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يف �إطار تنفيذ تو�صيات �أمانة الأمم املتحدة لتحالف احل�ضارات ،التي �أكدت على �رضورة
قيام خمتلف الدول بو�ضع خطط وطنية خا�صة بتحالف احل�ضارات ،قامت اللجنة القطرية
لتحالف احل�ضارات بو�ضع خطة دولة قطر ( )2016-2014والتي �أقرها جمل�س الوزراء
املوقر يف اجتماعه العادي رقم ( )8لعام  ،2014كخطة ت�سرت�شد بها الوزارات والأجهزة
احلكومية وغري احلكومية عند و�ضع براجمها و�أن�شطتها الهادفة �إىل حتقيق التفاهم بني
الأمم وال�شعوب و�إقامة عالقات را�سخة بينها ،و�إزالة �أ�سباب الفرقة و�سوء الفهم� ،سعي ًا
لبلوغ الهدف الإن�ساين يف التعاي�ش وقبول الآخر واحرتام ال�شعوب والثقافات املختلفة.
وبهدف متابعة مدى حتقيق �أهداف اخلطة يف جماالتها الأربعة“ ،التعليم ،ال�شباب ،العمالة
الوافدة ،والإعالم” ،ي�أتي التقرير الثاين الذي �أعدته اللجنة القطرية لتحالف احل�ضارات
الذي ي�ستعر�ض ما قامت به اجلهات احلكومية وغري احلكومية خالل العام  ،2015ب�ش�أن
و�ضع �آليات التنفيذ اخلا�صة باخلطة مو�ضع التطبيق ،كل ح�سب الهدف والآليات التنفيذية
اخلا�صة به.
وجدير بالذكر ،ف�إن العام الثاين لتنفيذ خطة دولة قطر لتحالف احل�ضارات ،2016-2014
قد �شهد جهود متميزة من �أهمها �إطالق جائزة ال�شيخ حمد للرتجمة والتفاهم الدويل،
وا�ستحداث كر�سي حتالف احل�ضارات يف كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة
قطر بالتعاون مع املنظمة الإ�سالمية للرتبية والثقافة والعلوم “�إ�سي�سكو”� ،إ�ضافة �إىل تبني
مقرتح دولة قطر ب�ش�أن جائزة جامعة الدول العربية يف جمال حتالف احل�ضارات.
وي�أتي تقرير هذا العام ب�أربعة ف�صول .ي�ستعر�ض الف�صل الأول منه ما قامت به الوزارات
وامل�ؤ�س�سات العامة واملنظمات غري احلكومية املعنية من �أن�شطة وبرامج يف جمال التعليم،
ت�ستهدف �إدخال مو�ضوع حتالف احل�ضارات �ضمن املقررات اجلامعية واملناهج الدرا�سية
ملراحل التعليم كافة ،ون�رش ثقافة احلوار والت�سامح والدميقراطية بني �صفوف الدار�سني يف
املراحل التعليمية كافة� ،إ�ضافة �إىل بيان جهود امل�ؤ�س�سات يف تطوير الوعي الإعالمي للن�شء
بهدف مناه�ضة الت�صورات اخلاطئة و�سوء الفهم والكراهية ،من خالل تبني برامج حمو
الأمية الإعالمية.
�أما الف�صل الثاين ،فيخت�ص مبو�ضوع ال�شباب .وي�ستهدف بيان جهود امل�ؤ�س�سات القطرية
املعنية بال�شباب يف ن�رش ثقافة املناظرات بني �صفوفه ،من �أجل تنمية ثقافة احلوار وثقافة
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االختالف مع الآخر وتقبل الر�أي الآخر� ،إ�ضافة �إىل بيان مدى انخراط ال�شباب القطري يف
حركة ال�شباب العاملية من �أجل التحالف ،التي �أن�شئت ب�أذربيجان عام  .2011وكذلك فيما
يتعلق بعقد �أ�سبوع ثقايف يجمع �شباب العامل لتبادل احلوار والتعرف على الثقافات املختلفة.
ويركز الف�صل الثالث املتعلق مبجال العمالة الوافدة ،على تو�ضيح جهود اجلهات القطرية
يف التطبيق الفعال للت�رشيعات املتعلقة بحقوق العاملني ،و�إلزام �أ�صحاب العمل بالتقيد
بالقوانني والأنظمة التي ت�ضمن تلك احلقوق ،وتوفري �سبل وو�سائل �سالمة العاملني،
�إ�ضافة �إىل بيان ما قامت به امل�ؤ�س�سات املعنية بالدولة لتعزيز معرفة الوافدين من اجلن�سيات
املختلفة بالثقافة العربية الإ�سالمية ،وبالعادات والتقاليد القطرية.
�أما الف�صل الرابع والأخري من التقرير ،فريكز على الإعالم .ويبني ما قامت به امل�ؤ�س�سات
الإعالمية بالدولة من �أن�شطة وبرامج لدعم �إنتاج ون�رش املواد الإعالمية التي ت�ساعد على تعزيز
التفاهم بني الثقافات ،وكذلك تعزيز معرفة الإعالمني بالق�ضايا امللحة ،وال�سيما الق�ضايا
العربية والإ�سالمية ،وتعزيز قدرتهم على تزويد عامة النا�س مبعلومات دقيقة وب�صورة
متوازنة .ويو�ضح هذا الف�صل �أي�ض ًا ما قامت به امل�ؤ�س�سات الإعالمية والأكادميية من جهود
لإنتاج مواد وو�سائط �إعالمية تهدف �إىل حت�سني مواقف كافة الأفراد من خمتلف الثقافات.
ويف اخلتام ،ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر ملمثلي اجلهات احلكومية وغري احلكومية
على تعاونهم يف توفري املعلومات الدقيقة عن الأن�شطة التي قامت بها تلك اجلهات ،لتحقيق
�أهداف خطة دولة قطر لتحالف احل�ضارات ( .)2016-2014وكذلك �أ�شكر �أمانة �رس اللجنة
القطرية لتحالف احل�ضارات على متابعتهم امل�ستمرة وحر�صهم على �أن يعك�س هذا التقرير
اجلهود املتميزة لدولة قطر يف جمال حتالف احل�ضارات.
حممد بن عبدالرمحن آل ثاني

رئيس اللجنة القطرية لتحالف احلضارات
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الفصل األول :في مجال التعليم

الهدف األول� :إدخال مو�ضوع حتالف احل�ضارات �ضمن املقررات اجلامعية التي يدر�سها
طلبة اجلامعات ،وت�ضمني �أ�س�س ومفاهيم حتالف احل�ضارات يف املناهج الدرا�سية للتعليم
االبتدائي والإعدادي والثانوي.
 .1جامعة قطر
المقررات ذات الصلة بموضوع تحالف الحضارات:

•مقررات الرتجمة يف ق�سم الأدب الإجنليزي والل�سانيات.
•مقررات اخلدمة االجتماعية والتنوع الثقايف وحقوق الإن�سان يف ق�سم العلوم االجتماعية
بكلية الآداب والعلوم.
•مقرر و�سائل االت�صال واملجتمع ،ومقرر االت�صال العوملي يف ق�سم الإعالم بكلية الآداب
والعلوم.
•مقرر تاريخ القانون يف كلية القانون.
•مقررات املدخل �إىل الفل�سفة ،الثقافة الإ�سالمية ،التيارات الفكرية املعا�رصة �أديان العامل
املقارن ،تاريخ الأديان.
•مقرتح كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية طرح ماج�ستري يف الأديان وحوار احل�ضارات.
 .2جامعة حمد بن خليفة
المقررات ذات الصلة بموضوع تحالف الحضارات:

