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المقدمة:
يعترب موضوع تحالف الحضارات أحد املوضوعات املهمة التي حظيت باهتامم كثري من الدول واملؤسسات
والهيئات الدولية ،حيث تم تأسيس أمانة األمم املتحدة لتحالف الحضارات عام  ،2007وهي تعمل بالتعاون مع
الدول واملنظامت والهيئات الدولية واإلقليمية ،ومؤسسات املجتمع املدين ،وقطاع األعامل عىل حشد الجهود
املوحدة بهدف تعزيز العالقات الثقافية املشرتكة بني األمم واملجتمعات املختلفة.
ومن أجل تحقيق أهداف تحالف الحضارات ،قامت أمانة األمم املتحدة لتحالف الحضارات بوضع خمس خطط
تنفيذية األوىل للفرتة ( )2009-2007والتي أكدت عىل رضورة وضع خطط وطنية لتعزيز تحالف الحضارات،
والخطط األربعة األخرى التي ركزت عىل تحديد أولويات األهداف التي ينبغي تحقيقها وتوفري إطار للعمل مع
مجموعة واسعة من الرشكاء وأصحاب املصلحة.
ويف دولة قطر كان االهتامم مبوضوع تحالف الحضارات كبرياً ،وتجسد يف رؤية قطر الوطنية 2030
التي أكدت عىل “رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بني األديان والثقافات املختلفة” ،وكذلك يف تأسيس
اللجنة القطرية لتحالف الحضارات عام  ،2010التي تضم ممثلني عن وزارات وأجهزة الدولة املعنية مبجاالت
تحالف الحضارات األربعة (التعليم ،الشباب ،الهجرة ،اإلعالم) ،والتي أنشئت لإلرشاف عىل تطوير خطة عمل
دولة قطر لتحالف الحضارات ،ومتابعة مساهامت الدولة يف هذا الشأن واإلرشاف عىل مشاريعها لتحالف
الحضارات القامئة واملقرتحة.
كام قامت الدولة باستضافة كثري من الفعاليات العاملية املعنية بتحالف الحضارات كاملنتدى التمهيدي
لحوار الحضارات ملنظامت املجتمع املدين الذي عقد يف مايو  ،2011وكذلك منتدى األمم املتحدة الرابع لتحالف
الحضارات يف ديسمرب  ،2011والذي شارك فيه ممثلون من أكرث ( )130بلداً ،فضالً عن استضافة برنامج
الزمالة الدولية لتحالف الحضارات الذي ضم مجموعة من القادة الشباب يف أوروبا وأمريكا ما بني عامي
 2010و2017م .واملنتدى العريب الصيني والحوار بني الحضارتني العربية والصينية عام 2015م.
وتسعى دولة قطر من خالل تحالف الحضارات إىل التخفيف من حدة التوترات بني أتباع الديانات والثقافات،
وذلك باعتامد خطة تقوم عىل دمج قضايا تحالف الحضارات يف مناهجها التعليمية وتكثيف اللقاءات بني
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ممثيل األديان والنخب الفكرية والشباب ،باإلضافة إىل الدور الفعال لوسائل اإلعالم القطرية يف محاولة
تصحيح الصور النمطية للشعوب والحضارات.
وتجدر اإلشارة هنا إىل تجربة دولة قطر الفريدة يف هذا السياق إذ تستضيف الدولة أكرث من مليوين نسمة
ميثلون ( )185دولة ومن خلفيات دينية وثقافية وحضارية مختلفة ،كثري منها ينتمي إىل خلفية دينية
وثقافية تختلف عن ثقافة البلد الذي يعيش فيه الجميع يف وئام وانسجام من دون أن يفقد أحد من هؤالء
املهاجرين هويته وخصوصياته الثقافية.
ويف سياق استمرار اهتامم دولة قطر مبوضوع تحالف الحضارات ،قامت اللجنة القطرية لتحالف الحضارات
بوضع خطة عمل دولة قطر لتحالف الحضارات (2016-2014م) ،كام قامت اللجنة بتحديث هذه الخطة يف
ضوء الخطة العربية لتحالف الحضارات (2019-2016م) ،وكذلك توصيات املنتديات الدولية الخاصة بتحالف
الحضارات ،والتي كان آخرها املنتدى السابع الذي ُعقد مبدينة باكو يف أبريل 2016م.
قسمت خطة دولة قطر لتحالف الحضارات إىل أربعة فصول ،تناول األول منها املنطلقات األساسية للخطة
واملستمدة من توجيهات القيادة السياسية ،ومن الدستور الدائم لدولة قطر ،ورؤية قطر الوطنية 2030م،
واسرتاتيجية التنمية الوطنية  .2016-2011والخطة العربية لتحالف الحضارات .يف حني ركز الفصل الثاين
عىل أهداف تحالف الحضارات يف مجاالته األربعة (التعليم ،الشباب الهجرة ،واإلعالم) .أما الفصل الثالث ،فقد
تم فيه استعراض أهم املبادرات القطرية لتحالف الحضارات ،بينام اشتمل الفصل الرابع عىل إطار خطة دولة
قطر لتحالف الحضارات وبيان الربامج واألنشطة التي تتضمنها الخطة.
وإذ نضع هذه الخطة بني أيدي أجهزة ومؤسسات الدولة واملنظامت غري الحكومية ومؤسسات املجتمع
املدين ،يحدونا األمل أن يشارك الجميع يف دعمها وتنفيذ الربامج واألنشطة التي جاءت بها ،والتحيل باملسؤولية
يف املحافظة عىل املكانة املتميزة لدولة قطر يف تعزيز تحالف الحضارات،وتوفري أفضل السبل لبناء مجتمع
إنساين تسوده املحبة واإلخاء والتعايش السلمي بني مختلف األمم والحضارات.

حممد بن عبد الرمحن آل ثاني

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات
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ً
أوال :المنطلقات األساسية
تستند خطة دولة قطر لتحالف الحضارات عىل جملة من املبادئ املستمدة من الحضارة العربية اإلسالمية
التي رفدت التاريخ اإلنساين بقيم التسامح والتعاون بني األمم والشعوب واألديان ،ومن مبادئ األمن
والسلم الدوليني ،ومبادئ حقوق اإلنسان التي أقرها املجتمع الدويل .وتنطلق بوجه خاص من املرجعيات
األساسية التالية:
1.1الدستور القطري:

أكد دستور دولة قطر عىل أن املجتمع القطري يقوم عىل “دعامات العدل ،واإلحسان ،والحرية ،واملساواة،
ومكارم األخالق” مادة ( ،)18وأن “الناس متساوون أمام القانون ،ال متييز بينهم يف ذلك بسبب الجنس ،أو
األصل ،أو اللغة ،أو الدين” مادة ( .)35كام أكد عىل مبادئ السلم واألمن الدوليني ،وعىل دعم حق الشعوب يف
تقرير مصريها ،وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،والتعاون مع األمم املحبة للسالم مادة ( .)7ويف
مجال التعليم أكد الدستور عىل أن “التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم املجتمع ،تكفله الدولة وترعاه،
وتسعى لنرشه وتعميمه” مادة ( .)25وفيام يتعلق بالشباب أقر الدستور رعاية الدولة للنشء وصونه من
أسباب الفساد ،وحاميته من االستغالل ومن اإلهامل ،ورضورة توفري الظروف املناسبة لتنمية ملكاته يف
شتى املجاالت مادة ( .)22ويف مجال الهجرة كفل الدستور الحرية الشخصية ومنع تقييد حرية الشخص يف
اإلقامة والتنقل إال وفق أحكام القانون مادة ( )36كام كفل حرية الرأي والبحث العلمي مادة (.)47
2.2توجيهات القيادة السياسية:

