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الدوحة -  قنا:  بدأت أمس بجامعة 
قــطــر أعـــمـــال «الـــمـــؤتـــمـــر اإلقــلــيــمــي 
العالمي  المستدامة  التنمية  لتقرير 
ــا  لــلــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة وغــــربــــي آســي
البحوث  معهد  يُنظمه  الــذي   «٢٠٢٣
المسحية  واالقــتــصــاديــة  االجــتــمــاعــيــة 
األمم  مكتب  مع  بالتعاون  بالجامعة، 
والوكالة  الُمستدامة  للتنمية  الُمتحدة 
ويستمر  الـــدولـــي  لــلــتــعــاون  األلــمــانــيــة 

يومين.
 ويهدُف المؤتمُر الذي يجمع نخبًة 
والُمهتمين  والــبــاحــثــيــن  الــعــلــمــاء  مــن 
وخارجها،  قطر  مــن  الــقــرار  وصــنــاع 
ــــــراء تــقــريــر األمـــــم الــمــتــحــدة  إلــــى إث

 ،٢٠٢٣ الــمــســتــدامــة  للتنمية  الــعــالــمــي 
 ،٢٠٢٣ سبتمبر  فــي  نــشــره  والــمــقــرر 
حــيــث يُـــعـــد هــــذا الـــحـــدث جــــــزًءا من 
تــقــيــيــم مـــنـــظـــور مــجــمــوعــة الــعــلــمــاء 
الُمستقلة (IGS) من مناطق مختلفة 
من العالم، بغية الوقوف على وجهات 
النظر ومعرفة األولويات والتحديات 
أهداف  بتحقيق  الصلة  ذات  والفرص 

الُمستدامة. التنمية 
 وشــــــدد ســــعــــادة الــــدكــــتــــور حــســن 
راشــــــــد الــــــدرهــــــم رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة 
عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون الــعــالــمــي لبناء 
األهداف  وتحقيق  الُمستدامة  التنمية 
إلى  ُمــشــيــًرا  الــصــلــة،  ذات  والتطلعات 

هذا  على  قطر  لجامعة  البارز  الــدور 
الصعيد، ومعبًرا عن الفخر باستضافة 
األمــم  مكتب  مــع  بــالــتــعــاون  المؤتمر 
والوكالة  الُمستدامة  للتنمية  الُمتحدة 
إلى  ولفَت  الدولي.   للتعاون  األلمانية 
أن قــضــايــا االســتــدامــة ضــمــن أولــويــة 
بــحــثــيــة أســـاســـيـــة فــــي اســتــراتــيــجــيــة 
وفــي   (٢٠٢٥  -  ٢٠٢١) قــطــر  جــامــعــة 
اســتــراتــيــجــيــات الــســيــاســات الــرئــيــســة 
عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي، وعــلــى وجــه 
الوطنية  قطر  دولة  رؤية  الخصوص، 

.٢٠٣٠
تذّكر  إلى  بحاجة  وأضاف: «نحن   
تــدابــيــر االســتــدامــة الــفــريــدة الــتــي تم 

 FIFA اتــخــاذهــا خـــالل كـــأس الــعــالــم
٢٠٢٢»، مؤكًدا أن تلك التدابير  قطر 
األحــداث  اتــجــاه  يُغّير  مــعــيــاًرا  ستُمثل 
العالم  مستوى  على  الكبرى  الرياضية 

الُمستقبل. في 
نخبًة  يــجــمــع  الــمــؤتــمــر  بـــأن  ونــــوه   
والمسؤولين  الميدانيين  الخبراء  من 
الــحــكــومــيــيــن واألكــاديــمــيــيــن وكــذلــك 
«بفضل  ُمضيًفا:  الخاصة،  القطاعات 
سنحصل  أنـــنـــا  نــعــتــقــد  الــنــخــبــة  هــــذه 
عــلــى رؤيــــة واضـــحـــة لــلــوضــع الــحــالــي 
التنمية  أهــداف  في  الُمحرز  والتقدم 
الــُمــســتــدامــة والــتــحــديــات الــتــي تــُعــوق 

تقدمها».