•تقدم كلية الدرا�سات الإ�سالمية مقررات درا�سية �ضمن برنامج ماج�ستري مقارنة الأديان
مقررات اختيارية منها :حوار الأديان ،حوار احل�ضارات ،التعددية الدينية والثقافية
والعوملة ،وعالقة الإ�سالم بالأديان واحل�ضارات الأخرى ،ومنها �أي�ض ًا مقررات �إجبارية،
يدر�س فيها الطالب الديانات :اليهودية ،امل�سيحية ،الهندو�سية ،البوذية ،ديانات ال�صني
واليابان ،والكتب املقد�سة يف الأديان ،والعالقات بني الأديان ووجوه الت�شابه واالختالف
بينها ،ووجوه الت�أثر والت�أثري املتبادل.
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•مت مناق�شة ر�سائل ماج�ستري يف حوار الأديان واحل�ضارات يف برنامج مقارنة الأديان
متثلت بالآتي:
 -منهج ال�شيخ عبداهلل بن زيد يف احلوار مع �أهل الأديان. -التعددية الدينية يف القر�آن الكرمي. �-صورة مرمي عليها ال�سالم يف العهد اجلديد والقر�آن الكرمي. -التعددية الدينية عند ابن حزم الأندل�سي. -حقوق الإن�سان يف الديانات التوحيدية. -النظم االجتماعية والأخالقية يف التوراة والقر�آن. .3جامعة جورج تاون  -قطر

•تقدم اجلامعة مقرر الثقافة وال�سيا�سة الذي يهدف �إىل تزويد الطلبة بفهم وا�ضح للعالقة
بني كل من الثقافة واملعرفة� ،إ�ضافة �إىل تزويدهم ب�أطر نظرية ومهارات حتليلية لتعزيز
الت�سامح بني الثقافات والعدالة االجتماعية والقيادة الأخالقية.
 .4وزارة التعليم والتعليم العالي
المقررات ذات الصلة بموضوع تحالف الحضارات:

•ت�ضمني مو�ضوع حتالف احل�ضارات يف معايري مناهج الرتبية الإ�سالمية يف خمتلف
مراحل الدرا�سة االبتدائية والإعدادية والثانوية.
•ت�ضمني در�س حتالف احل�ضارات وحوار الأديان ودور دولة قطر يف هذا املجال يف مادة
العلوم االجتماعية التي تدر�س يف ال�صف الأول ثانوي.
•ت�ضمني مو�ضوع �أهمية احلوار يف حمور الكتابة يف مادة اللغة العربية املقررة يف ال�صف
التا�سع ،ومو�ضوع احل�ضارة الغربية بني الرف�ض والقبول يف ال�صف الثامن� ،إ�ضافة �إىل
ت�ضمني حمور القراءة يف ال�صف احلادي ع�رش مو�ضوع عن العوملة ويف ال�صف الثاين
ع�رش مو�ضوعني الأول بعنوان “وجادلهم بالتي �أح�سن” والثاين عن مركز قطر الثقايف
الإ�سالمي و�أدواره.
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•ت�ضمني مادة اللغة الإجنليزية يف مراحل التعليم املختلفة الكثري من الن�صو�ص واملو�ضوعات
التي تتناول ثقافات ال�شعوب والعادات والق�ص�ص املنا�سبة ،والأزياء ال�شعبية والأكالت
ال�شعبية يف خمتلف دول العامل� ،إ�ضافة �إىل التعريف بال�شخ�صيات التاريخية القيادية منها
�أو العاملية والفنية يف الأزمنة املختلفة ،وكذلك املنا�سبات الدينية وال�شعبية واملهرجانات
الريا�ضية واالجتماعية وطريقة احلياة ونحوها مما يعزز التعرف على مقومات ثقافة تلك
ال�شعوب و�سرب تاريخها.
•تهدف حماور مادة الفنون الب�رصية �إىل �إبراز التنوع الثقايف من خالل حتديد الأعمال
الفنية لثقافات خمتلفة و�إثراء معلومات الطالب وتعريفهم بالفنون العاملية وت�سليط
ال�ضوء فيها على �أوجه ال�شبه واالختالف بني خ�صائ�ص الفني ال�شعبي والفن الإ�سالمي
يف الثقافة الواحدة.
 .5وزارة األوقاف والشؤون االسالمية
المقررات ذات الصلة بموضوع تحالف الحضارات:

•مقررات العلوم االجتماعية ،والرتبية الإ�سالمية باملعهد الديني.
الهدف الثاني :تطوير الوعي الإعالمي للن�شء بهدف مناه�ضة الت�صورات اخلاطئة و�سوء
الفهم والكراهية من خالل تبني برامج حمو الأمية الإعالمية.
 .1مركز عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي اإلسالمي

•القيام بتن�سيق عدد كبري من الزيارات املتنوعة ومن عدة جن�سيات ،مبا يف ذلك طلبة
اجلامعات (فرجينيا� ،IOU ،ستاندن قطر) املدار�س احلكومية واخلا�صة والدولية،
واملعهد الديني ،والعائالت الغربية ،بهدف التعرف على احل�ضارة الإ�سالمية والرتاث
القطري والعادات والتقاليد ومالمح الهوية املحلية (مت تنظيم  20زيارة ،وح�ضور 880
م�شارك من اجلن�سني مبختلف املراحل العمرية).
•التن�سيق مع اجلهات املختلفة داخل الدولة لتنفيذ دورات يف تعليم اللغة العربية ،لتمكني
�أ�صحاب الثقافات املختلفة من فهم طبيعة املجتمع و�رسعة االندماج فيه والتعاي�ش معه
(بلغ عدد الدورات  124دورة ملختلف امل�ستويات من كال اجلن�سني مبختلف الفئات
العمرية ،وبح�ضور  2527م�شارك).
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 .2المؤسسة القطرية لإلعالم

•�سعى الربنامج احلواري “ق�ضايا �ساخنة” على �أثري �إذاعة قطر يف حلقة �شهر �سبتمرب
� 2015إىل ت�صحيح مفاهيم الغرب اخلاطئة مع الإ�سالم وحماولة البع�ض ربط الإ�سالم
بالإرهاب .وهو الأمر الذي ي�صب يف حمو الأمية الإعالمية من مثل هذه الأفكار.
•ناق�ش برنامج ق�ضايا �ساخنة يف حلقة نوفمرب لعام � 2015أبعاد الطائفية الرقمية يف خ�ضم
ثورة املعلومات التي غريت معامل هذا العامل ،ال�سيما يف ظل �أجوا�ؤها امل�شحونة بالكراهية
والعن�رصية والطائفية وما مدى ت�أثريها على العاملني العربي والإ�سالمي.
الهدف الثالث� :إن�شاء كرا�سي جامعية وجوائز متخ�ص�صة لتعزيز مبادئ حوار احل�ضارات
وتر�سيخ قيم العدالة وال�سالم.
 .1جامعة قطر

•�إن�شاء كر�سي لتحالف احل�ضارات يف كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية ،بجامعة قطر
بالتعاون مع املنظمة الإ�سالمية للرتبية والثقافة والعلوم “�إ�سي�سكو”.
 .2اللجنة القطرية لتحالف الحضارات

