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كلمة اللجنة

معايل الدكتورة/ مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية
وزيرة الرتبية والتعليم

رئي�سة اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

اإن��ه ملن دواعي ال���رشور اأن تت�رشف �سلطنة عمان با�ست�سافة املوؤمتر ال��دويل للرتبية من اأجل التنمية 
امل�ستدام��ة لدع��م التن��وع الثق��ايف والبيولوج��ي وال��ذي عق��د يف مدين��ة م�سقط مل��دة ثالثة اأي��ام  حافلة 

بامل�س��اركات واملناق�س��ات مما اأوجد مناخًا علميًا فريداً، وق��د �سعت �سلطنة عمان ممثلة يف وزارة الرتبية 

والتعلي��م واللجن��ة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم اأن جتعل من املوؤمتر فر�سًة حقيقيًة للتقاء 

املهتم��ني واملعنيني بجوانب التنوع الثقايف والتن��وع البيولوجي من خمتلف بلدان العامل  بالإ�سافة اإىل 

العديد من العلماء واخلرباء الذين ميثلون املنظمات والهيئات العلمية الدولية.

ولي���ص جدي��داً على عم��ان اأن حتت�سن منا�سبات دولي��ة ذات طابع علمي ت�ستقطب اأكف��اأ العلماء واأجنح 

اخل��ربات والتج��ارب الدولية يف جمالت العلم املتعددة  لتقدمي اأف�س��ل احللول لق�سايا الب�رشية املتجددة؛ 

فق��د ج��اء هذا املوؤمتر ا�ستكماًل لهذا النه��ج احل�ساري،  واإ�سافة مهمة تعزز مكان��ة ال�سلطنة  بني م�ساف 

دول الع��امل املهتم��ة بق�ساي��ا الرتبية بكل عنا�رشه��ا؛ مع حر�ص ال�سلطن��ة الأكيد عل��ى اأن تكون ق�سايا 

ال�سب��اب حا�رشة بقوة يف العديد من  املنا�سب��ات املحلية والإقليمية والدولية من خالل اإظهار املبادرات 

العماني��ة يف التوا�س��ل والتق��ارب م��ع الثقاف��ات الأخرى، وكل ذل��ك ميثل اإمي��ان ال�سلطنة ب��دور ال�سباب 

الإيجابي للم�ساهمة  يف دفع اأولويات التنمية امل�ستدامة يف الجتاه ال�سحيح. 

لق��د ج��اء تنظيم هذا املوؤمت��ر تعبرياً ع��ن حاجة املجتمع ال��دويل الأكي��دة يف اإيجاد احلل��ول املنا�سبة 

للم�س��كالت الت��ي تعاين منها الب�رشي��ة، وعليه؛ فاإن ال�سلطنة ت��درك  اأهمية اهتمام الع��امل  بكافة الق�سايا 

الت��ي ت�س��كل عبئًا ثقياًل على كاه��ل الب�رشية، كما ترى �رشورة  تكاتف اجلمي��ع يف ت�سخري كافة الطاقات 

ال�سيا�سي��ة والجتماعي��ة والإعالمية لتاأكيد مفاهيم ال�سالم واحلوار اله��ادف واخلطاب املتزن، بالإ�سافة 

اإىل اإيجاد بيئة طبيعية متوازنة دعمًا لأهداف التنمية امل�ستدامة.

ول�سك يف اأن التو�سيات التي خرج بها هذا املوؤمتر هي يف غاية الأهمية نظراً للرثاء الكبري الذي مل�سناه 

م��ن وج��ود تلك الكوكبة من العلماء والباحثني واملهتمني يف ق�ساي��ا التنوع الثقايف والتنوع البيولوجي 

وكذلك التجارب الناجحة يف اإدارة قطاع ال�سباب واملبادرات الرائدة يف هذا املجال، و�سوف تكون نتائج 

وتو�سي��ات املوؤمتر مبثابة مرتكزات مرجعية ملو�سوع��ات التنمية امل�ستدامة يف جمالتها املتنوعة نظراً 

ملا متيزت به اأوراق العمل من ثراء يف املحتوى وعمق يف الطرح و�سمولية يف املوا�سيع التي تناولتها.

كم��ا اأن��ه ملن ُح�سن الطالع  اأن حتظى مدينة م�سقط العامرة ب�رشف ا�ست�سافة اجتماع فريق عمل احلوار 

العرب��ي الأوروب��ي للج��ان الوطنية هذا اللقاء التاريخ��ي والذي هو بال �سك لبنة  مهم��ة ت�ساف اإىل لبنات 

العمل امل�سرتك لإر�ساء اأ�س�ص احلوار والتفاهم بني اجلانبني.

ولريب اأن احلوار دومًا هو نقطة اللتقاء التي جتتمع حولها الروؤى والتطلعات،  وحجر الزاوية لالرتقاء 

بقي��م التفاه��م والتعاي�ص والت�سامح، وهو اأي�سًا اأف�سل ال�سبل لتقلي��ل فر�ص الختالف و�سوء الفهم، و�سعيا 

اإىل ا�ستك�ساف اإمكانات التعاون والتبادل للخربات والتجارب يف جمال الرتبية والثقافة والعلوم .

ول يفوتن��ي اأن اأتق��دم بال�سكر اجلزي��ل اإىل اللجنة الوطني��ة العمانية للرتبية والثقاف��ة والعلوم وجميع 

منظم��ي املوؤمت��ر وفرق العم��ل  امل�ساركة يف اإجناح املوؤمتر كما  ليفوتن��ي اأن اأنتهز هذه الفر�سة الذهبية 

لأتوج��ه بال�سكر اجلزيل ملن�سقي هذه املب��ادرة من الطرفني العربي والأوروبي جلهودهم القّيمة واملقّدرة، 

ولكل من اأ�سهم يف تعزيز م�سريته الناجحة.
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حمطة

ال�سنة الدولية للكيمياء 2011  

International Year of 
CHEMISTRY 2011(IYC)  

من املعلوم باأن املواد بحالتها 
املعروفة ال�سلبة وال�سائلة والغازية حتتوي 

على عنا�رش كيميائية، وفهم الإن�سان 

ملكونات وطبيعة مواد عاملنا هو ما ي�ستند 

عليه علم الكيمياء. ومما ل�سك فيه اأن 

جميع العمليات احليوية للكائنات احلية 

ُتديرها وتتحكم بها التفاعالت الكيميائية 

وهو بذلك ي�ساهم علم الكيمياء يف خمتلف 

اأن�سطة احلياة، ويدخل يف جميع ن�ساطات 

الكائنات احلية، كما يتم من خالل علم 

الكيمياء حتويل املواد الطبيعية اخلام اإىل 

مواد تلبي احتياجات الإن�سان. وبناء على 

قناعة تامة لالحتاد الدويل للكيمياء البحتة 

والتطبيقية )IUPAC( واليون�سكو، اأن الوقت 

قد حان لالحتفال باإجنازات الكيمياء 

وم�ساهماته يف الرفاهية الب�رشية، وبتو�سية 

منهما اأعلنت اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة عام 2011 ال�سنة الدولية للكيمياء 

 ،International Year of CHEMISTRY 2011
ومن املتوقع اأن ي�سارك يف هذه الحتفالية 

الطلبة وال�سباب على امل�ستوى الإقليمي 

والوطني، وذلك من خالل تنفيذ برامج 

واأن�سطة تفاعلية تتيح الفر�سة مل�ساركة 

جميع �رشائح املجتمع. 
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اأهداف ال�سنة الـدولية للكيمياء

◆ تعزي��ز وع��ي املجتم��ع باأهمي��ة الكيمي��اء 
ودوره يف حتقي��ق متطلبات احلي��اة: حيث ُيعد 

علم الكيمياء هو علم اأ�سا�سي لفهم ما يحدث يف 

الكون، ولإنتاج مقومات احلياة من غذاء ودواء 

وطاقة ومعادن و غريها من املواد امل�ستخل�سة 

وامل�سّنعة. وه��ذا الفهم �سيقودنا اإىل دعم النمو 

القت�سادي وت�سجيع اإيجاد بيئة �سحية.

◆ تقوي��ة اهتمام ال�سب��اب يف الكيمياء: وذلك 
ل�سم��ان باأن ُنخبة العقول م��ن ال�سباب ل تزال 

ُمقبلة ومتحم�س��ة للعمل يف جمالت هذا العلم، 

حيث حتر�ص هذه ال�سنة الدولية على تاأكيد دور 

الكيمي��اء يف اإدارة ا�ستدام��ة امل��وارد الطبيعية. 

وبال�رشاكة مع الأمم املتحدة �سوف تعمل ال�سنة 

الدولية للكيمياء على حتقيق م�ساهمة تعليمية 

قوي��ة باجتاه اأهداف عقد الأمم املتحدة للرتبية 

من اأجل التنمية امل�ستدامة، خا�سة يف جمالت 

ال�سحة والبيئة. 

جم��ال  يف  لالإب��داع  احلما���ص  روح  ب��ث   ◆
الكيمياء: اإن العم��ل الإبداعي لكت�ساف مبادئ 

وتطبيقات جديدة ومثرية ب�سكل م�ستمر يف علم 

الكيمياء هو مبثابة ترجمة ملا و�سل اإليه العلم 

م��ن تقدم يف فهم اخل�سائ�ص اجلزيئية. و�سوف 

تتم دعوة علماء الكيمياء ليقوموا بدور اأ�سا�سي 

لتج��اوز التحديات احلالية الت��ي تواجه عاملنا 

وعل��ى �سبي��ل املث��ال: امل�ساهم��ة يف حتقي��ق 

اأه��داف األفي��ة الأمم املتح��دة. حيث ُيع��د الفهم 

العمي��ق للكيمي��اء هو الأ�سا�ص للط��ب اجلزيئي، 

ولإنتاج م��واد جديدة وم��وارد م�ستدامة للغذاء 

والطاقة وغريها من املو�سوعات املهمة. 

◆ الحتف��اء بالذك��رى ال�مئوية حل�سول مدام 
ك��وري احلا�سلة على جائزة نوب��ل، والحتفاء 

بالذك��رى ال�مئوي��ة لتاأ�سي���ص الرابط��ة الدولية 

جلمعي��ات الكيمي��اء: حيث األه��م اكت�ساف مدام 

ك��وري لعن���رشْي الراديوم  والبلوني��وم العديد 
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م��ن طلبة الكيمياء وبخا�سة الن�ساء لتحقيق النجاح 

املهن��ي يف هذا املجال. اأي�س��ا �سُتو�سح الحتفالية 

مبئوية تاأ�سي�ص الرابط��ة الدولية جلمعيات الكيمياء 

يف باري���ص متطلبات التعاون ال��دويل للكيميائيني، 

واملعاي��ري العاملية للعديد م��ن الق�سايا الكيميائية 

مث��ل اأوزان ال��ذرات والثوابت الفيزيائي��ة والتوا�سل 

العلمي.  

ولتحقيق تلك الأهداف �سوف تعمل ال�سنة الدولية 

للكيمياء على ما يلي:

◆ تطوي��ر فه��م وتقدي��ر الكيمي��اء يف املجتمعات 
الدولية.

◆ حتفيز التعاون الدويل عن طريق توظيف جهات 
الت�سال وم�س��ادر املعلومات للعدي��د من الأن�سطة 

بوا�سط��ة اجلمعي��ات الدولي��ة املعني��ة بالكيمي��اء، 

واملوؤ�س�سات الرتبوية، وقطاع ال�سناعة، واملوؤ�س�سات 

احلكومية والقطاع اخلا�ص.

باإيج��اد  الكيمي��اء يف امل�ساهم��ة  ◆ تعزي��ز دور 
احللول للم�سكالت والتحديات العاملية.

◆ اإتاح��ة الفر�س��ة لنخراط ال�سب��اب يف جمالت 
العل��وم وبخا�سة الط��رق العلمية للتحلي��ل املدعمة 

بالفر�سيات والتجارب والتحليالت وال�ستنتاجات.  

 

الأن�سطة:

�ستق��ام العدي��د م��ن املنا�سب��ات والجتماع��ات 

الدولية خ��الل هذا العام موزعة عل��ى اأنحاء العامل، 

وم��ن الفعالي��ات املخط��ط له��ا ه��و تنظي��م فعالية 

يت��م تطبيقها يف جمي��ع اأنحاء العامل مث��ل التجربة 

العاملية.

وجميع املوؤ�س�سات املحلية مدعوة لإعداد وجتهيز 

اأفكاره��ا له��ذه ال�سن��ة، و�س��وف يت��م توثيقه��ا على 

املوقع الر�سمي لل�سن��ة الدولية للكيمياء، ومن اأمثلة 

تل��ك الفعاليات التي تقام عل��ى امل�ستويات املحلية 

والوطنية ما يلي:

◆احلر�ص على اأن يتعامل جميع الطلبة مبراحلهم 
العمري��ة املختلف��ة )م��ن مرحل��ة  قب��ل الأ�سا�سي – 

اجلامع��ة( مع التجارب الكيميائي��ة مبا يتنا�سب مع 

م�ستوياتهم الدرا�سية.

◆تنظيم زيارات للمناط��ق ال�سناعية، وامل�سانع، 
النف��ط  وم�س��ايف  الكيميائي��ة،  امل��واد  ومنتج��ي 

واملعادن.

◆ اإ�رشاك الو�سائل الإعالمية للتاأكيد على تو�سيح 
اأهمي��ة دور الكيمي��اء يف القت�س��اد العامل��ي وذلك 

ع��ن طريق ن�رش املقالت وطباع��ة وت�سميم جمالت 

متخ�س�سة، ومن خ��الل الربامج الإعالمية املرئ��ية 

وامل�سموعة.  

◆اإقامة املعار�ص وعر�ص املل�سقات واملن�سورات 
التي ت�سلط ال�سوء على فوائد وعجائب الكيمياء.

◆تنظي��م »م�ساري��ع ح��ل امل�س��كالت« الت��ي تتيح 
للطلبة  الفر�سة لتطبيق معرفتهم بالكيمياء لتطوير 

حلول للم�سكالت التي تواجه جمتمعاتهم املحلية.

◆التاأكي��د عل��ى دور الكيمي��اء يف تطوي��ر حياتنا 
وبخا�س��ة م��ن خ��الل التق��دم الأخ��ري يف الأبح��اث 

الكيميائية.

◆اإقام��ة معار���ص للوظائف املتعلق��ة بالكيمياء، 
ودع��وة اخلرباء واملخت�سني يف ه��ذا املجال لزيارة 

املدار���ص لتو�سي��ح كيفي��ة تطبيقه��م للكيمي��اء يف 

مهنه��م، واإقام��ة عرو�ص حي��ة اأوعرو���ص حماكاة 

لرف��ع م�ستوى فهم امل�ساركني مل��ا ميكن عمله فيما 

يت�سل بحقول الكيمياء.

يف  الق��رار  اأ�سح��اب  م��ع  والتوا�س��ل  ◆العم��ل 
املوؤ�س�سات احلكومية لإب��راز اأهمية املوؤ�س�سات التي 

ُتعنى بالكيمياء.

◆ من اأهداف ال�سنة الدولية للكيمياء:  تعزيز وعي املجتمع 

باأهمية الكيمياء وتقوية اهتمام ال�سباب بهذا العلم
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التجربة العاملية

اأو�سح��ت اليون�سك��و والحتاد ال��دويل للكيمياء 

البحت��ة والتطبيقي��ة )IUPAC( اأن��ه م��ن خ��الل 

احتفالت ال�سنة الدولية للكيمياء �سوف يتم الرتكيز 

على الأن�سطة اإيل تو�سيح دور الكيمياء وم�ساهماته 

الفعال��ة يف احلياة اليومي��ة، والتي �سوف ت�ستهدف 

يف املق��ام الأول الطلب��ة يف كاف��ة اأنح��اء الع��امل، 

وُتع��د التجرب��ة العاملي��ة ترجمة مبا���رشة لأهداف 

ال�سن��ة الدولي��ة للكيمي��اء التي ت�سته��دف املجتمع 

وفئ��ة الطلبة وال�سباب خ�سو�سا، وخالل هذا العام 

جميع طلبة املدار�ص يف العامل مدعوون لالن�سمام 

اإىل م�رشوع التجربة العاملية الذي يحمل هذا العام 

عنوان« املاء: حملول كيميائي » وذلك للتعرف على 

مرك��ب املاء الذي ُيعترب اأه��م امل�سادر احليوية يف 

الأر�ص. وم��ن املتوقع اأن تك��ون التجربة العاملية 

اأك��رب جترب��ة كيميائية على الإط��الق، وما يتو�سل 

ل��ه  الطلبة م��ن نتائج واكت�ساف��ات �ست�سهم يف هذا 

امل�رشوع ،  حيث �ستتاح لهم الفر�سة لتقدير اأهمية 

دور الكيمياء يف التعرف على جودة املياه ونقائها، 

ويف نف���ص الوق��ت �سي�س��ارك الطلب��ة ع��رب خريط��ة 

عاملية اإلكرتونية بعر�ص تقارير اكت�سافاتهم حول 

جودة املياه ومعاجلتها.

ويتيح املو�سوع الأ�سا�سي للتجربة العاملية لهذا 

الع��ام » املاء : حملول كيميائ��ي« املجال للوقوف 

عل��ى الفر�ص التعليمي��ة املتاحة للتعرف اأكرث على 

ال��دور املهم للكيمياء يف توفري مياه نقية �ساحلة، 

كم��ا ي�سه��م يف حتقيق ه��دف األفي��ة الأمم املتحدة 

للو�س��ول لأعلى جودة للمياه ال�ساحلة لل�رشب قبل 

عام 2015م. كما �سُي�سهم هذا الن�ساط بربط عالقة 

امل��اء  بق�ساي��ا التغري املناخي، و�سح��ة الإن�سان، 

والأمن الوقودي.

 ويف التجرب��ة العاملية مت ت�سميم اأربعة اأن�سطة، 

اثنني منها ترتبط مبعاجلة املياه مت�سمنة التنقية 

بوا�سط��ة الرت�سي��ح والتبخ��ر. والن�ساط��ان الآخران 

يت�سمن��ان اختب��ار ج��ودة املي��اه بوا�سط��ة قيا�ص 

حام�سي��ة، وملوح��ة املي��اه. وجمي��ع نتائ��ج هذه 

الأن�سطة الأربعة يتم عر�سها عرب اخلريطة العاملية 

الإلكرتونية كما اأ�رشن��ا �سابقا. وفيما يلي تو�سيح 

خمت�رش لكل ن�ساط من تلك الأن�سطة:

◆ درجة احلمو�سة- الرقم الهيدروجيني للكوكب 

: يقوم الطلبة بقيا���ص درجة احلمو�سة لعينة لأحد 

م�سادر املياه املحلية، وا�ستك�ساف حمو�سة عينة 

منها.

◆ امللوح��ة- املي��اه املاحل��ة : وتق�ا���ص فيه��ا 
مل�وحة عينة من املياه املاحلة عن طريق التبخر.

◆ معاجل��ة املي��اه : ل ملوث��ات ول جراثيم : يتم 
اأول ت�سفية عي����نة من املي����اه امللوثة عن ط���ريق 

مر�سح ، ومن ثم تنقيتها بعد ذلك.

◆ حتليه املياه - الطاقة ال�سم�سية: يقوم الطالب 
ببناء واختبار الطاقة ال�سم�سية، وا�ستك�ساف كيفية 

عمله��ا، وم��ن ث��م يقوم��وا بت�سمي��م اأدوات الطاقة 

ال�سم�سي��ة اخلا�س��ة به��م ل�ستخدامه��ا يف حتلي��ة 

املياه.

ومن اجلدير بالذكر اأنه مت اإطالق موقًع اإلكرتويًن 

 خا�ص بال�سن��ة الدولية للكيمي��اء، يت�سمن 
ً
ر�سم��ي

عدًدا م��ن الأفالم، واملقالت العلمي��ة والإ�سدارات 

املتعلق��ة به��ذه ال�سن��ة، واأي�س��ا يت�سم��ن عرو���ص 

مل�س��اركات واأف��كار من خمتل��ف ال��دول لالحتفاء 

الأن�سط��ة  قائم��ة  يف  اإدراجه��ا  مت  ال�سن��ة  به��ذه 

»Activities« يف املوقع.

وميك��ن الطالع على اجله��ات املتفاعلة مع هذا 

املوقع من خالل الرابط الإلكرتوين: 

 www.chemistry2011.org

◆  جتربة عاملية تركز على املاء كمحلول كيميائي

◆ موقع اإلكرتوين لعر�س اإ�سهامات الدول لتبادل االأفكار وت�سارك املعلومات
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اأخبار الرتبية

فعاليات واأن�سطة ق�سم الرتبية

◆ املوؤمتـــر العربي الإقليمي حول رعاية 
وتربيـــة الطفولـــة املبكـــرة »ال�سيا�سات 

والربامج« بدم�سق 20-22 �سبتمرب2010

�سارك��ت ال�سلطن��ة يف ه��ذا املوؤمت��ر بوف��د من 

وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ووزارة ال�سح��ة ووزارة 

التنمي��ة الجتماعي��ة وجامعة ال�سلط��ان قابو�ص 

اإ�ساف��ة للجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة 

والعل��وم ، ال��ذي عقد بدم�س��ق يف الفرتة من 20-

اليون�سك��و  مكت��ب  ونظم��ه   2010 �سبتم��رب   22

الإقليم��ي ببريوت بالتعاون مع مكاتب اليون�سكو 

الوطني��ة والإقليمية. ومن اأه��م اأهداف املوؤمتر:-

تعزيز القدرات الوطنية يف جمال بناء ال�سيا�سات 

وتطوي��ر املمار�سات الرامي��ة املبكرة يف املنطقة 

العربي��ة و تاأ�سي���ص اأر�سي��ة اإقليمية لبن��اء �سبكة 

لتب��ادل اخلربات والتج��ارب واملعارف يف جمال 

تربي��ة ورعاي��ة الطفول��ة املبكرة.وو�س��ع ت�سور 

مبدئ��ي لبن��اء ا�سرتايجية تكاملي��ة وو�سع اآليات 

وطنية لتنمي��ة الطفول��ة املبكرة.وتعزيز التعاون 

والتن�سيق ب��ني موؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة 

يف مي��دان تربية طفل ما قبل املدر�سة والوزارات 

احلكومية املهتمة بهذا املجال.

◆املوؤمتر العاملي الأول للرعاية والرتبية 
يف مرحلة الطفولة املبكرة)بناء ثروة الأمم.

مو�سكو 27-29 �سبتمرب 2010(:

�سارك��ت �سلطنة عم��ان  يف ه��ذا املوؤمتر بوفد 

�سم كل من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التنمية 

الجتماعي��ة ووزارة ال�سح��ة وجامع��ة ال�سلطان 

قابو���ص اإ�سافة للجنة الوطني��ة العمانية للرتبية 

والثقافة والعلوم  برئا�س��ة �سعادة الدكتورة منى 

بنت �سامل اجلردانية ، وكيلة  وزارة القوى العاملة 

للتعليم التقني والتدريب املهني.

 م��ن اأه��م اأه��داف  التي تط��رق اإليه��ا املوؤمتر 

زي��ادة الوع��ي العاملي واحل��وار ال�سيا�س��ي فيما 

يت�س��ل بالرعاي��ة والرتبي��ة يف مرحل��ة الطفول��ة 

املبك��رة كح��ق م��ن حق��وق الإن�س��ان الأ�سا�سية، 

واأهميته للتنمية والرخاء على ال�سعيدين الفردي 

والوطن��ي، ومناق�س��ة التق��دم املح��رز يف بل��وغ 

اله��دف الأول للتعلي��م للجمي��ع وحتدي��د القي��ود 

امللزم��ة التي حتد من التق��دم . ومت التفاق خالل 

املوؤمت��ر على جمموعة م��ن املقايي���ص والغايات 

لله��دف الأول والت��ي ينبغ��ي لل��دول الأع�ساء اأن 

تعم��ل على و�سعه��ا، واإن�ساء مرا�س��د اآلية  لر�سد 

هذه املقايي�ص والغايات. 

◆ اجتماع خرباء اإقليمي حول اإ�سرتاتيجية 
تطويـــر التعليـــم العايل-القاهرة 30-27 

�سبتمرب 2010.

�سارك��ت ال�سلطن��ة يف ه��ذا الجتم��اع ممثلة 

يف وزارة التعلي��م العايل والذي نظمته املنظمة 

العربي��ة للرتبي��ة والثقافة والعل��وم و كان من 

اأهم اأهدافه، مناق�سة ا�سرتاتيجية تطوير التعليم 

الع��ايل،و ر�س��د جت��ارب ال��دول امل�سارك��ة يف 

يف جم��ال تطوير ا�سرتاتيجي��ة التعليم العايل،و 

حتديد اأ�ساليب توظي��ف التخطيط ال�سرتاتيجي 

لتطوير التعليم العايل، و اقرتاح ت�سور تطبيقي 

لعالقة اجلودة بتطوير التعليم العايل. 

الور�ســـة التدريبية ملدربـــي معلمي   ◆
مادة التاريخ يف املرحلة الثانوية 13-11 

اأكتوبر 2010 التي عقدتها املنظمة العربية 

للرتبيـــة والثقافة والعلـــوم بالتعاون مع 

جمل�س اأوروبا

�سارك��ت وزارة الرتبي��ة والتعليم يف برنامج 

التع��اون العرب��ي الأوروبي لتطوي��ر املنظومة 

الرتبوية وذلك مبدينة دبي  يف الفرتة من 11-

13 اأكتوب��ر 2010.وهدف��ت الور�سة ب�سكل عام 

اإىل تقريب �سورة الآخ��ر وحت�سينها خا�سة يف 

املناهج الدرا�سية.
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◆ اجتماع خرباء �سبه اإقليمي حول �سبل 
تعزيز قيم ال�سلـــم والتفاهم بني الثقافات 

من خالل املناهج والكتب املدر�سية واملواد 

الرتبوية-�سنعاء 1-3 نوفمرب 2010 :

ه��ذا  يف  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  �سارك��ت 

الجتم��اع ،ال��ذي نظمت��ه املنظم��ة الإ�سالمي��ة 

للرتبي��ة والعل��وم والثقافة. ه��دف الجتماع اإىل 

حتدي��د املناه��ج الدرا�سية التي ميك��ن ت�سمينها 

قي��م ال�سل��م والتفاه��م ب��ني الثقاف��ات وتق��ومي 

حمت��وى املناه��ج احلالية مع و�س��ع خطة عمل 

م�ستقبلي��ة تت�سم��ن معايري وموؤ���رشات ت�سمني 

قيم ال�سلم والتفاهم.

◆ الور�ســـة التدريبيـــة للم�سئولني عن 
اإعـــداد برامـــج تعليـــم الكبـــار يف الدول 

العربية التي عقدت يف مملكة البحرين يف 

الفرتة من 26-30 دي�سمرب 2010: 

�ساركت وزارة الرتبي��ة والتعليم ممثلة بدائرة 

التعلي��م امل�ستم��ر يف اأعمال ه��ذه الور�سة والتي 

والثقاف��ة  للرتبي��ة  العربي��ة  املنظم��ة  نظمته��ا 

الأط��ر  تدري��ب  اإىل  الور�س��ة  هدف��ت  والعل��وم، 

املتخ�س�س��ة على حتدي��د الحتياج��ات الفعلية 

املختلف��ة،  والفئ��ات  البيئ��ات  ح�س��ب  للكب��ار 

الأولوي��ات، وت�سمي��م  والتدري��ب عل��ى حتدي��د 

الربامج التعليمية التي تلبي احلاجات واإنتاجها 

وتقوميها.

◆ اجتمـــاع اخلـــرباء الإقليمـــي حـــول 
ال�ستمرارية والتكامل بني التعليم العايل 

والتعليـــم الأ�سا�سي وما بعـــد الأ�سا�سي. 

الكويت. 6-9 دي�سمرب 2010:

والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  م��ن   �سارك��ت كال 

ووزارة التعليم الع��ايل يف هذا الجتماع  والذي 

نظمته املنظم��ة الإ�سالمية مع مكت��ب اليون�سكو 

بالدوحة. هدف الجتماع اإىل ر�سد جتارب الدول 

يف جم��الت ال�ستمرارية والتكام��ل بينهما.وحتديد دور 

ال�ستمراري��ة والتكامل بينهم��ا لتحقيق كفاءة خمرجات 

التعليم.و�سياغة معاي��ري ال�ستمرارية والتكامل لتحقيق 

تطور املجتمع.

اأه��داف  منه��ا:  ع��دة حم��اور  عل��ى  الجتم��اع  رك��ز 

ال�ستمرارية والتكامل ب��ني التعليمني الأ�سا�سي وما بعد 

الأ�سا�سي.ومكون��ات ال�ستمراري��ة والتكام��ل م��ن حي��ث 

ت�سنيفات النظم التعليمية.و نظم ال�سيا�سات والت�رشيعات 

التعليمي��ة والأه��داف العام��ة للتعليم بال��دول امل�ساركة 

والربام��ج التعليمية.و تعزي��ز ال�ستمرارية بني التعليمني 

لتلبية احتياجات اقت�ساد ال�سوق ومتطلباته.



10 تواصل العدد الرابع عشر

◆ الور�سة التدريبية �سبه 
الإقليميـــة حـــول مقاربات 

الأ�رسيـــة.  الأميـــة  حمـــو 

 30-27 القاهرة.م�ـــرس 

دي�سمرب  2010 :

الرتبي��ة  وزارة  �سارك��ت   

دائ��رة  يف   ممثل��ة  والتعلي��م 

ه��ذه  يف  امل�ستم��ر  التعلي��م 

الور�سة والتي نظمتها املنظمة 

والعل��وم  للرتبي��ة  الإ�سالمي��ة 

والثقاف��ة، وق��د هدف��ت الور�سة 

اإىل: تعزيز حمو الأمية الأ�رشية 

اإىل  الرامي��ة  وال�سرتاتيجي��ات 

ب��ني  املتب��ادل  الأمي��ة  حم��و 

الأجي��ال يف ال��دول الأع�س��اء.

العامل��ني يف  ق��درات  وتعزي��ز 

جم��ال حم��و الأمي��ة الأ�رشي��ة 

للمخت�سني يف الطفولة املبكرة 

واإعداد برام��ج موجهة للطفولة 

التج��ارب  وعر���ص  املبك��رة. 

الناجح��ة لل��دول الأع�س��اء يف 

جمال حمو الأمية الأ�رشية.

ونوق���ص يف الور�سة عدد من 

املحاور منها: حتديد التحديات 

التي تواجه حمو الأمية والتعليم 

املتبادل بني الأجيال.و اأ�ساليب 

وا�سرتاتيجي��ات مقاربات حمو 

الأمية الأ�رشية.و تطوير برامج 

حمو الأمية يف جم��ال الطفولة 

املبك��رة.و ط��رق تنفي��ذ برامج 

حم��و الأمي��ة الأ�رشي��ة وتقييم 

النتائج.

اأخبار الرتبية
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الإقــلــيــمــي حول  اجــتــمــاع اخلـــرباء   ◆
ال�سرتاتيجيات الناجعة من اأجل ح�سد موارد 

متويل حمو الأمية وتعليم الكبار الذي عقد 

يف اخلرطوم يف العا�سمة ال�سودانية خالل 

الفرتة من 27-30 دي�سمرب 2010 :

�سارك��ت وزارة الرتبية والتعلي��م ممثلة بدائرة 

الجتم��اع   ه��ذا  اأعم��ال  يف  امل�ستم��ر  التعلي��م 

والذي  تنظم��ه املنظمة العربي��ة للرتبية والعلوم 

والثقاف��ة ومكت��ب اليون�سكو الإقليم��ي بالدوحة. 

وقد ه��دف الجتماع اإىل عر���ص ال�سرتاتيجيات 

احلالي��ة يف ال��دول الأع�ساء لتموي��ل حمو الأمية 

وتعلي��م الكبار. ودعم جهود الدول الأع�ساء لر�سم 

ا�سرتاتيجيات التموي��ل وتعزيز مهارات العاملني 

به��ذا املجال ل�ستخ��دام اأف�س��ل الأ�س���ص العلمية 

لو�سع اإ�سرتاتيجية التمويل.

ونوق���ص يف الجتم��اع ع��دد من املح��اور من 

احلالي��ة  ال�سرتاتيجي��ات  ا�ستعرا���ص  �سمنه��ا: 

املطبق��ة يف ال��دول الأع�س��اء، ور�س��د التج��ارب 

العاملي��ة الناجع��ة وتوظي��ف التخطي��ط العلم��ي 

يف اإع��داد اإ�سرتاتيجية التموي��ل، و تعزيز مهارات 

العاملني يف و�سع الإ�سرتاتيجية اخلا�سة بتمويل 

حمو الأمية وتعليم الكبار.

