املؤتمر الصحفي املنعقد بمقر املتحف الوطني بمناسبة انعقاد االجتماع الرابع للشبكة الدولية لليونسكو –
منصة طرق الحرير الرقمية على االنترنت األربعاء املوافق 2018 / 10 / 17م
نظمت وزارة التراث والثقافة بمقر املتحف الوطني صباح اليوم األربعاء املوافق  17أكتوبر 2018م مؤتمرا
صحفيا برئاسة سعادة حسن بن محمد بن علي اللواتي-مستشار وزير التراث والثقافة لشؤون التراث،
وبحضور كل من الفاضل /جمال بن حسن املوسوي-مدير عام املتحف الوطني ،الفاضلة /رحمة بنت قاسم
الفارس ي-مدير عام املتاحف ،ونقطة اتصال في الشبكة الدولية لليونسكو منصة طرق الحرير الرقمية
ُ
لإلعالن عن استعدادات الوزارة الستضافة االجتماع الرابع للشبكة الدولية لليونسكو التي تعنى بمنصة
طرق الحرير الرقمية على النترنت في سلطنة ُعمان خالل الفترة ( 31 – 28أكتوبر 2018م) والتي ترتكز
األهداف الرئيسة في عملها على استخدام إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لزيادة الوعي بالتراث
الثقافي املشترك لـ "طرق الحرير".
كذلك تسليط الضوء على الفعاليات املصاحبة لهذا االجتماع.
ُ
أهداف استضافة االجتماع الرابع للشبكة الدولية لليونسكو التي تعنى بمنصة طرق الحرير الرقمية على
االنترنت في سلطنة ُعمان:
 تحرص وزارة التراث والثقافة كونها ممثل السلطنة في الشبكة الدولية لليونسكو ونائب رئيس الشبكة
الدولية ملنصة طرق الحرير على االنترنت أن تبرز الدور الفاعل في هذه املنصة وبالمكانيات التي يمكن أن
تقدمه في هذا املجال والنظرة املستقبلية للعناية بهذه املنصة .خصوصا وأن هذا االجتماع يعقد في الذكرى
الثالثين ملشروع طرق الحرير.
 سلطنة عمان هي واحدة من البلدان الخمسة التي تدعم بنشاط هذا املشروع ووفرت الدعم املالي
أيضا .كما دعمت مشروع "طرق الحرير" لليونسكو السابق واملعنون" :دراسة متكاملة لطرق الحرير ،طرق
الحوار عام ."1997-1988


ووفق إدارة املشروع ،فان "سلطنة عمان" واحدة من البلدان العربية التي تدعم هذا املشروع بنشاط .

 تعزيز العالقة املتميزة بين السلطنة ومنظمة اليونسكو حيث أن هذه املنصة تعتبر أحد مبادرات اليونسكو
ملشروع طرق الحرير.
 الزخم االعالمي املحلي والخارجي ألن السلطنة هي أول دولة خليجية وعربية تأخذ سبق استضافة
اجتماعات الشبكة الدولية لليونسكو.

كون السلطنة هي املحور الرئيس في خط املسالك البحرية التي تفاعلت بشكل كبير مع طرق الحرير البحرية
فان وزارة التراث والثقافة  -ممثلة بصاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة
ُ
املوقر -تفعل أحد أهم مضامين رؤيتها ورسالتها من خالل املنصة الرقمية لطرق الحرير التي تعتبر من الفرص
الجيدة لتعزيز مكانة سلطنة ُعمان على الساحة الدولية وإبراز حضورها االقليمي والعاملي .اذ لدينا العديد
من العناصر التي تبرز الوجه الحضاري للسلطنة وبعض سمات التراث الثقافي املشترك مع الدول األخرى
الذي يمكن اعتباره أحد أهم املنصات التي يمكن أن ننطلق منها لتفعيل مفهوم الحوار والتنوع والتطوير
وذلك من خالل:
 العمل على نشر التوعية االعالمية بشأن مشروع "طرق الحرير" للتراث املشترك من خالل تسليط الضوء
على وجه الخصوص من جوانبه العابرة للحدود الوطنية ،التي تربط بين الناس من مختلف املناطق.
 تعزيز الحوار بين الثقافات ،والصداقة والتعاون ،ال سيما في صفوف الشباب ،والتعريف بـ «طرق الحرير.
 الترويج لألنشطة املتصلة بـ "طرق الحرير"
برنامج حفل االفتتاح الرسمي:

