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كلمة اللجنة

بقلم

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

رئي�سة اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة 
والعلوم

االجتماع العاملي للتعليم للجميع
ا�ست�ساف��ت ال�سلطن��ة خ��الل الفرتة م��ن 12-14 ماي��و 2014م؛ الجتم��اع العاملي 
للتعليم للجميع، وكلمتنا لهذا العدد �سوف نخ�س�سها عن هذا احلدث العاملي الهام الذي 
احت�سنت��ه ال�سلطن��ة بح�س��ور القادة الرتبويني م��ن خمتلف قارات الع��امل؛ وذلك بهدف 
تقيي��م التق��دم املحرز يف حتقيق الأه��داف ال�ستة ملب��ادرة التعليم للجمي��ع بحلول عام 
2015م، ومناق�س��ة جدول اأعمال التعلي��م يف مرحلة ما بعد عام 2015؛ متهيدا لإقراره 
يف املنتدى العاملي للرتبية الذي �سيعقد يف كوريا اجلنوبية خالل العام 2015م، ف�سال 
عن تبادل الآراء واملقرتحات لالتفاق على اإ�سرتاتيجية تهدف اإلى اإدراج التعليم يف اإطار 

خطة التنمية العاملية ملا بعد عام 2015م.
اإن م��ن اأكرث التحديات التي تواجه دول العامل حاليا هو ما اأ�سار اإليه التقرير العاملي 
لر�س��د التعلي��م للجمي��ع 2014/2013م، يف اأن هناك ما يق��ارب )57( مليون طفل يف 
�سن املدر�سة، غري ملتحقني باملدار�ص يف عام 2011م، و)774( مليون اأمي من الكبار، 
اإ�ساف��ة اإلى اأن حوايل 250 مليون طفل ل يجيدون املهارات الأ�سا�سية وهم على مقاعد 
الدرا�س��ة، وما ت��زال اأوجه التفاوت ب��ني اجلن�سني ح�سب التقرير موج��ودة يف العديد من 

البلدان.

ه��ذه التحدي��ات وغريها متثل هاج�سا كبريا لدى احلكوم��ات واملوؤ�س�سات الرتبوية، 
وخا�س��ة يف ظ��ل اجله��ود الت��ي تقوم بها ال��دول يف الهتم��ام بالتعلي��م ليتواكب مع 
امل�ستجدات العاملية، ويت�ساير مع متطلبات �سوق العمل العاملي، كما اأن هناك جهودا 
كبرية تبذلها منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو( من اأجل تعميم 
اإمتام التعليم البتدائي، ودعم الدول الأع�ساء يف اإعداد الربامج وامل�ساريع التي تهدف 

اإلى حتقيق اأهداف التعليم للجميع. 
اإل اأن املكا�سب الكبرية التي حتققت منذ العام 2000م يف جمال التعليم يف العامل، 
يج��ب اأن ل تن�سينا التحديات التي تواجهنا يف جمال اجلودة، والتي حتتم علينا اإعداد 
اأجيال وتهيئتهم بحيث يكونوا قادرين على مواكبة التطور املعريف الكبري وا�ست�رشاف 
امل�ستقب��ل م��ن خالل الربامج التعليمية املقدمة لهم الت��ي ت�سهم يف دفع عجلة التنمية 
امل�ستدام��ة لالأم��ام، لذا فاإنه من املنا�سب اأن يت��م و�سع اإطار عاملي لفرتة ما بعد عام 
2015م، يت��م م��ن خالله و�سع موؤ���رشات لر�سد التقدم املح��رز يف حتقيق هذا الإطار 