أكد حرضة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى يف أكرث من مناسبة عىل أن
السياسة الخارجية لدولة قطر تقوم عىل تعميق الروابط والتعاون مع كافة الدول والشعوب وتعزيز املصالح
املشرتكة وترتكز عىل أسس التعايش السلمي واالحرتام املتبادل والنأي بالنفس عن الرصاعات ،واملشاركة
الفعالة يف الجهود السلمية لتسوية املنازعات .ويف كلمة أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها ()72
لعام 2017م أكد سموه بأن حفظ السلم واألمن اإلقليمي والدويل ميثل أولوية يف السياسة الخارجية لدولة
قطر والتي تستند يف مبادئها وأهدافها إىل ميثاق األمم املتحدة وقواعد الرشعية الدولية الداعية إىل التعاون
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البناء بني الدول واالحرتام املتبادل وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية وحسن الجوار ،وتعزيز التعايش السلمي
واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات .وأشار سموه يف الكلمة إىل اعتزازه بالشعب القطري ،ومعه
املقيمون عىل أرض قطر من مختلف الجنسيات والثقافات.
عقد بالدوحة يف مايو 2017م أشار صاحب السمو
ويف كلمته أمام منتدى الدوحة السابع عرش الذي ُ
الشيخ متيم بن حمد آل ثاين إىل أننا نؤمن إمياناً راسخاً بِأن الحوار هو السبيل األمثل لتسوية النزاعات وحل
األزمات والرصاعات اإلقليمية والدولية ،وعاملنا اليوم أحوج ما يكون إىل تضافر الجهود والعمل الجاد من أجل
تعميق مفاهيم الحوار وإشاعة ثقافة السالم والتسامح واملساواة ونبذ العنف والتطرف .ومن هذا املنطلق،
فإننا نسعى من خالل هذا املنتدى إِىل ترسيخ مبدأ الحوار ودعم قيم العمل املشرتك والبناء الجامعي للمستقبل.
وأكد صاحب السمو يف كلمته يف افتتاح أعامل دور االنعقاد ( )45ملجلس الشورى يف نوفمرب  2016بأن
ظاهرة اإلرهاب والتط ّرف بكافة أشكاله قد هددت استقرار وأمن العامل وأودت بحياة األبرياء ،واستنفرت
املجتمع الدويل ،مبا فيه دولة قطر ،ملكافحة هذه الظاهرة .ومن غري املتصور القضاء عىل اإلرهاب أو التطرف
بدون اجتثاث جذورهام الحقيقية من خالل منح األمل للشباب ،وتحقيق العدالة االجتامعية وتعزيز حقوق
اإلنسان وترسيخ قيم التسامح واالبتعاد عن الطائفية بكافة صورها وعدم ازدواجية املعايري.
3.3رؤية قطر الوطنية 2030م:

أولت رؤية قطر الوطنية اهتامماً كبرياً لحوار الحضارات وملسائل التعامل والتفاعل مع املجتمعات األخرى
وتشجيع الحوار البناء واالنفتاح عىل الثقافات األخرى ،وللدور الهام الذي تلعبه الدولة يف الرشاكة العاملية
من أجل التنمية .فقد دعت إىل “رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بني األديان والثقافات املختلفة” وإىل
“املساهمة يف تحقيق األمن والسلم العامليني من خالل مبادرات سياسية ومعونات تنموية وإنسانية”.
وأكدت الرؤية عىل “بناء نظام تعليمي يواكب املعايري العاملية العرصية ويوازي أفضل النظم التعليمية يف
العامل ،ويؤكد عىل تعزيز التامسك االجتامعي واحرتام قيم املجتمع القطري وتراثه ،ويدعو إىل التعامل البناء
مع شعوب العامل” .وشددت الرؤية عىل أن “اجتذاب الرتكيبة املناسبة من املهارات واالحتفاظ بها يقتيض
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توفري حوافز مناسبة ووضع إجراءات تنظيمية لحفظ حقوق العاملة الوافدة وتأمني سالمتها” .كام أكدت
عىل “بناء نظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل املعايري العاملية وميكن جميع السكان من الوصول
إليه واالنتفاع بخدماته” ،مام يوفر للشباب بيئة صحية تساعد عىل تنمية قدراتهم املختلفة ويشجعهم عىل
اإلبداع واالبتكار.
4.4استراتيجية التنمية الوطنية (2016-2011م):

تضمنت االسرتاتيجية برامج وأهداف ،ترتبط مبجاالت تحالف الحضارات (التعليم والشباب والهجرة
واإلعالم) .فقد أكدت االسرتاتيجية عىل املوازنة بني الحداثة والتقاليد ،وعىل بناء نظام تعليمي عىل مستوى
عاملي من خالل التوسع يف استقطاب املؤسسات التعليمية العاملية املشهورة واستثامر التطبيقات الدولية
وتكييفها مع االحتياجات الوطنية ،وتشجيع التنوع واالختيار بني املدارس والربامج التعليمية ،وتسهيل
التحاق أبناء الوافدين باملدارس املستقلة وغريها .ويف مجال الشباب أكدت االسرتاتيجية عىل تحفيز الشباب
لالستفادة من الفرص الكثرية املتاحة للتعليم والتدريب ،ودعم مشاركتهم يف الثقافة وزيادة تقديرهم لها،
والعناية باملوهوبني منهم ،إىل جانب اهتاممها بالرياضة واالرتقاء مبستواها إىل حد التميز .كام أولت
اهتامماً خاصاً لتوفري إعالم أفضل للتعزيز الثقايف ،وتحسني املعلومات واالتصاالت بشأن الثقافة .وفيام
يتعلق بالهجرة تعرضت االسرتاتيجية إىل جملة من املسائل املتعلقة بالعاملة الوافدة ،والسيام إعادة النظر يف
سياسة استقدام هذه العاملة وما يرتبط بها من ترشيعات ولوائح خاصة بالكفالة والرتخيص ،وتعديل قوانني
العمل وفقاً للحاجة ،لحامية حقوق جميع العاملني وضامن سالمتهم ضمن إطار شامل للحامية االجتامعية،
مبا يتسق مع القواعد واملعايري الدولية.
5.5الخطة االستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات (2019-2016م):

أعدت هذه الخطة كجهد عريب مشرتك بنا ًء عىل قرارات مجلس جامعة الدول العربية يف هذا الشأن وأخرها
القرار ( )7904الصادر عن الدورة العادية ( )143املنعقدة يف  9مارس 2015م .وتم االستناد عند إعداد الخطة
عىل عدد من املبادئ واملواد والبنود ذات الصلة مبواثيق وإعالنات وبيانات دولية كأسس ومرتكزات رئيسة
عامة ،من أهمها الخطة االسرتاتيجية ملبادرة األمم املتحدة لتحالف الحضارات (.)2017-2013
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وقد تضمنت الخطة مجموعة من الربامج واألنشطة يف مجاالت التحالف األربعة (الهجرة ،التعليم ،الشباب،
واإلعالم) تهدف إىل تحقيق جملة من األهداف من وراءها تتمثل يف :تعزيز جسور التواصل بني الحضارات
املختلفة عىل وجه العموم ،وبني الحضارة العربية والحضارات األخرى بشكل خاص .وتعزيز التفاهم بني
الشعوب العربية والشعوب األخرى .فضال عن تعزيز التعاون بني الدول العربية بشكل عام ،ومبا يخدم أهداف
مباردة تحالف الحضارات عىل وجه الخصوص .كام تهدف الخطة إىل االستخدام األمثل للطاقات البرشية
واملوارد االقتصادية لتحقيق األهداف املشرتكة للدول العربية يف مجاالت تحالف الحضارات.
6.6اإلعالنات والتوصيات الصادرة عن المنتديات العالمية السبع السابقة لتحالف الحضارات:

