامي .وال شــك أن
ً
تشــريف الدوحــة بهــذا االختيــار جــاء مرتبطــا بمســاهماتها الالمحــدودة فــي دعــم أنشــطة وبرامــج «اإليسيســكو» وغيرهــا مــن المنظمــات
الدولية الرامية إلى نشر وتعزيز الثقافة الرقمية؛ من أجل حماية وإبراز وغنى وتنوع الموروث الثقافي والمادي ،واإلبداعات الثقافية
فــي العالــم اإلســامي ،وتوثيقهــا وتصديرهــا إلــى باقــي دول العالــم ،وكذلــك لحــرص الدوحــة علــى صــون التـراث اإلســامي والعالمــي المــادي
ً
وغير المادي ،والذي يبدو واضحا في اهتمام الدولة بالمعالم األثرية والتراثية ،والتزاماتها بالمواثيق واالتفاقيات الدولية الرامية إلى
حفــظ التـراث والتنــوع الثقافــي والحضــاري بيــن الشــعوب».
وأشــارت الدكتورة/أنــا بولينــي – مديــرة المكتــب اإلقليمــي لليونســكو بالدوحــة فــي كلمتهــا إلــى أن دولــة قطــر صادقــت علــى اتفاقيــة
اليونسكو لعام 2003م لحماية التراث الثقافي غير المادي بتاريخ  1سبتمبر 2008م؛ مما يعكس التزامها بحماية التقاليد والموروثات
الثقافيــة الحيــة التــي ورثناهــا عــن األســاف ،مثــل التقاليــد الشــفوية ،والفنــون المســرحية ،والممارســات االجتماعيــة ،والطقــوس
االحتفاليــة ،والمعــارف والممارســات المرتبطــة بالطبيعــة والكــون ،أو المعــارف والمهــارات الالزمــة إلنتــاج الحــرف التقليديــة.
ً
ً
وأضافت أنه تم إدراج ثالثة عناصر لدولة قطر ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية وهي :الصقر باعتباره تراثا بشريا
ً
ً
ً
حيــا عــام  ،2016والقهــوة العربيــة كرمــز للكــرم عــام  ،2015واملجلــس باعتبــاره فضـ ًـاء ثقافيــا واجتماعيــا عــام ».2015
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وأكــدت مديــرة مكتــب اليونســكو اإلقليمــي بالدوحــة مواصلــة اليونســكو جهودهــا فــي تقديــم الدعــم لحمايــة التـراث الحــي لدولــة
قطــر بمــا يتماشــى مــع اتفاقيــة عــام 2003م.
وتــم عــرض فيديــو للنــدوة يتضمــن أبــرز المهــن التقليديــة فــي دولــة قطــر ،والحــرف ،والفنــون .وق ُِد َمــت فــي النــدوة ســت أوراق
عمــل مختلفــة ،حيــث قــدم الدكتور/خالــد البلوشــي الخبيــر الثقافــي باللجنــة الوطنيــة ورقــة عمــل حــول ماهيــة الصناعــات التقليديــة
وتاريخهــا وأهميتهــا،
وتحــدث الدكتور/أســامة النحــاس – خبيــر تراثــي مــن منظمــة «اإليسيســكو» عــن جهــود المنظمــة فــي الحفــاظ علــى الت ـراث
الثقافــي فــي العالــم اإلســامي ،انطالقــا مــن ميثاقهــا الــذي يتضمــن عــدم التفريــط فــي تـراث األمــة المجيــد وحشــد التـزام أقــوى لــدى
الجهــات الرســمية ومؤسســات المجتمــع المدنــي للحفــاظ علــى الت ـراث الثقافــي بشــقيه المــادي وغيــر المــادي.
وقــدم الدكتور/عبــاس الحــاج األميــن – خبيــر تـراث وهويــة بــوزارة الثقافــة والرياضــة ورقــة عمــل عــن تمثُــات ال ُهويّـ ِة القطريــة
فــي التـراث الثقافــي غيــر المــادي واألمثــال الشــعبية حــول الحــرف والصناعــات التقليديــة (نموذجـاً).
كمــا قدمــت السيدة/ســلمى علــي النعيمــي – مديــرة مركــز اإلبــداع الشــعبي بالمؤسســة العامــة للحــي الثقافــي (كتــارا) ورقــة
عمــل بعنــوان «الحــرف والمهــن الشــعبية فــي المجتمــع القطــري» ،ذكــرت مــن خاللهــا أمثلــة علــى بعــض الحــرف اليدويــة فــي دولــة
قطــر وعلــى المهــن الشــعبية ذات المــردود المــادي والتــي تمــارس فــي الحيــاة اليوميــة لتلبيــة احتياجــات األســرة أو المجتمــع.
