
مؤتمر كتارا للحوكمة في مجال الثقافة



الحوكمة والثقافة
المفاهيــم  مــن  الحوكمــة  مفهــوم  يعتبــر 

واألعمــال  االقتصــاد  عالــم  فــى  المســتحدثة 
واإلدارة، حيــث ظهــر إثــر حــاالت اإلنهيــارات الكبيــرة 

العالميــة،  والشــركات  المؤسســات  كبريــات  فــى 
وأصبحــت الحوكمــة محــل اهتمــام كبيرللمنظمــات الدولية 

والحكومــات وأســواق المــال وكبــار المســتثمرين وأنشــئت لهــا 
منظمــات خاصــة.

ــر )2018- ــة قط ــة لدول ــة الثاني ــة الوطني ــتراتيجية التنمي ــرت اس وذك
الثقافــي  اإلثــراء  التــي تحققــت فــي قطــاع  اإلنجــازات  أنــه رغــم   )2022

ــى )2011- 2016(  ــز الرياضــي خــال اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األول والتمي
إال أن هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي يجــب معالجتهــا. وجــاء مــن بيــن هــذه 

التحديــات قــدم البنيــة التشــريعية وعــدم مواكبتهــا للتطــورات والمتغيــرات علــى 
المســتوى الوطنــي والدولــي، ضعــف نظــام الحوكمــة الــذي شــكل التحــدي الرئيــس، 

حيــث تســبب فــي عــدم الوضــوح فــي االختصاصــات التــي أدت إلــى ازدواجيــة وتضــارب األدوار 
وهــو مــا تســبب فــي إنفــاق غيــر مرّشــد للمــال العــام، وضعــف الهيــاكل التنظيميــة وافتقارهــا 

للكــوادر البشــرية المؤهلــة والمتخصصــة والقــادرة علــى تقديــم خدمــات متميــزة للمجتمــع. كذلــك 
ــات التــي واجهــت القطــاع ضعــف كفــاءة اســتخدام البنيــة التحتيــة وضعــف البنيــة  مــن بيــن التحدي

ــة. ــاركة المجتمعي ــف المش ــة وضع ــة والمعرفي المعلوماتي
مــن هنــا تنامــى الحديــث عــن الحوكمــة، لتؤســس لمنظومــة حكــم وتصــرف تقــوم علــى الشــفافية والمشــاركة 

والمســاءلة واألخاقيــات وإعــاء القانــون. حيــث أصبحــت الحوكمــة معتمــدة فــي العديــد مــن الــدول كنظــام جديــد 
ــات لتحقيــق السياســات واألهــداف المرســومة والتخــاذ قــرارات ســليمة  لتســيير الشــأن العــام، لمــا يوفــره مــن ضمان

تمكــن مــن تحقيــق تنميــة شــاملة ومســتدامة. وعليــه فــإن المؤسســات الثقافيــة مدعــوة إلــى دراســة وفهــم المكونــات 
التــي يقــوم عليهــا هــذا المفهــوم بهــدف تفعيــل هــذه المكونــات واألخــذ بهــا لمــا لهــا مــن أهميــة فــي حوكمــة القطــاع 

الثقافــي، ودعــم التنميــة الثقافيــة. 
ومــن جهــة أخــرى تلعــب الثقافــة دورًا مؤثــرًا فــي التعريــف بالحوكمــة وتأصيــل مفهومهــا فــي الشــأن العــام، عبــر دعــم اإلبــداع فــي 

كل القطاعــات وعبــر القيــم والمرجعيــات التــي تنتجهــا، وتســهم بذلــك فــي التجديــد االجتماعــي واالقتصــادي.