•ا�ستحداث جائزة جامعة الدول العربية يف جمال حتالف احل�ضارات ،متنح للم�ؤ�س�سات
ومراكز البحوث واملنظمات املعنية بتحالف احل�ضارات وامل�س�ؤولون واملفكرون العرب
الذين لديهم �إ�سهامات متميزة يف مو�ضوعات حتالف احل�ضارات املختلفة.
الهدف الرابع :ن�شر ثقافة احلوار والت�سامح وال�سالم والدميقراطية يف �صفوف الدار�سني
مبختلف املراحل التعليمية.
 .1جامعة قطر

•تنظم كلية الآداب والعلوم ور�ش عمل وحلقات حوارية ينتدب �إليها طالب و�أ�ساتذة
ينتمون �إىل جن�سيات وح�ضارات خمتلفة ،تدور مو�ضوعاتها يف فلك حتالف احل�ضارات
وحوارها ون�ش�أتها ،منها فعالية الإ�شكاليات اجلديدة للمثقف العربي ،م�ؤمتر �سنوي يف
جمال الأدب الإجنليزي والل�سانيات.
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•قامت كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية بتنظيم م�ؤمتر التقنني املدين يف عقده الأول
مب�شاركة �أ�ساتذة من فرن�سا والواليات املتحدة وتون�س وم�رص والعراق وفل�سطني.
•تخ�ص�ص كلية الآداب والعلوم من خالل �أق�سامها م�سابقات علمية للطلبة والباحثني يف
كتابة مقاالت ق�صرية عن مو�ضوعات ذات �صلة بق�ضية حتالف احل�ضارات ،وكيفية
توظيف العالقات الثقافية يف تخفيف ال�رصاعات والتوترات ال�سيا�سية والدينية التي
ي�شهدها العامل اليوم.
 .2جامعة حمد بن خليفة

•تنظيم م�سابقة يف احلوار واالعتدال الديني لطالب املرحلة الثانوية حول مو�ضوع و�سطية
الإ�سالم بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العايل.
•�إعداد برنامج �شباب الو�سطية بالتعاون مع ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية يف �أكادميية قطر.
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الفصل الثاني :في مجال الشباب

الهدف األول :االنخراط يف حركة ال�شباب العاملية من �أجل التحالف التي �أن�شئت يف باكو
بجمهورية �أذربيجان عام .2011
 .1وزارة الشباب والرياضة

•امل�شاركة يف العديد من املحافل الإقليمية والدولية املعنية بتعزيز دور ال�شباب يف حتالف
احل�ضارات.
 .2اللجنة القطرية لتحالف الحضارات

•ا�ست�ضافة وفد برنامج زمالة حتالف احل�ضارات خالل الفرتة � 10-7أكتوبر  2015والذي
�ضم ( )13من القيادات ال�شبابية من قارتي �أوروبا و�أمريكا بهدف تعميق الفهم املتبادل
لل�شباب يف العاملني الغربي والإ�سالمي ،من خالل �إعطاء الفر�صة لهم لزيادة وعيهم
باالختالفات الثقافية وال�سيا�سية والدينية واالجتماعية.
الهدف الثاني :ن�شر ثقافة املناظرات يف �صفوف ال�شباب من �أجل تنمية ثقافة احلوار
وثقافة االختالف مع الآخر وتقبل الر�أي الآخر.
 .1مركز مناظرات قطر

•تنظيم وا�ست�ضافة البطولة الدولية الثالثة ملناظرات اجلامعات باللغة العربية خالل الفرتة
� 29-26أبريل � ،2015شارك فيها ( )67فريق ًا ميثلون ( )63جامعة من ( )33دولة منها
( )19دولة عربية مثلتها ( )46جامعة ،و( )14دولة �أجنبية ،هي (ا�سرتاليا ،بريطانيا،
فرن�سا ،بولندا� ،أملانيا ،الواليات املتحدة ،تركيا ،كازاخ�ستان ،الهند ،باك�ستان ،بروناي،
ماليزيا ،كوريا اجلنوبية وال�صني) مثلتها ( )21جامعة.
•امل�شاركة يف بطولة العامل ملناظرات املدار�س باللغة الإجنليزية التي عقدت يف �سنغافورة
خالل الفرتة  26يوليو � 6 -أغ�سط�س  ،2015مب�شاركة ( )53دولة منها  5دول عربية.
•تنظيم الدوري الأول املحلي ملناظرات املدار�س الثانوية باللغة العربية للبنني يف (� )31أكتوبر
 2015والدوري الثاين يف  5دي�سمرب  2015ومب�شاركة ( )42فريق ًا ميثلون ( )23مدر�سة.
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•تنظيم الدوري الأول املحلي ملناظرات املدار�س الثانوية باللغة العربية للبنات يف ()7
نوفمرب  2015والدوري الثاين يف  12دي�سمرب  2015ومب�شاركة ( )37فريق ًا ميثلون ()16
مدر�سة.
•تنظيم الدوري الأول املحلي ملناظرات املدار�س الثانوية باللغة الإجنليزية للبنني يف
نوفمرب  2015مب�شاركة ( )48فريق ميثلون ( )26مدر�سة .والدور الأول املحلي ملناظرات
املدار�س الثانوية باللغة الإجنليزية للبنات يف � 31أكتوبر  2015مب�شاطرة ( )42فريق من
( )26مدر�سة.
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•تنظيم الدوري الأول ملناظرات اجلامعات باللغة العربية يف جامعة قطر يف  14نوفمرب
 2015مب�شاركة ( )28فريق من �أربعة جامعات حملية.
•تنظيم الدوري الأول ملناظرات اجلامعات باللغة الإجنليزية يف جامعة طب وايل كورنيل يف
� 10أكتوبر  ،2015مب�شاركة ( )6جامعات ،والدوري الثاين يف جامعة كارجني ميلون يف
 14نوفمرب ،مب�شاركة ( )10جامعات حملية.
•تنظيم ور�ش عمل تدريبية لتدريب املدربني اجلدد امل�شاركني لأول مرة خالل الفرتة 26-22

نوفمرب  2015مب�شاركة ( )30متدرب من ( )11دولة عربية و( )16دولة �أجنبية.

 .2مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا

•عقد م�ؤمتر ال�شباب ال�سنوي ال�ساد�س بعنوان “التمكني” ،بح�ضور (� )450شاب و�شابة
ترتاوح �أعمارهم بني (� )25-16سنة ،بهدف �إعدادهم للقيام بدور فاعل يف بناء جمتمعاتهم
ومناق�شة الق�ضايا العاملية ،وركز م�ؤمتر العام  2015على املواطنة العاملية ،ومهارات
القيادة ،وتقدمي اخلدمة.
الهدف الثالث :عقد �أ�سبوع ثقايف يجمع �شباب العامل لتبادل احلوار والتعرف على الثقافات
املختلفة.
 .1مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

•م�ؤمتر منوذج الأمم املتحدة الذي تنظمه �أكادميية قطر -الدوحة الذي يجمع ال�شباب
من جميع �أنحاء العامل على �أر�ض قطر للم�شاركة يف منوذج افرتا�ضي للأمم املتحدة،
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حيث يتيح لهم الفر�صة الكت�ساب مهارات التفاو�ض والتناظر� ،إيجاد احللول للق�ضايا
املختلفة التي تواجه العامل وممار�سة مهارات دبلوما�سية يف �إطار التفاهم واالحرتام
لكافة الثقافات واحل�ضارات وتقبل الآخر وقد �شارك يف امل�ؤمتر الذي نظم عام  2015نحو
( )1364طالب وطالبة من خمتلف دول العامل.
 .2مركز عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي اإلسالمي