◆ الـــدورة التدريبية )بنـــاء القدرات يف 
جمال التخطيط الرتبوي(يف م�سقط  خالل 

الفرتة من 19-21 دي�سمرب 2010 : 

للرتبي��ة  العماني��ة  الوطني��ة  اللجن��ة  نظم��ت 

والثقافة والعلوم هذه الدورة بالتعاون مع مكتب 

اليون�سك��و الإقليم��ي بالدوحة واملرك��ز الإقليمي 

للتخطي��ط الرتب��وي بال�سارقة . من اأه��م اأهدافها 

والتخطي��ط،  الت�سخي���ص  ب��ني  العالق��ة  حتدي��د 

والتع��رف عل��ى ط��رق وو�سائ��ل جم��ع البيان��ات 

واملعلومات وحتليلها، وحتديد املوؤ�رشات الرئي�سة 

ذات ال�سل��ة والبيان��ات املطلوب��ة. كم��ا رك��زت 

ال��دورة على اإك�س��اب امل�ساركني مه��ارات حتليل 

البيئ��ة الداخلي��ة واخلارجي��ة. وتنمي��ة مه��ارات 

حتديد الربامج والن�ساطات الالزمة لتنفيذ اخلطة، 

والتع��رف عل��ى املفاهي��م والنم��اذج املختلف��ة 

لعملية املتابعة والتقومي. 

◆ اجتمـــاع خـــرباء ملناق�ســـة جتـــارب 
وممار�ســـات ناجحـــة وت�رسيعـــات اإدماج 

املعاقني يف برامج تعليم الكبار) اخلرطوم 

21-24 فرباير 2011 (

�سارك��ت كال  م��ن وزارة الرتبي��ة والتعلي��م 

ووزارة التنمي��ة الجتماعية  يف هذا الجتماع  

الربام��ج  مراجع��ة  اإىل  الجتم��اع  وه��دف 

وال�سيا�سات والت�رشيعات التي ت�ساعد يف تعزيز 

فر���ص تعلي��م الكب��ار م��ن ذوي الحتياج��ات 

اخلا�س��ة وكذلك تبادل التج��ارب والتوجيهات 

الإقليمية والدولية، وتعزيز قدرات الدول العربية 

الحتياج��ات  ذوي  م��ن  الأمي��ني  ل�ستيع��اب 

اخلا�س��ة، وو�سع ت�سور مبدئ��ي لتعزيز قدرات 

اأق�س��ام وهيئ��ات تعلي��م الكبار نح��و دمج ذوي 

الحتياج��ات اخلا�س��ة يف تعلي��م الكبار.وم��ن 

اه��م التو�سيات، توحي��د امل�سطلحات اخلا�سة 

مبج��ال ذوي الحتياج��ات اخلا�س��ة يف البالد 

العربية، والعمل على تكوين فريق عمل خمت�ص 

وت�سني��ف  وتق��ومي  لت�سخي���ص  دول��ة  كل  يف 

الإعاق��ة وت�سمي��م الربام��ج املوائمة ل��كل فئة 

ح�سب حاجتها.
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اأخبار املدار�س املنت�سبة

زيارة الوفد اليمني

الأمان��ة  م��ن  ترب��وي  وف��د  ق��ام 

اليمني��ة  الوطني��ة  للجن��ة  العام��ة 

للرتبية والثقافة والعلوم بزيارة اإىل 

ال�سلطنة يف الفرتة من 10/12-9/ 

2010 وذل��ك بهدف تب��ادل اخلربات 

ب��ني العامل��ني يف اللج��ان الوطني��ة 

والطالع على التجارب الناجحة يف 

جم��الت الرتبي��ة والثقاف��ة والعلوم 

واملدار�ص املنت�سبة لليون�سكو ، حيث 

ق��ام الوف��د بزيارة اإىل اأمان��ة اللجنة 

عل��ى  وتع��رف  العماني��ة  الوطني��ة 

اأه��م الأن�سط��ة والربام��ج الت��ي تقوم 

بتنفيذه��ا اللجنة الوطني��ة العمانية 

كما اطلع الوفد الزائر على �رشح واف 

لأهم الربامج والفعاليات التي قامت بها اللجنة واأهم اخلطط الوارد تنفيذها خالل هذا العام وقام 

الوفد بجولة يف اأق�سام اللجنة الوطنية تعرف خاللها على نظام العمل يف جميع الأق�سام.

ومن �سمن برنامج الوفد مت اإعداد زيارة خا�سة ملدر�سة جابر بن زيد للتعليم ما بعد الأ�سا�سي 

مبحافظ��ة م�سقط ومدر�سة الأمل للتعليم ما بع��د الأ�سا�سي مبنطقة جنوب الباطنة وهما مدر�ستان 

منت�سبت��ان لليون�سكو من��ذ اأكرث من 10 �سنوات . قامت املدار�ص خالل ه��ذه الزيارة بعمل برنامج 

خا���ص ت�سمن عددا من الفعالي��ات املتنوعة بني الفنون والألع��اب ال�سعبية)الرتاث املادي وغري 

امل��ادي ( وال�س��الم واملواطنة والبيئة وقد قام الطالب بتقدمي عرو�ص ع��ن اأهم الأن�سطة والربامج 

الت��ي تنفذها املدار�ص حاليًا على امل�ستوى املحلي والإقليمي ،ويف نهاية الزيارة قامت املدار�ص 

بدعوة الوفد اإىل زيارة املعر�ص الدائم جلماعة اليون�سكو يف املدر�ستني .

» ال�سبـــاب ي�ستحق التزامنا الكامل- ي�ستحق 

اأن يتـــاح له كافة �سبل احل�ســـول على التعليم، 

وعلـــى الرعاية ال�سحية الكافيـــة، وعلى فر�س 

العمـــل، واخلدمات املالية ف�ســـال عن امل�ساركة 

الكاملة يف احلياه العامة«

الأمني العام لالأمم املتحدة

بان كي- مون

يف عام 1985 احتفل��ت الأمم املتحدة بال�سنة 

الدولي��ة الأوىل لل�سب��اب. ويف ذكراه��ا ال�سنوي��ة 

العا���رشة اعتمدت اجلمعي��ة العامة برنامج العمل 

اإط��ارا لل�سيا�س��ات  العامل��ي لل�سب��اب، فو�سع��ت 

ومب��ادئ توجيهي��ة م��ن اأج��ل اتخاذ الج��راءات 

الوطنية وتوفري �سبل الدعم الدويل لتح�سني حالة 

ال�سباب. و ي��وؤدي برنامج العمل العاملي من اأجل 

ال�سب��اب دورا رئي�س��ا يف تنمي��ة ال�سب��اب حي��ث 

يركزعل��ى التداب��ري الرامي��ة اإىل تدعي��م الق��درات 

ال�سنة الدولية لل�سباب

�سنتنا......�سوتنا
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يعترب ملتقى م�سقط لل�سباب اأحد اأهم مبادرات 

ال�سب��اب التي تنف��ذ داخل ال�سلطن��ة والتي تقوم 

بتنفيذها وحدة اإدارة الهوية الت�سويقية لل�سلطنة 

لعامه��ا الث��اين عل��ى الت��وايل وذل��ك بالتعاون 

م��ع وزارة الرتبي��ة والتعلي��م واللجن��ة الوطنية 

العمانية للرتبية والثقافة والعلوم.

�سع��ى  لل�سب��اب  الدولي��ة  بال�سن��ة  واحتف��ال 

امللتق��ى اإىل تو�سيع نط��اق امل�ساركة لهذا العام 

لت�سمل خمتلف اجلن�سيات داخل ال�سلطنة اإ�سافة 

اإىل م�سارك��ة عدد من ط��الب ومعلمي املدار�ص 

ال�سلطن��ة وع��دد م��ن  املنت�سب��ة لليون�سك��و يف 

ال��دول الأوروبية والعربية حيث �سارك اأكرث من 

180 م�س��اركا. ومت العم��ل عل��ى اإ�سافة حماور 

جدي��دة يف املج��الت القت�سادي��ة والثقافي��ة 

والجتماعية ويف جمال البحث العلمي والتقدم 

التكنولوجي والفني وغريها من املجالت ذات 

الهتم��ام العامل��ي وذل��ك يف اإط��ار تفعيل دور 

ال�سب��اب يف املجتمع واإب��راز اأهمية ن�رش الوعي 

مبختل��ف الق�ساي��ا الت��ي تهم ه��ذه الفئة وخلق 

م�ساح��ة لل�سب��اب للحوار يف خمتل��ف الق�سايا، 

بني ال�سباب اأنف�سهم وبينهم وبني القطاع العام 

واخلا�ص يف ال�سلطنة.

ملتقى م�سقط لل�سباب 2010

الوطني��ة يف مي��دان ال�سب��اب، ومن اأجل 

زي��ادة نوعي��ة وكمية الفر���ص املتاحة 

لل�سب��اب بحي��ث يت�سن��ى له��م م�سارك��ة 

كاملة وفعالة وبناءة يف جمتمعهم.

ويف دي�سمرب 2009 ، اتخذت اجلمعية 

العامة ل��الأمم املتحدة القرار 64/ 134 

لإعالن ال�سنة الدولية لل�سباب والتي يتم 

الحتفال بها يف الفرتة من 12 اأغ�سط�ص 

 .  2011 اأغ�سط���ص   11 اإىل   2010

وت�ستهدف هذه ال�سنة الدولية ن�رش املثل 

العليا لل�سالم ، واحرتام حقوق الإن�سان، 

وروح الت�سامن عرب الأجيال والثقافات 

والأدي��ان واحل�س��ارات وذل��ك يف اإطار 

مو�سوع احلوار والفهم املتبادل. 

يف  ال�سلطن��ة  مل�سارك��ة  وبالن�سب��ة 

فق��د  الدولي��ة  ال�سن��ة  به��ذه  الحتف��ال 

قام��ت اللجن��ة الوطنية بتنفي��ذ عدد من 

الفعاليات والأن�سط��ة بالتعاون مع عدة 

موؤ�س�سات حكومي��ة وخا�سة. واأهم هذه 

الفعاليات ملتقى م�سقط لل�سباب ورحلة 

توا�س��ل الثقاف��ات اخلام�س��ة يف رم��ال 

ال�رشقية:
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يعد م�رشوع توا�س��ل الثقافات والذي تقوم 

واللجن��ة  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  بتنفي��ذه 

الوطنية العمانية للرتبي��ة والثقافة والعلوم و 

بالتع��اون م��ع موؤ�س�سة توا�س��ل الثقافات اأحد 

اأف�س��ل م�ساريع ال�سباب التي تقام يف ال�سلطنة 

�سنويا منذ عام 2007. ومن اأهم اإجنازات هذا 

امل���رشوع حت��ى الآن اختي��اره مرتني من قبل 

منتدى التحالف ب��ني احل�سارات التابع لالأمم 

املتحدة كاأحد اأف�سل مبادرات املجتمع املدين 

ري��ادة. كم��ا قام��ت اليون�سكو باإعط��اء منحة 

مالية للم�رشوع بهدف حت�سني واإ�سافة بع�ص 

اخلدم��ات اجلدي��دة عل��ى املوق��ع الإلك��رتوين 

للم���رشوع وال��ذي ي�ساعد على توف��ري م�ساحة 

اأكرب مل�سارك��ة ال�سباب يف احلوار واملناق�سات 

املطروح��ة على املوقع. كم��ا ح�سل امل�رشوع 

عل��ى منحة مالية ملدة خم���ص �سنوات من قبل 

مرك��ز ال�سلط��ان قابو���ص للثقاف��ة الإ�سالمي��ة 

وذلك يف اإطار تفعيل اخلطة الوطنية للتحالف 

بني احل�سارات.

وانطلق��ت الرحل��ة اخلام�س��ة له��ذا امل�رشوع 

واخلا�س��ة بالفتيات اإىل رم��ال ال�رشقية خالل 

الف��رتة م��ن 18 – 24 يناي��ر 2010 . حي��ث 

التق��ت 18 فت��اة م��ن عدد م��ن ال��دول العربية 

والأوروبي��ة م��ع بع�سها البع���ص وجها لوجه  

وقام��ت بتنفيذ عدد م��ن الأن�سطة واملناق�سات 

من اأجل حتديد القيم امل�سرتكة بني امل�ساركني 

واإك�سابه��م مهارات التوا�س��ل واحلوار والعمل 

�سمن الفريق الواحد. ومن خالل هذه الأن�سطة 

تطرق��ت املناق�س��ات اإىل الدور ال��ذي ت�ستطيع 

من خالله امل�س��اركات حت�سني �سورة الثقافة 

العربي��ة والغربية يف جمتمعاتهن عقب انتهاء 

الرحل��ة. ويف نهاية الرحل��ة قامت امل�ساركات 

القادم��ات م��ن خلفي��ات و ثقاف��ات خمتلف��ة 

بعر�ص الدرو�ص امل�ستفادة من هذا اللقاء الذي 

جمعهن يف �سح��راء �سلطنة عمان اجلميلة يف 

حف��ل افتتاح موؤمت��ر الرتبية من اأج��ل التنمية 

امل�ستدام��ة لدعم التنوع الثق��ايف والبيولوجي 

وبح�سور معايل اإيرينا بوكوفا املديرة العامة 

لليون�سك��و وع��دد كب��ري م��ن ممثل��ي اللج��ان 

الوطني��ة العربي��ة والأوروبي��ة امل�ساركني يف 

املوؤمتر. 

رحلة توا�سل الثقافات اخلام�سة 

يف �سلطنة عمان
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عل��ى هام�ص موؤمتر الرتبية من اأجل التنمي��ة امل�ستدامة لدعم التنوع الثقايف والبيولوجي والذي 

عق��د يف م�سق��ط خ��الل الفرتة م��ن 24 – 26 يناي��ر 2011، قام مع��ايل يحيى بن �سع��ود ال�سليمي 

وزي��ر الرتبية والتعليم ال�ساب��ق، رئي�ص اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم والفا�سل 

م��ارك اإيفانز موؤ�س�ص م���رشوع توا�سل الثقافات 

بتد�س��ني كت��اب »توا�س��ل الثقاف��ات يف �سلطنة 

عم��ان« وذل��ك بح�س��ور مع��ايل عبدالعزي��ز ب��ن 

حمم��د الروا�ص م�ست�سار جالل��ة ال�سلطان قابو�ص 

لل�س��وؤون الثقافية ومعايل اإيرينا بوكوفا املديرة 

العامة ملنظمة اليون�سكو وعدد كبري من اأ�سحاب 

العربي��ة  الوطني��ة  اللج��ان  واأمن��اء  ال�سع��ادة 

والأوروبية وال�سباب.

وزي��ر  تقدميا مل��ع��ايل  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  ت��ن��اول 

املوقر  الوطنية  اللجنة  ،رئي�ص  والتعليم  الرتبية 

ومنتدى  اليون�سكو  ملنظمة  افتتاحينت  وكلمتني 

وكلمة  احل�سارات  بني  للتحالف  املتحدة  الأمم 

اإيفانز.  م���ارك  الفا�سل  امل�����رشوع  ملوؤ�س�ص 

بداية  منذ  نفذت  التي  والرحالت  امل�رشوع  واأهداف  ن�ساأة  عن  مف�سال  �رشحا  الكتاب  ت�سمن  كما 

اتيحت  الذين  والفتيات  ال�سباب  اآراء  اإىل  الكتاب  . كذلك تطرق   1997 ال�سلطنة عام  امل�رشوع يف 

لهم الفر�سة للم�ساركة يف رحالت توا�سل الثقافات، حيث ذكروا اأهم الدرو�ص امل�ستفادة واخلربات 

التي اكت�سبوها من خالل هذه امل�ساركة والدور الذي ي�ستطيعون القيام به للتقريب بني ثقافاتهم 

املختلفة من خالل الأن�سطة يف مدار�سهم وجامعاتهم وجمتمعاتهم املدنية.

تد�سني  كتاب »توا�سل الثقافات يف �سلطنة عمان« 

قامت اللجنة الوطني��ة العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ممثلة يف ق�سم 

املدار���ص املنت�سبة لليون�سكو بتد�س��ني ال�سنة الدولية للكيمياء 2011 والتي 

مت اعالنها من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.  

ومت توجي��ه  الدعوة اىل جميع املدار�ص املنت�سب��ة لليون�سكو يف ال�سلطنة 

للم�سارك��ة يف الحتفال بهذه ال�سنة الدولي��ة وذلك من خالل ت�سجيع جميع 

الطالب يف هذه املدار�ص اىل م�ساركة جميع الطالب حول العامل  والن�سمام 

اإىل م���رشوع التجربة العاملية الذي يحمل ه��ذا العام عنوان » املاء: حملول 

كيميائ��ي« وذل��ك للتع��رف على مركب املاء ال��ذي ُيعترب من اأه��م امل�سادر 

احليوي��ة يف الأر�ص. ويف ه��ذا الطار وبالتعاون م��ع مدر�سة جابر بن زيد 

للتعلي��م ما بع��د ال�سا�سي- اإحدى املدار�ص املنت�سب��ة لليون�سكو - قام عدد 

م��ن الطالب بتنفيذ عدد من التجارب اخلا�سة باملياه وذلك احتفال باليوم 

العامل��ي للمي��اه وال�سن��ة الدولي��ة للكيمياء. ومت ه��ذا التد�س��ني على هام�ص 

الحتف��ال بعر�ص م�ساري��ع الطالب العلمي��ة يف م�سابقة التنمي��ة املعرفية 

وال��ذي �س��ارك فيه��ا اأك��رث م��ن 200 طال��ب وم���رشف من خمتل��ف مناطق 

ال�سلطنة.

تد�سني ال�سنة الدولية للكيمياء 2011
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ورقة الرتبية

اإدماج مفاهيم ومو�سوعات الرتبية 

من اأجل التنمية امل�ستدامة يف اخلطط 

التعليمية واملناهج الدرا�سية

يعد مو�سوع التنمية امل�ستدامة 
والرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة 

من املو�سوعات احليوية والأ�سا�سية 

يف وقتنا احلايل، والتي ينبغي اأن 

تكون حمور اهتمام نظم التعليم يف 

دول العامل جميعها. اإن ما يدعو اإىل 

ذلك اأهمية التنمية امل�ستدامة  يف 

اخلطط وامل�ساريع التنموية؛ القت�سادية 

والجتماعية وحتى الثقافية التي 

تخطط لها دول العامل وتنفذها لرفع 

م�ستوى معي�سة الأفراد احلاليني والأجيال 

القادمة. 

لقد حدث اهتمام عاملي بالتنمية 

امل�ستدامة و�رسورة م�ساهمة الرتبية 

يف اإحداث تغيري يف �سلوك الأفراد جتاه 

بيئتهم وجمتمعهم الذي يعي�سون فيه، 

وبالتايل امل�ساهمة يف ا�ستفادة الأجيال 

القادمة من املوارد املتاحة يف البيئة 

من خالل القمم العاملية واملوؤمترات 

املختلفة التي تعنى بالرتبية والتنمية 

والرتبية البيئية. ولقد توجت الأمم 

املتحدة ذلك الهتمام باعتبار العقد 

املمتد من  عام 2005-2014 بعقد 

الأمم املتحدة للرتبية من اأجل التنمية 

امل�ستدامة، الذي يتطلب من جميع الدول 

اأن تتخذ كافة الإجراءات واخلطوات 

ال�رسورية لدمج مفهوم التنمية 

امل�ستدامة يف اخلطط الرتبوية والربامج 

التعليمية يف كل امل�ستويات ويف 

خمتلف القطاعات التعليمية .
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دور الرتبية يف التنمية امل�ستدامة:

ت��وؤدي الرتبي��ة يف جمي��ع م�ستوياته��ا دورا 

بارزا يف حتقيق اأهداف الرتبية من اأجل التنمية 

امل�ستدام��ة كونه��ا تعم��ل عل��ى تزوي��د الأف��راد 

واملجتمع��ات باملهارات والأف��كار واملعلومات 

والقي��م للعي�ص والعمل يف من��ط ا�ستدامي، وهي 

الأداة الرئي�س��ة الت��ي يف �سوئه��ا يت��م اإح��داث 

تغي��ريات يف هذا الع��امل )اأمبو�سعيدي، 2006(. 

اإن الرتبي��ة م��ن اأجل التنمي��ة امل�ستدام��ة تعني 

موازن��ة ب��ني حاج��ات الف��رد القت�سادي��ة مع 

احرتام ثقافته دون الإخالل اأو ا�ستنزاف املوارد 

الطبيعي��ة للبيئ��ة التي يعي�ص عليه��ا. كما تعني 

ح�سب اخلرباء واملخت�سني بالرتبية يف املنطقة 

العربي��ة )مكتب اليون�سكو - ب��ريوت، 2008( » 

اكت�س��اب وممار�س��ة املعرفة والقي��م واملهارات 

الت��ي حتق��ق توازنا ب��ني اجلوان��ب القت�سادية 

والجتماعي��ة والبيئية للتنمي��ة، ومراعاة النمو 

والتقدم للفرد واملجتمع يف احلياة«.

اإن مفهوم الرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة 

مفه��وم ديناميك��ي ي�سمل نظرة جدي��دة للرتبية 

ته��دف اإىل متك��ني الأف��راد يف خمتل��ف الأعمار 

م�ست��دام  م�ستقب��ل  خل��ق  يف  م�سئولي��ة  لأخ��ذ 

وال�ستفادة من ه��ذا امل�ستقبل لالأجيال القادمة 

ونتيج��ة لذل��ك ف��اإن الرتبي��ة م��ن اأج��ل التنمية 

امل�ستدامة بهذا املفهوم تعمل على اإيجاد الطرق 

والأ�ساليب التي ت�ساع��د الأفراد على فهم اأف�سل 

للع��امل الذي��ن يعي�سون فيه. ولتحقي��ق ذلك فاإن 

الرتبي��ة م��ن اأج��ل التنمي��ة امل�ستدام��ة تتطل��ب 

م��ن الرتبويني واملتعلم��ني: التفك��ري بتاأمل يف 

جمتمعاتهم التي يعي�سون فيها؛

التع��رف عل��ى العنا���رش الغري قابل��ة للحياة 

فيها؛

والأه��داف  القي��م  ب��ني  التوت��رات  �س��رب 

املتعار�سة.   

وخال�س��ة الق��ول يف ه��ذا اأن الرتبية من اأجل 

التنمي��ة امل�ستدامة تعمل على خلق روح للرتبية 

والتعلي��م لأنه��ا تعم��ل عل��ى متك��ني املتعلمني 

لتطوي��ر وتق��ومي ال��روؤى املختلف��ة مل��ا يع��رف 

بامل�ستقب��ل امل�ست��دام، والعم��ل ب�س��كل جماعي 

لتحقيق هذه الروؤى.

توجد اأربعة عنا�رش اأ�سا�سية للرتبية من اأجل 

التنمية امل�ستدامة يجب اأخذها يف العتبار عند 

التخطيط والتنفيذ للربامج التعليمية حتى حتقق 

الرتبي��ة من اأج��ل التنمي��ة امل�ستدام��ة اأهدافها، 

هي:

تطوير التعليم الأ�سا�سي:

 ويعن��ي به توف��ري ق��در اأ�سا�س��ي م�سرتك من 

التعلي��م جلمي��ع الأف��راد يف املجتم��ع من ذكور 

واإن��اث دون حماول��ة اإق�س��اء اأحد م��ن ذلك. اإن 

الهتمام بتطوير التعليم الأ�سا�سي يعني اإك�ساب 

الق��راءة واحل�س��اب وكذل��ك  اأ�سا�سي��ات  الطلب��ة 

املهارات والجتاهات والقيم التي تدعم وت�سجع 

املواطن��ني للعي���ص امل�ستدمي. لقد �سع��ت �سلطنة 

عمان اإىل حتقيق هذا العن�رش منذ تبنيها للتعليم 

◆ تعمل الرتبية 

على تزويد االأفراد 

واملجتمعات 

باملهارات واالأفكار 

والقيم للعي�س 

والعمل يف منط 

ا�ستدامي
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الأ�سا�سي يف عام 1998، حيث اأ�سبح النظام 

التعليم��ي يف ال�سلطنة مق�سم اإىل ع�رش �سنوات 

تعليم اأ�سا�سي و�سنتني ما بعد الأ�سا�سي. 

اإعادة توجيـــه التعليم احلايل يف كل 

م�ستوياته: 

ويعني ب��ه اإع��ادة التفك��ري واملراجعة ملا 

يق��دم م��ن تعليم م��ن مرحل��ة احل�سانة حتى 

املرحل��ة اجلامعية لت�سمني اأه��داف وبرامج 

وحمتويات وكل الأن�سطة التدري�سية املتخلفة 

املفاهيم واملهارات والقيم والأفكار املرتبطة 

بالتنمي��ة امل�ستدام��ة يف جمالته��ا الثالثة: 

البيئية، والجتماعي��ة، والقت�سادية. اإن هذا 

العن�رش متكامل مع العن�رش ال�سابق بالن�سبة 

ل�سلطن��ة عمان، فم��ع تبني ال�سلطن��ة للتعليم 

الأ�سا�س��ي وم��ا بع��د الأ�سا�س��ي، مت مراجع��ة 

اخلط��ط الدرا�سية يف جمي��ع امل�ستويات، كما 

�سملت املراجع��ة ما يقدم للطلبة يف املناهج 

الدرا�سي��ة املختلف��ة لي�سم��ل مو�سوعات لها 

عالقة بالرتبي��ة من اأجل التنمي��ة امل�ستدامة 

يف جمي��ع امل��واد الدرا�سية، ولك��ن بالأخ�ص 

الجتماعي��ة،  والدرا�س��ات  العل��وم  مادت��ي 

و�سناأتي اإىل هذا اجلزء لحقا.

تطويـــر فهـــم ووعي عامـــة املجتمع 

ملفهوم ال�ستدامة: 

ويعن��ى به اأن اأي تقدم نحو حتقيق جمتمع 

م�ستدام يتطل��ب من عامة اأفراد ذلك املجتمع 

اأن يكون��وا عل��ى اط��الع وفه��م مب��ا يعني��ه 

املجتمع امل�ستدام من خالل املعلومات والقيم 

وامله��ارات التي ميتلكونه��ا، والتي تقدم لهم 

بطرق خمتلف��ة ر�سمية كان��ت اأو �سبه ر�سمية 

وحت��ى غري ر�سمية. فمثال م��ن خالل الثقافة 

ال�ستهالكي��ة الت��ي يحمله��ا اأف��راد املجتمع 

ميكن التقليل من م�سكلة ارتفاع اأ�سعار املواد 

الغذائي��ة الذي تعاين من��ه بع�ص املجتمعات 

بني فرتة واأخرى ب�سبب العوامل القت�سادية 

والطبيعية، بتغي��ري ثقافة ال�ستهالك وثقافة 

الغ��ذاء.  ولقد �سعت �سلطن��ة عمان اإىل حتقيق 

ه��ذا العن���رش م��ن خ��الل الربام��ج الإذاعي��ة 

والتلفزيوني��ة الت��ي تعن��ى بالبيئ��ة والتنمية 

الجتماعي��ة وال�سئ��ون القت�سادي��ة، والت��ي 

تق��دم من قبل اجلهات احلكومية ذات العالقة 

بالدولة. كما يتحقق من خالل و�سائل الإعالم 

املق��روءة ومن خالل الن��دوات واملحا�رشات 

الت��ي تتم بني الفرتة والأخ��رى يف املجالت 

امل�سار اإليها اأعاله. كما اأن للمناهج الدرا�سية 

دور يف هذا املج��ال، فعندما يتم �رشح در�ص 

معني عن التغذية مثال، فبطبيعة احلال �سيتم 

التطرق عن التغذية ال�سحيحة واأ�س�ص الت�سوق 

ال�سحي ال�سحيح.

التدريب والتاأهيل: 

ويعنى به اأن كل قطاعات املجتمع ميكنها 

حملي��ا  امل�ستدام��ة  التنمي��ة  يف  امل�ساهم��ة 

واإقليمي��ا وعامليا من خ��الل برامج التدريب 

والتعلي��م امل�ستم��ر التي تك�سبه��م املعلومات 

وامله��ارات والقي��م التي يحتاجونه��ا لتاأدية 

عمله��م، والعي���ص عل��ى ه��ذه الأر���ص ب�سكل 

م�ست��دام. ولقد �سعت �سلطنة عمان اإىل حتقيق 

ذل��ك م��ن خ��الل اهتمامه��ا بتنمي��ة املوارد 

الب�رشية يف الدولة، ويتجلى ذلك الهتمام من 

خ��الل الكلمات التي يلقيه��ا �ساحب اجلاللة 

ال�سلط��ان قابو���ص يف املنا�سب��ات املختلف��ة 

ولقائه باملواطنني يف اجلولت ال�سامية. كما 

يتجلى الهتم��ام بالتدري��ب والتاأهيل اأي�سا 

م��ن خ��الل املبال��غ الكب��رية املر�س��ودة له، 

والت��ي تنفذها العديد من اجله��ات احلكومية 

الرتبي��ة  ووزارة  العامل��ة،  الق��وى  ك��وزارة 

التعلي��م  والتعلي��م، ووزارة ال�سح��ة، ووزارة 

العايل، وباإ�رشاك حقيقي للقطاع اخلا�ص.

دور املنهاج املدر�سي يف حتقيق اأهداف 

الرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة:

تعد املناهج الدرا�سي��ة اأحد اأركان العملية 

التعليمي��ة بالإ�ساف��ة اإىل الطال��ب واملعل��م، 

◆ مواد العلوم والدرا�سات االجتماعية تعد من اأكرث

 املواد ارتباطا بالتنمية امل�ستدامة يف اأبعادها الثالثة
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وعندم��ا نتكلم عن املنهاج فاإننا نق�سد معناه 

الوا�سع، املتمثل يف الأهداف، وحمتوى الكتاب 

املدر�سي، والتقومي، وو�سائل التدري�ص املختلفة 

ومعيناته، والبيئة املدر�سية واملعلم من حيث 

اإع��داده وتدريب��ه، واإدارة املدر�سة وامل�رشفني 

الرتبويني. ولو اأخذنا هذا الو�سف جند الرتبية 

م��ن اأجل التنمية امل�ستدام��ة ل ميكن اأن تكون 

جم��رد م��ادة م�ساف��ة اإىل املنه��ج املدر�س��ي، 

لكنه��ا يجب اأن تكون يف كل جانب من جوانب 

العمل املدر�سي. اإن تطوي��ر املناهج املدر�سية 

واإع��داد املعلم��ني وتدريبهم م��ن ال�رشوريات 

يف حتقي��ق اأه��داف الرتبي��ة من اأج��ل التنمية 

امل�ستدام��ة، مثل��ه مثل توفري ظ��روف منا�سبة 

وجودة يف التعليم داخل املدر�سة. 

ي�سري الأدب الرتبوي اإىل العديد من املفاهيم 

واملو�سوع��ات التي تت�سمنها الرتبية من اأجل 

التنمي��ة امل�ستدامة، وتختلف اأولويات ت�سمني 

املناه��ج  يف  واملو�سوع��ات  املفاهي��م  تل��ك 

منطق��ة  وم��ن  لأخ��رى  دول��ة  م��ن  الدرا�سي��ة 

جغرافي��ة واأخ��رى ح�س��ب ظ��روف وحاج��ات 

واإمكانات الدول��ة. ويو�سح اجلدول )2( بع�ص 

م��ن ه��ذه املفاهي��م واملو�سوع��ات ح�سبم��ا 

وردت يف بع���ص الدرا�سات والبحوث املتعلقة 

بالرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة.

دور الرتبية يف التنمية امل�ستدامة:

ت��وؤدي الرتبي��ة يف جمي��ع م�ستوياتها دورا 

ب��ارزا يف حتقي��ق اأه��داف الرتبي��ة م��ن اأج��ل 

التنمي��ة امل�ستدام��ة كونه��ا تعمل عل��ى تزويد 

والأف��كار  بامله��ارات  واملجتمع��ات  الأف��راد 

واملعلوم��ات والقي��م للعي���ص والعم��ل يف منط 

ا�ستدامي، وهي الأداة الرئي�سة التي يف �سوئها 

يتم اإح��داث تغيريات يف هذا العامل. اإن الرتبية 

م��ن اأجل التنمية امل�ستدام��ة تعني موازنة بني 

حاجات الف��رد القت�سادية مع احرتام ثقافته 

دون الإخ��الل اأو ا�ستن��زاف امل��وارد الطبيعية 

للبيئ��ة الت��ي يعي�ص عليه��ا. كما تعن��ي ح�سب 

اخل��رباء واملخت�س��ني بالرتبي��ة يف املنطق��ة 

العربي��ة )مكتب اليون�سكو - بريوت، 2008( " 

اكت�ساب وممار�سة املعرف��ة والقيم واملهارات 

التي حتق��ق توازنا بني اجلوان��ب القت�سادية 

والجتماعية والبيئية للتنمية، ومراعاة النمو 

والتقدم للفرد واملجتمع يف احلياة".