وشــارك المهندس/عبداللطيــف الجســمي – مديــر إدارة حمايــة التــراث الثقافــي بهيئــة متاحــف قطــر بورقــة عمــل بعنــوان
«التـراث غيــر المــادي مــن المنظــور المتحفــي» ،وتناولــت ورقــة العمــل المحــاور التاليــة :ســمات التـراث المــادي وغيــر المــادي (الحمايــة
مقابــل الصــون) ،والتـراث غيــر المــادي وارتباطــه الوثيــق باآلثــار العرقيــة ،وكيــف يســهم الحفــاظ علــى اآلثــار العرقيــة فــي الحفــاظ علــى
المــوروث الثقافــي الالمــادي للحــرف التقليديــة القطريــة ،ودور متاحــف قطــر فــي تنميــة الهويــة الوطنيــة مــن خــال التوعيــة بالحــرف
والصناعــة التقليديــة القطريــة.
و قدمــت الشــيخة/بيبي الصبــاح – رئيســة مجلــس إدارة جمعيــة الســدو الحرفيــة بدولــة الكويــت الشــقيقة ورقــة عمــل بعنــوان
«أهميــة صــون التـراث ونقلــه لألجيــال» ،تطرقــت مــن خاللهــا إلــى اعتمــاد فــن النســيج فــي مناهــج التربيــة الفنيــة فــي مــدارس وزارة
التربيــة بدولــة الكويــت وذلــك فــي العــام الدراســي 2019/2018م.
وتحــدث الســيد/فيصل حــداد – رئيــس قســم المقتنيــات بمتحــف الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثانــي عــن تجربــة المتحــف كرافــد
مــن روافــد الحفــاظ علــى التـراث غيــر المــادي فــي دولــة قطــر ،حيــث اســتعرض نمــاذج مــن المجــاالت التــي يتضمنهــا المتحــف.
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جلســة حواريــة حــول االتصــال واإلعــام ودوره
فــي تعزيــز الثقافــة

نظمــت اللجنــة الوطنيــة القطريــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم يــوم  8أبريــل جلســة حوارية
افرتاضيــة بعنــوان «االتصــال واإلعــام ودوره يف تعزيــز الثقافــة» مبشــاركة عــدد مــن الجهــات بالدولــة؛ وذلــك بهــدف مناقشــة دور اإلعــام
الرســمي وغــر الرســمي يف تعزيــز قيمــة الهويــة القطريــة ،والوقــوف عــى أهميــة االتصــال واإلعــام يف التعريــف بالثقافــة ومكوناتهــا.
وقــد أدار الجلســة اإلعالمي/صالــح غريــب ،وشــارك فيهــا كل مــن :ســعادة الدكتور/خالــد بــن إبراهيــم الســليطي  -املديــر العــام
للمؤسســة العامــة للحــي الثقــايف (كتــارا) ،والدكتورة/حمــدة حســن الســليطي – األمــن العــام للجنــة الوطنيــة القطريــة للرتبيــة والثقافــة
والعلــوم ،واإلعالمي/جابــر الحرمــي واألســتاذ/خالد النعمــة  -مديــر اإلعــام الرقمــي واملتحــدث الرســمي يف اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث،
واألســتاذة/مريم ياســن الحــادي  -املديــر العــام للملتقــى القطــري للمؤلفــن ،واألســتاذة/ملكة محمــد آل رشيــم – مديــر إدارة اإلعــام
الجديــد باملؤسســة العامــة للحــي الثقــايف (كتارا)،واإلعالمية/مياســة املعمــري.
وتناولــت الجلســة املحــاور التاليــة :االتصــال واإلعــام ودوره يف التنــوع الثقــايف ،االتصــال واإلعــام ودوره يف نــر الثقافــة القطريــة يف
مونديــال  ،2022اإلعــام غــر الرســمي ودوره يف نــر الثقافــة.
وافتتحــت النــدوة بكلمــة مســجلة لســعادة للدكتور/خالــد بــن إبراهيــم الســليطي  -املديــر العــام للمؤسســة العامــة للحــي الثقــايف
(كتــارا) أشــار خاللهــا إىل الرؤيــة واإلس ـراتيجية التــي وضعتهــا كتــارا لتعزيــز الثقافــة وتدعيــم الحــوار بــن الثقافــات والشــعوب واح ـرام
التنــوع الثقــايف وإىل أهــداف مذكــرة التفاهــم املربمــة بــن كتــارا واللجنــة الوطنيــة القطريــة .