•تنظيم الأ�سبوع الثقايف للجاليات امل�سلمة غري العربية يف �صاالت الأندية واملدار�س
ومب�شاركة (� )400شخ�ص.
 .3اللجنة القطرية لتحالف الحضارات

•تنظيم ور�شة لل�شباب العربي امل�شارك يف م�ؤمتر متكني ال�شباب عام  2015لتعريفهم
مبفاهيم و�أ�س�س حوار احل�ضارات ودور دولة قطر يف تعزيز حتالف احل�ضارات.
•تنظيم حما�رضات ثقافية بالتعاون مع جمعية بيوت ال�شباب القطرية بق�صد تنمية ثقافة
احلوار بني ال�شباب املتواجد يف قطر من خمتلف اجلن�سيات.
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الفصل الثالث :في مجال العمالة الوافدة

الهدف األول :العمل على التطبيق الفعال للت�شريعات املتعلقة بحقوق العاملني و�إلزام
�أ�صحاب العمل بالتقيد بالقوانني والأنظمة التي ت�ضمن تلك احلقوق ،وتوفري �سبل وو�سائل
�سالمة العاملني.
 .1وزارة الداخلية

•ا�ستحداث �إدارة ال�رشطة املجتمعية التي تهدف �إىل خلق ال�رشاكة العادلة التي ال ت�ستثني
�أحد ًا ال ب�سبب عرق �أو دين �أو �أي �سبب كان ،وتعمل الإدارة على �إزالة كل املعوقات مبا
فيها احل�ضارية والتحديات املختلفة .ومن �أهم الأعمال التي تقوم بها ما يلي:
 -حما�رضات توعوية وتعريفية بالقوانني والعادات والتقاليد مبواقع العمل وال�سكن. �-إ�رشاك اجلاليات املختلفة يف االحتفاالت والأعياد واملنا�سبات املختلفة يف الدولة. -حل بع�ض اخلالفات واال�رضابات العمالية بطرق ودية. -م�شاركة اجلاليات والعمال منا�سباتهم ،وامل�شاركة يف تقدمي الدعم واملبادرات الإن�سانية. -زيارة م�صابي احلوادث و�إ�صابات العمل يف امل�ست�شفيات وتقدمي الدعم املعنوي واملادي. -تخ�صي�ص خط �ساخن للجاليات ال�ستقبال ال�شكاوى بلغات خمتلفة.•تعمل �إدارة حقوق الإن�سان يف وزارة الداخلية على متكني العمالة الوافدة من التظلم
واالن�صاف من عمل ق�سم ال�شكاوى ،الذي يتوىل تلقي وبحث معاجلة ال�شكاوى التي
تثار يف �إطار عالقات العمل ما بني �أ�صحاب العمل والعمال الوافدين على �أ�س�س العدل
واالن�صاف والقوانني املرعية ،والتو�صية لدى �سلطة القرار يف الوزارة ب�إيجاد احللول
الناجعة لها من خالل نقل الكفالة ب�شكل دائم �أو م�ؤقت� ،أو معاجلة بع�ض م�شكالتها
الإن�سانية �أو االجتماعية وغري ذلك.
وقد بلغ عدد االلتما�سات التي وردت �إىل الإدارة خالل الفرتة من بداية العام  2015وحتى
نهاية �سبتمرب (� )1089شكوى.
•التوا�صل مع اجلاليات العربية والآ�سيوية من خالل القيام ببع�ض الأن�شطة متثلت بالآتي:
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 -تنظيم فعالية احتفالية مبنا�سبة يوم العمال العاملي ،حيث مت خاللها االحتفاء بعدد منر�ؤ�ساء اجلاليات العربية والآ�سيوية.
 �-إلقاء حما�رضات توعوية يف جممع الأديان يف  16مايو  2015مت الت�أكيد فيها على كفالةالدولة حلق اجلميع يف حرية املعتقد وت�أمني احلماية الأمنية والقانونية لهم.
 -امل�شاركة يف احلفل اخلتامي للربامج الريا�ضية للمركز الثقايف مل�سلمي كريال مبنا�سبةاليوم الريا�ضي للدولة.
 -امل�شاركة باجلهود التوعوية �ضمن م�رشوع �إفطار و�إخاء الذي �أقيم بح�ضور ()7000�آالف �شخ�ص يف �أيام خمتلفة من �شهر رم�ضان للجاليات ال�رسيالنكية والنيبالية
والهندية والفلبينية.
 -دعوة اجلاليات حل�ضور الفعاليات اخلا�صة باحتفاالت الدولة بيوم ال�رشطة العربية،واليوم العاملي للدفاع املدين ،و�أ�سبوع املرور اخلليجي ،واليوم العاملي ملكافحة
املخدرات ،ومعر�ض وم�ؤمتر الدفاع املدين اخلام�س ،واليوم الوطني� ،إ�ضافة �إىل
عقد ندوة تعريفية مب�ؤمتر الأمم املتحدة الثالث ع�رش ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
لر�ؤ�ساء اجلاليات غري العربية وممثلي و�سائل الإعالم الأجنبية وم�س�ؤويل املدار�س.
 .2وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

•حتر�ص الوزارة على تطبيق �أحكام قانون العمل القطري والقرارات الوزارية املنفذة له،
وتقوم با�ستقبال كافة �شكاوى العمالة وت�سويتها ب�شكل ودي ،حيث وفرت جهاز ًا خا�ص ًا
لهذا الغر�ض مع مرتجمني متخ�ص�صني وموظفني مل�ساعدة العمالة.
•التطبيق ال�صارم لقوانني العمل يف الدولة ورفع م�ستوى معايري العمل ،لذلك مت تعزيز
�إدارة التفتي�ش العمل بعدد من املفت�شني بلغ يف نهاية عام  2015نحو ( 350مفت�ش ومفت�شة
عمل و�صحة و�سالمة مهنية).
• تقوم الوزارة من خالل ق�سم ال�سالمة وال�صحة املهنية بالت�أكد من قيام امل�ؤ�س�سات
واملن�ش�آت اخلا�صة باتخاذ االحتياطات والتدابري واال�شرتاطات الالزم توفرها يف مناطق
و�أماكن العمل ،حلماية العمال ،وامل�شتغلني فيها واملرتددين عليها ،من �أخطار العمل وفق ًا
لقانون العمل والقرارات املنفذة له.
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•تعمل الوزارة على �ضمان حقوق العمالة من خالل �أحكام قانون العمل القطري ،كما
تقوم بالت�صديق على عقود العمل ،بنا ًء على مطابقتها للعقود املرفقة لالتفاقيات الثنائية
املربمة مع الدول امل�صدرة للعمالة ،ل�ضمان حقوق وواجبات طريف التعاقد.
•البدء يف �أغ�سط�س  2015تطبيق نظام حماية الأجور ( )WPSللعمال اخلا�ضعني لقانون
العمل بالتعاون مع م�رصف قطر املركزي وهو عبارة نظام �إلكرتوين �شامل يعمل على
ر�صد وتوثيق عمليات �رصف �أجور العاملني يف املن�ش�آت اخلا�ضعة لقانون العمل رقم
( )14ل�سنة  ،2004وذلك ل�ضمان التزام �أ�صحاب العمل بدفع الأجور بانتظام ويف املواعيد
املحددة طبق ًا للقواعد وال�رشوط التي ن�ص عليها قانون العمل.
•�صدور القانون رقم ( )21ل�سنة  2015اخلا�ص بدخول وخروج الوافدين ،على �أن يبد�أ
العمل به بعد �سنة من �صدوره وذلك لإعطاء مهله �سنة لتعديل �أو�ضاع ال�رشكات من عقود
وما �إىل ذلك.
•درا�سة م�رشوع ا�سرتاتيجية العمل الالئق املطروح يف �إطار م�شاورات متبادلة ما بني
وزارة التنمية الإدارية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية ومنظمة العمل الدولية.
 .3اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