اجلدول )1(: بع�س مفاهيم وموا�سيع الرتبية من اجل التنمية امل�ستدامة

ال�ستدامة ال�سيا�سيةال�ستدامة القت�ساديةال�ستدامة الجتماعيةال�ستدامة البيئية

	•التنوع احليوي
	•البيئات

	•املحافظة على البيئة
	•امل�ستحثات البيئية

	•علم البيئة
	•املحيط احليوي

	•النظام البيئي
	•الأنظمة والدوارات 

الطبيعية

	•احتياجات الإن�سان الطبيعية
	•التنوع الثقايف
	•الرتاث الثقايف
	•حقوق الإن�سان

	•امل�ساركة
	•ال�سالم

	•اإدارة املخاطر
	•العدالة

	•العالقات يف موقع العمل
	•العمل �سمن فريق يف موقع 

العمل

	•حتليل الفائدة من الإنفاق
	•النمو القت�سادي

	•الفاعلية البيئية
	•راأ�ص املال

	•امل�سادر الطبيعية
	•ال�ستهالك الدائم

	•الإنتاج الدائم
	•ثبات الو�سع القت�سادي

	•القرائية القت�سادية

	•املواطنة
	•اتخاذ القرار

	•الحرتام والتقدير
	•حل ال�رشاع

	•الت�سامح

◆ا�ستمال املناهج واملواد الدرا�سية على مو�سوعات 

خمتلفة لها عالقة بالرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة.
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املناه��ج  اآلي��ات ت�سمينه��ا يف  ع��ن  اأم��ا 

الدرا�سي��ة، فتوج��د ثالث��ة مداخ��ل يف كيفي��ة 

ت�سمينها يف املناهج الدرا�سية هي:

اأول: املدخ��ل امل�ستقل: وال��ذي يعني اإعداد 

مناهج )مواد( م�ستقلة �سمن اخلطة الدرا�سية 

واملو�سوع��ات  املفاهي��م  بدرا�س��ة  تعن��ى 

اخلا�سة بالرتبية من اأحل التنمية امل�ستدامة. 

ولكن عند النظر اإىل واقع الرتبية والتعليم يف 

العدي��د م��ن دول العامل، جند اأنه م��ن ال�سعب 

تخ�سي�ص م��ادة م�ستقلة تعن��ى بالرتبية من 

اأجل التنمية امل�ستدامة يف التعليم العام لعدة 

اأ�سب��اب منها: اأن العديد من دول العامل قامت 

مبراجع��ات لنظامها التعليم��ي حديثا ومنها 

�سلطنة عم��ان، وبالتايل م��ن ال�سعب اإ�سافة 

م��ادة جدي��دة، وال�سب��ب الأخ��ر ه��و اأن ع��دد 

امل��واد التي يدر�سها الطلبة حاليا كبري، وعند 

اإ�سافة مادة جديدة ف��ان ذلك �سي�سيف عبئا 

عل��ى الطلب��ة. وبالرغم من ذل��ك توجد بع�ص 

املمار�سات اجليدة يف هذا اجلانب يف �سلطنة 

عمان. ففي نظام التعليم العماين ت�سكل املواد 

التالي��ة ممار�س��ات جيدة يف جم��ال ت�سمني 

مفاهيم ومو�سوعات الرتبية من اأجل التنمية 

امل�ستدامة:

العلوم والتقانة املق��ررة على طلبة ال�سف 

احلادي ع�رش؛

العل��وم والبيئة املقررة عل��ى طلبة ال�سف 

الثاين ع�رش؛

امله��ارات احلياتية املقررة على الطلبة يف 

�سفوف التعليم الأ�سا�سي وما بعد الأ�سا�سي؛

الريا�سي��ات التطبيقية املق��ررة على طلبة 

ال�سفني احلادي ع�رش والثاين ع�رش؛ 

تقني��ة املعلومات واحلا�س��ب الآيل املقررة 

على الطلبة يف �سفوف التعليم الأ�سا�سي وما 

بعد الأ�سا�سي.

ثاني��ا:  املدخ��ل اجلزئي: يعن��ي تخ�سي�ص 

وح��دات خا�سة عن املفاهي��م واملو�سوعات 

اخلا�سة بالرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة، 

�سم��ن امل��واد القريب��ة م��ن الرتبية م��ن اأجل 

والدرا�س��ات  كالعل��وم  امل�ستدام��ة  التنمي��ة 

ال�سائ��ع  ه��و  املدخ��ل  وه��ذا  الجتماعي��ة. 

العدي��د  يف  الراه��ن  الوق��ت  يف  واملمار���ص 

م��ن دول الع��امل. فم��واد العل��وم والدرا�س��ات 

الجتماعي��ة تع��د م��ن اأك��رث امل��واد ارتباط��ا 

الثالث��ة  اأبعاده��ا  يف  امل�ستدام��ة  بالتنمي��ة 

البيئي��ة والجتماعية والقت�سادي��ة. فالبعد 

الأول )البيئ��ي( مث��ال يو�سح ب�س��كل كبري يف 

مناهج العلوم، والبعدين الثاين )الجتماعي( 

والثال��ث )القت�س��ادي( يو�سحان ب�سكل اأكرب 

يف مناه��ج الدرا�س��ات الجتماعي��ة. وكمثال 

على ذل��ك يو�سح اجلدول الت��ايل )اجلدول 2( 

بع���ص الوح��دات يف مناه��ج مادت��ي العلوم 

والدرا�س��ات الجتماعي��ة يف �سلطن��ة عم��ان 

التي تتن��اول بع�ص املفاهي��م واملو�سوعات 

الت��ي لها عالق��ة بالرتبي��ة من اأج��ل التنمية 

امل�ستدامة. 

◆ ملختلف املواد الدرا�سية دور كبري يف اإبراز 

مو�سوعات ومفاهيم التنمية امل�ستدامة
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وحدات وف�سول منهج الدرا�سات ال�سفوفوحدات منهج العلوم

الجتماعية

ال�سفوف

اخلام�صالعرب وبيئاتهم الطبيعيةاخلام�صتكيف الكائنات احلية

ا�ستك�ساف الأر�ص 

والنظام الكوين

ال�سكان والعمران والأن�سطة 

القت�سادية يف الوطن العربي

مفاهيم اجتماعية )العمل ال�ساد�صتنوع الكائنات احلية

الجتماعي(

ال�ساد�صالغالف ال�سخريالطاقة

)حميط  وامل���اء  ال��ه��واء 

الهواء – الطق�ص واملناخ 

– ق�سايا بيئية(

الغالف اجلوي والغالف املائي

الغالف احليوي والنظم البيئيةالعلم والتقانة

التفاعالت �سمن 

الأنظمة البيئية 

)الحتياجات الأ�سا�سية 

يف الأنظمة البيئية 

– الدورات الطبيعية 
يف الأنظمة البيئية – 

التغريات يف الأنظمة 

البيئية(

مفاهيم وطنية اجتماعية )حقوق ال�سابع

املواطن وواجباته – ال�سدق 

والأمانة – اإدارة الوقت واحرتام 

املواعيد – احرتام العمل وتقدير 

العاملني(

النباتات وا�ستخدامها 

)النباتات يف البيئة – 

بنية النبات(

ال�سابعجغرافية ال�سكان

مفاهيم يف الرتبية ال�سكانية كوكب الأر�ص 

)الدخل وتر�سيد ال�ستهالك – 

�سحة الفرد – املمتلكات العامة 

– التوعية وال�سالمة املرورية(

اأمناط احلياة والحتياجات الثامنالكيمياء البيئية

ال�سكانية )ال�ستيطان الريفي 

واحل�رشي – الريف وم�سكالته 

– التح�رش وم�سكالت املدن – 
الحتياجات ال�سكانية(

الثامناملياهالنظام البيئي البحري

الرتبية ال�سكانية )النفجار التا�سعتنوع الكائنات احلية

ال�سكاين – القت�ساد واملوارد 

الب�رشية – تنظيم الأ�رشة 

وعالقته بتح�سني الو�سع 

الجتماعي(

التا�سع

الطاقة الكهربائية 

وحتولتها

ن�ساأة الأر�ص وتكوينها

ا�ستك�ساف الف�ساء 

)روؤيتنا للكون(

العوامل اخلارجية املوؤثرة يف 

ت�سكيل �سطح الأر�ص

اأجهزة التبادل مع 

البيئة

م�سكالت واأخطار بيئية العا�رش

)الحتبا�ص احلراري – الت�سحر 

– الأعا�سري املدارية – الزلزل 
والرباكني(

اجلدول )2(: بع�س الوحدات التي لها عالقة بالرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة يف 

مناهج مادتي العلوم والدرا�سات الجتماعية ب�سلطنة عمان لل�سفوف )10-5(
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)التكامل��ي(:  الندماج��ي  املدخ��ل  ثالث��ا: 

يعن��ي دمج املفاهي��م واملو�سوعات اخلا�سة 

بالرتبي��ة م��ن اأح��ل التنمي��ة امل�ستدام��ة يف 

جميع املواد الدرا�سي��ة املوجودة �سمن خطة 

الطال��ب دون م��واد بعينها، كم��ا يعني ل يتم 

تخ�سي�ص وحدات خا�سة يف كل منهج. ويعد 

املدخل ال�سم��ويل يف ت�سمني مفاهيم الرتبية 

من اأجل التنمية امل�ستدامة يف جميع املناهج 

الدرا�سي��ة م��ن املداخ��ل الت��ي يج��ب الرتكيز 

عليه��ا والهتمام به��ا كون الرتبي��ة من اأجل 

التنمي��ة امل�ستدام��ة ل تعني منه��ج دون اآخر، 

بل هي عملية متكاملة متداخلة يجب اأن تاأخذ 

بع��دا واهتمام��ا وطرح��ا يف جمي��ع املناهج 

الدرا�سية.

  كم��ا اأن ح��ل م�س��كالت املجتم��ع يتطل��ب 

م�ساهم��ة العدي��د من ف��روع املعرف��ة العلمية 

والتخ�س�س��ات املختلف��ة، الت��ي تعم��ل حللها 

خ��ارج ال�س��ف، وبالت��ايل ل يج��ب اأن تف�سل 

هذه الفروع داخل غرفة ال�سف .

وب���ال���رغ���م م���ن ك����ون م��ن��اه��ج ال��ع��ل��وم 

تناول  يف  قربا  اأكرث  الجتماعية  والدرا�سات 

مفاهيم ومو�سوعات الرتبية من اأجل التنمية 

اأقل  لي�ست  الأخرى  املناهج  اأن  اإل  امل�ستدامة 

املفاهيم  ه��ذه  مثل  ط��رح  على  قدرتها  يف 

الإ�سالمية  الرتبية  فمنهج  واملو�س�������وعات. 

اأدنى  دون  قادر  مثال  الإ�سالمية  الثقافة  اأو 

واملو�سوعات  املفاهيم  هذه  طرح  يف  �سك 

القراآنية  بالآيات  ودعمه  ديني،  منظور  من 

والأحاديث النبوية. 

ومناه��ج اللغ��ات كالعربي��ة والجنليزي��ة 

ق��ادرة عل��ى ذل��ك من خ��الل تن��اول مقالت 

ع��ن ق�ساي��ا التنمي��ة امل�ستدام��ة يف اإك�س��اب 

الطلب��ة لتل��ك املفاهي��م. ومنه��ج الريا�سيات 

ي��وؤدي دورا يف تناول مفاهي��م ومو�سوعات 

الرتبي��ة من اأجل التنمي��ة امل�ستدامة يف البعد 

تن��اول  يت��م  عندم��ا  وخا�س��ة  القت�س��ادي 

مو�سوع��ات الدخار وال�سته��الك، والإنتاج. 

كم��ا ميك��ن اأن تق��وم مناه��ج الرتبي��ة الفنية 

والرتبي��ة الريا�س��ة ب��ادوار مهم��ة ج��دا يف 

تناول مفاهي��م ومو�سوعات الرتبية من اأجل 

التنمي��ة امل�ستدام��ة م��ن خالل التعب��ري عنها 

فنيا وريا�سيا. اإن اجل��دول )3( يعطي ت�سورا 

مقرتحا لبع���ص املفاهيم واملو�سوعات التي 

ميكن اإدماجها يف مناهج املواد املختلفة يف 

التعلي��م الأ�سا�سي، وما بعد الأ�سا�سي والتعليم 

التقني والفني. 

◆ اجلوانب 

املختلفة للمنهج

 من املحتوى 

وطرائق التدري�س 

والتقومي واالإدارة 

واملعلمني والتدريب 

كلها تعمل على 

حتقيق اأهداف 

التنمية امل�شتدامة
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املرحلة التعليميةمنهج املادة املقرتحةاملفهوم / املو�سوع

بع�ص التنوع احليوي  - الجتماعية  الدرا�سات   – العلوم 

مناهج التعليم التقني والفني

ال�سفوف العليا من التعليم الأ�سا�سي – التعليم 

ما بعد الأ�سا�سي – التعليم التقني والفني

التعليم الأ�سا�سيالعلوم – الدرا�سات الجتماعيةالبيئات

اللغات املحافظة على البيئة  – الجتماعية  الدرا�سات   – العلوم 

– الرتبية الدينية – الرتبية الفنية- بع�ص 
مناهج التعليم التقني والفني

التعلي��م  واأن��واع  الدرا�سي��ة  املراح��ل  جمي��ع 

املختلفة

– الرتبية التنوع الثقايف – اللغات  الجتماعية  الدرا�سات 

الدينية

ال�سفوف العليا من التعليم الأ�سا�سي – التعليم 

ما بعد الأ�سا�سي

– الرتبية الرتاث الثقايف – اللغات  الجتماعية  الدرا�سات 

الدينية

ال�سفوف العليا من التعليم الأ�سا�سي – التعليم 

ما بعد الأ�سا�سي

– الرتبية حقوق الإن�سان – اللغات  الجتماعية  الدرا�سات 

مناهج  بع�ص   - الفنية  الرتبية   – الدينية 

التعليم التقني والفني

التعلي��م  واأن��واع  الدرا�سي��ة  املراح��ل  جمي��ع 

املختلفة

العلوم – الدرا�سات الجتماعية – اللغات – ال�سالم

الرتبية   - الفنية  – الرتبية  الدينية  الرتبية 

التقني  التعليم  مناهج  بع�ص  الريا�سية- 

والفني

ال�سفوف العليا من التعليم الأ�سا�سي – التعليم 

ما بعد الأ�سا�سي – التعليم التقني والفني

اللغات العالقات يف موقع العمل  – الجتماعية  الدرا�سات   – العلوم 

التعليم  مناهج  بع�ص   - الدينية  الرتبية   –
التقني والفني

ال�سفوف العليا من التعليم الأ�سا�سي – التعليم 

ما بعد الأ�سا�سي – التعليم التقني والفني

يف  فري��ق  �سم��ن  العم��ل 

موقع العمل

اللغات   – الجتماعية  الدرا�سات   – العلوم 

التعليم  مناهج  بع�ص   - الدينية  الرتبية   –
التقني والفني

ال�سفوف العليا من التعليم الأ�سا�سي – التعليم 

ما بعد الأ�سا�سي – التعليم التقني والفني

الريا�سيات- النمو القت�سادي  – الجتماعية  ال��درا���س��ات 

بع�ص مناهج التعليم التقني والفني

ال�سفوف العليا من التعليم الأ�سا�سي – التعليم 

ما بعد الأ�سا�سي – التعليم التقني والفني

- ال�ستهالك الدائم الريا�سيات   – الجتماعية  الدرا�سات 

بع�ص مناهج التعليم التقني والفني

ال�سفوف العليا من التعليم الأ�سا�سي – التعليم 

ما بعد الأ�سا�سي – التعليم التقني والفني

- الإنتاج الدائم الريا�سيات   – الجتماعية  الدرا�سات 

بع�ص مناهج التعليم التقني والفني

ال�سفوف العليا من التعليم الأ�سا�سي – التعليم 

ما بعد الأ�سا�سي – التعليم التقني والفني

- القرائية القت�سادية الريا�سيات   – الجتماعية  الدرا�سات 

بع�ص مناهج التعليم التقني والفني

ال�سفوف العليا من التعليم الأ�سا�سي – التعليم 

ما بعد الأ�سا�سي – التعليم التقني والفني

التعلي��م جميع املناهج الدرا�سيةاملواطنة واأن��واع  الدرا�سي��ة  املراح��ل  جمي��ع 

املختلفة

التعلي��م جميع املناهج الدرا�سيةاتخاذ القرار واأن��واع  الدرا�سي��ة  املراح��ل  جمي��ع 

املختلفة

اجلـــدول )3(: م�سفوفـــة دمج بع�س مفاهيـــم وموا�سيع الرتبية مـــن اأجل التنمية 

امل�ستدامة يف املناهج الدرا�سية
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مفاهي��م  ت�سم��ني  اأو  دم��ج  يت��م  ولك��ي 

التنمي��ة  اأج��ل  م��ن  الرتبي��ة  ومو�سوع��ات 

امل�ستدامة، يقرتح عمل الأتي:

ذات  واملو�سوع��ات  املفاهي��م  حتدي��د   .1

العالق��ة بالرتبية من اأج��ل التنمية امل�ستدامة، 

م��ع م�سارك��ة عين��ة م��ن فئ��ات املجتم��ع يف 

حتديده��ا، ويف ه��ذا اجلانب يق��رتح الهتمام 

بالق�سايا ذات العالقة باملجتمع املحلي؛

2. حتليل واقع املناهج الدرا�سية احلالية من 

حي��ث ت�سمنه��ا للمفاهي��م واملو�سوعات ذات 

العالقة بالرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة؛

3. مناق�س��ة واق��ع التحلي��ل م��ع املعني��ني 

بالرتبي��ة م��ن اأج��ل التنمي��ة امل�ستدام��ة عل��ى 

امل�ستوى املحلي بالأ�سا�ص، وميكن اأن يتم ذلك 

اأي�سا على امل�ستوى الإقليمي والدويل؛

4. حماول��ة اإدم��اج وت�سم��ني بع�س��ا م��ن 

املفاهي��م واملو�سوعات ذات العالقة بالرتبية 

م��ن اأج��ل التنمي��ة امل�ستدامة، الت��ي مل ت�سمن 

يف املناه��ج الدرا�سي��ة، والتي م��ن ال�رشوري 

املدر�س��ي  الكت��اب  تطوي��ر  عن��د  ت�سمينه��ا 

)املنه��اج(، وخا�س��ة تل��ك الت��ي له��ا عالق��ة 

باملجتمع املحلي. وهنا يقرتح:  

حتديد املناهج الدرا�سية املنا�سبة لت�سمني 

تل��ك املفاهي��م واملو�سوع��ات، م��ع حماول��ة 

ربطها مع مناهج املواد الأخرى؛

الت��ي  واملو�سوع��ات  املفاهي��م  تك��ون  اأن 

العمري��ة  املرحل��ة  م��ع  منا�سب��ة  �ستت�سم��ن 

للطالب؛

الت��ي  واملو�سوع��ات  املفاهي��م  مناق�س��ة 

�ستت�سمن مع املعلم��ني وامل�رشفني الرتبويني 

واأولياء الأمور؛

حماول��ة جتريبها مع عينة م��ن الطلبة قبل 

التعميم.

اخلال�سة:

ت��وؤدي املناه��ج الدرا�سي��ة دون اأدن��ى �س��ك 

دورا مهم��ا يف حتقيق اأه��داف الرتبية من اأجل 

التنمية امل�ستدامة، فاجلوانب املختلفة للمنهج 

من حمتواه وطرائق التدري�ص والتقومي والتقانة 

احلديث��ة، واإدارة املدر�س��ة ومعلميه��ا، واإعداد 

املعلم وتدريبه قب��ل اخلدمة ويف اأثنائها كلها 

تعمل على حتقيق تلك الأهداف. 

املفاهي��م  تل��ك  ت�سم��ني  مداخ��ل  تتع��دد 

اأن  اإل  املدر�سي��ة،  الكت��ب  يف  واملو�سوع��ات 

املدخل ال�سم��ويل اأو التكاملي يعد من اأف�سلها 

كون��ه يتن��اول تل��ك املفاهي��م واملو�سوع��ات 

يف الكت��ب املدر�سية جميعه��ا ولي�ص يف منهج 

واح��د اأو اثن��ني. ومن ال���رشوري اأن يتم تقومي 

املناه��ج احلالية للوقوف على م��دى ت�سمنها 

للمفاهي��م املو�سوعات اخلا�س��ة بالرتبية من 

اأج��ل التنمي��ة امل�ستدامة قبل اإدخ��ال اأي �سيء 

جديد يف تلك املناهج.  

املراجع: 
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اأخبار الثقافة

ت�سجيل »فن الربعة« يف القائمة التمثيلية ل�سون 

الرتاث الثقايف غري املادي 

�ساركت اللجنة الوطنية العمانية 

للرتبي��ة والثقافة والعل��وم ووزارة 

الرتاث والثقافة يف اجتماع الدورة 

اخلام�سة للجن��ة الدولية احلكومية 

ل�سون ال��رتاث غري املادي املنعقد 

يف نريوب��ي – كيني��ا خالل الفرتة 

من 15-19 نوفمرب 2010، وقد مت 

ت�سجيل امللف العماين »فن الربعة« 

يف القائمة التمثيلية ل�سون الرتاث 

الثق��ايف غ��ري امل��ادي لليون�سكو ، 

وهو امللف العربي الوحيد الذي مت 

ت�سجيله منفرداً.ومن  اأهم القرارات 

الت��ي خ��رج به��ا ه��ذا الجتم��اع 

جدي��داً  ملف��ًا  ع��دد)46(  ت�سجي��ل 

يف القائم��ة العاملي��ة لل��رتاث غري 

امل��ادي لالإن�سانية، واملوافقة على  

دعم عدد)5( ملف��ات جديدة والتي 

حتت��اج اإىل �س��ون عاج��ل، واعتم��اد مل��ف ال�سقارة 

)تربية ال�سقور( حي��ث �ساركت يف ت�سجيله عدد)13(

دولة من بينها دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة 

قطر واململكة العربية ال�سعودية واململكة املغربية .

 اجتماعات الدورة 34 للجنة الرتاث العاملي

�سارك��ت وزارة البلدي��ات الإقليمية وموارد املياه يف اجتماعات ال��دورة 34 للجنة الرتاث العاملي 

املنعقد يف الربازيل خالل الفرتة من 7/25-2010/8/3 .وقد اأنهت الدورة عملها يف جمال درا�سة 

املواق��ع املر�سح��ة لت�ساف على قائمة الرتاث العاملي، وقائم��ة الرتاث العاملي املهدد باخلطر، حيث 

اأدرج��ت اللجن��ة، يف دورته��ا الت��ي انعقدت برئا�س��ة وزير الثقاف��ة الربازيلي  21 موقع��ا جديدا على 

القائم��ة منه��ا 15 موقعا ثقافيا و5 مواقع طبيعية وموقع واحد خمتلط )طبيعي وثقايف(، الأمر الذي 

يجع��ل عدد املواقع املدرجة على القائم��ة 911 موقعا. كما اأدرجت كل من جزر مار�سال وكرييباتي 

وطاجك�ست��ان للم��رة الأوىل اإىل نادي قائمة اليون�سكو لل��رتاث العاملي. واململك��ة العربية ال�سعودية 

ي�سج��ل لها للم��رة الثانية موقع على القائم��ة هو حي الطريف يف الدرعية، بع��د موقع احلجر )مدائن 

�سالح( يف الدورة املا�سية. واأ�سافت جلنة الرتاث العاملي 4 مواقع على قائمة الرتاث املهدد باخلطر 

ورفع��ت موقع جالباجو�ص )الإكوادور( من ه��ذه القائمة، كما خرجت قرارات الدورة باختيار وزيرة 

الثقاف��ة البحرني��ة ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة رئي�سا للجنة الرتاث العاملي يف دورتها اخلام�سة 

والثالثني، والتي �ست�ست�سيفها مملكة البحرين �سهر يوينو املقبل.
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بناء قدرات املوؤ�س�سات 

الوطنية يف جمال منع 

االجتار غري امل�سروع 

باملمتلكات الثقافية

التج��ارة  وزارة  �سارك��ت 

ال��رتاث  ووزارة  وال�سناع��ة 

والثقافة يف ور�سة بناء قدرات 

املوؤ�س�س��ات الوطنية يف جمال 

من��ع الجت��ار غ��ري امل���رشوع 

املنعقد  الثقافية  باملمتل��كات 

يف البحري��ن خ��الل الفرتة من 

وم��ن   ،2010/11/25-21

اأه��داف ه��ذه الور�س��ة تزوي��د 

امل�سارك��ني ب��اأدوات مرجعية 

ملكافحة الجتار غري امل�رشوع 

باملمتل��كات الثقافية، وتقييم 

والت�سجي��ل  التوثي��ق  حال��ة 

مبتاحف دول جمل�ص التعاون 

القانوني��ة  واليمن،والو�سائ��ل 

حلماي��ة  عليه��ا  ترتك��ز  الت��ي 

ممتلكاتها الثقافية.

ندوة �سيبويه ونهجه اللغوي يف تقارب الثقافات

 �ساركت وزارة الرتبية والتعليم يف ندوة �سيبويه ونهجه اللغوي 

يف تق��ارب الثقاف��ات املنعق��دة يف باري���ص ي��وم9 /2010/11 ، 

ياأت��ي تنظيم هذه الن��دوة بالتعاون بني الوفد الدائ��م لل�سلطنة لدى 

اليون�سكو والوفد الدائم لإيران لدى اليون�سكو ب�ساأن اللغوي الفار�سي 

�سيبويه، والذي اأ�سهم ب�سكل كبري يف حت�سني الدرا�سات اللغوية للغة 

العربي��ة، ومن اأهداف الندوة التعريف ب�سيبويه كلغوي واإبراز دوره 

يف احل��وار بني الثقافات وبالأخ�ص الثقافت��ني الفار�سية والعربية 

من خالل موؤلفاته املختلفة.

الدورة الرابعة للجنة احلكومية الدولية حلماية 

وتعزيز تنوع اأ�سكال التعبري الثقايف

�ساركت وزارة الرتاث والثقافة يف ح�سور اجتماعات الدورة الرابعة 

للجنة احلكومية الدولية حلماية وتعزيز تنوع اأ�سكال التعبري الثقايف 

املنعق��دة يف باري�ص خالل الفرتة م��ن11/29-2010/12/3. مت 

خالل الجتماعات متابعة تنفيذ التفاقية الدولية املتعلقة بالتنوع 

الثق��ايف �س��واء ما يتعلق باأن�سط��ة الدول املوقعة عليه��ا ، اأو متابعة 

ال��دول الت��ي مل توق��ع عليه��ا بحيث يت��م تفعيله��ا من خ��الل التزام 

الدول به��ا وتنفيذ اأن�سط��ة اإبداعية ذات �سفافي��ة عالية.وقد افتتحت 

معايل املديرة العامة لليون�سكو ايرينا بوكوفا اجلل�سة الأوىل للدورة 

بح�س��ور جميع اأع�ساء اللجنة البال��غ عددهم 24 بالإ�سافة اإىل 28 

مراقبا من دول اأخرى ومنظمات غري حكومية حيث تراأ�ست اجلل�سات 

وزيرة الثقافة الكرواتية نينا اوبلجني .

الدورة 17 ملوؤمتر الوزراء امل�سئولني عن ال�سوؤون الثقافية يف الوطن العربي

�ساركت  وزارة الرتاث والثقافة يف اجتماع الدورة 17 ملوؤمتر الوزراء امل�سئولني عن ال�سوؤون الثقافية 

يف الوط��ن العرب��ي املنعق��د يف الدوحة خالل الف��رتة م��ن 27-2010/10/28.وقد ترك��ز املو�سوع 

الرئي�س��ي للموؤمت��ر حول »اخلطة ال�ساملة للثقاف��ة العربية املحدثة« . واأقر البي��ان اخلتامي للموؤمتر يف 

نهايته باأن العمل الثقايف العربي امل�سرتك هو ال�سبيل اإىل حتقيق اإ�سهام عربي فاعل يف زمن التكتالت 

الإقليمي��ة ويف التحدي��ات الكربى يف ع�رش العومل��ة ، معربا يف هذا ال�سدد عن قناعته  باأن �رشوط هذا 

العمل الثقايف العربي امل�سرتك متوفرة لدى اأمتنا العربية من حيث النتماء الثقايف واحل�ساري واللغة 

الواحدة وامل�سالح امل�سرتكة وامل�ستقبل الواحد.واأعلن املوؤمتر عن �رشورة التم�سك باملبادئ الأ�سا�سية 

ت عليها اخلطة ال�ساملة املحّدثة للثقافة العربية لتحقيق الأهداف املن�سودة، موؤكداً يف الوقت  الت��ي ن�سّ

نف�س��ه عل��ى اللت��زام بتحقيق الثقاف��ة العربية ل�سم��ان النه�سة املن�س��ودة. واأكد البي��ان اخلتامي على 

���رشورة تفاع��ل العرب مع الع�رش والتفاعل الإيجابي مع الفكر الآخ��ر ل ال�ستعارة منه وتقليده موؤكدا 

على اأهمية حرية الفكر والتعبري مبا اأنها �رشط لالإبداع واأهمية الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان.
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نفذت املنظم��ة الإ�سالمية للرتبي��ة والعلوم 

والثقاف��ة ) الأي�سي�سكو ( بالتع��اون مع اللجنة 

الوطني��ة ال�سوري��ة للرتبي��ة والثقاف��ة والعلوم 

الدورة التدريبية الإقليمية حول تقنيات اإجناز 

الثق��ايف  املج��ال  يف  ال�سحف��ي  ال�ستط��الع 

بالعا�سم��ة ال�سوري��ة دم�س��ق ، خ��الل الف��رتة 

م��ن 8 – 11 م��ن نوفم��رب 2010م . �سارك يف 

ه��ذه الدورة عدد كبري م��ن الإعالميني بالدول 

العربية واخلليجية الذين ميثلون اأهم ال�سحف 

املحلية بدولهم . وكان من اأهداف هذه الدورة 

اإط��الع ال�سحفي��ني الع��رب باأه��م امل�ستجدات 

ال�سحاف��ة  اأعم��ال  يخ���ص  فيم��ا  الع�رشي��ة 

وخا�س��ة ال�ستط��الع والتحقي��ق ال�سحف��ي ، 

وقد تناول��ت الدورة اأهم امله��ارات التي ميكن 

ا�ستخدامها يف ما يخ�ص ال�ستطالع والتحقيق 

ال�سحفي واملبادئ ال�سحفية ومراحلها وطرق 

وحتليله��ا  الأخب��ار  ا�ستق��اء  يف  ا�ستخدامه��ا 

وم��ن ثم عر�سها على الق��ارئ ، بالإ�سافة اإىل 

ندوة اإقليمية حول املخطوطات 

يف الوطن العربي

عقدت اللجن��ة الوطني��ة العمانية للرتبية 

والثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة الرتاث 

والثقافة واملنظمة الإ�سالمية للرتبيةوالعلوم 

الثقافي��ة ن��دوة اإقليمية ح��ول )املخطوطات 

والتحدي��ات  :الواق��ع  العرب��ي  الوط��ن  يف 

والآف��اق( م�سق��ط 3-2010/10/5 . وق��د 

هدف��ت الن��دوة الت��ي �سارك فيه��ا خرباء من 

7 دول عربي��ة  اإىل تعمي��ق الوع��ي باأهمي��ة 

املحافظ��ة على املخطوطات كج��زء اأ�سا�سي 

م��ن ال��رتاث الأ�سي��ل واأحد عنا���رش ت�سكيل 

وحماي��ة  احل�ساري��ة،  الثقافي��ة  الهوي��ة 

املخطوطات العربي��ة والإ�سالمية من التلف 

وال�سي��اع وحفظه��ا و�سيانته��ا، وتوظي��ف 

التقني��ات احلديث��ة يف التوثي��ق الإلك��رتوين 

الدورة التدريبية االإقليمية حول تقنيات 

اإجناز اال�ستطالع ال�سحفي يف املجال الثقايف
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م�سروع تدري�س مادة تغيري 

ال�سور النمطية عن االإ�سالم

�ساركت  جامعة ال�سلطان قابو�ص 

للخ��رباء  الإقليم��ي  الجتم��اع  يف 

م��ادة  تدري���ص  م���رشوع  ملناق�س��ة 

تغيري ال�س��ور النمطية ع��ن الإ�سالم 

يف معاهد وكليات الإعالم يف العامل 

العرب��ي املنعق��د يف تون���ص خ��الل 

 2010/10/20-18 م��ن  الف��رتة 

، وم��ن اأه��داف هذا الجتم��اع الذي 

�سارك فيه خرباء من 12 دولة عربية 

تقيي��م  برام��ج تكوي��ن الإعالمي��ني 

ملواجه��ة حمالت الت�سويه الإعالمي 

لالإ�سالم، واعتم��اد م�رشوع املنهاج 

الدرا�سي حول تغيري ال�سورة النمطية 

عن الإ�سالم يف و�سائل الإعالم .