 االفتتاح :بمقر املتحف الوطني يوم االثنين املوافق 29 :أكتوبر 2018م في تمام الساعة 9:00 :صباحا
 برعاية :معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم
 الكلمات:
 افتتاح املعرض الصيني" :الحرير – الشاي والخزف"
 بدء اجتماعات الشبكة الدولية لليونسكو بمقر فندق جراند ميللينيوم الساعة 11:30 :صباحا حتى
الساعة  6:00مساء
الدول املشاركة والجهات التي ستحضر أعمال في االجتماع الرابع للشبكة الدولية لليونسكو( :ممثلين من
الدول التالية)
أفغانستان
.1
أذربيجان
.2
قيرغسيتان
.3
الصين
.4
تركيا
.5
كوريا الجنوبية
.6
جمهورية العراق
.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
والعلوم
.18
.19
.20

اململكة األردنية الهاشمية
البرتغال
اسبانيا
كازاخستان
إيران
أملانيا
االتحاد الروس ي
جورجيا
منغوليا
إدارة املنصة الرقمية لطرق الحرير على االنترنت –اليونسكو منظمة األمم للتربية والثقافة
مديرة املكتب االقليمي لليونسكو
وزارة الثقافة والسياحة الصينية
مؤسسة الصين للسالم العاملي

الفعاليات املصاحبة لالجتماع:
 معرض الصور" :عيون الشباب على طرق الحرير" – جراند مول االحد2018 / 10 /28 :م
 املعرض الصيني" :الحرير والشاي والخزف" يستضيفه املتحف الوطني االثنين2018 /10 / 29 :م وينظمه
املتحف الوطني الصيني
 امللتقى العام بعنوان" :إسهام املسارات والطرق البحرية في تطوير التراث الثقافي املشترك" بالنادي الثقافي"
الثالثاء2018 / 10 / 30 :م
 رحلة لقلعة نزوى بمحافظة الداخلية ،األربعاء2018 / 10 / / 31 :م
يعقد هذا االجتماع برعاية تجارية من الشركات الوطنية:
 الشركة العمانية لالتصاالت (عمانتل)
 الشركة العمانية لالتصاالت( عمانتل )هي الشركة األولى املوفرة لخدمات االتصاالت في السلطنة ،وساهمت
كونها املزود الرئيس ي لخدمات االتصاالت في ربط مختلف مناطق السلطنة ببعضها البعض وبالعالم الخارجي
.توفر عمانتل اليوم باقة متكاملة من خدمات االتصاالت املتكاملة لألفراد والجهات الحكومية والشركات محليا
إضافة إلى شركات االتصاالت املحلية والدولية التي يتم خدمتها عبر وحدة أعمال الجملة ،وتقدم أوسع الخيارات
وأكبر تغطية وخدمات نطاق عريض ذات جودة عالية بشبكتيها لالتصاالت املتنقلة والثابتة.

 شركة الكهرباء القابضة – نماء
 تتكون مجموعة نماء من  11شركة مساهمة عامة مقفلة مسجلة في سلطنة ُعمان .حيث تم إنشاء هذه
الشركات نتيجة لعادة هيكلة قطاع خدمات الكهرباء واملياه املرتبطة به في عام 2004م ،وانطلقت عمليات
الشركات التجارية في  1مايو 2005م .وتتكون املجموعة من كل من الشركات التالية :نماء القابضة ،شركة
ُ
كهرباء مزون ،شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ،شركة كهرباء مجان ،شركة ظفار للطاقة ،شركة كهرباء املناطق
الريفية ،الشركة ُ
العمانية لنقل الكهرباء ،شركة الغبرة للطاقة وتحلية املياه ،شركة وادي الجزي للطاقة،
والشركة ُ
العمانية لشراء الطاقة واملياه .كما أنشأت نماء القابضة في عام  2014م معهد نماء لتنمية املهارات
والذي يهدف لتطوير الكفاءات في قطاع الخدمات.
 البنك األهلي:
 يعد البنك األهلي  -أحد البنوك الرائدة في السلطنة  -بتقديمة خدمات مصرفية متكاملة لألفراد واملؤسسات .
أثبت البنك األهلي تطوره الراسخ واملستدام على مدار العقد املاض ي وظهر ذلك جليا في مستوى النمو الذي
حققه ضمن مسيرة من التقدم والتطور في كافة األصعده ،حيث إرتفعت أصول البنك من  175مليون ريال الى
أكثر من ملياري ريال في عام . 2018البنك األهلي يساهم في النهوض بالقتصاد الوطني من خالل دعم وتمويل
املشاريع والقطاعات القتصادية املختلفة التي تسهم في التنويع والتوسع القتصادي تماشيا مع الجهود
املبذولة من الحكومة في هذا الصدد.