•مراجعة مذكرة التفاهم التي مت توقيعها مع وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
بخ�صو�ص ا�شرتاك اللجنة يف برنامج التوا�صل الأف�ضل بق�صد متكني العمالة الوافدة
يف قطر من الو�صول �إىل منتجات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف مواقع �سكن
تلك العمالة.
•مراجعة مذكرة التفاهم التي مت توقيعها بني اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان بدولة قطر
واللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف النيبال والتي �شملت جماالت التعاون بينهما لدعم
حقوق العمالة النيبالية يف دولة قطر وبناء القدرات التنظيمية للم�ؤ�س�سات التي تعمل يف
جمال الدفاع عن حقوق العمال.
• القيام بعدد الزيارات لبع�ض ال�رشكات ول�سكن العمال بها ،وقد بلغ عدد تلك الزيارات
( )8زيارات.
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•توقيع مذكرة املبادئ التوجيهية اخلا�صة بعمل مكتب اجلالية مع ممثلي مكتب اجلالية
الفلبينية باللجنة.
•افتتاح مكاتب اجلاليات مبقر اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان ب�إ�رشاف �إدارة ال�ش�ؤون
القانونية عليها.
•اال�شرتاك مع وزارة التنمية الإدارية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف تنظيم دورة
تدريبية ملوظفي التفتي�ش العاملي بالوزارة حول الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع الآليات
الدولية حلماية حقوق الإن�سان ،خالل الفرتة  26-24مايو .2015
الهدف الثاني :التو�سع يف الأن�شطة الهادفة �إىل التعريف بالثقافات املختلفة وتعزيز
التوا�صل والتمازج بني الثقافات.
 .1وزارة الثقافة والرياضة

•�إقامة ور�ش للرتجمة مع خرباء من اجلمهورية الرتكية للتدريب على الرتجمة من اللغة
الرتكية �إىل اللغة العربية ،ومن اللغة العربية �إىل اللغة الرتكية.
•تنظيم معر�ض �إبداعات الور�ش الفنية يف �سبتمرب  ،2015مب�شاركة من متخ�ص�صني من
جن�سيات خمتلفة من دول العامل.
•تنظيم معر�ض قطر/تركيا يف �أنقرة بعنوان ع�رشة يف ع�رشة يف يونيو  2015و�آخر يف
ا�سطنبول يف �أكتوبر .2015
•تنظيم معر�ض الفن القطري املعا�رص يف باري�س يونيو .2015
•تنظيم معر�ض وور�شة ملتقى الدوحة للحروف العربية يف دي�سمرب  2015مب�شاركة دولية
وا�سعة وذلك مبنا�سبة �إعالن اليون�سكو اليوم العاملي للثقافة واللغة العربية.
•تنظيم معر�ض الدوحة الدويل للكتاب اخلام�س والع�رشين يف دي�سمرب عام  ،2015ومب�شاركة
وا�سعة من دور الن�رش العربية والأجنبية ،حيث كانت اجلمهورية الرتكية �ضيف �رشف
املعر�ض ،و�صاحب املعر�ض �إقامة حما�رضات و�أم�سيات ثقافية �شارك فيها كتاب و�أدباء
ومثقفون من خمتلف دول العامل.
•�إقامة املهرجانات الرتاثية للجاليات املقيمة يف قطر يف يوم الرتاث الإن�ساين.
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 .2مؤسسة الحي الثقافي “كتارا”

•�إقامة فعاليات ثقافية ومو�سيقية �شاركت فيها فرق فنية من جميع دول العامل ،ومن
البعثات الدبلوما�سية املعتمدة يف الدولة على �سبيل املثال (�سفارات الهند ،الفلبني،
�أملانيا ،تركيا).
•�إقامة املعار�ض الفنية ،كمعر�ض النحت الأملاين ،معر�ض قطر وتركيا ،املعر�ض
ال�سوي�رسي ،معر�ض الهند بعيون قطرية ،معر�ض اخلليج ح�ضارة وتاريخ “الن�سخة
اخلام�سة” ،معر�ض مواهب من قطر واخلارج ،معر�ض جماليات الآثار امل�رصية ،معر�ض
عامل و�إجناز ،معر�ض الكتاب التفاعلي ،املعر�ض اخلليجي للطوابع.
•تنظيم نا�شيونال فوتوغرايف لعام .2015
•تنظيم ور�ش للت�صوير ال�ضوئي املحلي والعاملي على مدار العام.
 .3جامعة حمد بن خليفة

•يقوم مركز ال�شيخ حممد بن حمد �آل ثاين لإ�سهامات امل�سلمني يف احل�ضارة بالتعريف
باحل�ضارة الإ�سالمية ومنجزاتها وترجمة �أمهات �أعمال الرتاث الإ�سالمي �إىل اللغة
الإجنليزية واللغات العاملية من �أجل حتقيق التفاعل الثقايف والتوا�صل بني احل�ضارة
الإ�سالمية واحل�ضارات الأخرى.
•عقد مركز الو�سطية دورة تدريبية بعنوان حوار الأديان وفقه الأقليات لوفد الوقف
الإ�سالمي ال�سويدي للحوار والتوا�صل ،وا�شتملت الدورة على حما�رضات يف فقه املواطنة
والأقليات ومعامل الفكر الو�سطي وجهود دولة قطر يف حوار الأديان ،والتوظيف املنهجي
للو�سطية يف الدرا�سات الإ�سالمية.
•يقوم معهد درا�سات الرتجمة برتجمة خطب �صالة اجلمعة �إىل اللغة الإجنليزية وبثها
عرب راديو م�ؤ�س�سة قطر ،وذلك مل�ساعدة امل�سلمني وغري امل�سلمني على فهم القيم الدينية
للإ�سالم .كما يقوم املعهد بتقدمي خدمات ترجمة جمانية لفائدة �شبكة “كيف تعمل
الن�ساء” من �أجل �إي�صال �صورة املر�أة القطرية �إىل العامل.
•يقوم معهد درا�سات الرتجمة بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والأن�شطة ،كال�سنة
ال�صينية اجلديدة� ،أ�سبوع التذوق ،وا�سبوع الفرنكوفونية والأفالم الإ�سبانية ،غريها
15
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وبهذه الطريقة يتعرف الطالب القادمني من ثقافات خمتلفة على ثقافة اللغة التي
يتعلمونها ويتبادوا التقاليد الثقافية مع زمالءهم يف الدرا�سة.
•تد�شني جائزة ال�شيخ حمد للرتجمة والتفاهم الدويل التي ان�شئت عام  2015بهدف
ت�أ�صيل ثقافة املعرفة واحلوار وتنمية التفاهم الدويل ،وت�شجيع عمليات املثاقفة
النا�ضجة بني اللغة العربية وبقية لغات العامل عرب فعاليات الرتجمة والتعريب،
كما ت�سعى �إىل مكاف�أة التميز وت�شجيع الإبداع وتكرمي املرتجمني وتقدير دورهم يف
متتني �أوا�رص ال�صداقة والتعاون بني �أمم و�شعوب العامل ،و�إ�شاعة التنوع والتعددية
واالنفتاح وتر�سيخ القيم ال�سامية .وقد فازت بها يف العام الأول لها ( )2015كل من
الدكتورة فريال غزول �أ�ستاذ اللغة الإجنليزية والأدب املقارن باجلامعة الأمريكية
بالقاهرة والدكتور جون فريليندن� ،أ�ستاذ البالغة والكتابة ال�سابق بنف�س اجلامعة.
 .4مركز الدوحة الدولي لحوار األديان