الدورة التدريبية املتخ�س�سة 

يف ق�سايا املخطوطات

الوطني��ة  اللجن��ة  �سارك��ت 

للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم ووزارة 

الوثائ��ق  ال��رتاث والثقاف��ة وهيئ��ة 

واملحفوظ��ات الوطني��ة يف ال��دورة 

يف  الأوىل  املتخ�س�س��ة  التدريبي��ة 

ق�ساي��ا املخطوط��ات والت��ي عقدت 

يف القاه��رة خالل الف��رتة من 22-

هدف��ت   والت��ي   ، 25نوفم��رب2010 

اإىل التع��رف عل��ى اآلي��ة حتديد زمن 

املخطوط اأو الأث��ر اإىل جانب تبادل 

اخلربات واملع��ارف بني امل�ساركني 

ل�سيان��ة  املثل��ى  ال�سب��ل  ح��ول 

املخطوط��ات واحلف��اظ عليه��ا م��ن 

التلف .

للمخطوط��ات. وقد ناق�ص املحور الأول للندوة مفهوم 

املخطوطة /تاريخها/ اأنواعها/ عنا�رشها املادية/

ميزاته��ا الفني��ة، اأم��ا املح��ور الث��اين فق��د دار ح��ول 

ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف حفظ املخطوطات 

 ، متطلباته��ا   ، – اأهميته��ا  املخطوط��ات(  )رقمن��ة  

خ�سائ�سه��ا الفني��ة، بينما تكل��م املح��ور الثالث عن 

�سيان��ة املخطوطات وترميمه��ا. يف حني دار املحور 

الرابع ح��ول قواعد فهر�سة املخطوط��ات وتطبيقاتها 

العملية )مناذج من املخطوطات العربية وال�سالمية(.

اأم��ا املح��ور اخلام�ص فقد بحث اأو�س��اع املخطوطات 

يف الوط��ن العرب��ي، لتختتم الن��دوة اعمالها باملحور 

ال�ساد���ص ال��ذي دار ح��ول منهجي��ة حتقي��ق ال��رتاث 

املخطوط ومراجعة نقدية ملدار�سها وتطبيقاتها.

الربنامج العملي الذي ق�سم فيه امل�ساركني 

اإىل جمموعات عمل قاموا على اإثره باإعداد 

حتقيقات �سحفية ومت��ت مناق�ستها ب�سكل 

م�ستفي�ص لتقييم م��دى ال�ستفادة من هذا 

الربنامج التدريبي .

�سارك ممثال عن ال�سلطنة يف هذه الدورة 

الفا�سل / �سامل بن هالل احلب�سي ، م�سوؤول 

الوطني��ة،  باللجن��ة  الدولي��ة  العالق��ات 

واملن�س��ق واملتاب��ع مللح��ق توا�س��ل الذي 

ت�سدره اللجنة.
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ورقة الثقافة

اإىل العربية     

ترجمة ق�سيدة

اأ.د. عدنان خالد عبد اهلل

ق�سم اللغة الإجنليزية و اآدابها / جامعة ال�سارقة

دولة الإمارات العربية املتحدة
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تعــد ترجمـــة ال�سعر بحق اأ�سعب اأنواع الرتجمـــة واأكرثها عنتًا 
واإرهاقـــا، وذلك لأن املرتجم ل ينبغي لـــه اأن يكتفي بنقل مفردات 

الن�س الأ�سلي واإمنا جر�س الكلمات ومو�سيقاها، لأننا عندما نقول 

»معنـــى الن�س« ل نق�سد به معنى املفردات القامو�سية، واإمنا كل 

ما يحيط الكلمة من اإيحاءات وظـــالل وتاريخ.  فاملفردة الواحدة 

كاملخلـــوق احلي: يولد وين�سج ويكرب وي�سيخ ثم ميوت، فالكلمات 

تولـــد يف زمن معني وي�سيع ا�ستخدامها يف زمن اآخر، وياأتي عليها 

حـــني من الدهر تلفظ فيه اأنفا�سهـــا الأخرية، وحتل حملها مفردات 

اأخرى جديـــدة.  وليعد القـــارئ اإىل املعاجم العربيـــة وليت�سفح 

املفـــردات التي يعرفها وتلك التي ل يعرفها ليدرك الكم الهائل من 

املفـــردات التي دفنت بني دفتي املعجم، واإل فاأّي امراأة تتزين اأمام 

ال�سجنجل ) املراآة(؟  واأّي اأمرئ ل يهرب من ال�سقعاء ) ال�سم�س( يف 

ال�سيف القائظ  ؟
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 وترجم��ة ال�سع��ر و�سعوبات��ه ل تقف عند هذا احل��د، لن ال�سعر لي���ص جمرد كلمات 

جمردة و عارية، بل هي كلمات �سمن �سياق ثقايف وح�ساري واأدبي.  و ما يعّد �سعراً 

يف لغ��ة ق��د ل يعد �سعراً يف لغة اأخرى، لأن ال�سي��اق ال�سعري اأو الإطار احل�ساري الذي 

تتحرك فيه الق�سيدة حمكوم بقيم اأدبية را�سخة يف اأدب تلك الأمة ووجدانها.  و لعلنا 

ل جنان��ب احلقيق��ة اإذا قلن��ا اإن ال�سع��ر العربي ي�سكل ظاه��رة فريدة من نوعه��ا اإذا ما 

قورن مبختلف اآداب العامل.  فعمر ال�سعر العربي املدون يتجاوز األف وخم�سمائة عام، 

يف ح��ني اأن مناذج��ه ال�سفهية تكاد تبلغ األفي عام.  وهذه الفرتة الطويلة جعلت ال�سعر 

العرب��ي ير�س��خ قيمًا اأدبيًة فني��ة واجتماعية يتعذر معها التعامل م��ع هذا ال�سعر دون 

الأخ��ذ بعني العتبار هذه القيم واملرتكزات الت��ي يقوم عليها. والغريب اأن هذا الرتاث 

ال�سعري الهائل يقابله قلة يف الأعمال املرتجمة منه و اإليه. فال�سعر العربي بقي منيعًا 

�س��د املوؤثرات الأجنبية والرياح الغربية فرتة تزيد عن األف عام، وبقي البيت ال�سعري 

العرب��ي ح�سينًا �سد التغيري حتى احلرب العاملية الأوىل ورمبا حتى الثانية.  وعالوة 

عل��ى ذلك، ل يعرف عن الع��رب اأنهم ترجموا �سعراً من اأية اأمة من الأمم على الرغم من 

اأن تراثه��م يف الرتجمة يعد ظاهرة فريدة من نوعها، وا�ستمرت حركة الرتجمة حوايل 

اأربعمائ��ة �سنة ترجم فيها العرب جل معارف اليوناني��ني والفر�ص والهنود )وهم اأهل 

احل�سارة اآنذاك( )1( .

 فم��ا ال��ذي منع الع��رب من ترجم��ة ال�سعر اليون��اين اأو الفار�س��ي اأو الهن��دي؟  اأهو 

العت��داد مبا لديهم من �سعر اأم هو حاجة الإمرباطورية النا�سئة اإىل العلوم واملعارف 

الت��ي تفتق��ر اإليها؟  اأم اأن املرتجمني الأكفاء كانوا قل��ة متخ�س�سة يف ترجمة العلوم، 

فل��م يع��ريوا ال�سعر اهتمامًا ، اأم له��ذه الأ�سباب جمتمعة؟  ورمبا هن��اك  اأ�سبابا اأخرى 

غريها ل نعرفها ب�سبب تقادم الزمن؟)2(

والأم��ر املح��رّي فعاًل اأن العرب نقلوا عن الأدب الهن��دي والأدب الفار�سي مناذج من 

الن��رث،  ولكنه��م مل يقرتبوا م��ن ال�سعر،  فما ال��ذي منعهم من ترجم��ة بع�ٍص من عيون 

ال�سعر يف تلكما اللغتني؟  اأما اليونانية، فرمبا تكون مو�سوعات ال�سعر و ما يكرث فيها 

م��ن حديث عن الآلهة والأوثان ما جعلهم يتح��رزون من ذلك ال�سعر على الرغم من اأن 

الإ�س��ارات اإىل الآله��ة اأمر غري غريب عل��ى ال�سعر اجلاهلي. وهذا الأم��ر مل مينع العرب 

من الفخر برتاثهم ال�سعري اجلاهلي اأو ال�ستمتاع به.  اإذن هناك اأ�سبابا وم�سوغات ل 

نعرفه��ا جعلت ال�سعر الأجنبي بعي��داً عن الذائقة العربية على الرغم من مرور اأكرث من 

األف عام على احتكاك العرب بغريهم من ال�سعوب والأمم والثقافات.

كان��ت ه��ذه املقدم��ة لزمة لك��ي ندرك ب��اأن ترجم��ة ال�سع��ر اإىل العربية اأم��ر بالغ 

ال�سعوب��ة ب�سب��ب اخللفي��ة الثقافي��ة ،  فمرور كل تل��ك القرون من الزم��ن دون ترجمة 

لل�سعر تعني اأن العرب قاوموا ترجمة ال�سعر ورف�سوه، ل بل اأنهم حتى ا�ستهجنوا �سعر 

غريه��م وقللوا من �ساأن��ه واإل فكيف نف�رش قول ابن  فار�ص ال�ساحبي )ت 395 ه�( يف 

هجومه على ال�سعر املرتجم:

◆ ال�سعر العربي ميثل ظاهرة فريدة من نوعها 

اإذا ما قورن مبختلف اآداب العامل
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  » وادع��وا م��ع ذلك اأن للق��وم �سعراً، وقد قراأناه فوجدناه قلي��ل املاآثر ونزر احلالوة، 

غري م�ستقيم الوزن، بل ال�سعر �سعر العرب، وديوانهم وحافظ ماآثرهم ومقيد اأح�سابهم.«) 

�ص16()3(     

واإذا و�سعن��ا ه��ذا القول مع قول اجلاحظ يف ا�ستحالة نظم ال�سعر«وال�سعر ل ي�ستطاع 

اأن يرتج��م، و ل يج��وز علي��ه النقل، ومتى ُح��ّول تقطع نظمه وبطل وزن��ه وذهب ح�سنه 

و�سق��ط التعج��ب...«)4( لأدركن��ا اأن الثقاف��ة العربية مل تقب��ل ال�سعر املرتج��م حينًا،  و 

رف�ست��ه رف�س��ًا   مطلقًا حينًا اآخر، اأما عن طريق تربير �سعوب��ة نقله، اأو  ا�ستحالة ذلك 

النق��ل. اإذن، م��اذا نفعل؟ هل ن��رتك ترجمة ال�سعر وراءنا ون�ستم��ر يف التباكي حول قلة 

الرتجم��ات ال�سعري��ة اإىل العربي��ة اأم ن�سخ��ر من ال��رتاث ال�سعري لالآخري��ن ون�ستمر يف 

جتاه��ل هذا الأخر ال��ذي اكت�سح عقولنا وفكرنا بالآت��ه و�سناعاته ومكت�سفاته وتقدمه 

اأم نح��اول اأن نلحق برك��ب الإن�سانية ونتفاعل مع الآخرين كما تفاعلوا معنا يف حقبة 

م��ن حقب التاريخ التي ات�سم��ت بالزدهار والنفتاح والتفاعل؟  لنقرر �سلفًا باأن ل اأمة 

�س��وف يكتب لها اأن تعي�ص اإن ارتاأت العزلة الثقافية اأو الفكرية اأو اجلغرافية عن غريها 

م��ن الأمم، فالعامل الآن اأ�سب��ح فعاًل قرية �سغرية، وو�سائل الت�س��ال املتعددة وال�سفر 

جعل��ت اأمم الأر���ص قريبة من بع�سه��ا البع�ص. وق�سية عزلة اأمة م��ن الأمم تكاد تكون 

يف حك��م امل�ستحي��ل، حتى  اإن رغبت يف ذل��ك.  فاأجهزة الت�س��ال املحمولة واملنقولة 

والإنرتن��ت دخل��ت كل دول��ة وموؤ�س�سة وبيت.  والتفاع��ل والتاأثري اأم��ور حتمية و�سوف 

حت�س��ل �سئن��ا اأم اأبينا، ولكن اإذا �ساهمنا يف ذلك التغي��ري فلعلنا نتمكن من درء خطره، 

واإل فاإنن��ا �سنك��ون عر�س��ة للري��اح الثقافية العاتية الت��ي �ستكت�سح كل �س��يء اأمامها، 

وليتاأم��ل اأحدنا الثقاف��ة املعا�رشة ويدر�ص التاأثريات الأجنبي��ة والغربية التي طوحت 

بكل الثوابت والقيم املتعارف عليها.

     اإذن تفاعلن��ا م��ع احل�سارات الأخرى هو الأجدى، لأنه �سي�سعنا يف موقف التاأثري 

والتاأث��ر، ولن نكون جم��رد اجلهة ال�سلبية املتلقية، واإحدى و�سائ��ل هذا التفاعل املهمة 

هي الرتجمة، والتي كانت دائمًا واأبداً البوابة املفتوحة اأمام ثقافات العامل.  اما ترجمة 

ال�سع��ر فهي نافذة �سغرية تفتح اأمامنا حديقة جميلة من عقول و�سمائر الأمم الأخرى 

ل ينبغي لنا اأن نغلقها قط.

     ترجم��ة ال�سع��ر اإىل العربي��ة ه��ي اأوًل مع�سلة ثقافية قبل اأن تك��ون م�سكلة لغوية.  

فال�سع��ر مو�سيقى واإيحاءات ورموز ومعاٍن، ع��الوة على التقاليد ال�سعرية التي تراكمت 

عرب الع�سور.  وعندما يت�سدى املرء لرتجمة ال�سعر الأجنبي اىل العربية )يف هذه احلالة   

هو ال�سعر املكتوب بالإجنليزية(،  ينبغي اأن يدرك ال�سعوبات التي تكتنف تلك الرتجمة 

قب��ل اأن ي���رشع بها.  و�ساأوج��ز فيما ياأتي جتربت��ي و جتربة زميل��ي ال�ساعر طالل عبد 

الرحمن يف ترجمة »الأر�ص اخلراب« لل�ساعر الأمريكي املولد الربيطاين اجلن�سية ت.�ص. 

الي��وت )1888-1965( ، ال��ذي فاز بجائزة نوبل يف الآداب ع��ام 1948.  وقد ن�رشت 

الرتجم��ة م��ع تعليقات وهوام�ص و�رشوح عديدة يف عام 2005 يف القاهرة )5(.  وفيما 

◆ الثقافة العربية مل تقبل ال�سعر املرتجم حيناً،  

و رف�سته رف�ساً   مطلقاً حيناً اأخر 
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ياأت��ي �رشح موجز لأه��م الإ�سكالت واملع�سالت التي رافق��ت الرتجمة مع احللول التي 

قدمت.

وق�سي��دة »الأر�ص اخل��راب« )1922 ( The Waste Land عمل مهم)6(، وتكاد تكون 

اأه��م ما ن�رش يف الع�رش احلدي��ث، ل بل اأنها تعد معلمًا بارزاً من معامل احلداثة الغربية. 

وتتاأت��ى اأهميته��ا من كونها ك���رشت الأمناط ال�سعري��ة التقليدية وخرج��ت على ما هو 

متع��ارف عليه يف املفردة ال�سعرية ودم��ج اجلزيل الف�سيح بالعامي القبيح، وا�ستخدام 

و�سائل فنية واأ�ساليب مبتكرة لنقل الإيحاءات والأفكار املعقدة، مثل ا�ستخدام القتبا�ص 

م��ن لغات عديدة ب�سكل مفرط عالوة عل��ى الكولج  و املقابلة juxtaposition  وهو 

اأن ت�س��ع موقف��ني خمتلف��ني   لك��ي يق��وم الق��ارئ بعملية ا�ستنت��اج املعن��ى اخلفي و 

العالقة الوثيقة بني الثنني. 

 وقام��ت الرتجم��ة عل��ى ركن��ني: اأوًل،  امل�ساع��ر التي تثريه��ا الق�سي��دة، و ثانيا اأن 

ترجم��ة الق�سي��دة ينبغ��ي اأن تكون �سع��راً و لي�ص ن��رثا.  فالق�سيدة برمته��ا ت�ستند على 

اإثارة انفعالت القارئ واأحا�سي�سه بحيث ت�سكل عنده معادًل للمو�سوع املطروح، وهذا 

يقت�س��ي بال���رشورة النتب��اه اإىل النتقالت الكث��رية التي يجرتحه��ا ال�ساعر يف بنية 

الق�سي��دة  لكي يبني تلك النفعالت، ومل يجد املرتجم��ان و�سيلة اأف�سل من ال�ستعانة 

بر�س��ام مب��دع كي يع��رب باللون وال�سوء عن تل��ك الأحا�سي�ص التي تثريه��ا الق�سيدة اأو 

مقاطع منها. فالر�سام �سيقوم »برتجمة« املفردات اإىل األوان، وعمله �سيكون اإذن ترجمة 

لرتجمة،  اأو لنقل ترجمة من فن اإىل فن )اللغة ترتجم لونًا(. والغاية من الر�سومات هي 

اأنه��ا تعزز م�سمون الق�سيدة وم�سمونها عند القارئ، وتنقله اإىل عامل الألوان والظالل 

ع��الوة على ع��امل اللغة واملفردات ال��ذي تقدمه الق�سيدة. و اأدناه ث��الث لوحات تلتقط 

بع�ص اأجواء الق�سيدة   اأو �سخو�سها، و تظهر كيف متكن الفنان من الت�رشب باإيحاءات 

الق�سي��دة ث��م اأع��اد خلق اللغة عن طريق الأل��وان و اخلطوط.  اأما مدى جن��اح الفنان اأو 

اإخفاقه يف هذه الرتجمة اللونية ، اإن جاز هذا التعبري، فاأمر يقرره  القارئ فقط.

 �سورة الغالف متثل وجه �سيبل كومي التي تتغلغل يف تفا�سيل الق�سيدة وثناياها، 

و ه��ي امل��راأة الت��ي مل تبق له��ا اأمنية يف هذا الع��امل غري املوت.  وه��ي يف معاناتها و 

�سيخوختها ت�سبه احل�سارة الغربية يف ياأ�سها و عجزها و خوائها الفكري و الروحي.

  اأما ال�سورة الثانية فتمثل احل�سارة املادية التي متجد الآلة و ال�سناعة ، وما جتره 

م��ن وي��الت و باليا على الب��الد و العباد، و ل ي��كاد يفلت من �سطوته��ا خملوق، و لعل 

الق��ارئ ي�سع��ر بال�سيق و الأجواء اخلانقة التي توحي بها ه��ذه اللوحة، مما يعزز اجلو 

العام للق�سيدة ، و  بالتايل ت�ساعده على فهمها ب�سكل اأف�سل.

اأم��ا ال�سورة الثالثة فتمثل بع�ص ال�سخو�ص التي تتكرر يف الق�سيدة ، و هي م�سوهة 

ع��ن ق�سد لكي تعك�ص ت�سوهها الداخلي و معاناتها و اأزماتها التي ل تنتهي، و حمنتها 

يف العي�ص بكرامة.

◆ ترجمة الق�سيدة ال�سعرية 

ينبغي اأن تكون �سعراً ال نرثاً
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      وق��د  ترجم��ت ق�سي��دة » الأر���ص اخل��راب«  اإىل العربي��ة مرات عدي��دة من قبل، 

والرتجمات كانت جميعًا نرثية وتهتم بنقل كل حرف   ومفردة باأق�سى درجات الدقة، 

وه��و اأم��ر له نتائج خط��رية على �ساعرية الق�سي��دة،  لأن الرتجم��ة احلرفية تقتل روح 

الق�سي��دة وروح ال�سع��ر فيها وحتوله��ا اإىل جثة هامدة ل طعم له��ا ول روح فيها.  يف  

واقع الأمر،  ينبغي اأن يرتجم ال�سعر �سعراً على الرغم مما يف الرتجمة ال�سعرية من عنت 

و�سعوب��ات هائلة ت��كاد تكون م�ستحيل��ة،  ولكن لل�سعر يف كل اللغ��ات ويف كل زمان 

ومكان له �سحره والقه وغمو�سه.

     وكان��ت املع�سل��ة الأوىل الت��ي جابه��ت املرتجمني هو البحر ال�سع��ري املنا�سب. 

فاحلقيق��ة الأوىل الت��ي اتفق املرتجمان عليها منذ البداية ه��ي اأن تكون ترجمة ال�سعر 

�سع��راً ولي�س��ت نرثاً، وقد يكون الف��رق بني ال�سعر والن��رث يف الآداب الغربية �سئياًل وقد 

كاد يختف��ي ق��ي الع�سور احلديثة، اإل اأن العربية ل ت��زال متّيز بني ال�سعر والنرث متييزاً 

وا�سحا.  واإذا اأريد لهذه الرتجمة اأن تكون ناجحة، فينبغي اأن تكون �سعرية على الرغم 

من ال�سعوبات اجلمة التي تثريها الرتجمة ال�سعرية.

     اإذن، م��ا ه��و البحر ال�سعري املنا�سب؟  لقد اأدرك املرتجمان منذ البداية اأن  هناك 

بحري��ن �سائع��ني يف ال�سع��ر العرب��ي املعا�رش، وهما بح��ر الرجز واخلب��ب )املتدارك(.  

والرج��ز بح��ر ا�ستخدمه معظم ال�سع��راء العرب املعا�رشي��ن مثل بدر �ساك��ر ال�سياب و 

البيات��ي و�س��الح عبد ال�سبور وحمم��ود دروي�ص و اأدوني�ص. . . ال��خ، وهذا البحر ميتاز 

مبرونته الكبرية و�سهولة اإيقاعه.

اأما املع�سلة الثانية فكانت املزج بني م�ستويات اللغة املختلفة، فهناك لغة �سك�سبري 

اجلزلة الفخمة و هناك لغة الكوكني ال�سوقية،  و اأخرياً ، هناك لغة الن�سوة ال�سكريات يف 

احلانة و هن ي�ستكني مما حل بهن من م�سائب و رزايا. فكيف يرتجم املرء هذا اخلليط 

العجيب؟  لقد حاول املرتجمان اأن ي�ستخدما لغة عادية اأقرب اإىل لغة ال�سارع منها اإىل 

لغة املثقفني لرتجمة اللغة العامية كما يف املثال الآتي: 

:”section II   ”A Game of Chess   

،I can’t help it، she said، pulling a long face
.It’s them pills I took، to bring it off، she said

).She’s had five already، and nearly died of young George(

قالت و مطت وجهها: ما بيدي حيله

و هذه احلبوب

اأخذتها كي اأطرحه

�سار لديها خم�سة و اأو�سك الأ�سغر منهم جورج اأن يقتلها

◆ الرتجمة احلرفية للق�سيدة تقتل روح الق�سيدة وروح ال�سعر

 فيها وحتولها اإىل جثة هامدة ال طعم لها وال روح فيها
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◆ ترجمة ال�سعر على الرغم مما يكتنفها 

من حتديات و�سعوبات اإال اأنها ممكنة

ام��ا املثال الت��ايل في�سلط ال�سوء على لغ��ة �سك�سبري اجلزلة و الطريق��ة التي حاول بها 

املرتجمان اأن ينقال تلك اللغة الرثية اإىل القارئ العربي: 

،The Chair she sat in، like a burnished throne
Glowed on the marble، where the glass

Held up by the standards wrought with fruited vines
From which a golden Cupidon peeped out

)Another hid his eyes behind his wing(

Doubled the flames of seven branched candelabra
 Reflecting light upon the table as

The glitter of her jewels rose to meet it
;From satin cases poured in rich profusion

In vials of ivory and coloured glass
Unstoppered، lurked her strange synthetic perfumes

)Unguent، powdered، or liquid – troubled، confused. )p. 8

َها الذي ا�ستَوت َعليه عر�ٌص لمٌع �سقيل ُكر�سيُّ

َخام
ّ
َيزهو على اأر�ص ِمن الُر

اآة و ترفع املِرِ

قوائٌم ٍمن مثمر الكروم

َيطلُّ ِمنها كيوبيدون من َذَهب

واآخر خباأ ناظريه باجلناح

ِمن �َسمَعدان ذي فُروع �َسبَعة

وء َعلى ُزَجاَجة املراآه اَعُف ال�سّ ُي�سّ

ُمنَعك�سًاَ َي�سقُط فوَق املن�سده

يقابله

اَلألُق الّطالُع ِمن ُحلّيها

يف َتَرف َغزي�ر

مندلقًا يف ُعلب ِمن َحري�ر

َدَوارٌق ِمن َعاج

و ِمن ملّوِن الّزجاج

َلي�َص َعليَها ِمن �ِس�َداد، حَتفظ الّطيوب

طيوبها امَل�سنوَع و الَغريب
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◆ ترجمة ال�سعر على الرغم مما يكتنفها 

من حتديات و �سعوبات اإال اأنها ممكنة

�َسوائٌل، ِدهن، َم�َساحيق َكثرَيه

مربكٌة مثَي�ره

     اإن ا�ستخ��دام اللغ��ة الف�سيح��ة الرفيع��ة اأمر �سه��ل ن�سبيًا يف اللغ��ة العربية ب�سبب 

تاريخه��ا الأدبي العري��ق ، و الختي��ارات املتاحة اأمام املرتجم كث��رية، فهناك ال�سعر 

العرب��ي منذ الع�رش اجلاهلي و نزوًل اإىل الع���رش احلديث عالوة على اإمكانية ا�ستخدام 

الإمل��اع اأو الإملاح اإىل القراآن الكرمي مما يجعل الن�ص املرتجم يرتفع من حيث البالغة 

َه��ا الذي ا�ستَوت  و ال�سم��و، و لعلن��ا ن�ستطي��ع اأن نف�رش بالغة ال�سط��ر الأول ، وهو »ُكر�سيُّ

َعلي��ه عر���ٌص لمٌع �سقيل« ب��رده اإىل الإمل��اح اإىل القراآن الكرمي يف �س��ورة الأعراف يف 

الآية 54: 

ماواِت َو الأر�َص يف �ِستِة اأَي��ام ُثم ا�ستوى َعلى العر�ِص« 
ّ
»اإن َرّبَك��م اهلل ال��ذي َخلَق ال�س

الأعراف 54

و ختام��ا، ن�ستطي��ع اأن نق��ول اأن ترجمة ال�سعر على الرغم مم��ا يكتنفها من حتديات 

و �سعوب��ات اإل اأنه��ا ممكن��ة، و جن��اح الرتجم��ة ال�سعري��ة مرتبط بق��درة املرتجم على 

ا�ستيع��اب الرتاث ال�سع��ري و التقاليد الأدبي��ة للغة املنقول اإليها، ع��الوة على توظيف 

كل الو�سائ��ل و الأدوات البالغية و اجلماليات ال�سوتية لكي يقرتب النتاج النهائي من 

ذوق القارئ و وجدانه. 

املالحظات و الهوام�س

)1(  املع��روف اأن اأول م��ن ترج��م �سع��راً اىل العربية ه��و جربائيل خمل��ع الدم�سقي )تويف 

ع��ام 1851( و كان يتق��ن الرتكية و الفار�سية  » فنقل كل�ستان �سعدي ال�سريازي الفار�سي اىل 

العربي��ة نق��اًل جمع فيه ال�سع��ر والنرث«.  اأما رائ��د الرتجمة ال�سعرية اىل العربي��ة فهو �سليمان 

الب�ست��اين ال��ذي نقل الياذة هومريو���ص اىل العربية  �سعرا. ينظر، حممد عب��د الغني ح�سن، فن 

الرتجم��ة يف الأدب العرب��ي، القاهرة: الدار امل�رشية للتاألي��ف و الرتجمة، 1966، ال�سفحات 

 . 101-100

)2( اأني�ص املقد�سي، تاريخ اأداب اللغة العربية، القاهرة: 1957، �ص316 .

)3( ابن الفار�ص ال�ساحبي، يف فقه اللغة و�سنن العرب يف كالمها، حتقيق �سيد احمد �سقر، 

1971، �ص 16

)4(اجلاحظ،،  احليوان، حتقيق عبدال�سالم هارون، اجلزء الأول، بريوت: دار الكتاب العربي، 

1968، �ص. 70

)5( د.عدن��ان خالد عبداهلل و طالل عبد الرحمن، الأر�ص اخلراب: ترجمة �سعرية مع درا�سة 

حتليلي��ة، القاه��رة: ال�رشك��ة العاملي��ة للطباعة و الن���رش، 2006. الإح��الت الالحقة اىل هذه 

الرتجمة �سرتد يف املنت بني هاللني.

  )6( Eliot، T.S. The Waste Land، ed. Michael North .N.Y.: Norton، 2001
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ورقة االت�سال

املحتوى الرقمي العربي..

    والتحديات العاملية

     م��ر التاري��خ الإن�ساين  مبراحل عده �سه��دت الإن�سانية من خالله العديد من التغريات والتحولت 

، اأث��رت علي��ه ور�سمت له اأوجها عديدة، اأبرزت جمالت منه  واندثرت جمالت اأخرى ، قامت على اأثره 

�سناع��ات ا�ستخدم��ت به��ا اأحدث التقني��ات يف تلك الفرتات ، فم��ن تقنية ال�سيد قدميا م��رورا بتقنية 

الزراع��ة اإىل تقني��ة املعلومات ، التي ر�سمت يف حا�رشن��ا املالمح الأوىل ملجتمع معلوماتي معريف، 

ترتك��ز املعلوم��ة  به كاأ�سا�ص لبن��اء �سبكات عاملي��ة عنكبوتية تقوم على اأح��دث التقنيات يف عهدنا 

احلدي��ث، فالقت�ساد املع��ريف واملعلوماتي والذي يقوم عليه ال�ستثم��ار يف ال�سناعات املعلوماتية 

ينم��و ويتطور ، واأخذت ال��دول تت�سابق من اأجل تنمية القت�س��اد اأول ورفاهية �سعوبها ثانيا، فتطور 

ومن��ا املحتوى الرقم��ي على ال�سبكة العنكبوتي��ة »الإنرتنت« ، وزادت قيمة ه��ذه التقانة جلميع اأفراد 

املجتم��ع ، فاأ�سب��ح املحت��وى الرقم��ي يف ال�سبكة بلغات ع��دة، لي�سكل ن��واة ال�سناع��ة املعلوماتية، 

ولك��ن املحتوى الرقمي العربي عند مقارنت��ه باملحتوى املعريف العاملي متوا�سع جدا، حيث اأ�سارت 

الإح�س��اءات واملوؤ���رشات اإىل اأن املحتوى العربي على الإنرتنت ل يتع��دى 3 % من اإجمايل املحتوى 

العاملي ، وهذا اأمر يجب التنبه اإليه واإىل مدى خطورته ، بالرغم من اأن لغتنا العربية من اأعرق اللغات 

العاملي��ة وه��ي لغة القران الكرمي، اإل اأن املحتوى الرقم��ي العربي مهدد بالندثار، وهذا ما ت�سري اإليه 

الدرا�س��ات حي��ث اأن اللغة العربية لي�ست من اللغات الع�رش الأكرث ا�ستخدام��ا على ال�سبكة العنكبوتية ، 

وم��ع من��و وتطور اللغات الأخرى والتي هي تتج��اوز 3500 لغة ، منها ما يقارب  315 لغة مكتوبة ، 

�سنجد اأنف�سنا اأمام اندثار حقيقي وحتمي للمحتوى الرقمي العربي ، الأمر الذي يجب التنبه اإليه حتى 

نتمك��ن م��ن توحي��د اجلهد العربي للت�سدي مل��ا يواجهنا من م�سكالت يف هذا املج��ال ،  والتي ل تقل 

اأهمية عن الق�سايا الأخرى 

وكم��ا ت�س��ري اأي�س��ا البيان��ات اإىل اأن ح��وايل ثالث��ة مالي��ني خمطوط��ة عربي��ة واإ�سالمي��ة ي�سعب 

الو�س��ول اإليها والطالع عليها ، نتيجة للظروف ال�سيئة التي حتفظ بها، مما يجعلها مهددة بالفقدان 

والندثار.