مشاركة واسعة في المؤتمر اإلقليمي للتنمية المستدامة 
الدولي للتعاون  األلمانية  والوكالة  المتحدة  األمم  مكتب  مع  بالتعاون  الجامعة  تنظمه 

المستدامة  التنمية  لبناء  العالمي  التعاون  أهمية  الدرهم:  حسن  قطرد.  جامعة  استراتيجية  فــي  بحثية  ــة  ــوي أول االســتــدامــة  قضايا 
صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر

جانب من الحضور

قــــاَل ســعــادة الــدكــتــور صــالــح بــن محمد 
واإلحــصــاء:  التخطيط  جهاز  رئيس  النابت 
إن الــمــؤتــمــر يـُـمــثــل فــرصــًة ســانــحــًة اللتقاء 
وأصحاب  والباحثين  واألكاديميين  العلماء 
الـــمـــصـــلـــحـــة، مــــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الــحــكــومــي 
والــــخــــاص والـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي، لــتــبــادل 
الخبرات حول قضايا التنمية ودعم الحلول 
والممارسات المستدامة لمواجهة التحديات 
الــعــالــمــيــة وتــحــقــيــق الــمــزيــد مـــن الــصــمــود 
قطر  دولـــة  إن  وقـــال:  واالبــتــكــار.  والتكيف 
أهـــداف  تحقيق  أهمية  زمـــن  منذ  أدركــــت 
جــودة  تعزيز  أجــل  مــن  الُمستدامة  التنمية 
مؤكًدا  مستدام،  تنموي  لنهج  وفًقا  الحياة 
أنه تم دمج هذه األهداف في استراتيجيات 
ترجمت  التي  الُمتعاقبة،  الوطنية  التنمية 
تلك األهــداف إلى مبادرات وطنية محددة 
النظم  فــي  نــوعــي  تــحــّول  إحــــداث  تستهدف 
واالقتصادية  والبيئية  والتعليمية  الصحية 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. وأشــــــار إلــــى الـــجـــهـــود الــتــي 
المؤسسات  كافة  بين  بالتعاون  حالًيا  تبذل 

الـــحـــكـــومـــيـــة وغــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة إلعــــــداد 
لدولة  الثالثة  الوطنية  التنمية  استراتيجية 
الترابط  تقوية  على  وقــال: «نحرص  قطر، 
ناحية  مــن  الوطنية  التنمية  أولــويــات  بين 
وأولويات أهداف التنمية الُمستدامة الدولية 
أهمية  وأكــــد  أخــــــرى».  نــاحــيــة  مـــن   ٢٠٣٠
الــبــحــوث والـــدراســـات لــرصــد واقـــع التنمية 
فضًال  مؤشراتها،  تطور  واتجاهات  الوطنية 
عن دورها في رسم االستراتيجيات الوطنية 
على  القائمة  الرشيدة  التنموية  والسياسات 
بإصدار  يقوم  الجهاز  أن  إلى  ُمشيًرا  األدلــة، 
تقارير دورية عن أهداف التنمية المستدامة 
الدولية وال سيما تلك الُمتعلقة بدولة قطر 
الجهاز  أن  وأعــلــَن  الــخــصــوص.   وجــه  على 
نجح وبالتعاون مع الوزارات وأجهزة الدولة 
األخـــرى فــي إصـــدار نحو ٨٤ فــي المئة من 
المؤشرات الوطنية الخاصة بأهداف التنمية 
أفضل  تقييم  فــي  يُــســهــم  الــُمــســتــدامــة «مـــا 
لــلــتــقــّدم الــُمــحــرز فــي تنفيذ تــلــك األهـــداف 

واألدلة الطموحة ذات الصلة».

قـــالـــت الــــدكــــتــــورة كــلــثــم الـــغـــانـــم، 
ُمـــديـــر مــعــهــد الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقتصادية المسحية بجامعة قطر: 
تقرير  إثراء  إلى  المؤتمر  هذا  يهدف 
لألمم  الــعــالــمــي  الــمــســتــدامــة  التنمية 
في  نــشــره  الــمــقــرر   ٢٠٢٣ الــمــتــحــدة 
سبتمبر ٢٠٢٣، ويُعد جزًءا من تقييم 
للعلماء  الُمستقلة  المجموعة  منظور 

من مختلف أنحاء العالم.
إلتاحته  المؤتمر  أهمية  وأكـــدت   
الُمختصين  الباحثين  أمــام  الفرصة 
في مجاالت التنمية المختلفة للتعاون 
وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات واالســــتــــشــــارات 
للوصول إلى حلول ناجعة للمشكالت 
واالقــتــصــاديــة  واالجــتــمــاعــيــة  البيئية 
الـــتـــي تــشــكــل أهـــمـــيـــة عـــلـــى الــصــعــيــد 
خالل  التقرير  تقديم  ليتم  العالمي 

الربع األخير من هذا العام ٢٠٢٣.
بالتنمية  المعنيين  إن  وأضــافــت:   
الــمــســتــدامــة فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
يـــســـعـــون لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى وجـــهـــات 
نــظــر الــبــاحــثــيــن الــقــيــمــة، ومــعــرفــة 
األولويات الُمتعلقة بسياقات محددة، 
والـــتـــحـــديـــات والــــفــــرص، بــاإلضــافــة 
للتطوير  القابلة  العملية  األدوات  إلى 

التنمية  أهـــداف  فــي  الــتــقــدم  لتسريع 
الُمستدامة.