•تنظيم م�ؤمتر الدوحة الدويل حلوار الأديان بهدف تبادل اخلربات وطرح الق�ضايا
واملقا�صد امل�شرتكة للأديان عرب احلوار بهدف التعارف والتفاهم والتعاون البناء بني
�أتباع الأديان املختلفة.
•تنظيم لقاءات حوارية تفاعلية مب�شاركة القيادات الدينية وممثلي اجلاليات املقيمة يف
قطر ،ملناق�شة الق�ضايا امل�شرتكة بني تلك اجلاليات لتعزيز بيئة التعاي�ش والتعاون الأمثل
مع املجتمع وم�ؤ�س�ساته.
•عقد دورات وور�ش يف مهارات التوا�صل مع الديانات والثقافات املختلفة بالتعاون مع
جهات يف الدولة متخ�ص�صة ذات ال�صلة.
•م�شاركة اجلاليات يف املنا�سبات الوطنية كاليوم الوطني ،اليوم الريا�ضي ،بالإ�ضافة �إىل
معر�ض الكتاب.
 .5جمعية قطر الخيرية

•قامت جمعية قطر اخلريية من خالل “مركز الأ�صدقاء الثقايف” بتنفيذ عدد من الفعاليات
الثقافية واالجتماعية والأدبية والفكرية للجاليات املقيمة بقطر ،مثل( :الرباحة) ،وهو
برنامج ثقايف ديني.
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•�إ�صدار كتيبات توعوية ذات �صلة مبو�ضوعات حتالف احل�ضارات ،وجملة غرا�س التي
تف�صل ب�شكل كامل كل اجلهود التي تقوم بها هذه امل�ؤ�س�سة يف داخل البالد وخارجها ،يف
البلدان التي ت�شملها �أعمال قطر اخلريية.
•تنظيم معر�ض ومهرجانات للجاليات عن طريق مركز الأ�صدقاء الثقايف.
•تقدمي حما�رضات دينية وثقافية وفكرية واجتماعية.
 .6مركز عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي اإلسالمي

•تنفيذ برنامج �سياحة امل�ساجد بواقع ( )26برناجم ًا� ،شارك فيه (� )1205شخ�ص من
اجلاليات الأوروبية والأمريكية وجن�سيات �أخرى ،ويهدف هذا الربنامج �إىل �إيجاد بيئة
حوار ونقا�ش يكون حمورها دار العبادة عند امل�سلمني “امل�سجد” ،حيث يتم االطالع
عن كثب على ما يحتويه امل�سجد وكيف كان للم�سجد دور تاريخي يف �إ�شعاع احل�ضارة
الإ�سالمية و�إثرائها.
•تنفيذ برنامج اليوم املفتوح الذي يهدف �إىل �إيجاد بيئة توا�صل وتعارف بني �أفراد
اجلاليات املختلفة ب�رصف النظر عن التنوع العرقي والطائفي والديني ،وقد نفذ هذا
الربنامج خالل العام  2015حوايل ( )204مرة مب�شاركة ( )7800رجل و( )16268امر�أة
من خمتلف اجلاليات املقيمة بقطر.
•تنفيذ برنامج التوا�صل الثقايف الذي يهدف �إىل �إيجاد بيئة حوار ونقا�ش بني �أفراد
اجلاليات املختلفة من خمتلف العرقيات والطوائف والديانات ،وقد �شارك يف الربنامج
الذي نفد ( )21مرة نحو ( )1055رجل وامر�أة.
الهدف الثالث :تعزيز معرفة الوافدين من خمتلف اجلن�سيات بالثقافة العربية الإ�سالمية
وبالعادات والتقاليد القطرية.
 .1وزارة الداخلية

•قيام الوزارة ب�إعداد مطبوعات خمتلفة لتوعية العمالة الوافدة بعادات وتقاليد وثقافة
املجتمع القطري� ،إ�ضافة �إىل عقد عدد من اللقاءات التعريفية والندوات الثقافية ملختلف
اجلاليات املقيمة يف الدولة.
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 .2وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

•تقوم الوزارة بتوزيع العديد من الكتيبات الدعوية واملطويات بعدة لغات ،بهدف ن�رش
الثقافة الإ�سالمية وقيم ومبادئ الإ�سالم ال�صحيح.
•توزيع دليل “العامل الوافد” على العمالة ،الذي يت�ضمن توجيهات ب�ش�أن االمتثال لقوانني
الدولة وااللتزام بالآداب العامة للمجتمع القطري ومراعاة العادات والتقاليد القطرية.
•تقوم الوزارة بتنظيم اليوم العمايل �سنوي ًا مب�شاركة �إداراتها املختلفة.
 .3مركز عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي

•تنظيم ( )35حما�رضة بلغات خمتلفة عن حقوق العمالة الوافدة وواجباتهم وتعريفهم
بثقافة الدولة وعاداتها وتقاليدها بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة القطرية للحماية والت�أهيل
االجتماعي ،وقد �شارك فيها (� )2650شخ�ص.
•�إقامة دورات تدريبية يف فن التعامل والتعاي�ش ال�سلمي يف املجتمع ملختلف اجلاليات
امل�سلمة (التوعية مبفا�سد و�أ�رضار املخدرات وامل�سكرات).
 .4وزارة الثقافة والرياضة

•برنامج ب�صمة قطر يف اال�سرتاتيجية الثقافية ،ويهدف �إىل التعريف بدولة قطر وثقافتها
للمقيمني يف الدولة.
 .5مؤسسة قطر للتربية والعلوم والثقافة

•تقدم �أكادميية قطر لتدريب املربيات بتنفيذ برامج توعوية للمربيات من دول �أخرى
لي�صبحوا �أكرث �إملام ًا باملجتمع القطري ،وعاداته وتقاليده وبالثقافة الإ�سالمية.
•تقوم دار ن�رش بلومزبريي التباعة مل�ؤ�س�سة قطر بطباعة العديد من الكتب واملجالت
التي ت�ساعد يف ن�رش ثقافة الت�سامح بني ال�شعوب واحل�ضارات ،وتقوم �أي�ض ًا بعملية
ترجمة الكتب �إىل اللغة العربية و�إىل لغات �أخرى لتعمق املعرفة لدى املجتمع حول
احل�ضارات الأخرى.
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 .6جمعية قطر الخيرية

•يقوم مركز الأ�صدقاء الثقايف التابع لقطر اخلريية بتقدمي كتيبات تخدم وتعزز معرفة
اجلاليات باملجتمع القطري وعاداته وتقاليده.
•تنظيم دورات لل�سائقني واخلدم لتعريفهم بالعادات والتقاليد القطرية والإ�سالمية.
الهدف الرابع :التو�سع يف �أن�شطة اجلمعيات اخلريية ومنظمات املجتمع املدين �سواء من
الناحية املادية �أو الروحية.
 .1جمعية قطر الخيرية