     اإن املحت��وى الرقم��ي العرب��ي املوجود حاليا يفتقد الحرتافي��ة والتفاعلية ،وذلك لعدة عوامل ، 

فم��ن خالل البح��وث والدرا�سات يف هذا املجال وجد اأن ما يعرقل منو املحت��وى العربي على ال�سبكة 

العنكبوتي��ة عوام��ل عده منها �سلوكي��ة والأخرى تقنية وت�رشيعي��ة ، فالعوام��ل ال�سلوكية متعددة يف 

�سلوكي��ات م�ستخدم��ي الإنرتن��ت ، حي��ث اأن الأغلبي��ة من امل�ستخدم��ني  يف عاملنا العرب��ي مالوا اإىل 

الت�سف��ح الغ��ري موج��ه اإن �سح لنا التعب��ري وذلك لثقاف��ة امل�ستخدم العرب��ي، الذي مل ي��درك اأن عامل 

الإنرتن��ت ميك��ن اأن يكون اأداة مهمة للتق��دم والزدهار يف احلياة واأنه ميك��ن اأن يلعب دورا مهما يف 

اإجن��از وت�سي��ري اأعمالنا والتوا�س��ل مع العامل والطالع على ما هو جديد يف جم��ال العلوم والثقافة ، 

ولي���ص اأداة فق��ط لربامج الدرد�سة ال�سلبية التي تخلو من اأية قيم��ة ت�ساف اإىل العقل الب�رشي ، كما اأن 

للوع��ي العلم��ي دور يف اإث��راء املحتوى الرقمي العربي، والذي يجب علين��ا اأن لنبخل يف و�سع الفكر 

العلم��ي من اأبحاث ودرا�سات على الإنرتنت كي ي�ستفي��د منها الآخرون، ول ي�سكل عائق نحو التواجد 

العرب��ي عل��ى ال�سبكة ،وللوعي التطوعي كذل��ك اأثر يف اإثراء املحتوى الرقم��ي العربي، والذي يجب اأن 

ل يغي��ب ع��ن ثقاف��ة امل�ستخدم العربي م��دى اأهمية بث الفك��ر التطوعي يف النفو���ص ، دون النظر اإىل 

احل�س��ول عل��ى عائد مادي ، مقابل عمله التطوع��ي ملا  له من اأثر يف اإثراء املحت��وى الرقمي العربي 
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، وكذل��ك �سعف اآخر ل��ه تاأثري على املحتوى العربي يف �سفحات ع��امل الإنرتنت وهو قلة الكتابة 

باللغ��ة العربي��ة الف�سحى على ال�سبكة وا�ستخدام لهجات وكلم��ات حملية دخيلة على اللغة ، اأو ما 

يطل��ق على بع�سها بلغة ال�سات ، ففي برامح املحادثة والدرد�سة واملنتديات واملدونات والتعليق 

على املقالت والأخبار ت�ستخدم لغات ا�سطالحية ل عالقة لها باللغة العربية مما يكون لها تاأثري 

على املحتوى العربي على الإنرتنت.

     اأم��ا العوام��ل التقنية والت�رشيعية فهي تتمثل يف البني التحتية لقطاع الت�سال واملعلومات 

يف الدول ،والبني الفوقية للمعلومات كركيزة اأ�سا�سية لبناء املجتمع املعلوماتي ،وكمفهوم للوعي 

املعلومات��ي ، والرتكي��ز على اأهمية املعلومات ودورها يف احلي��اة وح�سن ا�ستخدامها واملحافظة 

عليه��ا وحمارب��ة الأمي��ة املعلوماتي��ة ، واإيجاد بروتوك��ولت و�سيا�سات حتكم اإنت��اج املعلومات 

وتوفريها، وو�سع قوانني حماية امللكية الفكرية والتعامالت الإلكرتونية ، ومدى الدعم احلكومي 

للمبادرات ،وت�سجيع ال�رشكات اخلا�سة والأفراد يف العمل نحو بناء املجتمع املعريف .

     اإن جم��الت ال�ستثم��ار يف ه��ذا املج��ال عدي��دة ومتنوعة ، وله��ا مردود كبري عل��ى التنمية 

القت�سادية والجتماعية يف املجتمعات ، من خلق لفر�ص العمل و عائدات مادية على القت�ساد ، 

ومتيز يف اخلدمات العامة املقدمة للمجتمع . وال�سناعات وفر�ص ال�ستثمار يف جمال تكنولوجيا 

املعلوم��ات عدي��دة ومتنوعة منها ال�ستثمار يف جمال برام��ج التعليم الإلكرتوين وبرامج الألعاب 

الإلكرتوني��ة وبرام��ج املكتبات الفرتا�سي��ة وبرامج التطبيقات العلمي��ة وال�سناعية  وغريها من 

ال�سناعات القائمة على التكنولوجيا املعلوماتية .

     ومن منطلق دور املوؤ�س�سات واملنظمات الدولية يف هذا املجال فان منظمة اليون�سكو تلعب دورا 

بارزا نحو بناء القاعدة املعرفية باعتبارها املحرك للتنمية امل�ستدامة يف الدول الأع�ساء،والأخذ 

يف بن��اء املحت��وى الرقمي من خالل امل�ساريع التي تنفذها من بينه��ا بناء املكتبات الفرتا�سية 

والرقمي��ة ودع��م التوجه��ات لذلك واإ�س��دار الربام��ج اخلا�سة له��ذا الغر�ص،وتوزيعه��ا باملجان، 

واإط��الق برنامج الت�س��ال واملعلومات والذي منه يرثي املحتوى الرقم��ي ، وبرنامج املعلومات 

للجمي��ع والذي به تقوم العديد من امل�ساريع ذات ال�سلة باإثراء املحتوى الرقمي العاملي باللغات 

الر�سمي��ة املعتم��دة يف املنظمة ، والتي من بينها اللغة العربية ، وكذلك تخ�س�ص املنظمة يوم 22 

فرباي��ر م��ن كل عام اليوم الدويل للغة الأم ، والذي يحم��ل هذا العام 2011 عنوان »نحو الهتمام 

بالتكنولوجي��ات اجلدي��دة للمعلومات « ، بهدف العمل على �س��ون وتعزيز اللغات والتنوع اللغوي 

واإثراء املحتوى الرقمي ، وباعتبار كل لغة م�سدرا فريدا للمعاين الالزمة لفهم الواقع والتعبري عنه 

،والأخذ بالتكنولوجيا يف �سون وتوثيق املعارف الإن�سانية بلغات عدة.

     وختام��ا يج��ب اأن نع��ي باأنه ل توجد معلومات خام ت�سري ب��دون منظومة فكرية ، فالبد من 

عق��ول تر�سم وتخط��ط وتنفذ وتتابع لت�سل اإىل الأهداف املرجوة ، والذي منه نقوم بتحويل املادة 

اخلام من املعلومات اإىل طاقة معرفية علمية ، تخدم التنمية يف دولنا العربية ، وترثي املحتوى 

الرقمي العربي، ولبد كذلك الإ�سارة اإىل النوعية يف املحتوى الرقمي العربي ولي�ص فقط النظر اإىل 

الكمية يف املحتوى .

     بقلم / �سيف بن حمد البو�سعيدي

     اللجنة الوطنية العمانية

Saifalbusaidi@moe.om       
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اأخبار العلوم

نظم��ت اللجن��ة الوطنية العمانية للرتبي��ة والثقافة 

والعل��وم بالتع��اون م��ع املنظم��ة الإ�سالمي��ة للرتبية 

والعل��وم والثقافة الن��دوة الإقليمية ح��ول » ال�سياحة 

الأيكولوجي��ة وحماية البيئ��ة ال�ساحلية« خالل الفرتة 

24-26 اكتوبر 2010م مب�سقط، وذلك يف اإطار تنفيذ 

اأن�سطة املنظم��ة الإ�سالمية للرتبي��ة والعلوم والثقافة 

– اآي�سي�سك��و- للع��ام 2010،  حيث حتر�ص املنظمة 
يف اإطار هذا الربنام��ج على بذل اجلهود لدعم التنمية 

امل�ستدام��ة وتقيي��م الإمكان��ات التي تتيحه��ا البحار 

واملحيطات من خالل رفع م�ستوى ا�ستيعاب املعارف 

العلمية وتنميتها وتعزي��ز ا�ستخدام و�سائل حديثة يف 

ه��ذا املج��ال، وتقييم الإمكانات الت��ي تتيحها البحار 

واملحيط��ات عن طري��ق تنمية امل��وارد البحرية احلية 

وغ��ري احلي��ة به��دف ال�ستف��ادة منه��ا يف امليادي��ن 

الجتماعية والقت�سادية والعلمية.

 هدفت الن��دوة اإىل ت�سجيع الربط بني علماء البحار 

ون���رش  البحري��ة،  بامل��وارد  واملهتم��ني  والباحث��ني 

املعلوم��ات اخلا�سة بالتقان��ات والإمكانات البحرية 

املتوف��رة لدى الدول الأع�ساء ، وتهدف اأي�سا اإىل دعم 

الربامج امل�سرتكة اخلا�سة بالبحث العلمي يف املجال 

البح��ري والعمل على حل امل�سكالت التي تواجه الدول 

الأع�ساء يف هذا املجال وطرح احللول املنا�سبة لإزالة 

هذه امل�سكالت. 

ت�سم��ن الي��وم الأول للن��دوة مناق�س��ة اأرب��ع اأوراق 

عم��ل على النحو الت��ايل: الورقة الأوىل كانت حول اأثر 

ال�سياحة على البيئة البحري��ة والإ�سرتاتيجية الالزمة 

لتطوي��ر اأدوات ال�سياح��ة يف املنطق��ة ال�ساحلي��ة وفق 

املعاي��ري البيئية، بينما كانت الورق��ة الثانية بعنوان 

الإط��ار التخطيط��ي لل�سياح��ة الأيكولوجي��ة، وكان��ت 

الورق��ة الثالث��ة بعن��وان الدرا�س��ات البيئي��ة البحرية 

يف املي��اه العماني��ة، تناول��ت الكث��ري م��ن الدرا�سات 

وامل�ساري��ع الدرا�سي��ة لل�سواح��ل العماني��ة والعوام��ل 

املوؤث��رة عليه��ا، يف ما كان��ت الورقة الرابع��ة بعنوان  

الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية . 

يف اليوم  الثاين  مت مناق�سة ثالثة اأوراق عمل كانت 

عل��ى النحو الت��ايل: الورقة الأوىل بعن��وان دور وزارة 

البيئ��ة وال�س��وؤون املناخي��ة ب�سلطنة عم��ان يف تعزيز 

واإدارة ال�سياح��ة البيئي��ة يف ال�سلطن��ة. بينم��ا كان��ت 

الندوة االإقليمية حول ال�سياحة 

االأيكولوجية وحماية البيئة ال�ساحلية 

جتم��ع التع��اون يف جم��ال بيان��ات العوام��ات ه��و 

برنام��ج دويل مت تنظيم��ه م��ن قب��ل اللجن��ة الدولي��ة 

احلكومي��ة للمحيطات بالتع��اون مع املنظم��ة الدولية 

لالأر�س��اد اجلوي��ة، م��ن اأجل جم��ع البيان��ات اخلا�سة 

بالغالف اجلوي والبحار.

حي��ث عقد الجتماع ال�ساد�ص والع�رشون للتجمع يف 

مدين��ة اأوبان باململكة املتح��دة خالل الفرتة من 27-

30 �سبتمرب 2010م، حيث نظم الجتماع بالتعاون مع 

اجلمعي��ة ال�سكتلندي��ة لعلوم البحار، ح���رش الجتماع 

اأكرث من ثمانني باحثا وناق�ص اأكرث من ثالثة وع�رشين 

ورقة علمية.

مت خالل الجتم��اع مراجعة و�سائ��ل جمع البيانات 

با�ستخ��دام العوام��ات الثابت��ة والعائم��ة، حي��ث اأبدى 

التجمع تقديره للجهود التي تبذل يف املواقع املختلفة 

م��ن الع��امل م��ن اأج��ل تطوي��ر اأ�سالي��ب جم��ع البيانات 

با�ستخ��دام العوام��ات، كم��ا مت ا�ستعرا���ص ومناق�س��ة 

اأن�سط��ة التجم��ع الإقليمية املختلفة يف جم��ال بيانات 

العوام��ات. ه��ذا بالإ�ساف��ة اإىل مناق�س��ة اآلي��ات تبادل 

االجتماع ال�ساد�س والع�سرون لتجمع التعاون 

يف البيانات اخلا�سة بالعوامات
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الورق��ة الثانية بعنوان مفه��وم الإدارة و التنمية يف 

امل�سائ��د ال�سمكي��ة واآلي��ة التكام��ل القت�سادي يف 

املقت�سدات ال�سمكية لل��دول العربية ، وكانت الورقة 

الأخرية بعنوان ال�سياحة البيئية يف مملكة البحرين. 

يف اليوم الأخ��ري من اأعمال الندوة ق��ام امل�ساركون 

بزي��ارة اإىل مرك��ز العل��وم البحري��ة ومرك��ز �سب��ط 

اجلودة ومرك��ز ال�ست�سعار عن بع��د التابعني لوزارة 

ال��رثوة ال�سمكية ، حيث اطلعوا عل��ى عمل املركزين، 

وا�ستمع��وا اإىل اإي�س��اح �سام��ل عن اأه��داف ومهام و 

اإجن��ازات املركزي��ن من قب��ل املخت�س��ني ، كما قام 

امل�ساركون بعد ذلك بزيارة مركز ال�ست�سعار عن بعد 

التابع لوزارة الرثوة ال�سمكية.  

 ومن اأبرز التو�سيات التي اتفق عليها امل�ساركون 

يف خت��ام الن��دوة دع��وة اجله��ات املعني��ة لإج��راء 

الب��دء بامل�رشوع��ات  البيئ��ي قب��ل  الأث��ر  درا�س��ات 

ال�سياحي��ة، والتاأكيد على ���رشورة املعاجلة العلمية 

للنفايات قبل دخولها املناطق ال�ساحلية. كما نا�سد 

امل�ساركون الدول الأع�ساء اإىل احلفاظ على مكونات 

ال�سياحة الإيكولوجية �سماًنا ل�ستدامتها، و�رشورة 

زي��ادة التن�سي��ق ب��ني املوؤ�س�سات واجله��ات املعنية 

بال�سياحة اليكولوجية )البيئة/ ال�سياحة/املجتمع 

املحلي/قط��اع الأعمال/مراك��ز الأبح��اث(. وكذلك 

مراع��اة املعاي��ري البيئي��ة عند اإعداد خط��ة ال�سياحة 

اليكولوجية.

املوؤمتر الدويل الرابع ع�سر لظاهرة املد 

االأحمر اليونان )1-5/ 11 /2010م(

يعت��رب املوؤمت��ر ال��دويل لظاه��رة امل��د الأحم��ر م��ن 

املوؤمت��رات البيئية املهمة دوليا نظ��را لتزايد الهتمام 

ال��دويل بهذه الظاهرة ملا لها من اآثار بيئية كبرية على 

الرثوة ال�سمكية والقت�ساد ول�رشع��ة انت�سارها اإقليميا 

ودولي��ا. يعقد املوؤمتر كل �سنتني ويدعم من قبل اللجنة 

الدولي��ة احلكومي��ة جلغرافيا البح��ار )IOC )  . �سارك 

يف املوؤمت��ر الراب��ع ع���رش يف كريت باليون��ان اأكرث من 

�سبعمائة عامل وباحث يف جمال البيئة البحرية من اأكرث 

من �سبعني دولة. كما تخل��ل املوؤمتر عرو�ص لل�رشكات 

التي تعمل يف جمال درا�سة ظاهرة املد الأحمر ومراقبة 

البيئة بالإ�سافة اإىل لقاءات واجتماعات جمعية درا�سة 

ظاهرة املد الأحم��ر )ISSHA (  والتي نظمت املوؤمتر 

واجتماعات منظمة جغرافية وبيئة املد الأحمر العاملية 

.)GEOHAB(

تط��رق املوؤمت��ر اإىل التحاليل الكيميائي��ة والرتاكيب 

وحتدي��د ال�سميات للعوالق النباتي��ة واجلينات اخلا�سة 

بالعوالق النباتي��ة ال�سارة التغ��ريات املناخية واأثرها 

على املد الأحمر بالإ�سافة اإىل موا�سيع عديدة اأخرى.

�سارك يف املوؤمتر  د. حمد حممد الغيالين، خبري بيئة 

بحري��ة ورئي�ص ق�سم البيئة البحري��ة وعلوم املحيطات 

من وزارة الرثوة ال�سمكية،  حيث قام بتقدمي ورقة عمل 

عن تاأثري املد الأحمر على �سلطنة عمان عامي 2008-

2009 واجلوان��ب املختلفة م��ن التحالي��ل والدرا�سات 

الت��ي متت خالل تل��ك الف��رتة وا�ستعر�ص اأه��م النتائج 

اخلا�سة بتلك التحاليل.

املعلوم��ات اخلا�س��ة بالعوام��ات وكيفي��ة 

العوام��ات،  وتل��ف  فق��دان  م��ن  التقلي��ل 

والتقني��ات احلديثة امل�ستخدمة يف �سناعة 

العوام��ات ومكوناته��ا. كم��ا مت ا�ستعرا�ص 

الربام��ج الأخ��رى التابع��ة للجن��ة الدولي��ة 

احلكومي��ة للمحيط��ات ذات العالق��ة بجمع 

نتائجه��ا  ومقارن��ة  اجلغرافي��ة  البيان��ات 

بالربام��ج الأخرى وكيفي��ة ربطها يبع�سها 

البع�ص.
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ورقة العلوم

حديقة النباتات 

واالأ�سجار العمانية 

جوهرة املنطقة العربية

تتميز �سلطنة عمان بوجود اأكرث من 1200 نوع من النباتات، منها 79 نوع ل 
توجد يف اأي مكان اآخر يف العامل. وهذه النباتات تعترب كم�سدر اأ�سا�سي منذ اآلف 

ال�سنني للح�ســـول على الطعام، واملاأوى، والعالج، وعلف احليوانات، والأ�سباغ 

والعطـــور، وكل نوع منها له ق�سته التقليديـــة الفريدة. لكن طبيعة املجتمعات 

تغريت، وبداأ الإن�سان يفقد �سلته بالأر�س، وبداأ الن�سيان يطوي املعارف القدمية. 

وهـــذا اأدى اإىل تعري�س النباتات للخطر بالنظـــر اإىل ه�سا�سة املواطن الطبيعية 

و�سهولـــة تدمريها، ومن هنا نرى اأن حوايل 20% من نباتات ال�سلطنة تعاين من 

املخاطر وامل�ساكل، ومنها الرعي اجلائر والتو�سع العمراين.

يف عـــام 2006 �سدر املر�سوم ال�سلطاين باإن�ســـاء حديقة النباتات والأ�سجار 

العمانيـــة حتت اإدارة مكتب حماية البيئة، بديـــوان البالط ال�سلطاين. واحلديقة 

حاليًا هي قيد الإن�ساء لغر�س حماية هذه النباتات والتقاليد املعر�سة للخطر، 

ومـــن املقرر اأن يتم افتتـــاح احلديقة يف عـــام 2012 – 2013، و�سوف تتكون 

مـــن 420 هكتار وحتتوي على اأحدث الت�سهيـــالت العاملية والتي مت ت�سميمها 

وتطويرها حلماية النباتـــات والأ�سجار والنباتات الطبية يف ال�سلطنة من خطر 

النقرا�ـــس، وت�سجيع البحوث فيها، و�سوف ت�سبح هـــذه احلديقة وجهة للزوار 

املحليني والدوليني بو�سفها مركزا للتعلم والرتفيه واملتعة.

�سارة نيبون

حديقة النباتات العمانية

مكتب حفظ البيئة

ديوان البالط ال�سلطاين
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م�رسوع حديقة النباتات

 والأ�سجار العمانية

الهدف من اإن�ساء حديقة النباتات والأ�سجار 

العمانية ه��و جتميع البيئ��ات والنباتات من 

كل اأنح��اء ال�سلطنة حيث ميك��ن للزوار جتربة 

رطوبة غابات ال�سباب الباردة ملنطقة ظفار 

على مدار ال�سنة وال�سحاري الرملية وغابات 

�سج��ر العرع��ر )العلعالن( الفري��دة والأرا�سي 

والأرا�س��ي  املاحل��ة  وال�سبخ��ات  القاحل��ة 

كل  اجلميل��ة،  والأودي��ة  اجلاف��ة،  احل�سوي��ة 

ه��ذه البيئات يف ي��وم واحد ويف مكان واحد. 

و�سوف تعر�ص احلديقة جميع اأنواع النباتات 

العمانية اجلميلة من ال�سغرية اإىل الكبرية يف 

بيئ��ة طبيعي��ة مت ت�سميمها بعناي��ة. وحتيط 

باحلديق��ة حممي��ة طبيعي��ة �سا�سع��ة بحي��ث 

توؤل��ف خلفية رائع��ة للحديق��ة بالإ�سافة اإىل 

توفري حماية طبيعية يف املوقع.

واجلانب الثاين حلديقة النباتات والأ�سجار 

يتعل��ق بالبحوث وعر���ص التقالي��د العمانية 

الغني��ة املرتبطة بالنبات��ات، وبالتايل �سيتم 

ت�سميم »القرية الرتاثية« التي �ستحتوي على 

جمموع��ة م��ن الور���ص واملعار���ص املجهزة 

لعر�ص احلرف واملهارات التقليدية املرتبطة 

بالنباتات العمانية، ومنها احلياكة، وال�سبغ 

و�سناع��ة العط��ور والأع�س��اب الطبي��ة وذلك 

م��ن خالل العرو�ص املبا���رشة، وور�ص العمل 

التفاعلي��ة، والعرو�ص التفاعلي��ة املخ�س�سة 

للزوار.

و�سوف حتيط »بالقري��ة« م�ساطب زراعية 

متكاملة وفيها نظام الأفالج للري التقليدي، 

وغابات اأ�سجار النخيل، واملحا�سيل الزراعية 

والت��ي م��ن خالله��ا �سيت��م عر���ص ق�س���ص 

الزراع��ة واحلياة واملعي�سة يف البيئة القا�سية 

الت��ي تتمي��ز بها املنطق��ة. والهدف ه��و لي�ص 

فقط توفري جترب��ة �ساعرية لل��زوار، بل اأي�سًا 

ت�سجيع الزوار ومتكينهم من اأن ي�سبحوا جزءا 

م��ن ه��ذه الق�س��ة، وامل�ساركة مب��ا لديهم من 

ق�س���ص ومهارات وخ��ربات كامنة للم�ساعدة 

يف حماية الرتاث العماين.

العماني��ة  والأ�سج��ار  النبات��ات  ت�ستخ��دم 

من��ذ اأك��رث م��ن 5000 �سن��ة للح�س��ول عل��ى 

الطعام، واملاأوى، والدواء، وعلف احليوانات، 

اأنه��ا  اإىل  بالإ�ساف��ة  والعط��ور،  والأ�سب��اغ 

كانت امل�سدر الأ�سا�سي للدخل يف الدولة قبل 

اكت�س��اف النف��ط، وقد قام التج��ار العمانيون 

ببيع كمي��ات �سخمة من اللب��ان اإىل املمالك 

والروماني��ة  امل�رشي��ة  والإمرباطوري��ات 

واليوناني��ة القدمي��ة بوا�سط��ة ط��رق التجارة 

الت��ي كان��ت متت��د ح��ول الع��امل. وم��ا زال��ت 

النبات��ات والأع�س��اب العماني��ة متداول��ة يف 

الأ�سواق املنت�رشة كونها من م�سادر الطعام، 

والنكهة، والعطور اأو الدواء.

اأهمية حديقة النباتات والأ�سجار العمانية

ت�سه��د املجتمعات العمانية تغريات، ويفقد 

النا�ص �سالتهم بالأر�ص وتتعر�ص املعارف 

القدمي��ة ملخاط��ر الن�سيان. وكم��ا هي احلال 

يف ب��الد كثرية، فاإن النا���ص، وخا�سة اأجيال 

ال�سباب، يتنقلون بعيداً عن عائالتهم وقراهم 

�سعي��ًا وراء فر�ص العم��ل والتعليم يف اأماكن 

اأخ��رى. وه��ذا النف�س��ال الفعل��ي ع��ن كب��ار 

ال�س��ن يف العائل��ة، والأهل الناقل��ني للمعرفة 

التقليدي��ة وا�ستخداماته��ا، يزيد م��ن �سعوبة 

تفق��د  وبالت��ايل  التقليدي��ة،  املع��ارف  نق��ل 

املعرفة اأهميتها ومنافعها خارج املجتمعات 

القروي��ة، كما اأن النباتات ل توجد يف املدن، 

ويوجد مكانها البدائل ال�سناعية.

اأن النبات��ات يف ال�سلطن��ة معر�س��ة  كم��ا 

للمخاط��ر اأي�س��ًا نتيج��ة للح�سا�سي��ة ال�سديدة 

للكث��ري من املواط��ن الطبيعية الت��ي تتعر�ص 

 20 اأك��رث م��ن  اأن  للتغي��ري والتدم��ري، حي��ث 

باملائ��ة م��ن النبات��ات والأ�سج��ار العمانية، 

اأو ن��وع واح��د من كل خم�سة اأن��واع، تتعر�ص 

للعديد من املخاط��ر وامل�ساكل، ومنها الرعي 

اجلائر، وتغري املن��اخ، والتنمية غري املتزنة، 

وت��اآكل املواط��ن الطبيعي��ة ب�سب��ب م�ساري��ع 

املناط��ق  ال�سي��ارات يف  وقي��ادة  الطرق��ات، 

◆ يوجد يف عمان اأكرث من 1200 نوع من النباتات يف عمان 

منها 79 نوع التوجد يف اأي مكان اآخر يف العامل
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الربي��ة والتي تعد م��ن الريا�سات ال�سائعة 

يف ال�سلطن��ة. وبالن�سب��ة للنبات��ات التي ل 

توجد اإل يف �سلطنة عمان فاإن هذه احلالة 

تدع��و للقلق، حيث اأنه يف حالة عدم توفري 

احلماي��ة لها �سي��وؤدي اإىل انقرا�سها، لي�ص 

من ال�سلطنة فح�سب، بل من العامل اأجمع.

وم��ن املتاأم��ل اأن تتمك��ن احلديق��ة من 

اإجناز مهمتها من خ��الل البحوث وعر�ص 

النبات��ات والأ�سج��ار والتقالي��د العماني��ة 

ل�سمان حماية النباتات والرتاث.

 ولتحقي��ق ه��ذا الغر���ص ف��اإن احلديقة 

ته��دف اإىل زراعة وعر���ص احلياة النباتية 

الكامل��ة يف ال�سلطن��ة، والبالغ عددها اأكرث 

من 1200 نوعا.
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زراعة النباتات والأ�سجار العمانية

تعت��رب زراع��ة اإجم��ايل احلي��اة النباتي��ة 

يف الدول��ة م��ن الأه��داف الطموح��ة حلدائق 

النبات��ات، وت��زداد التحدي��ات وال�سعوبات 

يف حال��ة البداي��ة من ال�سفر، م��ع معلومات 

�سئيل��ة، اأو ب��دون معلوم��ات، ح��ول طريقة 

زراعة اأي من ه��ذه الأنواع. وكانت هذه هي 

املهمة الت��ي واجهت فريق خ��رباء النباتات 

مت   2008 ع��ام  ويف  امل���رشوع.  بداي��ة  يف 

افتتاح ت�سهي��الت امل�ستل ، وبعد مرور ثالث 

�سن��وات اأ�سب��ح بالإمكان م�ساه��دة اأكرث من 

70 األف نبتة تغط��ي 370 نوعا من خمتلف 

النباتات والأ�سجار. ومتت زراعة جميع هذه 

النبات��ات با�ستخدام البذور اأو ال�ستالت التي 

مت جتميعه��ا من خمتلف املناط��ق الطبيعية 

بوا�سطة فريق امل���رشوع املكون من ال�سباب 

وال�سابات العمانيني الذين تنقلوا يف خمتلف 

اأنح��اء ال�سلطن��ة من��ذ ع��ام 2006 لت�سجيل، 

وتوثيق، وجتميع اأنواع النباتات والأ�سجار، 

حيث قام��وا باأكرث من 200 زي��ارة ميدانية 

�سملت خمتلف اأنحاء ومناطق ال�سلطنة.

بعد جتمي��ع البذور الربية يت��م جلبها اإىل 

بن��ك الب��ذور يف امل�ستل حيث يت��م جتفيفها، 

وتنظيفه��ا، وعدها وتخزينه��ا، و يقوم فريق 

الزراع��ة بزراعته��ا لتكوي��ن جمموع��ة م��ن 

النبات��ات ال�سغ��رية. وبع��د اأن تنم��و النبت��ة 

يت��م نقلها ع��رب ع��دة مراحل �سم��ن امل�ستل 

م��ن البيوت الزجاجي��ة اإىل الأنفاق الزراعية 

ومنها اإىل املناطق املظللة حيث حت�سل على 

العناية من خ��رباء النباتات. وبع��د اأن تنمو 

هذه النباتات وتكرب يتم نقلها وزراعتها يف 

املناط��ق اخلارجية �سمن بيئته��ا الطبيعية 

وبه��ذا يت��م ت�سكي��ل احلديق��ة. وخ��الل �سهر 

مار���ص مت زراع��ة اأول منطقت��ني من مواطن 

النبات��ات وهذه ه��ي اللحظة الت��ي انتظرها 

جميع اأفراد الفريق.

تكوين الفريق وبناء املباين

لي�س��ت النبات��ات فق��ط ه��ي الت��ي تنم��و، 

حيث اأ�سب��ح عدد العامل��ني يف احلديقة 45 
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�سخ�سًا من ال�سب��اب العمانيني املتخ�س�سني 

الزراع��ة،  وامل�س�������ارك��ني يف جمموع������ات 

ا�ستم��رار  م��ع  والت�س�������الت،  والنبات��ات، 

التوظيف والتدريب. كما متت م�ساركة خربات 

احلديق��ة م��ع ع��دد م��ن جمموع��ات اخل��رباء 

واملتخ�س�س��ني، وم��ع املعلم��ني املحلي��ني، 

وبع���ص املجموع��ات الأخ��رى ومنها جمعية 

الب�ستنة، واجلمعية التاريخية، حيث مت تنظيم 

زي��ارات ق�س��رية اإىل امل�ست��ل لتو�سي��ح فكرة 

وحجم امل�رشوع.

كم��ا اأن جان��ب البن��اء يف احلديق��ة ي�سه��د 

اأي�س��ًا تقدمًا ملمو�سًا م��ع بناء مركز التوعية، 

ومركز الدرا�س��ات امليداني��ة، ومركز البحوث 

وبداية ظهور معامل القرية الرتاثية، كما بداأت 

املرحل��ة الثالث��ة من امل���رشوع والتي تتكون 

م��ن تركيب البنية التحتية حول املوقع والتي 

ت�سم��ل ت�سمي��م منطقت��ني لعر���ص املواط��ن 

الطبيعي��ة، وقريب��ًا �سيب��داأ العم��ل يف »القبب 

احليوية« الرائعة، وهي عبارة عن هياكل يتم 

التحك��م فيه��ا بالظروف اجلوي��ة، حيث �ستتم 

زراع��ة النباتات والأ�سجار م��ن منطقة ظفار، 

وقم��م جب��ل �سم���ص واجلب��ل الأخ���رش، وهذه 

النباتات تتمي��ز بح�سا�سية �سديدة ول ميكنها 

التعاي���ص م��ع درج��ات احل��رارة العالي��ة يف 

املناطق ال�ساحلية.

حديقة النباتات والأ�سجار العمانية – 

»اخل�سار« لأبعد من النبات

تهدف حديقة النباتات والأ�سجار العمانية 

يف  املمار�س��ات  اأف�س��ل  واإب��راز  تروي��ج  اإىل 

جم��ال ال�ستدامة كونها اأول م�رشوع يقام يف 

ال�سلطنة حا�سل على �سهادة العرتاف الدويل 

يف جم��ال ال�ستدام��ة ال�سادرة م��ن املجل�ص 

الأمريك��ي للمباين اخل�رشاء )�سه��ادة القيادة 

يف جمالت الطاق��ة والت�سميم البيئي(، وهذا 

له م�ساعفات على الت�سميم، والبناء وت�سغيل 

احلديق��ة م��ن حي��ث كف��اءة ا�ستخ��دام املياه، 

تدويره��ا  املع��اد  و  اآمن��ة  م��واد  وا�ستخ��دام 

حملي��ًا )ومنها مكونات ع�سوية قليلة التغري( 

والتقليل م��ن ا�ستخدام الطاقة وال�ستثمار يف 

م�سادر الطاقة املتج��ددة )الطاقة ال�سم�سية(، 

والتقلي��ل م��ن ا�ستخدامات امل��وارد. و�سنقوم 

للرتوي��ج  امل�ستدام��ة   الأن�سط��ة  با�ستخ��دام 

لأف�س��ل املمار�س��ات لل��زوار وامل�سارك��ة مع 

قطاع املقاولت والقطاعات الأخرى العاملة 

يف ال�سلطن��ة م��ن خ��الل املوؤمت��رات وحلقات 

العم��ل والزي��ارات امليداني��ة، حي��ث اأن م��ن 

ي�سب��ح  اأن  للم���رشوع  الرئي�سي��ة  الأه��داف 

منوذجًا لال�ستدامة يف ال�سلطنة.

تابعوا منو احلديقة

ما زال هنال��ك الكثري من العمل اأمام فريق 

احلديقة لتكملة امل�رشوع، وخا�سة بالنظر اإىل 

احلجم ال�سخ��م والأن�سطة الكث��رية قبل موعد 

الفتتاح يف 2012 – 2013.