العاملي.
ويف اإط��ار الأهداف ال�ستة للتعليم للجميع التي حدده��ا موؤمتر داكار عام 2000م، 
ف��اإن املوؤ���رشات الإح�سائي��ة اخلا�سة ب�سلطنة عم��ان اأظهرت حتقيقه��ا ملجموعة من 
النتائ��ج م��ن اأهمها حتقيق ال�سلطنة م��ا يقارب)98،6%( من ن�س��ب اللتحاق يف العام 
الدرا�سي 2013/2012م، وحققت الهدف املتعلق بامل�ساواة بني اجلن�سني يف التعليم 
املدر�س��ي قب��ل ع�رشين عاما م��ن الفرتة املح��ددة، اأما اله��دف اخلا���ص بالتو�سع يف 
برامج الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة وحت�سينها فقد متكنت ال�سلطنة من 
جتاوز الن�سبة امل�ستهدفة قبل خم�ص �سنوات من الزمن املحدد، وانخف�ست ن�سبة الأمية 
للفئ��ة العمرية من 15 �سنة فاأكرث اإل��ى )12،2%( وفق التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 

واملن�ساآت لعام 2010م؛ ويعترب ذلك اإجنازا جيدا ملوؤ�رشات التنمية امل�ستدامة. 
 

وق��د ب��رزت ق�سي��ة تاأمني الأع��داد الكافية من املعلم��ني املوؤهلني كاأح��د الأهداف 
العاملية املقرتحة ملرحلة ما بعد عام 2015م، ومل تغفل ال�سلطنة هذا اجلانب واأدركت 
اأهميت��ه يف وق��ت مبكر، فعملت على تعيني اأعداد كافي��ة من املعلمني املوؤهلني �سنويا 
حتى باتت ن�سبة التالميذ اإلى املعلمني متثل ع�رشة تالميذ لكل معلم يف العام 2012م 
مقارنة بواحد وع�رشين تلميذا لكل معلم يف عام 2000م، وي�ساحب ذلك خطة لالإمناء 
املهن��ي للمعلم��ني تاأهيال وتدريبا، حيث �سهدت عملية التاأهي��ل والتدريب نقلة نوعية 
باإن�س��اء املركز التخ�س�سي للتدريب املهني للمعلمني، الذي اأن�سئ مبباركة �سامية من 
ل��دن ح�رشة �ساح��ب اجلاللة ال�سلطان املعظ��م – حفظه اهلل ورع��اه – ليكون مرجعا 

متخ�س�سا للتدريب امل�ستمر للمعلمني، وحتقيق معايري اجلودة املهنية الع�رشية. 
لق��د اأك��د بي��ان م�سقط على دع��م الغاية العام��ة املتمثلة يف »�سم��ان التعليم اجليد 
املن�س��ف وال�سامل والتعّلم مدى احلي��اة للجميع بحلول عام 2030م« ، وحتقيقها من 
خ��الل الأهداف العاملي��ة ال�سبعة، وذلك ميثل خطوة متقدم��ة يف اإطار العمل اجلماعي 

ملواجهة التحديات املرتبطة بامل�ستجدات العاملية والتي تواجه قطاع التعليم.
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اأخبار اللجنة

�ساركت ال�سلطنة يف اأعمال الدورة العادية 
الثاني��ة والع�رشي��ن للموؤمتر الع��ام للمنظمة 
العربية للرتبي��ة والثقافة والعلوم )الألك�سو( 
وال��ذي اأقيم خالل الف��رتة من 29-30 مايو 

2014 باجلمهورية التون�سية.
وق��د تراأ�ص وفد ال�سلطن��ة معايل الدكتورة 
مديح��ة بنت اأحمد ال�سيباني��ة وزيرة الرتبية 
والتعلي��م رئي�س��ة اللجن��ة. واألق��ت معاليه��ا 
كلمة ال�سلطنة قال��ت فيها: اإن اجلميع يتطلع 
خالل املرحلة القادمة اإلى اأن تقوم املنظمة 
باإيجاد موؤ�رشات دقيقة لقيا�ص اأداء الأنظمة 
التعليمي��ة، ورف��ع امل�ستوي��ات التح�سيلي��ة 
للط��الب يف الوط��ن العرب��ي؛ لتمكينه��م من 