عن المؤتمر

إن االتفــاق المتزايــد حــول ارتبــاط السياســات التنمويــة بالسياســات الثقافيــة يحملنــا مســؤولية حوكمــة القطــاع الثقافــي وتأميــن 
مســاهمة كل الفاعليــن. ومــن هــذا المنطلــق يأتــي هــذا المؤتمــر لمناقشــة عــدة محــاور حــول الحوكمــة فــي المؤسســات الثقافيــة، 
وأثرهــا فــي تفعيــل دور هــذه المؤسســات، وأهميــة الثقافــة فــي التنميــة الشــاملة. فمــن أهــم خصائــص الحوكمــة الرشــيدة أنهــا 
تضمــن مجموعــة مــن السياســات واالســتراتيجيات التــي تعنــى بجميــع العناصــر التــي تقــوم عليهــا المؤسســات، وضمــان حســن 

التصــرف فــي مواردهــا وتوجيههــا نحــو تحقيــق األهــداف التــي مــن أجلهــا قامــت هــذه المؤسســات.
كل هــذه المحــاور وغيرهــا ســتكون محــل نقــاش مســتفيض خــال المؤتمــر األول للحوكمــة الثقافيــة. والــذي يأتــي انعقــاده للمــرة 
األولــى، ليجمــع خبــراء واستشــاريين دولييــن ومحلييــن مــع ممثلــي الهيئــات والمؤسســات الثقافيــة، للخــروج بالعديــد مــن 

ــات. ــذه المؤسس ــي ه ــة ف ــوم الحوكم ــليم لمفه ــق الس ــن التطبي ــي تضم ــات الت التوصي



هــذا المؤتمــر والــذي تخطــط جمعيــة المحاســبين القطريــة تنظيمــه بالتعــاون مــع المؤسســة العامــة 
للحــي الثقافــي – كتــارا  فــي 30 أبريــل 2019 يتنــاول المحــاور التاليــة: 

المحاور

التعرف على أدوات وآليات الحوكمة.. 1

األطر القانونية الضرورية لتفعيل مبادئ الحوكمة في الشأن الثقافي.. 2

دور الحوكمة في تفعيل دور المؤسسات الثقافية في التنمية الشاملة.. 3

دور المؤسسات الثقافية واإلعامية في نشر ثقافة الحوكمة.. 4



األهداف 

رصد العاقة بين حوكمة الثقافة وثقافة الحوكمة. ·
إبراز أهمية الثقافة في التنمية الشاملة. ·
التعــرف علــى مكونــات الحوكمــة واآلليــات والوســائل الكفيلــة بتطبيقهــا فــي  ·

ــأن الثقافي.  الش
تســليط الضــوء علــى دور اآلليــات الثقافيــة فــي نشــر ثقافــة الحوكمــة  ·

والتعريــف بأهميتهــا فــي تحقيــق النمــو الدائــم والشــامل.
إبــراز دور التشــريعات والقوانيــن فــي تعزيــز الحوكمــة فــي  ·

الثقافيــة. المؤسســات  إدارة 
تبــادل الخبــرات واالضطــاع علــى التجــارب الناجحــة فــي  ·

ممارســة الحوكمــة المتعلقــة بالشــأن الثقافــي.
تعزيــز دور المثقفيــن فــي تطبيــق الحوكمــة  ·

الفســاد. والشــفافية ومحاربــة 

وزارة الثقافة والرياضة.. 1
المؤسسات الثقافية.. 2
الهيئة العامة للسياحة.. 3
الهيئات الدبلوماسية والثقافية.. 4
مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنمية . 5

المجتمــع )قطر فاونديشــن(
هيئة المتاحف.. 6
المؤسسات الصحفية. . 7
المؤسسة القطرية لإلعام.. 8
شبكة الجزيرة.. 9

المتحدثون 

ــراء فــي مجــال الحوكمــة، والمهتميــن  يســتقطب المؤتمــر متحدثيــن مــن الخب
ــً. ــً وعالمي ــً وإقليمي ــي، محلي ــأن الثقاف بالش

لجنة التنظيم وتفاصيل المهام

ــن،  ــبين القانونيي ــة المحاس ــي وجمعي ــي الثقاف ــة للح ــة العام ــن المؤسس ــتركة م ــة مش ــكيل لجن ــم تش يت
ــي: ــة، وه ــور التنظيمي ــة األم ــا كاف ــون مهمته وتك

