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ندوة تفاعلية مع وزارة الثقافة والرياضة بالتعاون مع مؤسسة الدوحة لألفالم تقيم 

 جتمع اإلبداعي في قطرالم

 

عرض رؤية الوزارة االستراتيجية يصالح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة السيد سعادة  -

 .للمرحلة المقبلة

 

مؤسسة الدوحة لألفالم جلسة بالتعاون مع الثقافة والرياضة وزارة أقامت  :2018يناير  31الدوحة، قطر، 

جاسم سلطان  دكتورصالح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة وال السيدحوارية خاصة بمشاركة سعادة 

 التنفيذي لمؤسسة الدوحة لألفالم ة الرميحي الرئيسطمفاالسيدة لحضاري، وبحضور مدير مركز وجدان ا

 .من المجتمع اإلبداعي والفني وصناع األفالم في قطر حشدو

وتأتي هذه الجلسة ضمن تعاون وزارة الثقافة والرياضة مع مؤسسة الدوحة لألفالم وتقديم برامج تفاعلية مباشرة 

وهدف اللقاء  طر للتعامل مع التحديات المقبلة.الثقافي والفني العام في ق دإلبداعي وتعزيز المشهمع المجتمع ا

دعم الفنانين ل وخططهاوأهدافها والرياضة إلى تعريف المجتمع اإلبداعي بالرؤية االستراتيجية لوزارة الثقافة 

تناسب مع التوجهات المستقبلية للدولة والرؤية الوطنية يوالمشاريع الثقافية في المرحلة الحالية والمقبلة بما 

ً . 2030الشاملة    جاب على أسئلتهم وطروحاتهم.أبين الحضور وسعادة الوزير الذي  وشهدت الجلسة حواراً ثريا

 

كومة حإن دعم الصالح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة في حديثه خالل الجلسة: " السيدوقال سعادة 

. فالثقافة هدفها تغيير والفنانين للمبدعين ومتواصل في ظل حاجة الوطنوالوزارة للمجتمع اإلبداعي مستمر 

و أاإلبداعية دون التدخل بأي مضمون ندعم المشاريع  وبدورناى اإليجابي، نو المنححوكيات المجتمع نلس

وضعنا رؤية استراتيجية للنهوض بالثقافة وبدورنا على اإلطالق.  أي فنان أو مشروعإمالء أجندتنا على 

 مزيد من اإلبداع".تشجيع اللتهيئة الظروف وتقديم الدعم للمشاريع  بهدف

. على سلوكيات األفرادوتأثير في المجتمع "المبدعون والفنانون لديهم قدرة على ال :وأضاف سعادة الوزير

رهم، يمكن تعزيز القيم اإليجابية في المجتمع وفي الوقت نفسه اكتشاف السلبيات والخلل الذي ادوأومن خالل 

 ".يمكن أن نعاني منه بهدف تصحيحه وتقويمه

التي تفتح واءات الحوارية بين المسؤولين والمجتمع اإلبداعي قلرميحي على أهمية اللمة اطفاالسيدة  وأشادت

باب النقاش وتعزز المفاهيم وتبحث بشكل مباشر في شؤون وشجون المجتمع اإلبداعي بهدف إحراز التقدم. 

الذي على الدعم القيم  رةاوزالفي ين لموالعا والرياضة وزير الثقافةسعادة وتقدمت الرميحي بالشكر إلى 

 مبادرات الفنية والثقافية في قطر.اللجميع  يقدمونه



بلة جاسم سلطان مدير مركز وجدان الحضاري خطة المركز ورؤيته للمرحلة المقالدكتور بدوره عرض 

قيق االهداف المنشودة. وعرض في حم مالمح خطة واضحة تعمل عليها لتسربهدف تطوير المشهد الثقافي و

اإلبداع والقدرة على  نركات النقد واحتضاحم"قدم المجتمعي وهي لتا تساهم فيهم المحركات التي حديثه أ

 ".ت تنفيذية تعود بالفائدة المرجوةويل القيم المجتمعية إلى إجراءاحت

 المجتمعات بعمق وهي النظرة إلى تبحث في"هناك مناظير وأطر في علم االجتماع  :سلطانالدكتور وأضاف 

وكذلك النظرة  اإلنسان وكيف يساعد الفن على تحسين هذه النظرة، والنظرة إلى العلم وعالقة العلم بالمجتمع،

 ودات التي تحيط بنا، والنظرة إلى العمل وجعله قيمة مضافة للتقدم".جإلى الطبيعة والمو

دراسة القيم ووير المشهد الثقافي طلتورات التي حددها المركز همية هذه المنظأفي حديثه على  الدكتوروأكد 

االجتماعية األصيلة، وتوصيلها لألجيال، وتوضيح المفاهيم التي تواجه الشباب والمجتمع، وبيان الوجه 

  الصحيح لها، لتشكيل صمام أمان مفاهيمي قيمي يسهم في تعزيز الوضع الحضاري للمجتمع.

 

إلى بناء  ويهدف 2016ثقافة والرياضة انطلق في عام رة الاري التابع لوزايشار إلى أن مركز الوجدان الحض

شراكات مع المنظمات المحلية لوضع استراتيجيات القيم لتكون المنظومة القيميّة شأنا مجتمعيّاً يهمّ جميع الهياكل 

يعمل المركز على زيادة الوعي كما  التي تسعى إلى رخاء المجتمع القطري وتعزيز تقدّمه في مختلف المجاالت.

بأهميّة القيم ونشرها وترسيخها لدى الناشئة وتطويرها لدى جميع الّشرائح االجتماعيّة من خالل استغالل 

الوسائط التثقيفيّة والوسائل التقنية الحديثة ودعم مناهج التعليم بمحتويات تثري الّرصيد القيمي لألجيال بالتّنسيق 

 مع الجهات المختّصة.

 --انتهى--

 