تم االستناد يف إعداد خطة دولة قطر لتحالف الحضارات  2022-2018عىل ما جاء من مقرتحات وتوصيات
تتعلق مبجاالت التحالف األربعة وهي :التعليم ،الهجرة ،الشباب ،واإلعالم يف املنتديات السبع التي عقدتها
أمانة األمم املتحدة لتحالف الحضارات ،وكان أخرها املنتدى السابع الذي ُعقد مبدينة باكو بجمهورية أذربيجان
يف أبريل 2016م.
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ً
ثانيا :أهداف تحالف الحضارات
تستمد خطة قطر لتحالف الحضارات أهدافها من املنطلقات األساسية للخطة ،ومن رؤية اللجنة القطرية
لتحالف الحضارات التي تدعو إىل تعاون أوثق بني األعراق والديانات والثقافات ،وإرساء قواعد التضامن
وتبادل الخربات واملنافع بني الشعوب عىل أساس قيم الحق والعدالة واملساواة ،ويف سبيل تحقيق الغايات
السامية لإلنسانية جمعاء .كام تستند إىل رسالة اللجنة يف العمل عىل تعزيز دور دولة قطر يف إبراز مساهمة
الحضارة العربية اإلسالمية إىل جانب غريها من الحضارات يف التقدم اإلنساين ،ودورها يف تعزيز الحوار
وحل الرصاعات والنزاعات ،والتأكيد عىل قيم التسامح والتضامن والسالم بني الشعوب ،ويف محاربة اإلرهاب
والعنف والتطرف يف كل مكان من العامل.
1)1الهدف العام:

تحقيق التفاهم بني األمم والشعوب ،وإقامة عالقات راسخة بينها ،وإزالة أسباب الفرقة وسوء الفهم ،سعياً
لبلوغ الهدف اإلنساين يف التعايش السلمي وقبول اآلخر واحرتام الشعوب والثقافات املختلفة.
2)2األهداف الفرعية:
1.1في مجال التعليم:

أن تقوم املؤسسات التعليمية مبا ييل:
•املساهمة بدور إيجايب يف التعريف بحضارات العامل ،وتحقيق التقارب والتواصل بينها.
•تعزيز القيم اإلنسانية املشرتكة ومبادئ الحق والعدل واالحرتام املتبادل امللتزم بحقوق اإلنسان.
•تفعيل االتفاقيات الثنائية واالتفاقيات املتعددة األطراف واملبادرات التعليمية والكرايس الجامعية لتعزيز
تحالف الحضارات.
2.2في مجال الشباب:

أن تؤدي الحركة الشبابية املهام التالية:
خطة دولة قطر لتحالف الحضارات
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•التعريف بحضارات العامل ،وتحقيق التقارب والتواصل والتفاعل بينها.
•توعية الشباب بأهمية التقارب بني الشعوب والحضارات.
•تنشئة الشباب عىل القيم اإلنسانية املشرتكة ،ومبادئ الحق والعدل واالحرتام املتبادل امللتزم بحقوق
اإلنسان ،وإرساء ثقافة الحوار وقبول اآلخر والتعايش معه.
3.3في مجال الهجرة:

أن تلعب الهجرة دوراً إيجابياً فيام ييل:
•التعريف بالحضارات وتحقيق التقارب بني الشعوب.
•تحقيق التعايش اإليجايب املشرتك بني مجموعات دينية وثقافية وإثنية مختلفة.
•التقليل من التوترات بني الثقافات ،والسيام بني األقليات الدينية والثقافية.
•ضامن حقوق الوافدين والالجئني ،وحصولهم عىل الرعاية االجتامعية والصحية والتعليمية.
•املحافظة عىل الهوية والخصوصية الثقافية والدينية لألقليات يف بلدان إقاماتهم (دولة قطر).
4.4في مجال اإلعالم:

أن يؤدي اإلعالم املهام التالية:

•تعزيز مبادئ التفاهم والتعاون املتبادل ،والتقريب بني الثقافات والديانات املختلفة.
•التوعية مبعوقات الحوار بني الثقافات ،والتصدي لهذه املعوقات والعمل عىل تجاوزها.
•تصميم برامج إعالمية تقليدية وحديثة تعزز تقارب الثقافات.
•تعزيز اإلنتاج اإلعالمي الذي يتناول الحضارات واألديان املختلفة.
•تشكيل رأي عام فاعل منارص لقضايا التسامح واحرتام األديان من خالل وسائل اإلعالم االجتامعي ،التي
تذيك الحوار املجتمعي البناء عىل هذا الصعيد.
•التوعية املحلية والعاملية بأهمية الحوار بني الثقافات وأتباع الديانات لتقريب وجهات النظر ،بني األطراف
املختلفة ،للوصول إىل أرضية مشرتكة من الرؤى ،عىل أساس من القيم اإلنسانية والدينية ،تعزز التعايش
السلمي بني أفراد املجتمع.
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ً
ثالثا :المبادرات القطرية في مجاالت تحالف الحضارات
قامت دولة قطر عام  2010بتأسيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات ،كام أنشئ خالل العقد املنرصم
العديد من املؤسسات واألجهزة التي متارس أنشطة ذات صلة وثيقة بتحالف الحضارات .ومن هذه
املؤسسات مؤسسة “صلتك” ،مؤسسة التعليم فوق الجميع ،مؤسسة أيادي الخري نحو آسيا ،مركز الدوحة
الدويل لحوار األديان ،ومركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقايف اإلسالمي ،ومركز حمد اإلسالمي
يف الدمنارك ومؤسسة الحي الثقايف “كتارا” وغريها من املؤسسات .وقد قامت تلك املؤسسات بالعديد من
املبادرات واألنشطة والربامج ذات الصلة مبجاالت تحالف الحضارات املختلفة خالل الفرتة املاضية ،وميكن
إيجاز أهمها باآليت:
1.1في مجال التعليم:

•تدريس مقرر تحالف الحضارات وطباعة كتاب املقرر ،ومرشوع طرح برنامجي املاجستري والدكتوراه أديان
وحوار الحضارات بجامعة قطر ،إىل جانب تدريس مقرر حوار األديان وإطالق ماجستري مقارنة األديان
بجامعة حمد بن خليفة ،مع تعزيز املناهج التعليمية يف مراحل الدراسة االبتدائية واإلعدادية والثانوية
وبعض املقررات الجامعية بقيم التعايش والتعاون بني األمم واحرتام ثقافة اآلخر ونبذ التمييز العنرصي.
•إطالق جائزة قطر العاملية لحوار الحضارات سنة  ،2017والبدء يف مرشوع موسوعة االستغراب من
قبل كريس اإلسيسكو لتحالف الحضارات بجامعة قطر عام  ،2017ومبادرة وحدة البحوث والدراسات
اإلسالمية بجامعة قطر يف ترجمة املؤلفات التي تع ّزز ثقافة الحوار بني الشعوب ،وإنجاز دراسات علمية
متخصصة حول املفهوم اإلسالمي لقضايا األمن والسلم.
•مبادرة التعليم من أجل املواطنة العاملية عىل تعلم العيش يف سالم التي أطلقت هذا العام  2017وباالشرتاك
مع كوريا الجنوبية؛ وهي مبادرة عاملية ،تهدف إىل تشكيل مجموعة أصدقاء التعليم من أجل املواطنة
العاملية واالعرتاف بالتنوع الثقايف ،والحوار بني الثقافات ،وتعزيز التسامح وتشجيع شمولية التعليم،
ومحاربة اإلرهاب والتطرف.
خطة دولة قطر لتحالف الحضارات
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•مبادرة صندوق قطر للتنمية لتعليم وتدريب الالجئني السوريني “ ،”QUESTوهذا يدخل ضمن دعم
نظم التعليم يف الدول املهددة باألزمات والرصاعات أو الكوارث الطبيعية .ومبادرة مؤسسة التعليم فوق
الجميع يف توسيع أنشطتها عام  2017وإدراج مؤسسة أيادي الخري نحو آسيا “روتا” ضمن برامجها
األساسية؛ بهدف استكامل رسالة املؤسسة ،املتمثلة يف ضامن حصول املهمشني واملعرضني للخطر يف
البلدان النامية عىل تعليم عايل الجودة دون متييز ،إمياناً بأهمية التعليم ودوره الرئيس يف بناء اإلنسان
واحرتام اآلخر املخالف.
•مبادرة مركز حوار األديان يف تقديم دورات تعليمية؛ يف مهارات الحوار والتعددية الثقافية ،املوجه
للمؤسسات واملدارس بهدف رفع الكفاءة املهنية يف التواصل مع اآلخر.
•البطولة الدولية ملناظرات الجامعات باللغة العربية التي يقيمها سنوياً مركز مناظرات قطر ،والتي تسهم
يف االرتقاء مبخرجات التعليم وتدريب قادة املستقبل عىل الحوار املثمر واملناظرة الفذة وتوفري منرب لآلراء
واالختالفات.
•غزارة الربامج التعليمية للغة العربية لغري الناطقني بها من خالل املؤسسات التعليمية والثقافية املوجودة
بالدولة ،كجامعة قطر ،ومركز محمد بن حمد آل ثاين إلسهامات املسلمني يف الحضارة بجامعة حمد بن
خليفة ،ومركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقايف اإلسالمي؛ والذي يهدف إىل تقديم اللغة والحضارة
العربية اإلسالمية لشعوب العامل ،تأكيداً ملبدأ االلتقاء الحضاري اإلنساين.