الجهات المستهدفة

شركة الريان لإلعام والتسويق.. 10
قنوات الكأس.. 11
وكالة األنباء القطرية.. 12
المراكز الشبابية.. 13
هيئة الرقابة والشفافية.. 14
وزارة التجارة والصناعة.. 15
غرفة تجارة وصناعة قطر. . 16
ديوان المحاسبة.. 17
مكاتب المحاسبة والتدقيق.. 18



إدارة الحملة اإلعالمية

تصاحــب المؤتمــر حملــة إعاميــة منســقة وتتضمــن مؤتمــرات صحافيــة وبيانــات فــي الصحــف المحليــة إضافــة 
إلــى مقابــات وتقاريــر إذاعيــة وتلفزيونيــة.

الدعوات : توجيه الدعوات للمشاركين، علما بأن المشاركة في المؤتمر مجانية. 
مجلــة المؤتمــر : عبــارة عــن برشــور يــوزع يــوم المؤتمــر وتحتــوي علــى كلمــة المؤتمــر ونبــذة عــن المتحدثيــن وأجندة 

المؤتمر.
التصوير : توفيرالتصوير الفوتغرافي والفيديو.

فورالموافقة

الشروع في عملية التسويق للمؤتمر.. 1

تجهيز المطبوعات.. 2

تجهيز الخطة اإلعامية والشروع في تنفيذها.. 3

ترتيب التجهيزات اللوجستية.. 4

قبل المؤتمر
تجهيز األجندة النهائية.. 1

قائمة نهائية للمشاركين وإصدار بطاقات المشاركة. . 2

قائمة بالمتحدثين وإعداد الكلمات المطلوبة.  . 3

تجهيز مطبوعات المؤتمر.. 4

تجهيز المسرح والقاعة.. 5

استكمال تنفيذ الخطة اإلعامية.. 6

وضع الترتيبات النهائية للمؤتمر. . 7

يوم المؤتمر
استقبال المشاركين وتوزيع المطبوعات. . 1
اإلشراف على ترتيبات الجلسات. . 2
إدارة المركز اإلعامي. . 3



جدول أعمال المؤتمر

اإلستقبال والتسجيل  الساعة 10:00  

افتتاح المؤتمر الساعة 10:30  

كلمة المؤسسة العامة للحي الثقافي -كتارا الساعة 10:35  

كلمة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية  الساعة 10:40  

تكريم الرعاة الساعة 10:45  

الساعة 11:00   استــراحــــــة

الجلسة األولى:فتح باب النقاش الساعة 11:15  

الساعة 12:00   استــراحــــــة

الجلسة الثانية:فتح باب النقاش الساعة 12:15  

الساعة 01:00   الغداء

المهام الرئيسية وتشمل 

توجيه الدعوات للجهات المستهدفة.. 1

التواصل مع المتحدثين وفق المحاور المعتمدة للمؤتمر.. 2

تجهيزات المسرح واإلضاءة والشاشات. . 3

تجهيز المطبوعات من بنر خلفي وغير ذلك. . 4

دعــوة وســائل اإلعــام المقــرؤة والمســموعة والمرئيــة ومســاعدتهم . 5

علــى إنجــاز مهامهــم.

مطبوعات تسويقية للمؤتمر.. 6

إدارة حملة اعانية للترويج للمؤتمر ولجذب المشاركين. . 7

إدارة حملــة إعاميــة وتشــمل البيانــات الصحافيــة، والترويــج للمؤتمــر . 8

مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي.

التصوير الفوتوغرافي والفيديو. . 9

إدارة التسجيل. . 10

إدارة جلسات المؤتمر. . 11



مؤتمر كتارا للحوكمة في مجال الثقافة

للتواصل :

Tel: +974 40411480  Mobile: +974 50440980 , +974 33633455   
Email: info@qcpa.org.qa

www.qcpa.org.qa