وتحدثــت الدكتــورة  /حمــدة الســليطي األمــن العــام للجنــة الوطنيــة عــن الــدور الهــام الــذي يلعبــه اإلعــام يف قضايــا تعزيــز الهويــة
والتوعيــة بهــا وغــرس القيــم واملامرســات التــي تتعلــق بالـراث والتنــوع الثقــايف ،مشــرة إىل النقلــة النوعيــة التــي أحدثتهــا التكنولوجيــا يف
وســائل اإلعــام وتأثرياتهــا ،وعــن دور مشــاهري التواصــل االجتامعــي ملــا لهــم مــن أثــر كبــر عــى املجتمــع يف خدمــة مونديــال  2022ولألخــذ
بآرائهــم وخرباتهــم ومامرســاتهم املتميــزة حــول كيفيــة تفعيــل وســائل اإلعــام خــال الفــرة القادمــة مــن اســتضافة مونديــال .2022
أمــا اإلعالمي/جابــر الحرمــي فتحــدث عــن دور اإلعــام الــذي يُكمــل عمــل مؤسســات املجتمــع وأن مســاهمة االنفتــاح اإلعالمــي
كقــوة ناعمــة يف نقــل الفعاليــات الثقافيــة واإلنســانية والرياضيــة ،مشـرا ً إىل دور اإلعــام الجديــد ودور األفـراد كمنصــة إعالميــة كاملــة حيــث
يســتطيع الفــرد أن ينقــل مــن خــال عدســته صــورا ً مختلفــة مــن الواقــع ويكتــب أخبــارا ً ويصــور مقاطــع فيديــو ،مؤكــدا ً عــى أن تنــوع
وســائل اإلعــام ســاهم يف نقــل التاريــخ والثقافــة والتقاليــد املجتمعيــة لآلخــر .نقــل إنجــازات دولــة قطــر وتجاربهــا الناجحــة وإمكاناتهــا
وثقافتهــا وقيمهــا إلب ـراز ذلــك للعــامل خــال مونديــال .2022
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مــن جهتهــا تحدثــت األســتاذة/مريم ياســن الحــادي  -املديــر العــام للملتقــى القطــري للمؤلفــن عــن االتصــال الرســمي وغــر الرســمي يف
نقــل الثقافــة والعالقــة باآلخــر مــن حيــث االســتعداد لنقــل القيــم والفكــر وتقبــل االختــاف؛ ليســهم ذلــك يف تطــور وازدهــار املجتمــع ويزيــد مــن
إنتاجيــة أفـراده.
وناقــش األســتاذ/خالد النعمــة  -مديــر اإلعــام الرقمــي واملتحــدث الرســمي يف اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث دور اإلعــام يف نــر الثقافــة
القطريــة قبــل وخــال وبعــد املونديــال .حيــث اعتــر أن بطولــة كأس العــامل متثــل أكــر حافــز للمجتمــع إلجـراء تغيــر إيجــايب وللنــاء وللتنميــة
بشــكل عــام .وأشــار إىل أن اللجنــة لديهــا أطــر عامــة للتواصــل مــع الشــعوب املختلفــة كعمــل املحتــوى اإلعالمــي وإنشــاء منصــات التواصــل
االجتامعــي.
وتناولــت األســتاذة/ملكة محمــد آل رشيــم – مديــر إدارة اإلعــام الجديــد باملؤسســة العامــة للحــي الثقــايف (كتــارا) الحديــث عــن املحتــوى
اإلعالمــي الــذي تقدمــه كتــارا مــن خــال إقامتهــا للمهرجانــات والفعاليــات املختلفــة ســواء كانــت تراثيــة أم ثقافيــة أم فنيــة وأدبيــة أم رياضيــة؛
للتعريــف بالهويــة الوطنيــة والـراث والثقافــة القطريــة والثقافــات األخــرى.
أمــا اإلعالميــة /مياســة املعمــري فأوضحــت مفهــوم الهويــة الوطنيــة ،وأبعادهــا التــي تتمثــل يف الديــن واللغــة واللهجــة القطريــة والثقافــة
وتاريــخ دولــة قطــر ،كــا تطرقــت املعمــري إىل التحديــات التــي تواجــه وســائل اإلعــام ســواء كانــت تقليديــة أو حديثــة واالتصــال الجامهــري يف
إيجــاد تــوازن بــن العوملــة واالنفتــاح والحداثــة ،والتمســك بالقيــم ،والعــادات ،والتقاليــد ،و دور وســائل اإلعــام الــذي يؤكــد عــى القيــم ويرســخها،
ويثبــت عنــارص الهويــة الوطنيــة.