2.2في مجال الشباب:

•استضافة العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية بهدف تعزيز العالقات مع شعوب العامل وبخاصة فئة
الشباب ،عالوة عىل املشاركة يف العديد من األنشطة الثقافية والرياضية والشبابية يف الخارج .ومنها
استضافة وفد برنامج زمالة تحالف الحضارات خالل الفرتة (2017-2010م) والذي ضم عدداً من القيادات
الشبابية يف قاريت أوروبا وأمريكا.
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•تنفيذ العديد من املبادرات الهادفة لتمكني الشباب من إيجاد فرص عمل لهم وتطوير مهاراتهم من خالل
الربامج التي نفذتها مؤسسة صلتك يف العديد من الدول العربية ،حيث استضافت قطر مؤمتر الشباب
العريب وآفاق فرص العمل ،لتحفيز وتفعيل التعاون والتواصل بني الرشكاء يف هذه املبادرة إليجاد فرص
استثامرية وفرص عمل للشباب يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
•برنامج رحلة الغد الذي بدأ العمل به عام 2004م والهادف إىل تكوين الصداقات والتحاور بني شباب دولة
قطر وشباب بعض الدول الغربية كربيطانيا وكندا وأملانيا.
•برنامج الزمالة الدولية لتحالف الحضارات ،حيث استضافت الدوحة وفداً من القادة الشباب يف أوروبا
وأمريكا خالل الفرتة (2017-2010م) ،ويهدف هذا الربنامج إىل تعزيز التعارف وتبادل الحوار بني املواطنني
األوروبيني واألمريكيني وبني نظرائهم من العرب واملسلمني والتعاون يف مجاالت مختلفة ترتبط بتحقيق
أهداف تحالف الحضارات.
•استضافة امللتقى العريب األورويب للقادة الشباب بالدوحة خالل الفرتة  9-4ديسمرب 2016م بهدف تعميق
التفاهم والتعاون بني القادة الناشئني يف املناطق املعنية ،وتناول املنتدى موضوع تعزيز تحالف الحضارات
وحوار الثقافات عرب الرتبية النظامية والعمل الشبايب ،وساهم املنتدى يف تنمية ثقافة الحوار بني الشباب
العريب واألورويب املتواجد يف قطر.
•املشاركة يف منتدى شباب التعاون اإلسالمي للتعاون والتحاور الذي ُعقد برتكيا للفرتة  13-12أبريل ،2016
واملساهمة يف صياغة االسرتاتيجية املشرتكة ملنظمة التعاون اإلسالمي يف مجال الشباب كمساهمة
شبابية يف الحركة الدولية لتحالف الحضارات .واملشاركة أيضاً يف املهرجانات الشبابية التي تعقد يف
العديد من البلدان لتبادل الخربات وإنشاء أرضية مشرتكة للمزيد من التعاون.
•استقبال رواد املراكز الشبابية القطرية لوفود شبابية يف إطار برامج التبادل الشبايب التي تساهم يف
التعريف بالحضارات وتحقيق التقارب والتواصل ،حيث تُعد هذه الفعاليات من األنشطة املشرتكة التي تعزز
احرتام القيم اإلنسانية واالحرتام املتبادل والتعايش وقبول اآلخر ،كام تربز دور الشباب يف تنفيذ برامج
تبادل الثقافات ودور العمل الشبايب يف التوعية بأهمية التقارب بني الشعوب.
خطة دولة قطر لتحالف الحضارات
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•استضافة العديد من الفعاليات الرياضية العاملية منها بطولة كأس العامل لكرة اليد عام  2014وبطولة
العامل للمالكمة عام  ،2015كام استطاعت دولة قطر الفوز باستضافة كأس العامل لعام  2022وبطولة
العامل أللعاب القوى عام  .2019وال شك أن استضافة الدولة لهذه األحداث الرياضية العاملية يعزز طموح
الشباب القطري يف بناء تحالف أوثق بني الحضارات عرب الرياضة العاملية ،وخالل السنوات العرش
القادمة فإن نشاطات قطر يف هذا السبيل ستكون تعزيزاً لتحالف الحضارات وبناء تعاون إنساين أفضل.
3.3في مجال الهجرة:

•تنظيم مؤمترات سنوية خاصة بحوار األديان منذ عام  ،2003وإنشاء مركز الدوحة الدويل لحوار األديان
عام  2008والذي يهدف إىل إجراء حوار بناء بني أتباع الديانات من أجل فهم أفضل للمبادئ والتعاليم الدينية
لتسخريها لخدمة املجتمع اإلنساين.
•تنظيم منتدى “أمريكا والعامل اإلسالمي” الذي يعقد سنوياً منذ عام  2004من قبل وزارة الخارجية بالتعاون
مع معهد بروكنجز األمرييك ،والذي يبحث يف التطورات االسرتاتيجية يف الرشق األوسط وجنوب آسيا،
ووضع عملية السالم ،ودور قادة األديان يف التنمية.
•تقديم املصارف التجارية بدولة قطر كافة التسهيالت املتعلقة بفتح حسابات مرصفية للمهاجرين تتيح لهم
حرية تحويل مستحقاتهم املالية إىل بلدانهم األصلية.
•قيام بعض املؤسسات القطرية املعنية بحامية حقوق املهاجرين ،كاللجنة القطرية لحقوق اإلنسان
واملؤسسة القطرية للعمل االجتامعي ،بتنفيذ العديد من األنشطة والربامج الهادفة إىل تقديم الخدمات
اإلنسانية املبارشة وغري املبارشة للعامل األجانب وذويهم يف دولة قطر.
•تشجيع وحامية االستثامر األجنبي ،فقد عملت دولة قطر عىل إيجاد البيئة االستثامرية الجاذبة لالستثامر
سنت الترشيعات القطرية املنظمة لهذا االستثامر ،والتي توفر كافة الضامنات لحامية
األجنبي ،حيث ُ
حقوق املستثمر األجنبي ،عالوة عىل تقديم كافة التسهيالت املتعلقة بإقامة املرشوعات االستثامرية.
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•تقديم التسهيالت للمهاجرين عىل أرض قطر ملامرسة طقوسهم الدينية ،حيث أتاحت الدولة لهم حرية
إقامة دور العبادة كالكنائس ،ووفرت لهم املدافن الخاصة مبوتاهم ،وهذا يؤكد سامحة الدين اإلسالمي
للتعايش مع األديان والثقافات.
•تطبيق نظام حامية األجور يف نوفمرب 2015م ،وهو نظام إلكرتوين متكامل مببادرة من وزارة التنمية
اإلدارية والعمل والشؤون االجتامعية ومرصف قطر املركزي إلدارة وتوثيق سري دفع رواتب العماّ ل
باملؤسسات الخاضعة لقانون العمل رقم ( )14لسنة  2004بهدف التأكّد من التزام أرباب العمل بدفع
ينص عليها قانون العمل،
أجور العماّ ل بشكل مستم ّر ويف املواعيد املحددة طبقاً للقوانني والرشوط التي
ّ
ويؤمن هذا النظام حامية العامل من التالعب مبستحقاتهم املالية وضامن األمان واالستقرار عرب خلق
محيط مهني آمن عالوة عىل تعزيز حقوق اإلنسان .وبلغ عدد العامل املستفيدين من هذا النظام مليوناً
و 300ألف عامل يف مطلع مايو 2016م.
•استقبال عدد كبري من الالجئني السوريني ،والسيام أفراد عائالت الوافدين املقيمني يف قطر ،ومنع تسفري
السوريني إىل أن تصبح العودة إىل وطنهم آمنة.
•تأسيس جائزة الدوحة العاملية لحوار األديان والتي منحت ألول مرة يف عام  2013ألفضل تجربة أو مرشوع
تم إنجازه من قبل شخص أو مؤسسة يف أحد مجاالت حوار األديان ،وتهدف الجائزة إىل تفعيل القيم
الدينية ملعالجة القضايا واملشكالت التي تهم البرشية بهدف تعزيز التعايش السلمي والتفاهم بني الثقافات
والحضارات املختلفة.
•إنشاء مركز حمد بن خليفة الحضاري يف كوبنهاجن بالدمنارك يف يونيو  2014والذي يأيت يف إطار
املبادرات القطرية اإليجابية لدعم الحوار بني الثقافات وتحالف الحضارات ،والتعارف بني الشعوب.
ويهدف إىل خدمة املسلمني يف الدمنارك ،وليكون منارة لفهم أعمق لتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف الذي
يكفل التعايش السلمي بني الجميع وتقاربهم ،ويكون جرساُ لبناء الثقة ومنارة لتحقيق التعارف بني
الشعب الدمناريك وشعوب العامل اإلسالمي من أجل املستقبل.
خطة دولة قطر لتحالف الحضارات
2022-2018م