 وفيما يتعلق بمنطقة غرب آسيا، 
االنــطــالق  نــقــاط  جميع  أن  أوضــحــت 
الــســت الــُمــحــددة فــي تــقــريــر التنمية 
لها   ٢٠١٩ لــعــام  العالمي  المستدامة 
أهـــمـــيـــة قـــصـــوى لــتــحــقــيــق أهـــــداف 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة فـــي الــمــنــطــقــة 
الـــعـــربـــيـــة، وبــــاألخــــص تــعــزيــز رفـــاه 
وتحقيق  البشرية،  والقدرات  اإلنسان 
إزالــــة الــكــربــون مــن مــصــادر الطاقة 
ــــوصــــول الـــجـــمـــيـــع إلـــى  مــــع الـــســـعـــي ل
(الموارد  المشاعات  وتأمين  الطاقة، 

المشتركة) البيئية العالمية.
الذي  المؤتمر  هذا  أن  وأوضحت   
على  سيعمل  قطر  جامعة  تحتضنه 
تحديد طرق مبتكرة لجعل المحاور 
االقـــتـــصـــاد  (الحوكمة-  الـــخـــمـــســـة 
والجماعي-  الفردي  العمل  والمالية- 
تعمل  القدرات)  والتكنولوجيا-  العلوم 
الست  االنطالق  نقاط  سياق  في  مًعا 
لتسريع  الــُمــواتــيــة  الـــظـــروف  لتهيئة 
وفًقا  المؤتمر،  سيعمل  كما  التقّدم. 
أدوات  تحديد  على  الغانم،  للدكتورة 
في  التحول  لتسريع  ومحددة  واعــدة 

سياسات،  من  االنطالق  نقاط  سياق 
وشراكات  وتكنولوجيا،  ومــبــادرات، 
وغــيــرهــا، إلـــى جــانــب تــحــديــد طــرق 
لــخــلــق ظــــروف مــواتــيــة لــلــتــحــول من 
ـــتـــســـارع واالســـتـــقـــرار  الـــنـــشـــوء إلـــــى ال

لتحقيق أهداف التنمية الُمستدامة.
األمــــم  خـــطـــة  أن  إلـــــى  وأشــــــــارت   
لعام  الــمــســتــدامــة  للتنمية  الــُمــتــحــدة 
٢٠٣٠ تضع سبعة عشر هدًفا لتوجيه 
أكثر  مجتمعات  نحو  الــبــلــدان  تــقــدم 
للبيئة،  ومــــراعــــاًة  وعـــــدًال  ازدهــــــــاًرا 
الخاص  القطاع  ودور  أهمية  مؤكدة 

في تحقيق هذه األهداف التنموية.
 وأضـــــــافـــــــت: «نــــســــعــــى فـــــي هــــذا 
معرفية  شبكة  إنــشــاء  إلـــى  الــمــؤتــمــر 
مــتــعــددة الــتــخــصــصــات حــــول الــــدور 
لتحقيق  الــخــاص  لــلــقــطــاع  الــمــتــزايــد 

أهداف التنمية المستدامة».
 وأفــــــــــادت فـــــي ســــيــــاق ُمـــتـــصـــل، 
ـــــأن تـــقـــريـــر الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  ب
على  الــضــوء  سيسلط   ٢٠٢٣ العالمي 
التنمية  لــمــبــادرات  الناجحة  النماذج 
يقودها  التي  المستدامة،  االقتصادية 
القطاع الخاص في المنطقة العربية، 
وســيــضــع اقـــتـــراحـــات لــتــبــّنــي أفــضــل 

الــمــمــارســات الــُمــعــتــمــدة فـــي أجــــزاء 
أخرى من العالم.

الــمــؤتــمــر  أن  إلـــــى  أشـــــــارت  كـــمـــا   
حول  المعرفة  تعزيز  فــي  سيساهم 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة الـــُمـــســـتـــدامـــة بين 
الـــجـــمـــهـــور وصــــنــــاع الـــــقـــــرار، داعـــيـــة 
األكــاديــمــيــيــن والـــخـــبـــراء وأصـــحـــاب 
المصلحة -من القطاع الخاص محلًيا 
معارفهم  لتبادل  ودولًيا-  وإقليمًيا 
وتوقعاتهم  وخــبــراتــهــم  وأفــكــارهــم 

حول إنشاء ُمجتمعات أكثر استدامة.
إلى  الغانم  كلثم  الدكتورة  ونبهت   
التحديات العديدة التي تواجه التنمية 
الــُمــســتــدامــة وقـــــدرة الــمــنــطــقــة الــتــي 
دولًيا  وتــعــاونـًـا  ُمنظًما  نهًجا  تتطلب 
-بشكل عام- وإقليمًيا -بشكل خاص- 

ومفاهيم اقتصادية عادلة.
ــــادَل  ــــب ــــت ي أن  الــــــُمــــــقــــــرر  ومــــــــن   
الـــُمـــشـــاركـــون خـــالل يــومــي الــمــؤتــمــر 
الرؤى واألفكار والتجارب بشأن سبل 
الُمستدامة  التنمية  أهـــداف  تحقيق 
والطاقة  البيئة  صعيد  على  سيما  ال 
واألمن الغذائي وغيرها من مجاالت 
التنمية الُمستدامة التي تُحقق رفاهية 

اإلنسان وتقّدمه.