لكن احلديقة تتط��ور وتنمو مبعدلت رائعة 

و�سوف تك��ون بالتاأكي��د من الأماك��ن الغنية 

واملحببة للجميع.
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حديث اخلربات

معايل اإيرينا بوكوفا،

املديرة العامة لليون�سكو

لقاء مع

اإيرينا بوكوفا املديـــرة العامة احلالية ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافـــة )اليون�سكو(، بلغاريـــة اجلن�سية من مواليد عـــام 1952 .ح�سلت على 

ماج�ستري يف اإدارة الأعمال )MBA(  من معهد الدولة للعالقات اخلارجية مبو�سكو، 

كما اأنها در�ست بجامعتي هارفارد ومرييالند بالوليات املتحدة الأمريكية. وطوال 

حياتهـــا العملية املتميزة احتلت اأي�سا من�سب ممثلة بلغاريا لدى الأمم املتحدة، 

ويف بلدها من�سب وكيلة وزارة للتكامل الأوروبي ووزيرة اخلارجية. وطاملا �سعت 

خالل الفرتة النتقالية اإىل حتقيق التكامل الأوروبي..عملت نائبة لوزير اخلارجية 

واملن�سقة الرئي�سية لعالقات بلغاريا مع الحتاد الأوروبي بني 1995 و1997 قبل 

اأن ت�سبح لفرتة وجيـــزة وزيرة للخارجية البلغارية من نوفمرب 1996 اإىل فرباير 

1997. وباعتبارها موؤ�س�سة ورئي�ســـة املنتدى ال�سيا�سي الأوروبي، عملت بوكوفا 

علـــى جتاوز النق�سامات يف اأوروبا وتعزيز قيم احلـــوار والتنوع وكرامة وحقوق 

الإن�سان. وهي ع�سو يف املجل�س التنفيذي لليون�سكو منذ 2007، كما ت�سغل من�سب 

نائب رئي�سة املجموعة الفرانكفونيـــة لل�سفراء لدى هذه املوؤ�س�سة التابعة لالأمم 

املتحدة املكلفـــة بالعناية ب�سوؤون الرتبية والعلـــوم والثقافة والرتاث. انتخبت 

عـــام 2009 رئي�سة لليون�سكو، وهي اأول امراأة ت�سغل هـــذا املن�سب منذ تاأ�سي�س 

املنظمـــة عام 1946م. وبوكوفا تتحدث بطالقة الإجنليزية والإ�سبانيه والفرن�سية 

والرو�سية، وهي متزوجة ولها ابنان. 

اأجرى احلوار:

فرح بنت �سامل بن عبداهلل احلرميه

حممود بن عبداهلل بن حممد العربي
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وعلى هام���ص م�ساركة معاليها يف حفل افتتاح  املوؤمتر الدويل للرتبية 

م��ن اأجل التنمية امل�ستدامة لدعم التن��وع الثقايف والبيولوجي، والذي اأقيم 

يف فن��دق ق���رش الب�ستان مب�سق��ط يف الفرتة ب��ني 24 و26 يناير 2011م ، 

وافتتاحه��ا لالجتم��اع الثاين لفريق عمل احلوار العرب��ي الأوروبي املنعقد 

بتاريخ 23 يناير 2011م، كان ل� » توا�سل« هذا اللقاء معها، والذي ي�سلط 

ال�س��وء على اأبرز معامل اهتمامات املنظمة يف الفرتة احلالية وامل�ستقبلية، 

واأوج��ه التع��اون امل�سرتك بينه��ا وبني اللج��ان الوطنية واللجن��ة الوطنية 

العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ب�سكل خا�ص.

نود اأن نبداأ حديثنا مع معاليكم حول مو�ضوع التعليم، حيث 

اأنه ياأتي يف املرتبة االوىل �ض���من اهتمامات اليون�ضكو، كما اأنه 

ميثل اأولوية  ق�ض���وى لل�ضلطنة، والتي توؤمن باأن التعليم هو اأهم 

عامل لتحقيق التنمية امل�ضتدامة.  فكيف ميكن للتعليم اأن ي�ضاهم 

يف تكوين جمتمع يت�ضم باال�ضتدامة واالأمن والرخاء؟

اأود اأن اأ�سته��ل حديث��ي بالقول  باأين  اأوؤمن باأن التعليم هو عامل اأ�سا�سي 

لتحقي��ق التنمي��ة امل�ستدامة، ف��اإذا متعنا يف اله��داف الإمنائي��ة الثمانية 

لالألفية، �سنجد اأن الرابط الأ�سا�سي بينها هو التعليم، فهناك اأهداف ل ميكن 

حتقيقها اإل بوج��ود التعليم كعامل اأ�سا�سي، ومن هذه الهداف تقليل ن�سب 

الفق��ر وحت�سني �سح��ة الأم والتقليل من وفيات الأطف��ال ومكافحة الإيدز، 

بالإ�ساف��ة اإىل امل�س��اواة ب��ني اجلن�س��ني واإدارة املوارد املائي��ة،  فكل تلك 

التحدي��ات الع�رشية تتم ال�ستجابة له��ا وحماولة حلها من خالل التعليم، 

فالتعلي��م ل يقت�رش على القراءة والكتاب��ة واملعارف الأ�سا�سية، بل يتعدى 

ذلك اإىل كونه عامل مهم  ملواجهة حتديات الع�رش.

معاليك��م يف ظل حتدي��ات الع�رش الراهنة، وخا�س��ة ما يتعلق 

بحف��ظ وتعزيز التنوع الثقايف والبيولوجي. ما هي اأهم التحديات 

التي ترتكز عليها اأيديولوجيات املنظمة يف هذا ال�ساأن؟

يف الواق��ع هنال��ك حتدي��ات خمتلفة ومتنوع��ة منها ما يتعل��ق بالتنوع 

البيولوج��ي ومنها ما يتعلق بالتنوع الثقايف.  فالتغري املناخي  وتناق�ص 

التنوع البيولوجي مثال ل ميكن حلهما ال بالتعليم ون�رش الوعي، ومن خالل 

زياراتي لعدة مواقع بال�سلطنة، لحظت اأنها مثال طيبا للتنوع البيولوجي، 

فنج��د العديد من املخلوق��ات والرتبة اخل�سبة والتن��وع الأحيائي البحري 

اجلميل والطبيعة الفريدة مما يجعل ال�سلطنة مثال حيا على اأهمية التعليم، 

حي��ث يتم تعلي��م طالب املدار�ص حماية التن��وع البيولوجي من اأجل تنمية 

م�ستدامة.  اما بالن�سبة للتنوع الثقايف، فاأهمها ما يتعلق بحقوق الن�سان، 

◆ بوكوفا:

 اأنا �سعيدة 

باملبادرات العديدة 

التي دعمتها 

ونفذتها اليون�سكو 

بالتعاون مع 

اللجان الوطنية 

واملوؤ�س�سات 

احلكومية وغري 

احلكومية

◆ اأرى باأن اللجنة 

الوطنية العمانية 

تنتهج نهجا رائعاً 

يف جمال تعاونها 

مع اليون�سكو 
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فمن الواجب اإعداد جيل ال�سباب وتربيتهم ليكونوا قادرين على حتمل امل�سوؤولية وعلى معرفة 

بحقوقه��م وواجباته��م، كما يجب  تعريفهم باأهمية احرتام املجتمعات وحقوق الآخرين �سواء 

حمليا اأو عامليا يف ظل ع�رش العوملة.

توؤكد التقارير الدولية لليون�ض���كو دائما على اأهمية التعليم للجميع وامل�ض���اواة 

بني الذكور واالإناث يف التعليم، وت�ض���جيع االإناث للم�ض���اركة الفاعلة يف خمتلف 

املجاالت العلمية . ومن خالل مقابالتك ال�ضابقة، الحظنا حر�ضك على  التحدث عن 

امل�ض���اواة يف التعليم من اأجل جمتمع متوازن. ما هي اأبرز جهود اليون�ض���كو فيما 

يتعلق بق�ض���ية تعليم الفتيات، مبا اأن العامل ال يزال يواجه م�ض���كلة  ترك الفتيات 

للدرا�ضة يف �ضن مبكرة ؟

تقوم اليون�سكو بدور مميز يف جمال التعليم للجميع وخ�سو�سّا الفتيات والن�ساء ،  فلالأ�سف 

فم��ا زال هن��اك ع��دد هائ��ل من الأمي��ني يف العامل، حي��ث لدينا م��ا يق��ارب 800 مليون فرد 

اأم��ي وق��د زاد ه��ذا العدد يف ال�سنة املا�سية م��ع كون ثلثي الأميني من ه��ذه ال�رشيحة هم من 

الإن��اث.  وتبذل اليون�سك��و ق�سارى جهدها يف مكافحة الأمية، ب��ل جعلت ذلك �سمن اأهدافها 

الأ�سا�سي��ة.  فاليون�سك��و ل تقوم بتاأ�سي���ص موؤ�س�سات تعليمية فح�سب، ب��ل اأنها تقوم بدعم كل 

م��ا يتعل��ق بالرتبية والتعلي��م وحتر�ص عل��ى اإقامة املوؤمت��رات التي تخ�ص ه��ذا ال�ساأن، ففي 

ع��ام 2009، كان هن��اك موؤمت��ر �سخم حول التعلي��م للكبار، قامت خالله اأك��رب ت�سع دول من 

حي��ث عدد ال�س��كان باإعالن نظام جديد تقوم من خالله ال��دول امل�ساركة بزيادة ن�سب التعليم 

، حي��ث  جت��ري اليون�سكو لق��اءات دورية مع هذه الدول وت�ساعده��ا يف حمو الأمية  عن طريق 

الع���رشات م��ن امل�ساريع.  ومع هذه املب��ادرات، نرى اأنه قد تزايد ع��دد الفتيات اللواتي يرتدن 

املدر�سة البتدائية يف الوقت الذي ما زالت تهم�ص فيه الإناث يف بع�ص من اأجزاء العامل.  ومن 

الدول التي اأحرزت هذا التقدم دولة بنجالدي�ص، حيث و�سعت �سيا�سات منا�سبة حتث الفتيات 

عل��ى ارتياد املرحل��ة البتدائية بالرغم من امل�س��اكل الداخلية التي تواجهه��ا البلد.  ولكن اإذا 

تعمقن��ا يف ق�سي��ة تعليم الإناث، �سنج��د اأن امل�سكلة الأ�سا�سية تتمث��ل يف الدرا�سة الثانوية اأو 

العليا، فهناك عدد كبري من الفتيات يرتكن املدار�ص قبل ا�ستكمال تلك املرحلة وذلك لأ�سباب 

خمتلف��ة، بالرغم م��ن اأن ا�ستكمال هذه املرحلة الهامة قد ي�ساه��م يف �سكل كبري يف حل اأزمة 

الفقر و�سحة الأم والإبن.  ومن هذا املنطلق، تبذل اليون�سكو ق�سارى جهدها يف و�سع وتطوير 

العدي��د من الربامج، كما اأنها تعمل م��ع احلكومات عن كثب لإقناعها بو�سع �سيا�سات حمددة 

وحوافز للعائالت حلثهم على اإبقاء الفتيات يف املدار�ص.

دعا اإعالن اليون�ض���كو العاملي ب�ضاأن التنوع الثقايف ، الذي اعتمد يف عام 2001، 

جميع الدول االأع�ض���اء اإىل دعم التنوع الثقايف باعتباره �رشوريا للجن�س الب�رشي 

�رشورة التنوع البيولوجي بالن�ض���بة للطبيعة. فهو تراث م�ضرتك لالإن�ضانية ينبغي 

االعرتاف به والتاأكيد عليه ل�ض���الح اأجيال احلا�رش وامل�ضتقبل . وقد قامت املنظمة 

بتخ�ض���ي�س العام الفائت 2010 �ض���نة دولية للتقارب بني الثقافات. فماذا حققت 

اليون�ضكو خالل هذه ال�ضنة؟ وهل حققت اأهدافها من وجهة نظرك ؟

اأن��ا �سعي��دة باملب��ادرات العديدة الت��ي دعمته��ا ونفذتها اليون�سك��و بالتعاون م��ع اللجان 

الوطني��ة واملوؤ�س�س��ات احلكومية وغري احلكومية.  فقد مت تنفيذ اأك��رث من 1000 مبادرة حول 

الع��امل وهو ما اعتربه جناحًا منقط��ع النظري.  كما اأحب اأن اأعرب عن اإعجابي مببادرة »تو�سل 

الثقاف��ات« العمانية والتي اعتربها اإحدى املبادرات املميزة يف هذا املجال.  وبالن�سبة لل�سق 

الث��اين م��ن ال�سوؤال: ل ميكنني اجل��زم باأننا حققنا جميع اأهدافنا، فما زلن��ا نحتاج اإىل اإ�رشاك 

املزي��د م��ن ال�سباب و�سبكاته��م يف اأعمالنا ومبادراتن��ا، ولقد قمنا بالعديد م��ن الن�سطة كما 

قم��ت بتاأ�سي���ص املجل�ص الأعلى لل�سالم واحلوار بني الثقاف��ات،  و�سيكون الجتماع التايل لنا 

يف مدينة نيويورك لإعالن نتائج  هذه ال�سنة الدولية مع غريها.
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تقوم اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم منذ 

تاأ�ضي�ض���ها عام 1974م بجهودٍ كبرية يف جمال ترجمة االهتمام 

العاملي املتمثل يف اليون�ض���كو واملنظمات ذات ال�ض���لة بق�ضايا 

الرتبية والثقافة والعلوم واالت�ضال، اإىل برامج وم�ضاريع تنفيذية. 

فم���ا راأي معاليكم بهذه اجلهود التي تق���وم بها اللجنة الوطنية 

العمانية خ�ضو�ض���ًا وبقي���ة اللجان الوطنية بالدول االأع�ض���اء 

عموما، كونها الذراع الذي ت�ض���تند اإليه اليون�ضكو لرتجمة االأطر 

والتوجهات املر�ضومة اإىل واقع حّي؟

لطامل��ا اأّك��دُت عل��ى دور اللج��ان الوطنية كونه��ا الراب��ط الأ�سا�سي بني 

اليون�سك��و وحكوم��ات الدول الأع�س��اء.  واأرى اأن اللجن��ة الوطنية العمانية 

تنتهج نهجا رائعا يف جمال تعاونها مع اليون�سكو كما اأنها مدعومة ب�سكل 

كب��ري من قبل احلكوم��ة.  وب�سكل عام فاإن اللج��ان الوطنية غالبا ما تكون  

م�سدر املبادرات التي نقوم بها، واأقوم حاليا مبخاطبة خمتلف احلكومات 

لنتع��اون من اأجل تقييم اأعم��ال هذه اللجان، كما اأننا قمن��ا موؤخرا بتقييم 

ع��ام خرجن��ا من خالله بعدة تو�سي��ات اأهما تقوية عالق��ات التعاون بني 

اليون�سكو واللجان الوطنية املختلفة.

جنحت اليون�ض���كو على مدى العق���ود الطويلة الفائتة اإىل حدٍّ 

كبري يف ح�رش الرتاث العاملي املاّدي يف الئحة م�ض���تقلة با�ضم 

الئحة الرتاث العاملي، وتكّر�ضت اجلهود حلفظ هذا الرتاث و�ضونه 

وتطويره. ويف الفرتة احلالية ين�ضّب تركيز املنظمة فيما يتعلق 

بقطاع ال���رتاث حتديدًا على ح�رش وتوثي���ق الرتاث العاملي غري 

املادي باعتباره اأي�ض���ًا جزٌء ال يتجزاأ من ذاكرة العامل الثقافية، 

الذي ينبغي االهتمام به وتوثيقه وال�ضعي نحو تطويره وتنميته 

. ولقد حظيت ال�ض���لطنة حتى االآن  بت�ضجيل » مو�ضيقى ورق�ضة 

الربعة« �ضمن القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي. فما 

هي االإجراءات التي تقوم بها املنظمة لت�ضجيع الدول وحثها على 

ت�ضجيل تراثها يف القوائم التمثيلية للرتاث العاملي؟ 

اإن جم��رد توقي��ع الدول على التفاقي��ات ذات ال�سلة يع��د ت�سجعيها لها 

للم�سارك��ة،  فاملراح��ل الأوىل من تنفيذ تلك التفاقي��ات تعطي دافعا قويا 

للدول التي كانت مرتددة وغري متجاوبة يف البداية، وقد و�سلت عدد الدول 

امل�سارك��ة اإىل اأك��رث من 130 دولة، حي��ث بداأت الدول  ت�سع��ر باأهمية هذه 

التفاقيات ، خ�سو�سا اأن هدفها هو التعريف بتلك الدول والتعريف ببع�ص 

◆ بوكوفا:

 ن�سّجع تكوين 

�سداقات بني 

املدار�س املنت�سبة 

لليون�سكو، وقد 

�سررت كثرياً بجهود 

اللجنة الوطنية 

العمانية املتمثلة 

يف هذا املجال

◆ عالقة اليون�سكو 

بال�سلطنة عالقة 

ممتازة، حيث تنتهج 

ال�سلطنة نهجا 

حديثا واإيجابياً نحو 

مبادئ اليون�سكو، 

ويعترب هذا املوؤمتر 

خري برهان على ذلك
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املجتمع��ات ال�سغ��رية وعاداته��ا، نحن يف اليون�سك��و نقول له��م اأن تراثكم وتراث 

اأجدادك��م يهمن��ا ويجب املحافظة علي��ه لتتناقله الأجيال القادم��ة فيما بعد، واإن 

القوائم التمثيلية ما هي اإل تاأكيد على هذه الأهمية.

تدركون معاليكم اأهمية م�رشوع املدار�س املنت�ض���بة لليون�ضكو والدور 

الكب���ري الذي تقوم ب���ه هذه املدار�س الإي�ض���ال اأهداف ومب���ادئ منظمة 

اليون�ض���كو اإىل �رشيح���ة كبرية من املجتمع. ولقد قام���ت وال تزال تقوم 

املدار�س املنت�ض���بة لليون�ض���كو يف ال�ضلطنة منذ انت�ض���ابها اإىل منظمة 

اليون�ض���كو عام 1998 بتنفيذ العديد من االأن�ضطة والفعاليات لالحتفال 

باالأيام وال�ض���نوات والعقود الدولية. معاليك���م حدثينا قليال عن جهود 

اليون�ضكو ودورها بالن�ضبة مل�رشوع �ضبكة املدار�س املنت�ضبة لليون�ضكو 

م���ن اأجل دعم هذه املدار����س، لرتجمة املب���ادرات الدولية املتمثلة يف 

جميع القطاع���ات الرتبوية والثقافية والعلمية واالإعالمية اإىل اأن�ض���طة 

وبرامج مدر�ضية .

لدين��ا �سبك��ة كب��رية ووا�سعة م��ن املدار���ص املنت�سب��ة، ونقوم بت�سجي��ع تكوين 

ال�سداق��ات والعالق��ات ب��ني املدار�ص ع��ن طريق اإع��داد بع�ص الربام��ج والأدوات 

اخلا�س��ة التي ت�سهل تعاون تلك املدار�ص، كما نقوم بن�رش عدد من املن�سورات بني 

الط��الب والتي من �سمنها ن�رشة »الرتاث يف اأيٍد �سابة« والتي تعترب مادة تعليمية 

مبتكرة.  كما اأننا نعتمد كثريا على اللجان الوطنية للقيام باملبادرات الداعمة لهذا 

امل���رشوع، وقد �رُشرت  جلهود اللجنة الوطني��ة العمانية  يف هذا املجال من خالل 

حفل الفتتاح الرائع التي اأقامته مبنا�سبة هذا املوؤمتر.

تعترب هذه الزيارة التاريخية ملعاليكم هي زيارتكم االأوىل لل�ضلطنة، 

فما راأيكم باإجنازات ال�ضلطنة وكيف تقيمون عالقتها باليون�ضكو؟

تعم��ل الك��وادر العمانية على قدم و�ساق لتطبيق اأ�س���ص ومبادئ اليون�سكو.  وقد 

كان ال�سلط��ان قابو���ص اأول حاك��م عربي ي��زور اليون�سكو وي�سادق عل��ى اتفاقية 

ت�سجي��ل مواقع ال��رتاث العاملي.  كما ل نن�سى تراأ�ص �سع��ادة مو�سى جعفر الرئي�ص 

ال�سابق للوفد العماين الدائم لدى اليون�سكو اجلل�سة  الرابعة والثالثني للموؤمتر العام 

والذي يعترب م�سوؤولية كبرية، كما  مت انتخابه حاليا كع�سو يف الفريق ال�ست�ساري 

لليون�سكو.

وعموم��ا،  عالق��ة اليون�سكو بال�سلطنة عالق��ة ممتازة، خ�سو�س��ا اأن م�ساركات 

ال�سلطن��ة فاعل��ة وظاه��رة، كم��ا اأنها تنته��ج نهجا حديث��ا واإيجابيا نح��و مبادئ 

اليون�سك��و ويعت��رب ه��ذا املوؤمت��ر خ��ري برهان عل��ى ذلك.  و�س��وف اأغ��ادر ال�سلطنة 

بانطب��اع اإيجاب��ي كنت قد عربت عن��ه لكبار ال�سخ�سي��ات وامل�سوؤول��ني يف البلد.  

وكم��ا اأنن��ي حر�س��ت عل��ى التعبري عن انبه��اري بالتط��ور الكبري ال��ذي ح�سل يف 

الأربع��ني �سنة الأخرية، وتفاوؤيل بتقرير عام 2010 للموارد الب�رشية، والذي يظهر 

تق��دم ال�سلطنة الكبري يف جمال التعليم وغريه من املجالت، خ�سو�سا بعد اعتماد 

ال�سلطان قابو�ص خطة عمان القت�سادية )عمان 2020( التي تهدف اإىل املزيد من 

التطور على ال�سعيدين الجتماعي والقت�سادي.
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اإ�شدارات

التقرير الوطني لل�سنة الدولية

 للتنوع البيولوجي – 2010

اأ�س��درت اللجن��ة الوطنية العماني��ة للرتبية والثقاف��ة والعلوم 

التقري��ر الوطن��ي لل�سنة الدولية للتن��وع البيولوجي 2010. وجاء 

ه��ذا الإ�سدار  توثيقا للفعاليات والأن�سط��ة املختلفة التي نفذتها 

خمتلف اجله��ات املعنية بالتنوع البيولوج��ي داخل ال�سلطنة من 

موؤ�س�س��ات القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص وقطاعات املجتمع 

املدين مبختلف �رشائحه.

�س��م هذا التقرير ع���رشة ف�سول احتوت عل��ى اأكرث من خم�سني 

ن�ساط��ا مت تنفيذه��ا عل��ى م��دار الع��ام بالتع��اون مع خمتل��ف ال�رشائ��ح والقطاعات املهتم��ة بالبيئ��ة والتنوع 

البيولوج��ي. جاء يف مقدمة التقرير كلمة ملعايل/ يحيى بن �سعود ال�سليمي وزير الرتبية والتعليم رئي�ص اللجنة 

الوطني��ة العماني��ة للرتبية والثقافة والعل��وم ال�سابق اأكد فيها على اأهمية امل�سي قدم��ا يف العمل باخلطط التي 

عملن��ا بها خ��الل العام املن�رشم للحف��اظ على ما تبقى لنا من تن��وع بيولوجي كاإرث يعت��رب اأ�سا�سا ل�ستمرار 

حياتنا وحياة الأجيال القادمة مبختلف اأجنا�سها.

تن��اول الف�س��ل الأول م��ن التقرير تعريفا بال�سن��ة الدولية للتن��وع البيولوجي، بينما رك��ز الف�سل الثاين على 

التن��وع البيولوج��ي يف �سلطنة عم��ان، واحتوت الف�سول الثماني��ة على الأن�سطة الت��ي مت تنفيذها خالل العام ، 

وه��ذه الف�سول هي: الحتفال باملنا�سب��ات البيئية والوطنية والإقليمية والدولي��ة، املوؤمترات والندوات وور�ص 

العم��ل الإقليمية والدولية، الن��دوات وور�ص العمل والدورات التدريبية والوطني��ة، املعار�ص، الأن�سطة امليدانية، 

التعليم، امل�ساريع البحثية والأن�سطة الأكادميية، الإ�سدارات.

وم��ن اجلدير ذكره باأن اللجن��ة الوطنية العمانية للرتبية والتعليم تعاونت م��ع فريق عمل �سم وزارة الرتبية 

والتعلي��م، وزارة البيئ��ة وال�س��وؤون املناخي��ة، وزارة الزراع��ة، وزارة ال��رثوة ال�سمكي��ة، وزارة ال�سياح��ة، جامعة 

ال�سلطان قابو�ص، حديقة النباتات العمانية، جمعية البيئة العمانية، واجلمعية العمانية للفنون الت�سكيلية، حيث 

تعاون��ت جمي��ع هذه اجلهات للتخطيط ومتابع��ة برنامج الحتفاء بال�سنة الدولية للتن��وع البيولوجي منذ فرتة 

مبكرة من العام 2010، وكان ذلك بالتعاون مع جميع اجلهات الأخرى.

عل��ى هام�ص موؤمتر الرتبية من اأجل التنمي��ة امل�ستدامة لدعم التنوع 

الثق��ايف والبيولوج��ي وال��ذي عق��د يف م�سق��ط خالل الف��رتة من 24 – 

26 يناي��ر 2011 مت تد�س��ني الإ�س��دار الأول للن���رشة ال�سنوية للمدار�ص 

العمانية املنت�سب��ة لليون�سكو باللغتني العربي��ة والإجنليزية. مت ت�سليط 

ال�س��وء يف هذه الن�رشة على ه��ذه ال�سبكة العاملي��ة واأهدافها. وتطرقت 

الن���رشة اىل التعري��ف باملواق��ع العماني��ة املدرج��ة يف قائم��ة الرتاث 

العاملي والأيام وال�سنوات الدولية للعام 2010 واأهم الأن�سطة والربامج 

التي قامت مدار�سنا املنت�سبة بتنفيذها لالحتفال بهذه ال�سنوات الدولية. 

كم��ا ا�ستعر�ست ه��ذه الن�رشة عددا من امل�ساري��ع الريادية التي تنفذها 

املدار���ص م��ع عدد من املوؤ�س�س��ات داخل وخارج ال�سلطن��ة وذلك بهدف 

دع��م عقد الأمم املتح��دة للرتبية من اأجل التنمي��ة امل�ستدامة اىل جانب 

دعم احل��وار العربي الأوروبي وال�سباب مثل م���رشوع توا�سل الثقافات 

وم�ساريع التواأمة بني املدار�ص املنت�سبة لليون�سكو يف ال�سلطنة واأملانيا 

  .

 الن�سرة ال�سنوية  للمدار�س العمانية املنت�سبة لليون�سكو
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) �سل�سلة كتاب ر�سالة الرتبية العدد 13 (

تاأليف : حميد بن �سيف النوفلي .

النا�رش : وزارة الرتبية والتعليم . م�سقط ، 2010 

املحتوى :-

يه��دف ه��ذا الكت��اب اإىل تتب��ع اإ�س��اءات العماني��ني 

الثقافية على م��ر الع�سور يف تفاعلهم املثمر مع العامل 

، فاأث��روا وتاأثروا . كما اأنه يعن��ى بتقييم عملية احتكاك 

الأمة العمانية ببقية الأمم وتوا�سلهم مع ثقافات العامل 

وانعكا�س��ات ذل��ك عل��ى اجلي��ل احلا���رش . وق��د ات�سمت 

احل�س��ارة  العمانية ط��وال الع�س��ور التاريخية املمتدة 

ببعدي��ن يف غاية الأهمية ؛ الأول هو البعد الثقايف الذي 

عرفنا من خالله اأق�سى جتليات الفكر والعبقرية لدى اإن�سان عمان الأول ، والثاين هو البعد البيئي 

ال��ذي ع��رب عن تفاعل الإن�سان العماين مع كل ما يحيط به من عنا�رش البيئة ، ف�سمل ذلك التفاعل 

كافة نواحي احلياة .

وينق�سم الكتاب اإىل اأربعة ف�سول رئي�سة وهي كالتايل :-

الف�س��ل الأول : ثقاف��ة العمانيني القدم��اء ... حقائق مذهلة . اأول : فن العم��ارة لدى العمانيني 

القدم��اء : امل�ستوطن��ات – املباين والتح�سينات – البيت العماين القدمي . ثانيا : البعد الثقايف يف 

اأن�سطة ال�سكان : التعدين – ال�سناعة – �سيد ال�سمك . ثالثا : البعد البيئي يف ثقافة اإن�سان العماين 

القدمي : الزراعة – الري – الرعي .

الف�س��ل الث��اين : التوا�سل احل�ساري لدى العمانيني عرب الع�س��ور . اأول : التقارب مع الثقافات 

الع��امل �سم��ة عماني��ة اأ�سيلة : عالقات عمان م��ع ح�سارات ما قبل التاري��خ – عالقات عمان يف 

الع���رش الإ�سالم��ي – عوام��ل التوا�س��ل احل�ساري ل��دى العماني��ني الأوائل – عم��ان وح�سورها 

عاملي��ا . ثانيا : اأ�س��كال التوا�سل العماين مع العامل عرب الع�س��ور : التوا�سل التجاري – التوا�سل 

الدين��ي – التوا�سل الثقايف – التوا�سل الدبلوما�سي وال�سيا�سي – رحالت العمانيني ومغامراتهم 

ال�ستك�سافية .

الف�س��ل الثال��ث : عم��ان يف ذاك��رة الع��امل : اأول : الرحالت اإىل عم��ان : الرح��الت اجلماعية – 

الرح��الت الفردي��ة . ثانيا : كنوز عم��ان يف متاحف العامل . ثالثا : اإ�سهام��ات العمانيني الثقافية 

والفكرية واأثرها العاملي .

الف�س��ل الراب��ع : م��ن ثم��ار التوا�س��ل الثقايف م��ع الثقافات الأخ��رى : اأول : اح��رتاف املالحة 

والتج��ارة ع��رب الع�سور . ثاني��ا : م�ساريع عم��ان الثقافية : كرا�س��ي ال�سلطان قابو���ص العلمية – 

جائ��زة ال�سلطان قابو�ص ل�سون البيئة – مو�سوعة ال�سلطان قابو�ص لالأ�سماء العربية – امل�ساركة 

يف م���رشوع اإحياء طريق احلرير – م���رشوع درا�سة م�ستوطنات راأ�ص احلد . ثالثا : �سفراء ال�سداقة 

وال�س��الم : ال�سفين��ة �سلطانة – ال�سفينة �سحار – ال�سفين��ة فلك ال�سالمة – ال�سفينة �سباب عمان – 

ال�سفينة جوهرة م�سقط . رابعا : ثقافة اللت�سامح املحبة وال�سالم : الت�سامح واأثره يف التقارب بني 

الثقاف��ات – ثقاف��ة املحبة وال�سالم – خ�سوبة الثقافة الفكرية يف عمان اليوم . ويعد هذا الكتاب 

اإ�ساف��ة جدي��دة للمكتب��ة الرتبوية يف املج��ال الثقايف، مرجع��ًا متخ�س�سا للباحث��ني من الطلبة 

والرتبويني مبختلف �رشائحهم.

ثقافة العمانيني 

وتوا�سلهم عرب التاريخ
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مع اللجنة

موؤمتر الرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة 

لدعم التنوع الثقايف والبيولوجي

 24 – 26 يناير 2011م

نظمت وزارة الرتبية والتعليم ، ممثلة يف اللجنة الوطنية 
العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ، بامل�ساركة مع منظمة 

اليون�سكو ، موؤمتر الرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة لدعم التنوع 

الثقايف والبيولوجي ، ومتا�سيا مع نتائج موؤمتر احلوار العربي 

الأوروبي ، ذلك خالل الفرتة من 24 اإىل 26 يناير 2011م ، بفندق 

ق�رس الب�ستان يف م�سقط ، وياأتي هذا املوؤمتر بهدف م�ساعدة 

الأنظمة التعليمية يف تعزيز اجلهود الدولية للحد من الفجوة 

الفكرية بني الثقافة والطبيعة ودعم امل�ساعي الرامية اإىل جتاوز 

النق�سام بني اجلوانب البيولوجية والجتماعية ، وقد �سارك يف هذا 

املوؤمتر ما يقارب 300 م�ساركا من منظمة اليون�سكو واملنظمات 

واجلمعيات الدولية بالإ�سافة اإىل اللجان الوطنية العربية 

والأوروبية وم�ساركني من خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة 

والأهلية من داخل ال�سلطنة .

اإعداد:

�سامل بن هالل احلب�سي

salimalhabsi@moe.om
اأجرى احلوارات

حممود العربي

ت�سوير �سيف ال�سعدي
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اجتماعات ت�سبق املوؤمتر 

�سب��ق افتت��اح املوؤمت��ر عق��د اجتماعات 

يناي��ر   23 بتاري��خ  مغلق��ة  تخ�س�سي��ة 

2011 ، حي��ث افتتح��ت مع��ايل الدكت��ورة  

اإيرين��ا بوكوفا ، املدي��رة العامة لليون�سكو 

العرب��ي  احل��وار  عم��ل  فري��ق  اجتم��اع   ،

الأوروب��ي، بالإ�ساف��ة اإىل عق��د اجتم��اع 

�سبكة �سبه اجلزيرة العربية للبيئة واجتماع 

�سبكة ال���رشق الأو�س��ط للحدائ��ق النباتية. 