17

4.4في مجال اإلعالم:

•إقامة املعارض واألسابيع الثقافية القطرية من قبل وزارة الثقافة والرياضة بالخارج ،ومنها معرض اكسبو
لندن الذي يجسد روح الثقافة العربية والفنون اإلسالمية والتي ساهمت يف فتح باب الحوار مع اآلخر
والتفاهم معه .وكذلك تنظيم األسابيع الثقافية والفعاليات الثقافية والفنية للدول األخرى يف داخل قطر،
عالوة عىل تنظيم األمسيات الشعرية واملرسحية واملوسيقية واألعامل الفنية ومعارض الكتب العاملية التي
ساهمت جمعيها يف االطالع عن قرب عىل تراث وثقافات الشعوب املختلفة.
•تنظيم برنامج مناظرات الدوحة الذي أنطلق عام  2006وتنفذه مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية
املجتمع ،ويهدف إىل مناقشة القضايا العاملية بكل شفافية ونرش ثقافة التصويت الدميوقراطي الحر.
ويعرض الربنامج عىل قناة “ ”BBCالعاملية ومبشاهدة من أكرث من  400مليون شخص من مختلف دول
العامل .وتنبع أهمية مناظرات الدوحة من استقطابها لجيلٍ من الطلبة والشباب يتناولون بالحوار قضايا
ومواضيع مثرية للجدل ألول مرة يف حياتهم بلغة أجنبية وعىل تلفزيون أجنبي ومبهارة عالية.
•إنشاء مؤسسة الحي الثقايف “كتارا” التي تُعد أحد أكرب املشاريع ذات األبعاد الثقافية املتعددة يف دولة
قطر .وتسعى “كتارا” للتوعية بأهمية ثقافات وحضارات العامل ،حيث تستضيف سنوياً املهرجانات وورش
العمل واملعارض والفعاليات عىل الصعد املحلية واإلقليمية والدولية ،ليجتمع خاللها الناس من جميع انحاء
العامل ليشاركوا بثقافتهم ،وتقبل االختالفات التي تجعل من عاملنا فريداً من نوعه واكتشاف نقاط التشابه
التي توحد الناس بغض النظر عن أصولهم العرقية والدينية.
•يشكل منتدى الجزيرة اإلعالمي الذي يعقد سنوياً منذ عام  2004إطاراً ثقافياً فكرياً مستقالً ال يهدف إىل
الربح أو ملصالح خاصة ويسعى من خالل أنشطته الفكرية والثقافية إىل إدارة حوار واسع حول القضايا
التي تثري اهتامم الرأي العام اإلقليمي والدويل؛ تُراعى فيه النزاهة األخالقية والفكرية واحرتام الرأي والرأي
اآلخر .كام يسعى املنتدى لتأسيس جسور تواصل بني الثقافات والحضارات املتنوعة وتبادل الخربات
والتجارب عرب الحوار وشبكات البحث العلمي وورش العمل يف مجاالت السياسة واإلعالم واالتصال
والحريات العامة وحقوق اإلنسان.
•مهرجان الجزيرة الدويل لألفالم التسجيلية الذي يعقد سنوياً منذ عام  2005يشكل استمراراً ملسرية شبكة
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الجزيرة يف الحوار مع اآلخر وحرية التعبري ومامرسة الحقوق اإلنسانية املرشوعة ،ويقدّ م صورة تجمع
الفن واإلبداع والتامزج الحضاري والثقايف والهادف إىل تقديم اإلبداعات العاملية يف مناخ من التفاهم
والتقارب بني الشعوب والثقافات ،وتعرض يف هذا املهرجان أعامل وثائقية تعرب عن وجهات نظر إنسانية
مختلفة وثقافات متعددة .وأصبح املهرجان ملتقى لصناع األفالم واملبدعني حول العامل ،يعرض أفالماً
تسجيلية متنوعة تُعنى بقضايا إنسانية واجتامعية واقتصادية وسياسية ،ويقدم التشجيع والدعم
للمواهب الشابة التي تحاول أن تجد لها مساح ًة للتعبري والعطاء.
•مهرجان ترايبيكا السيناميئ الذي يعقد سنوياً منذ عام  ،2009والذي يهدف إىل تعزيز الحوار وجرس
الفجوات بني الثقافات وتقريبها من بعضها ،وتستخدم األفالم املعروضة يف املهرجان كأداة للدبلوماسية
الثقافية .ويستخدم املهرجان كأداة لرتويج الفيلم العريب والدويل ولتطوير صناعة سينامئية يف قطر.
•تسعى اللجنة العليا للمشاريع واإلرث إىل مبادرات مجتمعية متعددة إلثراء حياة أهل قطر ويف ذات الوقت
دفعهم للمشاركة يف اإلعداد لبطولة كأس العامل لكرة القدم 2022م ،وذلك من خالل برنامجهم للثقافة
والفنون الذي يسعى لضامن تقديم العادات الثقافية املحلية بشكل جيد خالل البطولة ،والتي متثل فرصة
لتقدم قطر للعامل تاريخها الحافل ومتنح أهلها الفرصة للتعبري عن أنفسهم أمام العامل.
•إنشاء جائزة حمد للرتجمة والتفاهم الدويل عام 2015م .وتهدف الجائزة إىل تكريم املرتجمني وتقدير
دورهم يف متتني أوارص الصداقة والتعاون بني أمم العامل وشعوبه ،ومكافأة التميز ،وتشجيع اإلبداع،
وترسيخ القيم السامية ،وإشاعة التنوع والتعددية واالنفتاح .كام تطمح إىل تأصيل ثقافة املعرفة والحوار،
ونرش الثقافة العربية واإلسالمية ،وتنمية التفاهم الدويل ،وتشجيع عمليات املثاقفة الناضجة بني اللغة
العربية وبقية لغات العامل عرب فعاليات الرتجمة والتعريب.
وباإلضافة إىل املبادرات والربامج التي نُفذت ،نظمت اللجنة القطرية لتحالف الحضارات ،بالتعاون مع سكرتارية
األمم املتحدة لتحالف الحضارات ،املنتدى الرابع لتحالف الحضارات الذي عقد مبدينة الدوحة يف ديسمرب ،2011
وكذلك املنتدى التمهيدي لحوار الحضارات الذي عقد بالدوحة يف مايو  2011والخاص مبنظامت املجتمع املدين،
وكذلك الزيارات الخاصة بوفد زمالة األمم املتحدة لتحالف الحضارات .كام ونظمت اللجنة بالتعاون مع جامعة
الدول العربية ندوة العالقات العربية الصينية والحوار بني الحضارتني العربية والصينية يف عام .2015
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ً
رابعا :إطار خطة عمل دولة قطر لتحالف الحضارات
تشتمل خطة قطر لتحالف الحضارات للفرتة ( )2022-2018تنفيذ العديد من الربامج واألنشطة الهادفة
إىل تحقيق أهداف تحالف الحضارات يف مجاالته األربعة (التعليم ،الشباب ،الهجرة ،واإلعالم) ،وفيام ييل
توضيح لذلك:
1.1التعليم:
•الهدف األول :إنشاء مقررات تحالف الحضارات وطرح برامج أكاديمية ،وتوفير منح
للدراسات العليا في تحالف الحضارات لطلبة الجامعات ،وتضمين موضوعات تحالف
الحضارات في المقررات الدراسية للتعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي.