إعـــداد استـــراتيجيــة التنمـــيــة 
 تسليط الضوء على النماذج الناجحة بالمنطقة العربيةالوطنيــــة الثالثـــة لدولــــة قطــر 

د. كلثم الغانم:د. صالح النابت:

الــوطــنــيــة الـــمـــؤشـــرات  مـــن   ٪  ٨٤ إصـــــدار 

ــخــاصــة بـــأهـــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة ال

ن قطاع شؤون التعليم  الدوحةـ  [ : دشَّ
الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، 
اإللكتروني  الموقع  على  الحضانة  دور  صفحة 
لــــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
واشــتــمــلــت الــصــفــحــة عــلــى عــــدد مـــن األقــســام 
للتواصل  نافذة  تفتح  والتي  ة،  المهمَّ الرئيسة 
خالل  مــن  األمـــور  وأولــيــاء  الجمهور  عامة  مــع 
الرابط التالي: وزارة التربية والتعليم والتعليم 
إلى  الــــوزارة  ونــوهــت   (edu.gov.qa)  - العالي 
أن الــصــفــحــة ُمــتــاحــة لــكــل الــزائــريــن لــالطــالع 
واالسترشاد والوصول إلى الخدمات الضرورية 

أبـــواب  أبـــرز  ومـــن  الــحــضــانــة،  بـــدور  الُمتعلقة 
الصفحة: «نبذة عن دور الحضانة، وترخيص 
دور  على  والرقابة  واإلشـــراف  الحضانة،  دور 
الحضانة، وقائمة دور الحضانة، وُمبادرة كن 
يقًظا، وتواصل معنا». وأشــارت إلى أنه يمكن 
لزائر الصفحة االطالع على قائمة دور الحضانة 
في دولة قطر، والبالغ عددها (١٧٩) بما فيها 
من  األطفال  الستقبال  ُمخصصة  حضانة  دار 
ذوي االحتياجات الخاصة، كما يمكنه معرفة 
والنماذج  المطلوبة  بالُمستندات  يتعلق  ما  كل 

الُمتعلقة بتراخيص دور الحضانة.

 وأوضــحــت الــدكــتــورة رانــيــة محمد ُمــديــر 
أيًضا  تحتوي  الصفحة  أن  الحضانة  دور  إدارة 
على باب ُمخصص لُمبادرة «كن يقًظا»، التي 
تــهــدف إلـــى الــقــضــاء عــلــى ظــاهــرة الحضانات 
وإخضاعها  الـــوزارة،  ِقبل  من  الُمرخصة  غير 
وسالمة  أمــن  يضمن  بما  القانونية،  للُمساءلة 
دور  إدارة  مع  التواصل  يمكن  حيث  األطــفــال، 
الحضانة واإلبالغ عن أي حضانة غير ُمرخصة 

من خاللها.
على   تــحــتــوي  الصفحة  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
بـــاب «تـــواصـــل مــعــنــا» الــــذي يــهــدف إلـــى فتح 

الُمجتمع  أفــراد  جميع  مع  دائمة  تواصل  قنوات 
وأولياء األمور، وتُرحب وزارة التربية والتعليم 
ِقبل  من  تــرد  مالحظات  بأية  العالي  والتعليم 
استمرارية  مــع  التطوير،  بهدف  الموقع  زوار 
منها  تستفيد  وقيَّمة  ة  مهمَّ معلومات  إضافة 
حــول  وإرشـــــــــادات  ونـــصـــائـــح  الـــحـــضـــانـــة،  دور 
التعامل  وطــرق  العمرية  المرحلة  تلك  أهمية 
الحضانة  دور  إسهامات  إلــى  باإلضافة  معها، 
وإنـــجـــازاتـــهـــا، كــمــا يــمــكــن لــلــجــمــهــور ُمــراســلــة 
pnd@edu. :اإللكتروني البريد  على  الصفحة 

.gov.qa

«التربية» تُدشن صفحة دور الحضانة على موقعها اإللكتروني
األمور وأولياء  الجمهور  مع  للتواصل  نافذة 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  الستقبال  دورًا  تشمل  مرخصة  حضانة  المرخصة١٧٩  غير  الحضانات  عن  لإلبالغ  يقًظا»  «كن  مبادرة  محمد:  رانية  د. 

صورة صفحة حضانة
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