ح�رش الجتماعات اأمن��اء اللجان الوطنية 

العربي��ة والأوروبي��ة بالإ�سافة اإىل خرباء 

متخ�س�س��ني م��ن دول خليجي��ة وعربي��ة 

واأجنبية .

افتتاح املوؤمتر :

مت افتتاح موؤمتر الرتبية من اأجل التنمية 

امل�ستدامة لدعم التنوع الثقايف والبيولوجي 

حت��ت رعاية مع��ايل عبد العزي��ز بن حممد 

الروا�ص ، م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون 

الثقافي��ة وبح�سور معايل يحيى بن �سعود 

ال�سليمي وزي��ر الرتبية والتعلي��م »�سابقا« 

اأحم��د  ،  ومع��ايل الكت��ورة مديح��ة بن��ت 

ال�سيباني��ة وزيرة الرتبية والتعليم ، رئي�سة 

اللجنة الوطني��ة العمانية للرتبية والثقافة 

والعلوم ، ومعايل الدكتورة  اإيرينا بوكوفا، 

املتح��دة  الأمم  ملنظم��ة  العام��ة  املدي��رة 

اليون�سك��و(،   ( والثقاف��ة  والعل��م  للرتبي��ة 

ال��وزراء  املع��ايل  اأ�سح��اب  م��ن  وع��دد 

واأ�سحاب ال�سعادة ال��وكالء وامل�ست�سارين 

وبع�ص �سف��راء الدول ال�سقيق��ة وال�سديقة. 

وق��د ب��داأ حف��ل الفتت��اح بكلم��ة ال�سلطنة 

القاه��ا مع��ايل يحيى ب��ن �سع��ود ال�سليمي 

وزي��ر الرتبي��ة والتعليم »�سابق��ا«  ، والتي 

اأك��د فيها عل��ى اأن انعق��اد موؤمت��ر الرتبية 

م��ن اأجل التنمي��ة امل�ستدامة لدع��م التنوع 

الثق��ايف والبيولوج��ي يف م�سق��ط ،اإ�سهًاما 

من ال�سلطنة يف احتفالت املجتمع الدويل 

بال�سن��ة الدولي��ة للتقارب ب��ني الثقافات، 

وال�سنة الدولية للتنوع البيولوجي، وال�سنة 

الدولي��ة لل�سب��اب. الت��ي اأقرته��ا اجلمعي��ة 

العام��ة ل��الأمم املتح��دة ، والت��ي ت�س��ارك 

منظمة اليون�سكو الدول الأع�ساء الحتفال 

بها ، لتبادل املمار�سات اجليدة يف التعليم 

من اأجل التنمية امل�ستدامة ، وتعزيز اللحوار 

بني جميع الأطراف ذات العالقة بالق�سايا 

واملو�سوع��ات املرتبط��ة به��ا . وق��د اأ�سار 

معالي��ه اإىل العدي��د م��ن ال�سهام��ات التي 

قام��ت بها ال�سلطنة يف اإث��راء التقارب بني 

الثقاف��ات من خ��الل تاريخ عم��ان القدمي 

واملعا���رش ، باعتباره��ا مرك��زا للتوا�سل 

احل�س��اري مع ال�سع��وب الأخرى ، ودورها 

دور  اإىل  بالإ�ساف��ة   ، ال�س��الم  ن���رش  يف 

عم��ان يف املحافظة على البيئ��ة والتنوع 

البيولوج��ي ، حي��ث اأ�سار معالي��ه اإىل دور 

املناه��ج الدرا�سية يف التن��وع البيولوجي 

، حيث �سمنت مفاهي��م التنوع البيولوجي 

يف خمتل��ف املق��ررات الدرا�سي��ة يف كافة 

يخ���ص  فيم��ا  اأم��ا   . التعليمي��ة  املراح��ل 

ال�سب��اب فق��د اأك��د معالي��ه ب��اأن ال�سلطن��ة 

مبختل��ف موؤ�س�ساتها احلكومي��ة واخلا�سة 

قامت بتبن��ي العديد من اخلط��ط والربامج 

للنهو���ص بفئ��ة ال�سباب تعليمي��ا و�سحيا 

وثقافيا ، باعتبارهم عن�رشا مهما لتطوير 

الجتماعي��ة  بيئته��م  وتنمي��ة  جمتمعه��م 

والقت�سادي��ة ، واأهم هذه الربامج ، ملتقى 

م�سق��ط لل�سباب ، والذي ت�رشف عليه وحدة 

الهوي��ة الت�سويقية لل�سلطن��ة بالتعاون مع 

وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ممثل��ة يف اللجنة 

الوطني��ة العماني��ة ، كم��ا يعت��رب م���رشوع 

توا�سل الثقافات من اأهم مبادرات ال�سباب 

الت��ي تدعمه��ا ال�سلطنة منذ ع��ام 2007م 

بالتع��اون مع موؤ�س�سة توا�س��ل الثقافات ، 

والذي يه��دف اإىل اإتاح��ة الفر�سة لل�سباب 

لاللتقاء والتحاور فيما بينهم مما ي�سهم يف 

دع��م التنوع الثقايف بني ال��دول واكت�ساب 

مهارات التوا�سل واحلوار مع الآخر .
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كما كانت كلمة اليون�سكو يف حفل الفتتاح 

�ساملة ، حيث األقته��ا معايل الدكتورة  اإيرينا 

بوكوف��ا ، املدي��رة العامة لليون�سك��و ، والتي 

قالت فيها باأن ه��ذا املوؤمتر يعك�ص الرتباط 

العمي��ق لل�سلطنة بالرتبي��ة والتعليم من اأجل 

التنمي��ة وامل�ستدامة ، م�س��رية اإىل تقرير المم 

املتحدة للتنمية الب�رشي��ة الذي و�سف عمان 

باأنها واحدة من الدول الأكرث تطورا يف تنمية 

امل��وارد الب�رشي��ة خ��الل ال�سن��وات الأربعني 

املا�سية .

للروؤي��ة  الوطني��ة  املب��ادرة  اإىل  واأ�س��ارت 

القت�سادي��ة لعم��ان 2020 ، حي��ث ط��ورت 

ال�سلطن��ة خ��ربات غني��ة يف التعلي��م للتنمية 

امل�ستدامة وتبني ه��ذا املوؤمتر الدويل للرتبية 

م��ن اأجل التنمية امل�ستدامة الذي عقد يف بون 

عام 2009م.

وقال��ت اأي�سا اإن اأهمية ه��ذا املوؤمتر تكمن 

يف الرب��ط ب��ني بن��اء التعليم من اأج��ل تنمية 

م�ستدامة والتنوع الثقايف والبيولوجي . 

رحلة توا�سل الثقافات 

يف  الثقاف��ات  توا�س��ل  رحل��ة  عر���ص  مت 

حف��ل افتتاح املوؤمتر ، حي��ث قامت الطالبات 

من ال��دول امل�ساركة يف ه��ذه الرحلة بعر�ص 

جتربته��ن ومدى ال�ستف��ادة الت��ي اكت�سبتها 

ه��ذه الطالب��ات ، م��ن خ��الل احل��وار وتبادل 

الثقاف��ات . وق��د مت تد�س��ني كت��اب توا�س��ل 

الثقاف��ات ب��ني راع��ي احلف��ل ومع��ايل وزير 

الرتبي��ة والتعلي��م ومعايل الدكت��ورة املديرة 

العامة لليون�سك��و ، وقد مت توزيع هذا الكتاب 

على جميع احل�سور .

اأوبريت روح ال�سالم :

وق��د اختتم حف��ل الفتت��اح باأوبريت روح 

ال�س��الم ، والذي �ساركت فيه  املديرية العامة 

للرتبية والتعليم مبحافظة م�سقط، والذي جاء 

�سامال ع��ن ال�سالم والتقارب ب��ني الثقافات، 

املدار���ص  وطالب��ات  طلب��ة  ج�س��ده  وال��ذي 

املنت�سب��ة لليون�سكو ، بالإ�سافة اإىل طلبة من 

املدار�ص الدولي��ة واخلا�سة  مبحافظة م�سقط 

.

املعر�س امل�ساحب 

احل�س��ور  وبقي��ة  املنا�سب��ة  راع��ي  ق��ام 

بافتتاح املعر���ص امل�ساحب للموؤمتر ، حيث 

جتول احل�سور باأروقة املعر�ص والذي ا�ستمل 

على اأربعة حماور رئي�سة:

املح��ور الأول : التعلي��م م��ن اأج��ل التنمية 

امل�ستدامة .

املح��ور الث��اين : حم��ور ال�سب��اب ) توا�سل 

الثقافات (.

املحور الثالث : التنوع الثقايف والرتاث .

املحور الرابع : التنوع البيولوجي والرتاث 

الطبيعي .

م��ن  العدي��د  املعر���ص  �سارك��ت يف  وق��د 

اجله��ات ك��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، ووزارة 

الإع��الم، ووزارة ال��رتاث والثقاف��ة  ،ومرك��ز 

عمان للمو�سيقى التقليدية، ووزارة ال�سياحة، 

ووزارة البيئ��ة وال�سوؤون املناخي��ة ، والهيئة 

والبحري��ة   ، احلرفي��ة  لل�سناع��ات  العام��ة 

ال�سلطانية العماني��ة ومركز ال�سلطان قابو�ص 

للثقاف��ة الإ�سالمية وجمعي��ة البيئة العمانية 

وجمعيات املراأة العمانية .

جل�سات املوؤمتر 

انق�س��م املوؤمت��ر اإىل ثالثة حم��اور رئي�سة ، 

حي��ث بداأ حم��ور ال�سباب يف الي��وم الأول من 

املوؤمت��ر اأم��ا حم��ور الثقاف��ة والتق��ارب بني 

الثقاف��ات يف اليوم الثاين ، اأم��ا اليوم الثالث 

والأخري فكان ملحور التنوع البيولوجي .

وق��د ات�سمت اأوراق العمل يف جل�سات اليوم 

 ، وال�سب��اب  امل�ستدام��ة  التنمي��ة  ع��ن  الأول 

والت��ي تناولت زيادة وعي ال�سباب بالق�سايا 

العاملي��ة والبيئية والثقافي��ة والتفاعل معها 

م��ن اأجل التنمي��ة امل�ستدام��ة ، بالإ�سافة اإىل 

تعزيز ق�سايا التنوع البيولوجي والثقايف يف 

التعليم .

ايرينا بوكوفا :

◆ تقرير االأمم املتحدة للتنمية الب�سرية  و�سف عمان 

من اأكرث الدول تطورا يف التنمية الب�سرية 
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وقد اأقيمت ور�سة عمل م�سائية عن احلملة 

 –  2010 بالأر���ص  الهتم��ام   « العاملي��ة 

2014 » من اأجل التنمية امل�ستدامة ملن�سقي 

املدار�ص املنت�سبة لليون�سكو .

معر�س الت�سوير ال�سوئي 

اإيرين��ا  الدكت��ورة  مع��ايل  رعاي��ة  حت��ت 

 ، لليون�سك��و  العام��ة  املدي��رة   ، بوكوف��ا 

وبح�سور مع��ايل يحيى بن �سع��ود ال�سليمي 

وزي��ر الرتبية والتعلي��م »�سابقا« ، واأ�سحاب 

افتت��اح  مت  احل�س��ور،  وال�سع��ادة  املع��ايل 

معر���ص الت�سوير ال�سوئي على هام�ص حفل 

الع�س��اء الر�سم��ي بفن��دق النرتكونتننت��ال ، 

والذي نفذه ن��ادي الت�سوير بجمعية الفنون 

الت�سكيلية .  

 اأم��ا الي��وم الثاين من املوؤمت��ر فقد ناق�ص 

واحل��وار  الثق��ايف  التن��وع  يف  ال�ستثم��ار 

ب��ني الثقاف��ات ، بالإ�ساف��ة اإىل دور و�سائل 

املجتم��ع  وهيئ��ات  واملنظم��ات  الت�س��ال 

املدين يف دعم التقارب بني الثقافات .

بالإ�ساف��ة اإىل اقام��ة ور�س��ة تخ�س�سي��ة 

يف  امل�ستدام��ة  ال�سياح��ة  ح��ول  تدريبي��ة 

حممي��ات اليون�سكو الطبيعية ومواقع الرتاث 

العاملي واحلدائق اجليولوجية .

اأما يف الفرتة امل�سائية فقد اأقيمت حلقات 

نقا�سية ح��ول دور الرتاث يف دع��م التقارب 

ب��ني الثقافات وحلقة نقا�سي��ة عن التجارب 

الرائ��دة يف جم��ال ت�سمني التن��وع الثقايف 

املنت�سب��ة  املدار���ص  اأن�سط��ة  يف  واحل��وار 

لليون�سكو .

رحالت ترفيهية 

مت اإع��داد رح��الت ترفيهي��ة للم�سارك��ني 

لالطالع على املعامل احل�سارية والتاريخية 

بع���ص  زار  فق��د    ، لل�سلطن��ة  وال�سياحي��ة 

امل�سوؤول��ني وامل�ساركني باملوؤمتر قلعة بهال 

وح�س��ن جربين وفل��ج دار�ص وقلع��ة نزوى 

والكورني���ص  مط��رح  �س��وق  اإىل  بالإ�ساف��ة 

التاريخي��ة  املتاح��ف  وبع���ص  البح��ري 

والثقافية وجام��ع ال�سلط��ان قابو�ص الأكرب 

◆ جمعية الفنون الت�سكيلية ت�سارك مبعر�س للت�سوير ال�سوئي

◆رحالت ترفيهية للم�ساركني لالطالع على معامل ال�سلطنة 

التاريخية وال�سياحية 
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ومعر���ص كن��وز البح��ر وجامع��ة ال�سلط��ان 

قابو�ص . 

يف الي��وم الثال��ث والأخ��ري للموؤمت��ر متت 

مناق�س��ة اأوراق العمل ح��ول العوامل املوؤثرة 

اإىل  بالإ�ساف��ة   ، البيولوج��ي  التن��وع  عل��ى 

ال�ستثم��ار يف جم��ال التن��وع البيولوج��ي، 

ويف الف��رتة امل�سائي��ة اأقيمت حلق��ة نقا�سية 

ح��ول التج��ارب الناجحة يف جم��ال التنوع 

البيولوجي ودور العالم فيه .

اختتام املوؤمتر :

اختتم املوؤمتر حتت رعاية �سعادة ال�سيخ/ 

حمم��د بن حم��دان التوب��ي ، م�ست�س��ار وزارة 

الرتبي��ة والتعليم ، وقد ا�ستمل حفل الختتام 

عل��ى كلمة ال�سلطن��ة القاها �سع��ادة / �سعود 

بن �س��امل البلو�سي ، وكيل ال��وزارة للتخطيط 

وتنمية امل��وارد الب�رشية ثم كلم��ة اليون�سكو 

الت��ي القاها �سعادة الدكتور / حمد بن �سيف 

الهمام��ي ، مدير املكت��ب الإقليمي لليون�سكو 

بالدوح��ة بالإ�ساف��ة اإىل التو�سيات ) اإعالن 

م�سق��ط ( والت��ي األقته��ا الدكت��ورة / عه��ود 

البلو�سية ، من جامعة ال�سلطان قابو�ص  .

اإعالن م�سقط

املت�سارع��ة  ال�سكاني��ة  التح��ولت  اإن 

اأدت  الت�س��الت  تقني��ات  تط��ور  بف�س��ل 

جمي��ع  يف  جدي��دة  حتدي��ات  ظه��ور  اإىل 

جم��الت التنمي��ة امل�ستدام��ة: القت�سادي��ة 

له��ذه  وا�ستجاب��ة  والجتماعيةوالبيئي��ة. 

التحدي��ات ودعما ل�سبل التعاي���ص امل�ستدام، 

فاإنن��ا نح��ن امل�سارك��ون يف ه��ذا املوؤمت��ر 

مقتنعني ب���رشورة ملحة لتحدي��د العالقات 

ب��ني التن��وع الثق��ايف والبيولوج��ي واحلوار 

بني الثقاف��ات للتنمي��ة امل�ستدام��ة وتقارب 

ال�سيا�س��ات  تراعي��ه  مل  والت��ي  الثقاف��ات، 

التنموي��ة احلالي��ة مبا في��ه الكفاي��ة، ولذلك 

فاإننا نتبنى الإعالن التايل:

 اأهميـــة ال�ستثمار يف التنوع الثقايف 

واحلوار بني الثقافات

1. تعك���ص الثقاف��ة غنى التن��وع الب�رشي، 

فمن��ذ الع�س��ور القدمي��ة واملجتمع��ات تقوم 

عل��ى اأ�س�ص من احل��وار والتع��اون والتعاي�ص 

النظ��ر ع��ن الختالف��ات  املتناغ��م، بغ���ص 

الثقافية والدينية والختالفات بني اجلن�سني. 

ويف الواق��ع، اإن فهم العالقات بني الثقافات 

او ال��ذي اأدى اإىل �س��كل املواق��ف الإيجابي��ة 

املتنوع��ة  املعا���رشة  املجتمع��ات  �سم��ن 

وبينها. ويف هذا ال�س��دد فاإن احرتام التنوع 

◆ اال�ستثمار يف التنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات 
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الثق��ايف وتعزيز احلوار ب��ني الثقافات اأ�سبح 

مطلبا عامليا ملحا.

الثق��ايف  التن��وع  اأهمي��ة  ن��درك  اإنن��ا   .2

وتاأث��ريه على التنمي��ة امل�ستدامة وال�سالم يف 

الع��امل، ومن واقع ك��ون العامل الي��وم يتكون 

م��ن جمتمع��ات تتمت��ع بالكث��ري م��ن التنوع 

الثقايف والديني، فنحن ندعو اإىل تفهم اأف�سل 

للخ�سو�سي��ات الثقافية والرواب��ط امل�سرتكة 

للمجتمعات والأفراد على حد �سواء.

3. التاأكي��د عل��ى ���رشورة تعزي��ز تعددي��ة 

و�سائل الإع��الم والتقنيات اجلديدة لالت�سال 

واملعلوم��ات من خالل الرتوي��ج للحوار على 

لت��داول  الجتماعي��ة  وال�سب��كات  الإنرتن��ت 

وترجمته��ا  واللغوي��ة  الثقافي��ة  التعاب��ري 

والت�سارك بها.

4. ويف �س��وء م��ا تق��دم، فاإنن��ا ناأكد على 

وجود حتد مزدوج اأمام �سناع القرار وجميع 

اجله��ات املعني��ة يتمثل يف الرتوي��ج للتنوع 

الثقايف من جهة، وتعزيز احلوار بني الثقافات 

م��ن جه��ة  اأخ��رى، وهذا م��ن �ساأن��ه اأن مينح 

�سناع القرار خي��ارات اأكرب بهدف ال�ستفادة 

م��ن خمتلف اجله��ات الفاعل��ة وامل�ساركة يف 

كافة املجالت، مع العرتاف بالدور املتميز 

والقيم��ة امل�سافة ل��كل منه��ا. وحتقيقا لهذه 

الغاية ينبغي:

املوؤ�س�س��ات  جمي��ع  طاق��ات  ت�سخ��ري  اأ- 

والإعالمي��ة  والثقافي��ة  والعلمي��ة  الرتبوي��ة 

باإتب��اع نه��ج يجم��ع ب��ني املجتم��ع امل��دين 

و�سن��اع القرار لتحقيق الت�سافر بني العوامل 

الفاعلة جميعها لتعميم قيم التنوع والتحاور 

املج��دي من اأجل م�ستقبل م�ستدام.مع التاأكيد 

ب��ني  واملت�سابه��ة  املختلف��ة  الأم��ور  عل��ى 

الثقافات.

ق��درات واجتاه��ات ومه��ارات  بن��اء  ب- 

جدي��دة من خالل احلوار لتحقي��ق فهم اأف�سل 

واملحافظ��ة عل��ى ثقافة احل��وار وال�سالم، مع 

الهتمام اخلا���ص بال�سباب من خالل قنوات 

التعليم الر�سمي وغري الر�سمي.

ج- اإيج��اد فر���ص اأك��رث للبح��وث العلمية 

واملناق�سات العامة حول غنى التنوع الثقايف 

واحلوار بني الثقافات؛ وذلك من خالل اإظهار 

التب��ادل ب��ني الثقاف��ات، م��ع الرتكي��ز ب�سكل 

خا���ص عل��ى دور الإب��داع، وال��ذي ه��و م��ن 

اخل�سائ���ص الأ�سا�سية لالبت��كار. اإ�سافة اإىل 

و�سع روؤية  م�ستقبلية متكاملة ل�سون جميع 

جمالت الرتاث الثقايف كونها حاملة للتاريخ 

والهوية ل�سم��ان انتقالها لالأجي��ال القادمة 

من خالل املعار�ص واملهرجانات وا�ستخدام 

كاملدار���ص  وموؤ�س�سات��ه  املجتم��ع  مراك��ز 

واجلامع��ات واملتاح��ف واملعار���ص الفني��ة 

واملراكز الثقافية واملكتبات وغريها.

د- التاأكي��د عل��ى ���رشورة دم��ج مب��ادئ 

التن��وع الثق��ايف واحلوار املبا���رش يف جميع 

ال�سيا�س��ات، وخا�س��ة يف �سيا�س��ات التعلي��م 

اأم��ل  والعل��وم والثقاف��ة والت�س��الت عل��ى 

ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة عن الثقافة والقيم 

والأمناط التقليدية.

التنـــوع  علـــى  املحافظـــة  �ـــرسورة 

البيولوجي حلماية احليـــاة على كوكب 

الأر�س

1. اإن التقلب��ات املناخي��ة وانبعاث غازات 

الحتبا���ص احلراري وال�رشر الناجت عن تلوث 

الهواء واملياه، ون�س��وب املوارد البيولوجية، 

كله��ا ت��وؤدي اإىل فق��دان التن��وع البيولوج��ي 

واإ�سع��اف النظ��م البيئي��ة التي يعتم��د عليها 

الإن�س��ان. وه��ذا يتطل��ب من املجتم��ع الدويل 

اتخاذ التدابري الفورية لتعزيز اجلهود الدولية 

للتن��وع  امل�ست��دام  ال�ستخ��دام  اإىل  الهادف��ة 

البيولوجي.

2. اإدراك التحدي��ات الت��ي تواج��ه التن��وع 

البيئ��ي  التل��وث  �سي��اق  يف  البيولوج��ي 

وا�ستخداماته��ا  امل��وارد  املت�ساعدون�س��وب 

غ��ري امل�ستدام��ة. فنحن ندعو ال��دول اأن تتخذ 

الإج��راءات ال�رشوري��ة لزي��ادة جهوده��ا يف 

املحافظة على النظم البيئية، وخ�سو�سا بني 

املجتماع��ات التي تعي���ص يف مناطق حتتوي 

◆ بناء قدرات واجتاهات ومهارات جديدة للمحافظة 

على ثقافة احلوار وال�سالم
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على نظم بيئية مهددة بالنقرا�ص.

3. التاأكيد على �رشورة زيادة التوعية 

بالعالق��ة بني الأمن الغذائ��ي واملحافظة 

عل��ى التن��وع البيولوجي و�سيان��ة النظم 

البيئي��ة. ع��الوة عل��ى ت�سجي��ع الدرا�سات 

املعمق��ة له��ذه العالق��ة عل��ى امل�ستويات 

املحلية.

ومتا�سي��ا  تق��دم،  م��ا  �س��وء  ويف   .4

م��ع اأه��داف الأمم املتح��دة لعق��د التنوع 

مت  الت��ي  والإ�سرتاجتي��ات  البيولوج��ي، 

العا���رش ملوؤمت��ر  بالجتم��اع  اعتماده��ا 

الأط��راف يف اتفاقية التن��وع البيولوجي 

)ناجوي��ا، اليابان، اأكتوبر 2010 ( ، نوؤكد 

على اأن املحافظة على التنوع البيولوجي 

عل��ى كوكب الأر�ص هي من اأهم مرتكزات 

التنمية امل�ستدامة وبالتايل من ال�رشوري 

اإقليم��ي ودويل وطي��د.  تع��اون  تاأ�سي���ص 

وعليه يتوجب علينا:

اأ- توجي��ه اجله��ود الوطني��ة والدولية 

للمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية 

الأنظمة البيئية، مما يعني اعتماد خيارات 

واإع��ادة  امل�ستدام��ة،  البيئي��ة  ال�سياح��ة 

تخفي��ف  املت���رشرة،  املناط��ق  تاأهي��ل 

فق��دان امل��وارد الطبيعي��ة، والتقلي��ل من 

ال�سغط على ال�سع��اب املرجانية وحماية 

مي��اه البحر واملي��اه اجلوفي��ة واملناطق 

ال�ساحلية.

ب- دع��م البح��وث العلمي��ة وت�سمي��م 

اآليات مبتكرة ل�سال��ح التنوع البيولوجي 

مبا فيها ال�سناعات املعنية بالع�سويات 

عل��ى  للمحافظ��ة  والأر�سي��ة  البحري��ة 

ا�ستدامتها، وجتنب خماطر انقرا�سها.

لتحقي��ق  املجتمع��ات  م�ساع��دة  ج- 

ال�ستدام��ة ومعاجلة العديد م��ن امل�ساكل 

املرتبطة باملي��اه والطاقة وتغري املناخ، 

وللتخفيف من تاأثريات وخماطر الكوارث 

والتقلي��ل م��ن فق��دان التن��وع البيولوجي 

واأزمات الغذاء واملخاطر ال�سحية.

د- التاأكي��د عل��ى �رشورة ب��ذل جهود 

والدولي��ة  الإقليمي��ة  ال�سب��كات  لإن�س��اء 

لدعم توجهات تطبي��ق التنمية امل�ستدامة 

ونق��ل  وامله��ارات  اخل��ربات  وتب��ادل 

الناحج��ة لالإرتق��اء بالو�س��ع  التج��ارب 

اليئ��ي. ومن هذا املنطلق نثني على جهود 

�سبكة �سب��ه اجلزيرة العربية خلرباء البيئة 

عل��ى تاأ�سي�سه��ا له��ذه ال�سبك��ة، والذي مت 

الإع��الن ع��ن تاأ�سي�سه��ا يف الجتماعات 

امل�ساحبة لهذا املوؤمتر.

ه���- ت�سجيع التعلي��م البيئ��ي الر�سمي 

وغ��ري الر�سم��ي لل�سباب من خ��الل تطوير 

املوا�سي��ع املعني��ة بالتن��وع البيولوجي 

يف املناه��ج املدر�سي��ة وتطوي��ر زيارات 

وغريه��ا  علمي��ة  وجت��ارب  ميداني��ة 

والتع��اون م��ع موؤ�س�س��ات التعلي��م العام 

والتعلي��م العايل لزي��ادة التوعية باأهمية 

احلفاظ على الأنظم��ة البيئية وت�سجيعهم 

العلمي��ة  التخ�س�س��ات  اإىل  لالن�سم��ام 

واملهنية امل�ساندة.

�رسورة توفري الإمكانيات املنا�سبة 

لل�سباب �سمن اإطـــار الرتبية من اأجل 

التنمية امل�ستدامة

1 - ا�ست��ذكارا لالأه��داف العام��ة لعقد 

الأمم املتح��دة للرتبي��ة من اأج��ل التنمية 

لرتوي��ج   )  2014  /2005  ( امل�ستدام��ة 

التوا�س��ل والتع��اون بني جمي��ع اجلهات 

يف  والتعل��م  التعلي��م  وجتوي��د  املعني��ة، 

املو�سوع��ات البيئي��ة، فاإنن��ا نوؤك��د على 

الأه��داف  حتقي��ق  يف  ال��دول  م�سان��دة 

الإمنائية لالألفية وتوفري الفر�ص والأدوات 

اجلديدة الالزمة لعملية تطوير التعليم.

2 - كما نوؤك��د على اأهداف اإعالن بون 

2009 ملوؤمت��ر اليون�سكو للرتبية من اأجل 

التنمية

◆ دعم البحوث العلمية وت�سميم اآليات مبتكرة

 ل�سالح التنوع البيولوجي 
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اإ���رشاك  جم��ال  يف  وخا�س��ة  امل�ستدام��ة 

ال�سب��اب يف ت�سميم وتنفيذ الربامج الرتبوية، 

وح�س��د مهاراته��م لتعزي��ز التعلي��م م��ن اأجل 

التنمية امل�ستدامة، ون�سيد بالدور الذي يوؤديه 

ال�سباب وطالب املدار���ص املنت�سبة لليون�سكو 

يف دع��م الرتبي��ة للتنمي��ة امل�ستدام��ة. اإل اأنه 

م��ا ي��زال اأمامنا الكث��ري ليتم اإجن��ازه لزيادة 

م�ساركة ال�سباب يف هذا املجال.

3 - كم��ا نوؤك��د اأي�س��ا عل��ى ���رشورة بذل 

جميع اجلهود لبناء البيئة املنا�سبة ملبادرات 

ال�سباب

وتي�س��ري احل��وار وال���رشاكات ب��ني ال�سباب 

واملوؤ�س�س��ات العام��ة واخلا�س��ة ذات ال�سل��ة 

واملنظم��ات واملجتمع املدين عل��ى الأ�سعدة 

املحلية والوطنية والإقليمية والدولية.

4 - يف �س��وء م��ا تق��دم، ومتا�سي��ا م��ع 

الربنام��ج العاملي لأعم��ال ال�سب��اب املعتمد 

م��ن اجلمعي��ة العمومي��ة ل��الأمم املتح��دة يف 

ع��ام 1985 خ��الل اإحتفالت ال�سن��ة الدولية 

لل�سب��اب، فاإننا نوؤيد املب��ادرات ومن �سمنها 

مب��ادرة توا�س��ل الثقافات ومب��ادرة العناية 

بكوكب الأر�ص، كم��ا ن�سجع م�ساركة ال�سباب 

يف ه��ذه امل�ساري��ع. ويف ه��ذا ال�سي��اق فاإن��ه 

بتوجب علينا:

اجلي��د  التعلي��م  لتوف��ري  اجله��ود  ب��ذل  اأ- 

والرعاي��ة ال�سحي��ة والتدري��ب وفر�ص العمل 

لل�سب��اب مت�سي��ا مع اأه��داف الرتبي��ة من اأجل 

التنمية امل�ستدامة.

ب- تعزي��ز ال��دور الرائ��د ال��ذي تق��وم ب��ه 

املدار���ص املنت�سب��ة لليون�سك��و نح��و تطوي��ر 

اخلط��ط والربامج الداعم��ة لل�سباب واملعلمني 

امل�ساركني يف هذا املجال.

والثقافي��ة  البيئي��ة  التوعي��ة  زي��ادة  ج- 

اأنظم��ة  مراجع��ة  خ��الل  م��ن  والإجتماعي��ة 

التعليم وتعزي��ز برامج وم�ساريع التعليم على 

امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية.

د- م�سان��دة م�سارك��ة ال�سباب يف جمالت 

ال�سيا�س��ات  وتطوي��ر  والربجم��ة  احلوكم��ة 

واملراقبة.

 حتدي اإعالن م�سقط 

اإن التح��دي ال��ذي يطرح��ه اإع��الن م�سق��ط 

والتن��وع  الثق��ايف  التن��وع  ب��ني  الدم��ج  يف 

البيولوج��ي واحل��وار بني الثقاف��ات وتقارب 

الثقاف��ات �سم��ن مفه��وم الرتبي��ة م��ن اأج��ل 

التنمية امل�ستدامة:

املعني��ة  الأط��راف  جمي��ع  يدع��وا   -  1

امل��دين  واملجتم��ع  الق��رارات  )�سانع��ي 

والأكادمي��ي والقط��اع اخلا���ص( ل�ستك�ساف 

العالقات العديدة بني التنوع الثقايف والتنوع 

البيولوجي واحلوار بني الثقافات للتو�سل اإىل 

القيمة امل�سافة لتعزيز التنمية الب�رشية، لي�ص 

فقط من منظور النمو القت�سادي وال�ستدامة 

البيئي��ة، ب��ل كو�سيل��ة لتحقيق وج��ود فكري 

وعاطف��ي واأخالقي وروحي اأك��رث تناغما مع 

الطبيعة ومع ثقافات العامل.

2 - يدع��وا منظم��ة اليون�سك��و ومنظم��ات 

لتنظي��م  املعني��ة  املتح��دة  الأمم  وهيئ��ات 

الو�س��ع  لتقيي��م  ودوري��ة  دولي��ة  موؤمت��رات 

الراهن للتنوع البيولوجي والثقايف من خالل 

التفاقيات القانوني��ة الدولية ومنها اإتفاقية 

التنوع البيولوجي 1993 ، واإعالن اليون�سكو 

 ،  2001 الثق��ايف  التن��وع  ح��ول  العامل��ي 

واتفاقي��ة حماية وتعزيز تن��وع جميع اأ�سكال 

التعابري الثقافية 2005

3 - يدع��وا اإىل تطوير امل�ساري��ع التنموية 

الأ�سا�سية لتحقي��ق اأف�سل املمار�سات وتعزيز 

ال�سب��كات املختلف��ة واإ���رشاك املجتمع املدين 

وال�سباب يف برامج اليون�سكو املعنية بالتنوع 

البيولوجي والثقايف واحلوار بني الثقافات.