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اللجنة الوطنية تنظم حلقة افتراضية حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الدوحــة يف  14يونيــو 2021م :مبناســبة االحتفــال باليــوم العاملــي لالتصــاالت ومجتمــع املعلومــات الرقمــي  14يونيــو 2021م،
نظمــت اللجنــة الوطنيــة القطريــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم بالتعــاون مــع مكتــب اليونســكو بالدوحــة الحلقــة النقاشــية االفرتاضيــة بعنــوان:
«تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة» ،حيــث بُثــت الحلقــة  14يونيــو  2021عــى مــدار ســاعتني
مــن الســاعة  9وحتــى  11صباح ـاً عــر قنــاة اليوتيــوب الخاصــة باللجنــة الوطنيــة القطريــة (اليــف).
قامــت الفاضلــة أشــواق الكبيــي باحــث شــؤون تربيــة وثقافــة مــن اللجنــة الوطنيــة القطريــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم بــإدارة
الحلقــة النقاشــية ،حيــث أوضحــت أهــداف الحلقــة يف تزويــد صانعــي السياســات والقـرارات بأهميــة مجتمــع املعلومــات الرقمــي ،والســعي
نحــو التقــدم لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة  ،2030والتوعيــة املجتمعيــة والتثقيــف التكنولوجــي واملعلومــايت لتحقيــق التنميــة الذكيــة
واملســتدامة.
تناولــت الحلقــة ِعــدة محــاور منهــا :محــور التطــور التكنولوجــي وأهــداف التنميــة املســتدامة ،ومحــور الــذكاء االصطناعــي ،ومحــور
األمــن الســيرباين ،كــا اســتهدفت الجامعــات املهتمــة بالتكنولوجيــا والتعليــم التقنــي واملهنــي ،ومــدراء إدارات وزارة املواصــات واالتصــاالت
والــركات ذات الصلــة بتكنولوجيــا املعلومــات.
شــارك يف الحلقــة النقاشــية كل مــن الدكتــورة حمــدة حســن الســليطي األمــن العــام للجنــة الوطنيــة القطريــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم،
والدكتــورة آنــا بولينــي مديــرة مكتــب اليونســكو لــدول الخليــج واليمــن  ،والدكتــور خالــد البلــويش  -خبــر يف اللجنــة الوطنيــة القطريــة للرتبيــة
والثقافــة والعلــوم  ،والدكتــورة ميامــن الطــايئ مــن جامعــة قطــر ،والســيدة ســارة الحســيني مــن وزارة املواصــات واالتصــاالت يف قطــر ،والســيد
محمــد نوفــل مديــر عــام الوكالــة الوطنيــة للســامة املعلوماتيــة مــن الجمهوريــة التونســية ،والســيد منهــد الناعبــي عضــو الربنامــج الوطنــي
للــذكاء االصطناعــي مــن ســلطنة ُعــان الشــقيقة ،والســيدة الدانــة املهنــدي مــن مركــز التكنولوجيــا املســاعدة «مــدى».
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وأكــدت الدكتــورة  /حمــدة الســليطي -األميــن العــام للجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم علــى ثالثــة محــاور تتعلــق
بموضــوع الحلقــة أولهــا الــدور الــذي تلعبــه تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي األبعــاد الثالثــة للتنميــة المســتدامة ،االقتصــادي،
ً
واالجتماعي والبيئي ،مشيرة إلى أنه بإمكان تكنولوجيا المعلومات اإلسراع بالتحول الرقمي في االقتصاد على أساس المعرفة ،وبدافع
الســلع والخدمــات الجديــدة.
البعــد االجتماعــي للتنميــة حيــث تعمــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت علــى اختصــار الكثيــر مــن مناصــب الشــغل والموظفيــن،
وبالتالــي الحــد مــن املخاطــر المهنيــة والحــوادث ،وتســمح لكافــة المواطنيــن للوصــول إلــى المعلومــات والحصــول علــى خدماتهــم بشــكل
أســرع وتكلفــة أقــل ،مــع تقليــل اســتهالك الطاقــة المتعلقــة بتنقالتهــم».
والبعد البيئي للتنمية؛ حيث تعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعد أداة استشعار عن بعد لرصد الكوارث الطبيعية والتوقعات
المناخيــة وموجــات المــد والجــزر فــي املحيطــات والبحــار ،وتحســين االتصــاالت للمســاعدة فــي التعامــل مــع الكــوارث الطبيعيــة علــى نحــو
أكثر فاعلية.