المستهدفون :طلبة الجامعات واملدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية الحكومية والخاصة ،وخطباء املساجد.
آليات التنفيذ :طباعة كتاب مقرر تحالف الحضارات لجامعة قطر ،وتضمني مفاهيم حوار الحضارات وقيم
التسامح والسالم يف مقررات وبرامج دراسية للمراحل التعليمية املختلفة ،وال سيام يف مرحلة الدراسات العليا.
الجهات المنفذة :جامعة قطر ،جامعة حمد بن خليفة ،معهد الدوحة للدراسات العليا ،وزارة التعليم والتعليم
العايل ،املعهد الديني.

•الهدف الثاني :إنشاء موسوعات علمية جامعة ،ودوريات متخصصة ،في تعزيز
مبادئ حوار الحضارات وترسيخ قيم المعرفة العلمية الموضوعية عن اآلخر.

المستهدفون :باحثون ،وأساتذة وطلبة الجامعات واملدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية الحكومية
والخاصة ،وخطباء املساجد.
آليات التنفيذ :تضمني مفاهيم حوار الحضارات وقيم التسامح والسالم يف موسوعة االستغراب بجامعة
قطر ،ويف مقررات وبرامج دراسية للمراحل التعليمية املختلفة ،وال سيام يف مرحلة الدراسات العليا.
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الجهات المنفذة :جامعة قطر ،حولية وحدة البحوث كلية الرشيعة جامعة قطر ،مجلة االستغراب ،مؤسسة
وعي للدراسات واألبحاث ،معهد الدوحة للدراسات العليا ،وزارة التعليم والتعليم العايل ،املعهد الديني.
•الهدف الثالث :توفير جوائز تقديرية لألعمال البحثية المتميزة
وتمويل األبحاث الرصينة في الحوار بين الحضارات.

المستهدفون :باحثون وأساتذة وطلبة الجامعات واملدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية الحكومية والخاصة.
آليات التنفيذ :تضمني مفاهيم حوار الحضارات وقيم التسامح والسالم يف املجاالت البحثية.
الجهات المنفذة :جامعة قطر ،الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ،حولية وحدة البحوث كلية الرشيعة جامعة
قطر ،مجلة االستغراب مؤسسة وعي للدراسات واألبحاث ،معهد الدوحة للدراسات العليا ،وزارة التعليم والتعليم
العايل ،املعهد الديني ،اللجنة القطرية لتحالف الحضارات ،اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم.

•الهدف الرابع :تطوير الوعي األمني للنشء ،بهدف تحصين عقول الناشئة ووقايتها
من االنحرافات الفكرية من خالل تنفيذ برامج وفعاليات تعزيز األمن الفكري.

المستهدفون :طلبة الجامعات واملعاهد واملدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية الحكومية والخاصة ،وخطباء
املساجد.
آلية التنفيذ:

– –عقد محارضات توعوية وورش تعليمية بإرشاف مركز الدوحة الدويل لحوار األديان ،واللجنة القطرية
لتحالف الحضارات.
– –القيام بزيارات ميدانية لبعض املؤسسات الرتبوية.
– –عقد ملتقيات ومنتديات سنوية ومسابقات للتعريف باألمن الفكري.
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الجهات المنفذة :وزارة التعليم والتعليم العايل ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،جامعة قطر ،جامعة حمد
بن خليفة ،املراكز الثقافية والبحثية ،اللجنة القطرية لتحالف الحضارات.
2.2الشباب:
•الهدف األول :االنخراط في حركة الشباب العالمية من أجل التحالف
التي أنشئت في باكو بجمهورية أذربيجان عام .2011

المستهدفون :الشباب املنتمون ملراكز الشباب ،طلبة الجامعات.
آليات التنفيذ:

– –العمل عىل انضامم املراكز الشبابية لحركة الشباب العاملية ،ومشاركتهم يف امللتقيات التي تنظمها الحركة
سنوياً.
– –تبادل الزيارات بني الشباب القطري والشباب من بلدان العامل املختلفة األخرى ،وإرشاكهم يف مامرسة
كافة األنشطة التي تهم الشباب يف تلك البلدان ،وتنظيم أسابيع ثقافية للشباب القطري يف الدول األخرى.
– – إرشاك الشباب غري القطريني يف النشاطات الشبابية ،مبا فيها الزيارات املشار إليها ،بحيث يتحقق مزيد
من االندماج االجتامعي والثقايف بني الشباب يف دولة قطر من مختلف الجنسيات.
الجهة المنفذة :إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة.

•الهدف الثاني :نشر ثقافة المناظرات في صفوف الشباب من أجل
تنمية ثقافة الحوار وثقافة االختالف مع اآلخر وتقبل الرأي اآلخر.

المستهدفون :طلبة جامعة قطر ،ومعهد الدوحة للدراسات العليا ،وجامعة حمد بن خليفة والجامعات
األجنبية األخرى.
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آلية التنفيذ:

– –عقد البطوالت الدولية والعربية للمناظرات الجامعية.
– –عقد البطوالت الدولية والعربية للمناظرات بني طلبة الثانويات.
– –وضع خطة توعوية لتوعية الشباب بأهمية املناظرات ونرش ثقافة الحوار.
الجهات المنفذة :أكادميية مناظرات قطر التابعة ملؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع ،وزارة الثقافة
والرياضة.
•الهدف الثالث :عقد ملتقى يجمع شباب العالم لتبادل الحوار والتعرف على الثقافات المختلفة.

المستهدفون :الشباب يف الفئة العمرية  29-18عاماً.
آلية التنفيذ :عمل خطط وبرامج الستضافة شباب العامل لتبادل الحوار والتعرف عىل الثقافات وتعميق الفهم
املتبادل للشباب يف العاملني الغريب واإلسالمي من خالل تنظيم عدد من الورش والفعاليات والزيارات الشبابية
لتحقيق التقارب والتواصل بني الشعوب والحضارات.
الجهة المنفذة :وزارة الثقافة والرياضة  -إدارة الشؤون الشبابية.
•الهدف الرابع :تفعيل االتفاقيات الثنائية الموقعة بين دولة قطر ودول العالم فيما يتعلق بالشباب.