◆ تعزيز دور املدار�س املنت�سبة لليون�سكو 

يف تطوير اخلطط والربامج الداعمة لل�سباب 



64 تواصل العدد الرابع عشر

 انطباعات امل�ساركني باملوؤمتر :

�سعـــادة د. حمـــد بـــن �سيف 

منظمـــة  ممثـــل   – الهمامـــي 

العربية  الـــدول  لدى  اليون�سكو 

يف اخلليج واليمن ومدير مكتب 

يون�سكو بالدوحة

اأثل��ج �س��دري جن��اح ه��ذا  لق��د 

املوؤمتر، نتيج��ة تكاتف اجلهود يف 

�سبيل حتقيق ذلك، متمنيا اأن تكون 

هن��اك موؤمترات لحقة متابعة لهذا 

املوؤمت��ر، واأب�رشك��م باأنن��ا يف طور 

الإع��داد ملوؤمت��ر اآخ��ر خ��الل ال�سنة 

القادمة يف ال�سلطنة باإذن اهلل .

د. ب�ســـري اأحمـــد �سعيد – الأمني العـــام للجنة 

الوطنية الليبية للرتبية والثقافة والعلوم

�سلطنة عمان بلد جميل م�سياف، وهذه لي�ست الزيارة 

الأوىل يل لل�سلطن��ة، فقد �سب��ق واأن زرتها �سيفًا و�ستاًء، 

ومن��ذ و�سولن��ا اأر�ص املط��ار هنا ونح��ن نح�ص حقيقة 

باأنن��ا يف بلدن��ا، م��ن خالل الرتحي��ب الرائ��ع والإقامة 

الطيب��ة، واملوؤمت��ر كان رائع��ًا بحق، حي��ث ا�ستمل على 

ق�ساي��ا جوهري��ة عدي��دة تخ�ص دع��م التن��وع الثقايف 

والتنوع البيولوجي، كما اأن التنظيم كان يف غاية الدقة 

والروع��ة، داعيًا اهلل تعاىل اأن يحفظ ه��ذا البلد يف اأمان 

و�س��الم، واأن يحفظ له قيادته احلكيم��ة التي قادته اإىل 

هذا التطور الهائل بف�سل من اهلل تعاىل.

نا�سيف حتى - �سفري جامعة الدول العربية 

باليون�سكو

ب�سفتي املدي��ر ال�سابق لق�س��م التخطيط الرتبوي 

لليون�سك��و  الأوروب��ي  العرب��ي  احل��وار  وم�ست�س��ار 

وموؤ�س�س��ة اجلاب��ر واملجل���ص الوروب��ي وموؤ�س�س��ة 

امل��دين  للتعلي��م  الرنوي��ج  يف  الأوروبي��ة  التعلي��م 

وحق��وق الإن�س��ان، اأري��د اأن يك��ون ل�سلطن��ة عم��ان 

دور ا�سرتاتيج��ي و�ساأحر�ص عل��ى اإ�رشاكها يف اأهم 

الأن�سطة.

وبالن�سب��ة مل���رشوع احل��وار العرب��ي الأوروب��ي: 

تعم��ل ت�سع دول م��ن اأوروبا وت�س��ع دول عربية مع 

بع�سه��ا للقي��ام مب�ساري��ع تطويرية كب��رية، وميثل 

الفري��ق العرب��ي دولة الكوي��ت وميث��ل اأوروبا دولة 

�سلوفينيا. وكان هذا اللقاء الذي نظمته عمان مثمرا 

وق��ام الفريق��ان بجه��ود رائعة يف اجن��از وحتقيق 

الأهداف املن�سودة.

اأما املوؤمتر فيعترب مبادرة رائعة وال�سعب العماين 

اأك��رث من رائ��ع ويفتخ��ر بثقافته وتقالي��ده ويعترب 

مث��ال طيب��ا للعي�ص بتناغم و�س��الم وتفاهم و�سالم 

دويل والت��ي قد تعترب توليفة �سعبه يف دول اأخرى. 

حافظ��وا عل��ى بالدك��م ومواردها النفي�س��ة و�سوف 

ا�ستاق لها. 

الأمينة   - مارجوتكا هافرن 

الوطنيـــة  للجنـــة  العامـــة 

ال�سلوفينية

نح��ن فخ��ورون به��ذا اجله��د 

املب��ذول يف تنظي��م املوؤمتر هنا 

يف عم��ان، وق��د ظه��رت النتائج 

امللمو�س��ة والت��ي مت اإبرازها يف 

اإع��الن م�سق��ط.  وي�سع��دين انن��ا 

اجتمعن��ا هن��ا من خمتل��ف دول 

الع��امل وقد زاد ه��ذا من توا�سلنا 

فق��د قويت العالق��ات ومت تبادل 

عناوي��ن الربي��د الإلك��رتوين بني 

امل�سارك��ني، كما مت التفاق على 

التع��اون امل�ستقبل��ي �س��واء على 

م�ستوى املدار�ص اأو املوؤ�س�سات.

لق��د ا�ستمتع��ت بتواج��دي يف 

م�سقط كث��ريا وهي امل��رة الأوىل 

البل��د،  ه��ذه  فيه��ا  اأزور  الت��ي 

ولحظ��ت النظاف��ة الرائع��ة التي 

تتمت��ع به��ا ه��ذه املدين��ة كم��ا 

التوقع��ات  فاق��ت  ال�سياف��ة  اأن 

واأ�سكركم على ا�ست�سافتنا.
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برنارد كوم - ق�سم التعليم من اأجل 

التنمية امل�ستدامة يف اليون�سكو

املوؤمت��ر  ه��ذا  امل�سارك��ة يف  اأ�سعدتن��ي 

املوف��ق  الختي��ار  واأعجبن��ي  الرائ��ع، 

واملتن��وع للخ��رباء وخ�سو�س��ا اأن املوؤمتر 

رب��ط ب��ني التن��وع البيولوج��ي والثق��ايف، 

وكيفية اإ�رشاك املدار�ص وال�سباب والإعالم 

يف ه��ذا املج��ال، وكن��ت �سعي��دا بالتعرف 

عل��ى اآراء خمتلف��ة يف جم��الت خمتلف��ة، 

وهن��اك جمالت يتفق فيه��ا اخلرباء وبناء 

على ذلك ميك��ن تطويرها واأخ��رى ل يتفق 

عليه��ا اخل��رباء، وق��د كان املوؤمت��ر فر�سة 

جي��دة ملناق�سة ه��ذه الختالفات يف الراأي 

وخ�سو�س��ا يف بداي��ة هذه ال�سن��ة 2011.   

كم��ا اأنه��ا ب��ادرة طيبة م��ن عم��ان لتّطلع 

الدول العربية املجاورة على اإجنازاتها .

هن��اك بع���ص الأم��ور الت��ي ق��د نختلف 

عليها خالل املناق�س��ة، حيث يركز البع�ص 

على التنوع البيولوجي ويركز البع�ص على 

التن��وع الثقايف من دون حماولة دجمهما،  

ولذل��ك يج��ب اأن نتف��ق على بع���ص الأمور 

للقي��ام مب�ساري��ع ذات اأ�سا���ص �سلب ، كما 

يج��ب اأن ننتب��ه اإىل كيفي��ة دم��ج اخل��رباء 

وتكوين فريق منهم، فبع�ص الأمور حتتاج 

اإىل من�سق��ني معني��ني بالبيئ��ة مث��ال اأك��رث 

م��ن غريه��ا، وعل��ى العموم ه��ذا دورنا يف 

اليون�سكو وهو تقريب هذه امل�سارات، فمثال 

م��ا زال النا�ص ي��رون اأن التعلي��م حم�سور 

باملدار�ص بينما التعليم يف املراكز البيئية 

او املتاح��ف ل يوؤخ��ذ عل��ى حمم��ل اجل��د، 

ولك��ن دورن��ا باليون�سك��و هو ن���رش ثقافة 

التعلي��م يف كل م��كان، حي��ث ميك��ن تعليم 

اجلمي��ع باأ�ساليب خمتلف��ة حتى واإن كانت 

ع��رب املو�سيق��ى والفلكل��ور ال�سعبي، ونحن 

مهتمون بتوف��ري التعليم باأ�ساليب خمتلفة، 

داخ��ل املدر�سة وخارجه��ا، ولبلوغ ذلك ل 

ميكن التعامل مع اأ�سخا�ص من جمال واحد 

�س��واء بيئ��ي اأو بح��ري او ثق��ايف، بل يجب 

اإ�رشاكهم ودجمه��م والتوفيق بينهم، فمثال 

يف جمال الرثوة ال�سمكية، يجب اأن ن�ستعني 

بال�سياد لري�سدنا حول كيفية رمي ال�سباك 

و�سي��د الأ�سماك ومن ث��م الطلب من النا�ص 

جترب��ة هذا ال�س��يء لأن التجربة هي اأف�سل 

و�سيلة للتعلم  والفهم، حيث اإن هناك اأنا�ص 

عا�س��وا يف امل��دن فانف�سل��وا ع��ن الطبيعة 

وم��ا حوله��ا وين�س��ون اأن ال�سم��ك ل يظهر 

على ال�سحن مبا�رشة، واإمنا هناك خطوات 

مت��ت لي�سل اإىل هناك، ويج��ب اأن ن�ستخدم 

هذه التقنية مع الأطفال خا�سة، فالأطفال 

يف امل��دن يفكرون بالإلكرتونيات اأكرث من 

الطبيع��ة وهذه من الأمور الت��ي نهتم فيها 

فيما يتعلق بالتعليم لتنمية م�ستدامة .

وهذا املوؤمت��ر بادرة جيدة جلمع اخلرباء 

من خمتلف الدول الأع�ساء لتباحث و�سائل 

حت�سني هذه الناحية وتقريب كافة الق�سايا 

من بع�سه��ا، واإقامة ح��وارات وور�ص بهذا 

ال�س��اأن ه��ي بداي��ة جي��دة لإيج��اد احللول، 

وياأت��ي دور اللج��ان الوطني��ة يف احلر�ص 

عل��ى توا�س��ل ه��ذا احل��وار واإثرائ��ه، ودور 

املكت��ب الإقليم��ي بالدوح��ة يف املحافظة 

على هذا التوا�سل بني دول اخلليج والعامل، 

فرمب��ا يج��د بع���ص الأع�س��اء م��ن ال��دول 

الأخ��رى ق�ساي��ا م�سرتكة وميك��ن تباحث 

ط��رق التع��اون من اأج��ل حلها. اإنه��ا املرة 

الأوىل الت��ي اأزور فيه��ا ال�سلطن��ة واخلليج، 

ال اإنن��ي ول��دت يف املغرب وقم��ت بزيارة 

للبنان. ولقد ق�سيت وقتا جميال يف عمان، 

متكن��ت خالل��ه م��ن  التع��رف عل��ى م�سقط 

وكرم �سيافة اأهله��ا واأمتنى اأن اأعود اإليها 

مرة اأخرى.
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�سومالك �ساروينبوت  - رئي�سة جمعية املتاحف يف تايلند

اود ان اذكر انطباعاتي عن ال�سعب العماين، فهو �سعب ودود وم�سياف �سواء رجال ام ن�ساء، 

كما اين اعجبت باجلهود الكبرية التي قاموا بها يف �سبيل اإجناح هذا املوؤمتر ولدي اإميان بان 

هذه اللقاءات والور�ص �ستكون مثمرة للعمانيني والقادمني من دول اأخرى حول العامل، حيث 

اإننا �سوف ن�ستفيد من مبادرتكم للقيام مبثلها يف بالدنا كما اإين اوؤمن اإننا �سنحقق اأهداف 

التنمية امل�ستدامة عما قريب.

هربت هوركا – املانيا

بال�سباب  ومعجب  باملوؤمتر  منبهر  انا 

العماين املهتم كثريا بق�سايا املوؤمتر. حيث 

اأظهر حما�سه ورغبته بالتعلم وامل�ساهمة، 

يف  املبادرة  حيث  من  جديته  واظهر 

ا�ساألتهم  وكانت   . املعرفة  وحب  الأ�سئلة 

مهمة وحمورية وهذا اكرث ما اأعجبني.

اإن اإقامة هذا املوؤمتر يعترب جناح لعمان 

ال�سيافة   وللدول املدعوة، وانبهرت بكرم 

وقد  اخرى.  دولة  مثلها يف  اأ�سهد  مل  التي 

مددت اقامتي يف عمان ل�ستمتع بها مع 

عائلتي،،ول ي�سعني اإل اأن اأهنئ املنظمني 

على هذا اجلهد العظيم.

د. حفيظة �سالح ال�سيخ – الأمني العام 

للرتبية  اليمنية  الوطنية  للجنة  امل�ساعد 

والثقافة والعلوم

اأولأ اأحب اأن اأهنيء القائمني على هذا املوؤمتر 

على النجاح الباهر، كما اأ�سكرهم على دعوتهم 

امل�ساركني  جميع  اأن  واحلقيقة  للم�ساركة،  لنا 

الطيبة،  الإنطباعات  من  بجملة  خرجوا  قد 

بدايتها ما يخ�ص التنظيم اجليد والرائع، حيث 

بكل  اإليها  املوكلة  بالأعمال  جلنة  كل  قامت 

من  املقدمة  الأوراق  اأن  كما  واهتمام،  جّدية 

خالل املوؤمتر كانت جادة على م�ستوى الطرح 

العلمي، وا�ستطاعت حقيقة التوفيق بني كل من 

يدل  مما  البيولوجي،  والتنوع  الثقايف  التنوع 

على اأن اللجنة الوطنية العمانية اإمنا تركز على 

الق�سايا ذات الأهمية والق�سايا امللحة لع�رشنا 

ويومنا احلا�رش.

د. عهود بنت �سعيد البلو�سية – اأ�ستاذ 

ال�سلطان  بجامعة  الرتبي  بكلية  م�ساعد 

قابو�س

بكل  للمهتمني  كبرية  فر�سة  مثل  املوؤمتر 

البيولوجي،  والتنوع  الثقافات  حوار  من 

جميع  على  مهمة  كانت  العلمية  والأوراق 

واأنا  ودوليا،  واإقليميا  حمليا  الأ�سعدة 

ح�رشت جميع جل�سات املوؤمتر كوين مقررة 

بن  �سامل  د.  زميلي  مع  بالتعاون  له  عامة 

حمود الرواحي، وقد مت التعاون بيننا بح�سور 

مقرري اجلل�سات وامل�رشفني ل�سياغة اإعالن 

هام  نتاٌج  اعتربه  والذي   ،2011 م�سقط 

الذاكرة، وملا  �سيظل خملد يف  لأنه  للموؤمتر، 

ا�ستمل عليه من تو�سيات هامة جدا جمعت 

والتنوع  الثقايف  التنوع  دعم  ق�سايا  بني 

قرارات  مع  متما�سية  وال�سباب،  البيولوجي 

املوؤمترات الدولية واملعاهدات ذات العالقة، 

وت�سيف لها. وهناك تاأكيد كبري خالل هذه 

وجه  على  ال�سباب  دور  على  التو�سيات 

اخل�سو�ص، وبالتايل فاأمتنى اأن يراعى ذلك 

ال�سلطنة،  يف  التنموية  ال�سيا�سات  خالل  من 

واأما  التو�سيات.  هذه  مع  يتما�سى  مبا 

البيولوجي فال�سلطنة وعلى  بالن�سبة للتنوع 

واحلكومة  املعظم  اجلاللة  �ساحب  راأ�سها 

جميعًا،  نعلم  كما  بها  جداً  مهتمة  الر�سيدة 

كبري  بدور  قائمة  والتعليم  الرتبية  ووزارة 

املدار�ص،  داخل  التوعية  طريق  عن  ذلك  يف 

واما  الدرا�سية،  املناهج  ومن خالل �سياغة 

التنوع الثقايف فال�سلطنة زاخرة به ، واحلوار 

املفتوح بني القيادة وال�سعب اأكرب دليل على 

ت�سكيل  �سبيل  يف  املزيد،  يف  طاحمني  ذلك، 

جمتمع ناجح بكل املقايي�ص.
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الريامية  اأحمد  بنت  �سهام 

العلوم  دائرة  مدير  نائبة   –
الإن�سانية لتطوير مناهج اللغة 

الرتبية  بوزارة  الإجنليزية 

والتعليم

كان املوؤمت��ر تفعيال ملوؤمترات 

دولية �سابقة لها عالقة بالق�سايا 

املطروح��ة اأبرزه��ا موؤمت��ر ب��ون 

2009  لتفعيل  وتعزيز دور التنوع 

للتعلي��م  والبيولوج��ي  الثق��ايف 

م��ن اأجل التنمي��ة امل�ستدامة، وقد 

ات�سح من خ��الل جل�سات املوؤمتر 

ان�سج��ام ه��ذه اجلل�س��ات واأوراق 

العمل م��ع التو�سي��ات التى دعت 

اإليه��ا تل��ك املوؤمت��رات العاملي��ة، 

واأ�ستطي��ع الق��ول حقيق��ة اأن ه��ذا 

املوؤمت��ر �سيمث��ل انطالق��ة للعديد 

م��ن امل�ساري��ع ، اأبرزه��ا املناداة 

بتواأم��ة عربي��ة يف ه��ذا الإط��ار، 

والتو�س��ع اي�س��ًا يف الأدوار الت��ي 

املدار���ص  �سبك��ة  به��ا  ت�سطل��ع 

والت��ي  لليون�سك��و،  املنت�سب��ة 

توجه��ات  م��ع  متام��ا  تتما�س��ى 

اليون�سكو، والتو�سيات التي خرج 

بها املوؤمتر يف جمال دعم ق�سايا 

والبيولوج��ي،  الثق��ايف  التن��وع 

للقي��ام  ال�سب��اب  فئ��ة  ودع��م 

باأدوراهم املنوطة بهم على اأكمل 

وجه.

التقنية  بالكلية  طالبة   – اللواتيا  �سابرين 

العليا

ت�رشفت بامل�ساركة يف هذا املوؤمتر، واأحببت فكرة 

  ، و�سديقة  �سقيقة  اأخرى  دول  مع  الثقافات  تبادل 

حيث اأنه من خالل هذا التبادل ميكننا نحن ال�سباب 

معرفة الكثري عن اأفكارهم وح�ساراتهم ومعتقداتهم 

يف نواحي احلياة املختلفة، وبالتايل فاإن النفتاح 

على الآخر من �ساأنه اأن ي�ساهم يف ت�سحيح �سورة 

بني  التقارب  دعم  يف  وي�ساهم  الآخر،  عن  البع�ص 

الثقافات . 

التقنية  بالكلية  طالبة   – اخلرو�سية  موزة 

العليا

ق�سايا  اإىل  وتطرق   ، جداً  رائعًا  كان  املوؤمتر 

، وتهم املجتمع العماين  عديدة تهمنا كثرياً كطلبة 

عام،  ب�سكل  العربية  واملجتمعات  خا�ص،  ب�سكل 

م�ستقباًل  املوؤمترات  هذه  اأمثال  من  املزيد  ونتمنى 

بهذا احلجم الدويل، لتطرح ق�سايا وموا�سيع اأخرى 

متجددة.

التقنية  بالكلية  طالبة   – العوفية  عزة  

العليا

املوؤمتر  هذا  ح�سور  ولزمالئي  يل  �رشٌف  كان 

ال�سباب ممن هم يف  بحكم قلة امل�ساركني من فئة 

فر�سة حقيقية  لنا  مّثل  قد  واملوؤمتر  اأعمارنا،  مثل 

تعرفها  نكن  مل  جميلة  جداً  موا�سيع  على  للتعرف 

قبل  من  عنها  نعرف  كنا  لو  نتمنى  وكنا  قبل،  من 

على  لليون�سكو  املنت�سبة  كاملدار�ص  املدر�سة،  اأيام 

�سبيل املثال.

مرمي املعمرية – طالبة بالكلية التقنية العليا

باأبرز  اللتقاء  يل  اأتاحت  وفر�سة  يل  جدا  كبرية  نوعية  نقلة  اأعتربها  باملوؤمتر  م�ساركتي 

ال�سخ�سيات والأ�ساتذة يف كافة املجالت واأ�ساف يل التعرف على ق�سايا  توا�سل الثقافات 

والتعرف على جتارب مميزة يف هذا املجال. ولقد التقيت بخرباء كثريين من خمتلف دول العامل 

يف جمال التنوع الثقايف والتنوع البيولوجي، ولهم باع طويل يف جمال عملهم ، واأتوقع باأن 

يفيدين ذلك يف جمال التخ�س�ص خا�سة ما يتعلق بالتنوع البيولوجي والبيئة وانني ملن دواعي 

�رشوري باأن ت�ست�سيف ال�سلطنة مثل هذه املوؤمترات وباأن ي�سارك ال�سباب فيها ب�سكل خا�ص ، 

واأ�سكر جميع منظمي هذا املوؤمتر الرائع.
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الف�ساء املفتوح

اإعداد / �سيف بن حمد البو�سعيدي .

اليوم الدويل لّلغة االأم 2011 

 االهتمام بالتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات

حتتفل اليون�سكو من كل عام يف 21 فرباير باليوم الدويل للغة الأم ، وقد اختري �سعارا هذه ال�سنة 2011 

للي��وم الدويل للغة الأم بعنوان » تكنولوجي��ا املعلومات والت�سال » وذلك بهدف العمل على �سون وتعزيز 

اللغ��ات والتنوع اللغ��وي ، حيث يربز الإمكانيات العديدة التي ميك��ن ا�ستغاللها يف التكنولوجيات اجلديدة 

به��دف �سون اللغات الأم وتوثيقه��ا وترويج ا�ستعمالها،والذي اأّكدت عليه املدي��رة العامة لليون�سكو اإيرينا 

بوكوف��ا يف ر�سالته��ا به��ذه املنا�سب��ة »كل لغة ُتعد م�س��دراً فريداً للمع��اين الالزمة لفهم الواق��ع والتعبري، 

والي��وم ال��دويل لّلغ��ة الأم هو فر�سة لالع��رتاف باأهمية هذه اللغ��ات ولتعبئة الدعم لتع��دد اللغات والتنوع 

اللغوي«،واأ�ساف��ت املدي��رة العامة: »ويجب علينا ت�سخري قوة التق��دم حلماية روؤى العامل املتنوعة ولتعزيز 

جميع م�سادر املعارف واأ�سكال التعبري«. 

ويف هذا الإطار قامت اليون�سكو بعقد اجتماع حتت عنوان التنوع اللغوي والتكنولوجيات اجلديدة، حيث 

ق��ام ع��دد من الأخ�سائيني يف عل��م اللغاتوخرباء وممثلون ع��ن اليون�سكو واملنظمة الدولي��ة للفرنكوفونية 

والحت��اد الالتين��ي بتقدمي الأطل���ص الإلكرتوين للغات املهددة بال��زوال من العامل، وكذل��ك النتائج الأولية 

مل���رشوع ت�سطلع بتنفي��ذه اليون�سكو يرمي اإىل حتليل النزعات اللغوية منذ خم�سينيات القرن املن�رشم،كما 

�سه��د الجتم��اع اأي�سا مناق�سات حول التعليم الثنائي اللغة و�سب��ل ا�ستخدام التكنولوجيات اجلديدة يف هذا 

التعليم.   

التقرير العاملي لعام 2011 لر�سد التعليم للجميع

االأزمة اخلفية :النزاعات امل�سلحةوالتعليم 

يتن��اول التقرير العاملي لر�س��د التعليم لهذا العام 

2011 وال��ذي �سوف يت��م اإطالقه ر�سمي��ا يف مار�ص 

القادم يف مقر الأمم املتحدة بنيويوركاإىل مدى تاأثر 

اأه��داف التعليم للجميع يف حال��ة النزاعات امل�سلحة 

، وكذل��كاإىل حماي��ة احل��ق يف التعلي��م يف اأو�س��اع 

الن��زاع، وتعزيز اخلدمات التعليمية املتاحة لالأطفال 

وال�سب��اب والكبار املتاأثرين بالنزاعات، واإعادة بناء 

النظ��م التعليمي��ة يف البلدان اخلارجة م��ن النزاعات. 

وي�ستطلع التقرير اأي�سًا دور ال�سيا�سات التعليمية غري 

املالئم��ة يف اإيج��اد الظ��روف املوؤدي��ة اإىل النزاعات 

العنيف��ة، وي�ستند التقري��ر كذلك  اإىل جتارب جمموعة 

من البلدان لتو�سيح امل�ساكل القائمة واإيجاد احللول 

الكفيل��ة بامل�ساعدة عل��ى جعل التعليم ق��وة من اأجل 

ال�سالم والتالحم الجتماعي والكرامة الإن�سانية.



تواصل العدد الرابع عشر69

اجتمع ممثلون عن 37 دولة يف لندن للتوقيع على امليثاق التاأ�سي�سي لليون�سكو الذي دخل حيز التنفيذ 16نوفمرب 1945

بتاريخ 4 نوفمرب/ت�رشين الثاين 1946 بعد اأن �سادقت عليه 20 دولة موقعة.

1948
اأو�ست اليون�سكو دولها الأع�ساء بتعميم التعليم البتدائي وجعله اإلزاميًا

ان�سحبت جمهورية جنوب افر يقيا من ع�سوية اليون�سكو متذمرة من اأن بع�ص من�سورات املنظمة كانت 1956

»تتدخل« يف �سوؤون تتعلق »مب�سكالت العن�رشية« لديها. وقد عادت جنوب اأفريقيا برئا�سة نيل�سون 

مانديال اإىل ع�سوية املنظمة يف عام 1994.

افتتح املقر الدائم لليون�سكو يف باري�ص الذي �سممه كل من مار�سيل بروير )الوليات املتحدة( وبيري 1958

لويجي نرييف )اإيطاليا( وبرنار زيهرفو�ص )فرن�سا(.

نظمت اليون�سكو املوؤمتر الدويل احلكومي الأول الرامي اإىل التوفيق بني البيئة والتنمية، وهو ما ي�سمى 1968

اليوم »التنمية امل�ستدامة«. وقد اأ�سفر ذلك عن ا�ستحداث برنامج »الإن�سان واملحيط احليوي« )ماب( 

لليون�سكو.

1972
اعتمدت اتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي. واأن�سئت جلنة الرتاث العاملي يف عام 1976 

وبدئ باإدراج املواقع الأوىل على قائمة الرتاث العاملي يف عام 1978.

1975
اأن�سئت جامعة الأمم املتحدة يف طوكيو حتت رعاية الأمم املتحدة واليون�سكو.

ان�سحبت الوليات املتحدة من ع�سوية اليون�سكو لأ�سباب عدة منها خالف ب�ساأن اإدارة املنظمة، ثم 1984

ان�سحبت اململكة املتحدة و�سنغافورة من ع�سوية املنظمة يف عام 1985. وانخف�ست ميزانية املنظمة 

انخفا�سًا كبرياً.

1990
ا�ستهل املوؤمتر العاملي للتعليم للجميع يف جومتيني )تايالند( حركة عاملية من اأجل توفري التعليم 

الأ�سا�سي لكافة الأطفال وال�سباب والبالغني. وبعد هذا املوؤمتر بع�رش �سنوات التزمت الدول يف املنتدى 

العاملي للرتبية يف داكار )ال�سنغال( بتعميم التعليم الأ�سا�سي بحلول عام 2015.

اأن�سئ برنامج ذاكرة العامل من اأجل حماية الكنوز التي ل مثيل لها واملوجودة يف املكتبات وجمموعات 1992

دور املحفوظات. واأ�سبح هذا الربنامج ي�سم اليوم حمفوظات من املواد ال�سمعية وال�سينمائية 

والتلفزيونية اأي�سًا.

1997
عودة اململكة املتحدة اإىل ع�سوية اليون�سكو.

اعتمدت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الإعالن العاملي ب�ساأن املجني الب�رشي وحقوق الإن�سان الذي 1998

اأعدته اليون�سكو وتبنته يف عام 1997.

با�رش املدير العام، ال�سيد كوي�سريو مات�سورا باإ�سالحات كبرية من اأجل اإعادة هيكلة املنظمة وتطبيق 1999

الالمركزية على موظفيها واأن�سطتها.

اعتمد املوؤمتر العام اإعالن اليون�سكو العاملي ب�ساأن التنوع الثقايف.2001

2007
مونتينيغرو )اجلبل الأ�سود( اأ�سبحت الدولة الع�سو 192 يف املنظمة.

و جمهورية �سنغافورة اأ�سبحت الدولة الع�سو 193 يف املنظمة.

2008
 اإعادة و�سع م�سلة اأك�سوم، التي يبلغ عمرها 1700 �سنة، والتي �ُسحنت من قبل قوات مو�سوليني عام 

1937 اإىل روما، يف موقعها الأ�سلي يف �سمال اإثيوبيا.

انتخب  املوؤمتر العام اإيرينا بوكوفا )بلغاريا( لتكون املديرة العامة العا�رشة لليون�سكو وهي اأول امراأة 2009

ت�سغل هذا املن�سب. 

2010
اإطالق ال�سنة الدوليةللتقارب بني الثقافات وال�سنة الدولية للتنوع البيولوجي .

اإطالق ال�سنة الدولية للكيمياء .2011

حمطات تاريخية يف اليون�سكو

www.unesco.org: امل�سدر
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ونتوا�سل

حممد بن �سليم اليعقوبي

نائب اأمني اللجنة 

الوطنية العمانية للرتبية 

والثقافة والعلوم

يزخــر ه��ذا العدد م��ن توا�س��ل بالعدي��د م��ن املو�سوعات 
املرتبط��ة مب�سارك��ة ال�سلطن��ة للمجتمع ال��دويل يف  احتفالها 

بال�سنة الدولية للتق��ارب بني الثقافات وال�سنة الدولية للتنوع 

البيولوج��ي وال�سن��ة الدولي��ة لل�سباب وذلك م��ن خالل املوؤمتر 

الذي عقدته ال�سلطنة ح��ول الرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة 

لدع��م التن��وع الثقايف والبيولوجي خ��الل الفرتة من 26-24 

يناير من هذا العام.

وتتطلع اللجنة الوطنية العماني��ة للرتبية والثقافة والعلوم 

ا�ستمراره��ا لهذا العط��اء بالحتفال بال�سن��ة الدولية للكيمياء 

وال��ذي يحتفي ب��ه املجتمع الدويل يف ع��ام  2011 بالتعاون 

م��ع اجلهات ذات العالقة من خالل تنفيذ جمموعة من الربامج 

والأن�سط��ة م��ن اأجل حتقيق اأه��داف هذه ال�سن��ة  ول يغيب عن 

اهتم��ام اللجن��ة م�سارك��ة ال�سب��اب الدائم��ة يف الربام��ج التي 

تنفذه��ا اللجنة وذلك نظراً للدور الذي تقوم به هذه الفئة لدعم 

التنمية امل�ستدامة بالبالد.

ومبنا�سب��ة مرور ع�رشين عاما عل��ى اإعداد التقرير الأول عن 

التنمي��ة الب�رشية اأ�سدر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي تقريره 

لع��ام 2010 حتت عنوان ال��رثوة احلقيقة لالأمم » م�سارات اإىل 

التنمية الب�رشية ».

ولق��د احتل��ت ال�سلطن��ة املرتب��ة الأوىل من ب��ني 135 دولة 

�سمله��ا التقري��ر حيث كان��ت الأ�رشع منوا عل��ى م�ستوى العامل 

عل��ى مدى العقود الأربعة الأخرية يف مقيا�ص التنمية الب�رشية 

وال��ذي ارتب��ط بالتقدم والإجن��از يف جمايل التعلي��م وال�سحة 

وهما جمالن غري مرتبطني بالدخل.

وه��ذا دليل على اهتمام ال�سلطنة بهذين القطاعني واأيالهما 

الدعم ال��الزم من املخ�س�سات املالية �سم��ن املوازنة العامة 

للدولة اإدراكا منها باأن الإن�سان هو الرثوة احلقيقة.

وبن��اء على ه��ذا ال�سب��ق العاملي والتق��دم املح��رز �ساركت 

ال�سلطن��ة يف اأعم��ال الجتم��اع احل��ادي ع���رش لفري��ق العم��ل 

املعني بالتعلي��م للجميع والذي عقد بباري�ص خالل الفرتة من 

2-3 فرباي��ر 2011 بدعوة من منظم��ة اليون�سكو ل�ستعرا�ص 

جتربته��ا وجناحها يف اإحراز هذا التق��دم ولالإعداد والتح�سري 

لالجتماع الدويل عايل امل�ستوى للتعليم للجميع والذي دعيت 

م��ن اأجل��ه 40 بلداُ على امل�ست��وى العاملي من بينه��ا ال�سلطنة 

وال��ذي عقد يف جومتن��ني ..مبنا�سبة مرور ع�رشي��ن عامًا على 

انعق��اد موؤمت��ر جومتن��ني التاريخ��ي يف ع��ام 1990م ب�ساأن  

التعليم للجميع.