وفيمــا يتعلــق باملحــور الثانــي؛ أشــارت إلــى أهميــة توفيــر البيئــة اآلمنــة ألبنائنــا مــن األطفــال والشــباب علــى مواقــع الشــبكة العنكبوتيــة
وحمايتهــم مــن الهجمــات الســيبرانية وتطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم الفنيــة فــي التعامــل مــع الفضائيــات المماثلــة ،وتأهيلهــم وإعدادهــم
للتصــدي للتهديــدات الســيبرانية المســتقبلية.
واختتمــت الدكتــورة حمــدة الســليطي حديثهــا عــن املحــور الثالــث والــذي يتعلــق ببلدنــا قطــر ،حيــث أكــدت وعــي الدولــة منــذ وقــت
بعيد بأهمية مواكبة التطور العالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتباره أحد محركات النمو االقتصادي والتنمية
المســتدامة ،وحــرص الدولــة االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والوصــول إليهــا ،مــع المســتوى العالــي
والقــدرة والمهــارة فــي االســتخدام علــى نحــو ّ
فعــال مــن قبــل األفـراد والحكومــات.
وأكــدت الدكتــورة آنــا بولينــي -مديــرة مكتــب اليونســكو لــدول الخليــج واليمــن أهميــة زيــادة الوعــي بالتقنيــات الجديــدة التــي حدثــت ومــا
زالــت تحــدث فــي تطويــر وتغييــر مــا يمكــن أن يحــدث مــن خــال مجتمعاتنــا واقتصادنــا ســواء علــى الصعيــد املحلــي أو العالمــي».
وأضافت آنا بوليني « :أن التقنيات الرقمية احتلت مكانة هامة في حياتنا اليومية ،ســواء من خالل أجهزة الحواســيب الخاصة بنا أو
مــن خــال األجهــزة اللوحيــة املحمولــة أو الهواتــف الذكيــة أو أجهــزة تطويــر الــذكاء االصطناعــي والخوارزميــات المعقــدة.
وبدورهــا ،شــاركت الدكتــورة ميامــن الطائــي مــن جامعــة قطــر بعــرض تقديمــي عــن التطــور التكنولوجــي وأهــداف التنميــة المســتدامة،
وأشــارت إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر وأكــدت علــى أهميــة تعــاون الــدول العظمــى مــع الــدول ُ
الصغــرى وتعــاون جميــع
المؤسســات مــن أجــل تحقيــق األهــداف ألجــل حيــاة طيبــة وكريمــة.
ً
ً
وقدمت السيدة سارة الحسيني من وزارة المواصالت واالتصاالت عرضا تقديميا بعنوان« :مساهمة برنامج قطر الذكية (تسمو)
فــي الــذكاء االصطناعــي» ،وتحدثــت عــن البرنامــج الــذي يهــدف إلــى المســاهمة فــي تحســين مســتوى المعيشــة للمواطنيــن والمســاهمة فــي
تحقيــق التنــوع االقتصــادي مــن خــال التكنولوجيــا واالبتــكار – ابتــداء بخمســة قطاعــات أساســية تعتبــر مــن أولويــات البرنامــج وهــي:
المواصــات ،والخدمــات اللوجســتية ،والبيئــة ،والرعايــة الصحيــة ،والرياضــة.
وشــارك الســيد محمــد نوفــل مديــر عــام الوكالــة الوطنيــة للســامة المعلوماتيــة مــن الجمهوريــة التونســية بعــرض تقديمــي بعنــوان:
«األمــن والدفــاع الســيبراني :األبعــاد والتحديــات» ،وتحــدث عــن نوعيــة املخاطــر التــي قــد تهــدد مجــاالت الدولــة واألعمــال ،كمــا تطــرق عن
مراحــل تطــور التكنولوجيــا ،والثــورات الصناعيــة.
وساهم السيد مهند بن ناصر الناعبي من وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات سلطنة عمان بمشاركة عرض تقديمي تحت
عنوان « :الفرص المستقبلية لتطبيقات الذكاء االصطناعي في سلطنة ٌعمان « ،وأشار من خالله إلى أهمية الذكاء االصطناعي وقام
بنقــل قصــص تجــارب وتطبيقــات محلية ناجحة.
وفي ختام الحلقة النقاشية ،قدمت الدكتورة حمدة السليطي األمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم شكرها
وتقديرها لجميع المشــاركين لمشــاركتهم المميزة من خالل الحلقة النقاشــية االفتراضية رفيعة المســتوى ،وأعربت عن أملها أن يتم
ُ
اللقــاء بهــم فــي حلقــات ولقــاءات هادفة أخرى.
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اللجنة الوطنية في عيون الصحافة المحلية
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الجهات المشاركة في برامج اللجنة