•قامت قطر اخلريية خالل �شهر رم�ضان املبارك عام  2015بتنفيذ فعاليات اجتماعية
ترفيهية لإفطار اجلاليات.
•تنظيم فعاليات للجاليات املقيمة يف اليوم الوطني واليوم الريا�ضي ويف �إجازات الربيع
وال�صيف.
 .2مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات اإلنسانية “راف”

•تنظيم حملة بركة لتوعية العمالة املنزلية من خالل توزيع (� )25ألف حقيبة بخم�س لغات
(العربي ،الأوردو ،الأمهري ،الإندوني�سي ،الفلبيني).
•برنامج �إفطار و�إخاء الذي يهدف �إىل تعزيز مبد�أ الأخوة الإ�سالمية والإخاء والرتاحم
وربط �أبناء اجلاليات املقيمة يف قطر والو�صول �إىل فئات جمتمعية خمتلفة عرب موائد
�إفطار م�صحوبة بربامج اجتماعية هادفة ،وا�ستفاد من هذا الربنامج (� )7000صائم
عام .2015
•برنامج �إفطار وذكرى ي�ستهدف �إقامة موائد �إفطار جماعية يف مواقع ذات الكثافة
العمالية م�صحوبة بربامج توعية و�إر�شادية ،وبلغ عدد امل�ستفيدين من هذا الربنامج لعام
� )373615( 2015صائم.
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•�إقامة مهرجانات “ب�شائر الرحمة” ،التي تهدف �إىل تعزيز الأخالق وتنمية القيم مبا
يتنا�سب مع ال�شهر الف�ضيل وتت�ضمن املهرجانات حما�رضات و�أم�سيات �إن�شادية
وم�سابقات على امتداد ليايل �شهر رم�ضان املبارك ،مب�شاركة حما�رضين من داخل قطر
و�ضيوف من اخلارج .وقد �شارك يف هذا الربنامج (� )16760شخ�ص.
 .3مؤسسة الشيخ عيد الخيرية

•يقوم مركز �ضيوف قطر بجملة من الأن�شطة لتعريف اجلاليات املقيمة يف قطر بالإ�سالم،
حيث قام خالل العام  2015بتنظيم فعاليات كثرية يف املجمعات التجارية والأماكن
العامة� ،إ�ضافة �إىل القيام بزيارات لل�سجون وامل�ست�شفيات ،وكذلك عقد لقاءات خا�صة
مع �أفراد اجلاليات لتعريفهم بالإ�سالم.
•تنظيم فعاليات املهرجان الرم�ضاين“ :ن�سائم اخلري ”11الذي يت�ضمن العديد من الفعاليات
الثقافية والإميانية وامل�سابقات ،وي�ستفيد من هذه الفعاليات جميع �رشائح املجتمع.

20

تنفيذ خطة دولة قطر

لتحالف احل�ضارات لعام 2015

الفصل الرابع :في مجال اإلعالم

الهدف األول :دعم �إنتاج ون�شر املواد الإعالمية التي ت�ساعد على تعزيز التفاهم بني الثقافات.
 .1وزارة الثقافة والرياضة

•ترجمة �أعمال �أدبية وفنية لكتاب قطريني �إىل اللغة الرتكية �ضمن ال�سنة الثقافية القطرية
الرتكية .2015
•ترجمة الأعمال ال�شعرية لل�شاعر مبارك بن �سيف �آل ثاين �إىل اللغة الفرن�سية.
 .2مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

•تنظمي مهرجان نورث و�سرتن ال�سينمائي بهدف ت�شجيع فهم وتقدير الفن ال�سينمائي
يف املجتمعات العربية والإ�سالمية وامل�ساعدة يف و�ضع وجه �إن�ساين للق�ضايا املعا�رصة
التي تواجه العامل ،وقد �شارك يف املهرجان ال�سينمائي خالل العام  )388( 2015طالب
وطالبة ،ومت تنفيذ ( )97فيلم يركز على الق�ضايا العاملية املختلفة.
•خ�ص�ص راديو م�ؤ�س�سة قطر برامج تعليمية وتثقيفية تدعو �إىل التعاي�ش وحتالف
احل�ضارات تبث باللغتني العربية والإجنليزية.
 .3شبكة الجزيرة

•مت خالل العام � 2015إنتاج ( )27حلقة من برنامج امل�شاء الذي ي�سهم يف حتقيق طموح
ال�شبكة يف عامل تتحالف فيه احل�ضارات لتحقيق �إن�سانية الإن�سان ومواجهة نزاعات
ال�رش والعدوان بكل جتلياتها .وقد مت ا�ست�ضافة رموز ًا عديدة من رموز الثقافة العربية
الذين اعرتفوا ب�شكل وا�ضح ب�أثر التالقح احل�ضاري بني الثقافتني العربية والأوروبية
ودورهما يف �إنتاجاتهم الإبداعية.
•برنامج العد�سة احلرة ،والذي يوفر الفر�صة للمنتجني العرب احلرية ال�ستك�شاف العامل.
•مهرجان اجلزيرة الدويل للأفالم الت�سجيلية يف دورته احلادية ع�رش ،و�شاركت فيه �أكرث
من خم�سني دولة عام  2015بـ( )147فيلم ًا عربي ًا واجنبي ًا وبح�ضور مئات املخرجني
واملنتجني و�صناع الأفالم من خمتلف الثقافات واخللفيات.
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•�أجنز موقع اجلزيرة نت بالعربية �صفحة تفاعلية لتعليم اللغة العربية للأ�شخا�ص غري
الناطقني بها والعرب من اجليل الثالث يف الغرب ،كما ركز املوقع على عر�ض كتب �أجنبية
باللغتني الإجنليزية والفرن�سية ،مما يعك�س ثقافة ال�شعوب الناطقة بتلك اللغتني ويعزز
التعرف عليها لدى القراء باللغة العربية.
 .4مركز الدوحة الدولي لحوار األديان

•�إ�صدار جملة �أديان العلمية باللغتني العربية والإجنليزية والتي تركز على احلوار بني
الأديان والعالقة بني الإ�سالم والديانات الأخرى على وجه اخل�صو�ص.
•ترجمة بع�ض الكتب حول ق�ضايا احلوار والتعاي�ش من و�إىل اللغتني العربية واالجنليزية.
 .5الهالل األحمر القطري

•�إنتاج فيلم وثائقي بالتعاون مع قناة الريان عن خميم �إدارة الكوارث التدريبي ال�ساد�س
الذي �شارك فيه متطوعني من ( )15دولة �إ�ضافة �إىل دولة قطر بهدف ت�أهيل املتطوعني
لآلية اال�ستجابة والت�أهب للكوارث.
•�إنتاج فيلم خا�ص بفعالية اليوم العاملي للحركة الإن�سانية واليوم العاملي للمتطوعني.
•�إطالق برنامج “املجل�س �شو” وهو برنامج �سيبث على قناة اليوتيوب وعلى موقع الهالل
الأحمر القطري ،وتقوم فكرة هذا الربنامج على ا�ست�ضافة متطوعني وم�س�ؤولني وعمال
�إغاثة من الهالل ومن خارج الهالل للحديث عن ق�ضايا �إن�سانية متنوعة تهم املتابعني والقراء.
الهدف الثاني� :ضمان التزام الإعالميني مبواثيق ال�شرف واملهنية ،وتطبيق املعايري
الدولية املتعلقة بها والعمل على تطويرها مبا يخدم �أهداف حتالف احل�ضارات.
 .1شبكة الجزيرة