المستهدفون :الشباب القطري وغري القطري.
آلية التنفيذ:

– –قيام الشباب القطري بزيارات للدول املوقع معها اتفاقيات للتعاون يف املجال الشبايب.
– –استقبال الشباب القطري لشباب من الدول املوقع معها اتفاقيات لتبادل األفكار واآلراء والخربات والثقافات.
الجهة المنفذة :وزارة الثقافة والرياضة.
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3.3الهجرة:
•الهدف األول :العمل على التطبيق الفعال للتشريعات المتعلقة بحقوق العمال،
وإلزام أصحاب العمل بالتقيد بالقوانين واألنظمة التي تضمن تلك الحقوق،
وتوفير سبل ووسائل سالمة العاملين.

المستهدفون :العاملة الوافدة.
آليات التنفيذ:

– –مراقبة تنفيذ الجهات املعنية ،والسيام رشكات القطاع الخاص للقوانني واألنظمة التي تضمن حقوق
العاملني فيها.
– –التأكد من توفري الرشكات وسائل السالمة للعاملني ،والسيام يف األعامل التي ميكن أن تشكل خطراً عىل
سالمتهم (البناء ،النفط والغاز ،الكهرباء .)...
– –التأكد من تطبيق القانون رقم ( )21لعام  ،2015الذي أعلنته الحكومة القطرية يف أكتوبر  2015لتنظيم
دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ،والهادف إىل تحسني وحامية حقوق جميع الوافدين .ويستبدل القانون
الجديد نظام الكفالة بنظام حديث ،يعتمد عىل عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العامل وتسهيل
التنقل من جهة عمل إىل أخرى.
الجهات المنفذة :وزارة الداخلية ،وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتامعية ،غرفة تجارة وصناعة
قطر .اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.
1)1وزارة الداخلية

– –تعزيز الحامية القانونية والقضائية للعامل املخالفني ،من خالل إنشاء نيابة لشؤون اإلقامة بإدارة البحث
واملتابعة ،وإنشاء محكمة شؤون اإلقامة يف اإلدارة نفسها.
– –تعزيز دور إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية يف حامية حقوق العامل التي كفلها الدستور والقانون.
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– –إنشاء لجنة تظلامت خروج الوافدين ،التي ميكن للوافد اللجوء إليها يف حال اعرتاض صاحب العمل عىل
إعطائه إذن الخروج.
2)2وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

– –تنظيم مؤمتر سنوي لرعاية العامل يف دولة قطر ،وإصدار كتاب العامل الذي يوضح حقوق العامل
واإلجراءات املتبعة لضامنها.
3)3غرفة تجارة وصناعة قطر

– –حث أصحاب األعامل والرشكات عىل توفري البيئة املالمئة للعامل سواء من حيث بيئة وظروف العمل ،أو
من حيث مساكن العامل الحديثة.
– –توفري التدريب والتأهيل للعامل ،ورفع مستوى الوعي باشرتاطات السالمة والصحة املهنية ،مبا يحقق
الزيادة والكفاءة يف االنتاجية.
– –تنظيم الندوات وورش العمل التي تهدف إىل نرش الوعي بالترشيعات والقوانني املتصلة بالقضايا العاملية،
واطالع أصحاب األعامل وممثيل الرشكات عىل املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان بوجه عام ،وحقوق
العامل بوجه خاص.
4)4اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

– –التأكد من عدم انتهاك أي من حقوق العامل ،وذلك عن طريق تلقي االلتامسات املقدمة من العامل ،وكذلك
عن طريق زيارة أماكن السكن ورفع التقارير للجهات املختصة.
– –التأكد من مراعاة قواعد السالمة يف أماكن العمل ،ومخاطبة الجهات املختصة بشأن وجود أي مخالفات.
– –التأكد من مطابقة مرشوعات القوانني الواردة من األمانة العامة ملجلس الوزراء للمعايري الدولية لحقوق
اإلنسان ،ومراجعة مدى اتفاق الترشيعات السارية مع مبادئ حقوق اإلنسان.
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•الهدف الثاني :التوسع في النشاطات الهادفة إلى التعريف
بالثقافات المختلفة ،وتعزيز التواصل والتمازج بين الثقافات.

المستهدفون :الوافدون من الجنسيات املختلفة.
آليات التنفيذ:

– –مواصلة إقامة املهرجانات الثقافية ،واألنشطة األدبية والفكرية املتنوعة.
– –دعم معارض الكتب ،واملعارض الفنية بأنواعها ،والتوسع يف متثيلها ملختلف الثقافات.
– –تيسري ارتياد املعارض واملهرجانات ،بحيث تكون مجانية أو بأسعار يف متناول الجميع.
– –تشجيع املواطنني عىل املشاركة يف الفعاليات واألنشطة الفنية والثقافية التي تنظمها جاليات الوافدين
املختلفة.
الجهات المنفذة :وزارة الثقافة والرياضة ومؤسسة الحي الثقايف “كتارا”.
1)1وزارة الثقافة والرياضة

– –إقامة األسابيع الثقافية يف الدول العربية واألجنبية بهدف تعريف اآلخر بالثقافة القطرية.
– –رعاية املهرجانات والندوات وغريها من الفعاليات الثقافية التي تقيمها الجاليات املختلفة يف دولة قطر.
– –التوسع يف ترجمة أمهات الكتب من اللغة العربية إىل اللغات األخرى ،ومن هذه اللغات إىل اللغة العربية.
– –تنظيم معارض فنية قطرية ،ومعارض فنية مشرتكة مع دول أخرى.
– –التوسع يف تنظيم الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع مختلف األندية الرياضية يف العامل.
– –متابعة تنظيم معرض الدوحة للكتاب ،والتوسع يف عدد الجهات املشاركة والكتب املعروضة.
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2)2مؤسسة الحي الثقافي “كتارا”

– –إقامة املزيد من الندوات الثقافية.
– –تنظيم الفعاليات التي تعرف بثقافة وتراث الشعوب.
– –إقامة الحفالت املوسيقية ومعارض الفنون املختلفة وغريها.

•الهدف الثالث :تعزيز معرفة الوافدين من مختلف الجنسيات
بالثقافة العربية اإلسالمية ،وبالعادات والتقاليد القطرية.

المستهدفون :الوافدون من مختلف الجنسيات.
آليات التنفيذ:

– –إعداد كتيبات ومواد ثقافية جذابة حول أهم خصائص الثقافة العربية اإلسالمية ،والسيام املتعلقة منها
بالتسامح والتعاون وقبول اآلخر.
– –إعداد كتيبات وبوسرتات بلغات مختلفة حول العادات والتقاليد وأمناط الحياة يف املجتمع القطري
وتوزيعها عىل الوافدين ،والسيام القادمني الجدد إىل الدولة.
– –تشجيع الوافدين عىل املشاركة يف الفعاليات الوطنية كاليوم الوطني واليوم الريايض وغريها.
الجهات المنفذة :وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتامعية ،وزارة الداخلية ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية.
1)1وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

– –إعداد وتوزيع كتيبات توعوية ومطويات باللغات املتعددة للوافدين إىل دولة قطر.
– –توزيع دليل “العامل الوافد” و“كتاب العامل” ،بهدف تعريف الوافدين بحقوقهم وواجباتهم ،وبالقوانني
النافذة يف الدولة ،وبالعادات والتقاليد القطرية.
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2)2وزارة الداخلية

– –إعداد مطبوعات مختلفة لتوعية الوافدين بعادات املجتمع القطري وتقاليده وثقافته.
– –عقد لقاءات تعريفية وندوات ثقافية ملختلف الجاليات املقيمة يف الدولة.
3)3وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

– –طباعة كتب ومنشورات للتعريف باإلسالم وبالحضارة العربية اإلسالمية.
– –ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغات األجنبية.
– –عقد لقاءات ومحارضات للتعريف بالثقافة وبالعادات والتقاليد القطرية.
•الهدف الرابع :التوسع في أنشطة الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني
المختلفة فيما يتعلق بدعم الوافدين ،سواء من النواحي المادية أو الروحية.

المستهدفون :الوافدون ،والسيام من ذوي الدخل املحدود ،والذين يعانون من مشكالت اقتصادية أو اجتامعية،
أو نفسية.
آليات التنفيذ:

– –دعم الجمعيات الخريية ومنظامت املجتمع املدين ،سواء من الناحية املادية أو بتوفري الخربات الفنية.
– –التأكيد ،يف املناهج التعليمية والربامج اإلعالمية ،عىل مبادئ الرشيعة اإلسالمية السمحاء ،والكرم العريب،
والنزعة اإلنسانية.
الجهات المنفذة :الجمعيات الخريية ،غرفة تجارة وصناعة قطر ،وسائل اإلعالم ،املؤسسات التعليمية.
1)1الجمعيات الخيرية

– –تنظيم فعاليات اجتامعية ترفيهية للجاليات يف املناسبات املختلفة ،وتقديم جوائز ومساعدات مادية
متنوعة للمحتاجني من الوافدين.
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– –عقد ندوات ثقافية يف السلوك املالئم والتوجيه القيمي واألخالقي.
– –تنظيم دورات مهارية وندوات تشجع عىل التواصل الحضاري بني الشعوب.
2)2غرفة تجارة وصناعة قطر

– –حث رجال األعامل عىل التعامل مع العاملة الوافدة مبا يتالءم مع قيم املجتمع القطري.
– –العمل عىل مساعدة الوافدين املحتاجني ،بإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية.
3)3وسائل اإلعالم

– –إبراز الدور الذي يلعبه الوافدون يف تنمية املجتمع القطري.
– –التشجيع ،يف الربامج والوسائل اإلعالمية املختلفة ،عىل مساعدة املحتاجني من مختلف الجنسيات.
– –تعزيز املعرفة مببادئ الرشيعة اإلسالمية السمحاء ،وباألخالق العربية ،وإبراز املزايا العديدة لألعامل الخريية.
4)4المؤسسات التعليمية

– –نرش الوعي بني الطلبة بأهمية الدور التنموي الذي تقوم به العاملة الوافدة.
– –تضمني املناهج التعليمية ،عىل اختالف مستوياتها وتخصصاتها ،قيم املساواة بني جميع البرش ،بغض
النظر عن االنتامءات العرقية أو اإلثنية أو الدينية أو غريها .وتعزيز قيم التضامن والتعاون ومساعدة
اآلخرين.
4.4اإلعالم
•الهدف األول :دعم إنتاج ونشر المواد اإلعالمية التي تساعد على تعزيز التفاهم بين الثقافات.

المستهدفون :املفكرون واألدباء وقادة الرأي يف املجاالت السياسية والثقافية والدينية.
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آليات التنفيذ:

– –دعم ترجمة املواد اإلعالمية التي تساعد عىل تعزيز التفاهم بني الثقافات من اللغة العربية إىل اللغات
األخرى وبالعكس.
– –طرح جوائز سنوية مناسبة ألفضل مادة صحفية (مقروءة ومسموعة ومرئية) تساعد عىل تعزيز التفاهم
بني الثقافات.
– –تكريم املبدعني اإلعالميني الذين يعملون عىل تطوير الحوار بني الثقافات واألديان بهدف تعزيز التفاهم
بينها.
– –تنظيم ورش عمل تدريبية إعالمية والتدريب الشامل للمبتدئني والرتكيز عىل جيل الشباب الواعد ودعمه.
الجهات المنفذة :وزارة الثقافة والرياضة ،مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقايف اإلسالمي ،مانحون
من القطاعات العام والخاص واملختلط ،شبكة الجزيرة.

•الهدف الثاني :ضمان التزام اإلعالميين بمواثيق الشرف المهنية ،وتطبيق المعايير
الدولية المتعلقة بها ،والعمل على تطويرها بما يخدم أهداف تحالف الحضارات.

المستهدفون :املتخصصون يف اإلعالم مبختلف وسائله والعاملون فيه.
آليات التنفيذ:

– –تنظيم دورات تدريبية لتعريف اإلعالميني باملواثيق املعنية ،ومبعايري تطبيقها.
– –إقامة ندوات حوارية حول العالقة بني اإلعالم من جهة والقضايا املتعلقة بحوار الحضارات وتحالفها من
جهة أخرى.
– –تخصيص مساحة يف الصحافة (املقروءة واملسموعة واملرئية) ،وبرامج إذاعية ،وبلغات مختلفة تسلط
الضوء عىل قضايا متعلقة بحوار الحضارات واألديان املختلفة.
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الجهات المنفذة :املؤسسة القطرية لإلعالم ،أقسام اإلعالم والعلوم السياسية بالجامعات ،كليات الرتبية
والرشيعة والقانون ،مركز الدوحة لحرية اإلعالم ،ومركز الدوحة الدويل لحوار األديان.
•الهدف الثالث :تعزيز معرفة اإلعالميين بالقضايا الدولية الملحة ،والسيما القضايا العربية
واإلسالمية ،وتعزيز قدرتهم على مد عامة الناس بمعلومات دقيقة وبصورة متوازنة.

المستهدفون :املتخصصون يف اإلعالم مبختلف وسائله ،والسيام املحررون الصحفيون ،ومعدو الربامج
السياسية والدينية.
آليات التنفيذ:

– –تنظيم محارضات وندوات حوارية حول القضايا الدولية امللحة ،وعىل رأسها القضايا العربية واإلسالمية.
– –التأكيد عىل أهمية التناول اإليجايب للموضوعات املختلفة ،والسيام الحساسة منها ،واالعتامد عىل أهل
العلم واملعرفة يف بحثها.
– –تنظيم دورات تدريبية للتحرير الصحفي وإعداد الربامج الحوارية ،تركز عىل أهمية املعلومات الدقيقة،
وكيفية طرح ومعالجة املسائل الحساسة ،والسيام املتعلقة منها بالعالقة بني الثقافات.
الجهات المنفذة :املؤسسة القطرية لإلعالم ،املعهد الدبلومايس يف وزارة الخارجية ،أقسام اإلعالم والعلوم
السياسية بالجامعات ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،شبكة الجزيرة ،مركز الدوحة لحرية اإلعالم ،ومركز
الدوحة الدويل لحوار األديان.
•الهدف الرابع :إنتاج مواد ووسائط إعالمية تهدف إلى
تحسين مواقف عامة الناس من مختلف الثقافات.

المستهدفون :سكان الدولة من الجنسيات والثقافات املختلفة.
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آليات التنفيذ:

– –إنتاج أفالم تلفزيونية (وثائقية وفنية) بعدة لغات تعزز التعرف عىل الثقافات املختلفة ،وتكفل التفاهم
بينها.
– –إنتاج مواد غري منطية (كألعاب الفيديو والرسوم املتحركة ،وما شابه) تهدف لتعريف الشباب والناشئة
عىل الثقافات املختلفة ،وتعزيز الحوار البناء بينها.
– –إنشاء مواقع إلكرتونية تجذب الشباب وتوجههم نحو احرتام الثقافات واألديان املختلفة.
– –إنتاج مواد فنية وثقافية تركز عىل أهمية اإلبداع واالبتكار وتنرش الوعي بوحدة الحضارة اإلنسانية ،واألدوار
التي تلعبها الثقافات املختلفة يف هذه الحضارة عرب مراحل التاريخ.
الجهات المنفذة :املؤسسة القطرية لإلعالم ،وزارة الثقافة والرياضة ،أقسام اإلعالم بالجامعات ،شبكة
الجزيرة ،مركز الدوحة الدويل لحوار األديان ،ومركز الدوحة لحرية اإلعالم.
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