•�أجنز مركز اجلزيرة الإعالمي للتدريب والتطوير جمموعة الربامج الهادفة لتحقيق
التقارب احل�ضاري من �أهمها ما يلي:
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 -ور�شة الأعالم وحقوق الإن�سان الذي تقدم بالتعاون مع املركز الرنويجي حلقوقالإن�سان و�شارك فيها (� )25صحفي ًا �شاب ًا من خمتلف دول العامل العربي.
 -مبادرة �سفراء اجلزيرة التي تهدف �إىل �إتاحة التدريب املجاين يف جمال الإعالم ملئاتال�صحفيني ال�شباب يف العامل.
•ينظم مركز اجلزيرة للدرا�سات �سنوي ًا ندوات ثقافية مب�شاركة حما�رضين متخ�ص�صني
من ثقافات خمتلفة.
 .2الهالل األحمر القطري

•تنظيم برنامج تدريبي �ضمن خميم �إدارة الكوارث معني بالإعالم �أثناء الكوارث يهدف
�إىل توعية احل�ضور وامل�شاركني ب�أهمية نقل املعلومات بدقة واحلفاظ على خ�صو�صية
و�إن�سانية كرامة املت�رضرين من ناحية املعلومات وال�صور.
الهدف الثالث :تعزيز معرفة الإعالميني بالق�ضايا الدولية امللحة ،وال�سيما الق�ضايا العربية
والإ�سالمية وتعزيز قدرتهم على تزويد عامة النا�س مبعلومات دقيقة وب�صورة متوالية.
 .1المؤسسة القطرية لإلعالم

•نظمت امل�ؤ�س�سة يف يونيو  2015امللتقى الإعالمي اخلليجي الثالث امل�صاحب لالجتماع
( )23لوزراء الإعالم يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وذلك بهدف �إثارة
ومناق�شة ق�ضايا واهتمامات مت�س املواطن القطري ب�شكل خا�ص واخلليجي ب�شكل
عام حول الق�ضايا العربية والإ�سالمية والدولية ،حيث كان عنوان الندوة الأوىل
“الإعالم الإلكرتوين وكيفية اال�ستفادة منه” والندوة الثانية بعنوان “الأزمات
وكيفية تعامل الإعالم معها”.
 .2شبكة الجزيرة

•تنظيم حما�رضات وندوات حوارية حول الق�ضايا الدولية امللحة ،وعلى ر�أ�سها الق�ضايا
العربية والإ�سالمية ،حيث نظم مركز اجلزيرة للدرا�سات ( )31حلقة نقا�شية تناولت
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ق�ضايا خمتلفة �إقليمية ودولية خللق فر�ص احلوار والنقا�ش بني امل�شاركني ومن �أبرز
هذه الفعليات ما يلي:
 -التوترات يف �أفريقيا ..ال�سياق وامل�آالت. -اخلالف ال�سني ال�شيعي وت�أثريه على املنطقة. �-إ�رسائيل والربيع العربي :اخلا�رس والرابح. -التدخل الع�سكري الرو�سي يف �سوريا� :أ�سبابه وتداعياته و�آفاقه امل�ستقبلية. -اخلليج :املخاطر والتهديدات و�آفاق امل�ستقبل. -الأزمة اليمنية :حقيقة ال�رصاع و�آفاقه امل�ستقبلية. .3الهالل األحمر القطري

•يعمل الهالل عل �إ�صدار �سل�سلة كتب نحو ثقافة �إن�سانية تتناول مو�ضوعات تتعلق
بالقانون الدويل الإن�ساين ودور الإعالم �أثناء النزاعات وغريها من الكتب التي ترتجم �إىل
اللغتني الإجنليزية والفرن�سية ،وقد �صدر عام  2015كتاب “حقوق والتزامات الالجئني
يف القانون وعلى �ضوء ال�رشيعة الإ�سالمية” ،وكتاب �آخر مرتجم للفرن�سية بعنوان
“احلقوق الإن�سانية يف الإ�سالم”.
الهدف الرابع� :إنتاج مواد وو�سائط �إعالمية تهدف �إىل حت�سني مواقف عامة النا�س من
خمتلف الثقافات.
 .1المؤسسة القطرية لإلعالم

•�أنتج تلفزيون قطر عام  2015يف �شهر رم�ضان برنامج امل�سابقات “رحال” حيث يطوف
بامل�شاهد حول خمتلف البلدان العربية يعر�ض ثقافاتهم.
•قدمت �إذاعة �صوت اخلليج برنامج امل�سابقات “طريان �صوت اخلليج” ،حيث ي�سافر
امل�ستمع �إىل بلدان العامل ليتعرف على خمتلف الثقافات الأمر الذي ي�سهم يف حت�سني
مواقف عامة النا�س من الطرف الآخر وتقبلهم.
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•عر�ض تلفزيون قطر برنامج “�أفريقيا التي ر�أيت” ،حيث ي�سرب بامل�شاهد يف معامل قارة
�أفريقيا بكافة تنوعها مما ي�شعر امل�شاهد ب�أنه جزء من هذا العامل.
 .2شبكة الجزيرة

•مت بث ( )52حلقة وثائقية من برناجمي حتت املجهر وفل�سطني حتت املجهر خالل العام
 ،2015ترجمت �أكرث من ( )20حلقة منها وبثت على قناة اجلزيرة الإجنليزية وقناة اجلزيرة
بلقان ،يف نقل مل�ضمون منتج من خمرجني عرب حول الق�ضايا العربية حول العامل.
•قامت قناة اجلزيرة الإخبارية ببث فيلمني على م�ستوى عاملي ،الأول عن الأزمة اليونانية
بالتعاون مع التلفزيون الأملاين ،والثاين طفل غوانتنامو بالتعاون مع التلفزيون الكندي.
•قامت قناة اجلزيرة والوثائقية ب�إنتاج برنامج “هذا �أنا” الذي يتيح للجمهور �إلقاء نظرة
�أقرب �إىل احلياة اليومية للنا�س ومعرفة املزيد عن العامل العربي ،خالل اكت�شاف �أبعاد
خمتلفة للق�ضايا االجتماعية والإن�سانية والثقافية.
•برنامج من وحي ال�شعوب  ...الغو�ص يف ثقافات العامل والذي ت�سعى من خالله قناة
اجلزيرة الوثائقية �إىل ا�ستك�شاف عاملنا ،والبحث يف الثقافات املختلفة من خالل �أفالم
وثائقية تو�ضح �أوجه ال�شبه واالختالف بني ال�شعوب يف حماولة لإبراز مدى عمق كوكبنا.
•تعر�ض قناة اجلزيرة للأطفال جمموعة من الربامج الكرتونية التي تهدف �إىل تعريف
الن�شء بالثقافات املختلفة وتعزز احلوار البناء بينها.
 .3مركز عبدالله بن محمود آل زيد الثقافي اإلسالمي

•�إنتاج وتغطية الربامج الدعوية والثقافية ،لالرتقاء بوعي الوافدين ودعم التوا�صل مع
الآخر ،ويتم بثها عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي.
•�إنتاج مواد �إعالمية والرتكيز على بث ر�سائل �إن�سانية عرب ح�سابه على الفي�سبوك وتوتري،
�إ�ضافة �إىل بث الفيديوهات على اليوتيوب.
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