مناف�س��ة اأقرانه��م يف دول الع��امل، وحتقي��ق 
مراكز متقدمة يف الدرا�سات الدولية، اإ�سافة 
اإل��ى متكني املعلم��ني والقي��ادات املدر�سية، 
وتعزي��ز مكانة مهنة التدري���ص. واأ�سارت يف 
كلمتها: اإلى اأن و�سع ُخطة العمل امل�ستقبلي 
للمنظم��ة العربية للرتبي��ة والثقافة والعلوم 
لالأع��وام م��ن 2017 وحت��ى 2022 يحظى 
بق��دٍر عاٍل م��ن الأهمي��ة ك��ون املنظمة هي 
بي��ت اخلربة العرب��ي للدول الأع�س��اء، الذي 
يعمل على تن�سي��ق اأعمالها وتبادل خرباتها 
وجتاربه��ا، وي�ستجي��ب لحتياجاته��ا م��ن 
حي��ث الدع��م وامل�ساندة، لتج��اوز املعوقات 

التي قد تعرت�سها.

ا�ستقبل��ت مع��ايل الدكت��ورة مديحة 
بن��ت اأحم��د ال�سيباني��ة وزي��رة الرتبية 
الوطني��ة  اللجن��ة  رئي�س��ة  والتعلي��م 
العماني��ة للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم 
مبكتبه��ا يف ديوان عام الوزارة معايل 
الدكتور عبدالعزيز التويجري مدير عام 
املنظم��ة الإ�سالمي��ة للرتبي��ة والعلوم 

والثقافة )الأي�سي�سكو(.
مت خ��الل املقابل��ة ا�ستعرا�ص اأوجه 
تعزيزه��ا  و�سب��ل  امل�س��رتك  التع��اون 
ب��ني وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ومنظمة 
الرتبي��ة  جم��الت  يف  الأي�سي�سك��و 
مع��ايل  و���رشح  والعل��وم،  والثقاف��ة 

الدكت��ور عبدالعزي��ز التويج��ري برامج 
واأن�سط��ة املنظم��ة، بينم��ا ا�ستعر�س��ت 
معايل الدكتورة وزيرة الرتبية والتعليم 
رئي�سة اللجنة جمالت التطور يف قطاع 
الرتبي��ة والتعلي��م يف ال�سلطن��ة والدور 
الذي تقوم به اللجنة الوطنية العمانية 
للرتبي��ة والثقافة والعل��وم فيما يتعلق 
بالتع��اون م��ع املنظم��ات والهيئ��ات 
ذات ال�سل��ة بتطوير املجالت املتعلقة 
بالرتبي��ة والعل��وم والثقاف��ة.  وح�رش 
املقابل��ة حمم��د ب��ن �سلي��م اليعقوب��ي 
اأمني اللجن��ة الوطنية العمانية للرتبية 

والثقافة والعلوم.

اختتمت مب�سقط يف �سهر مايو 2014م، اأعمال الجتماع العاملي للتعليم للجميع الذي 
نظمت��ه �سلطنة عمان ممثلة بوزارة الرتبية والتعلي�م بالتعاون مع اليون�سك�و، مب�ساركة 
معايل ماتاتا بونيو مابون رئي�ص وزراء جمهورية الكونغو الدميقراطية، ومعايل اإيرينا 
بوكوف��ا املديرة العام��ة لليون�سكو، وما يق��ارب )300( من القي��ادات الرتبوية ميثلون 
)50( وف��دا برئا�سة وزراء الرتبية اأو نوابهم من خم�ص جمموعات اإقليمية، وممثلني عن 
الوكالت الراعية حلركة التعليم للجميع، ومنظمات املجتمع املدين، والقطاع اخلا�ص.

ت�سم��ن الجتماع العاملي للتعلي��م للجميع اجتماعا لل��وزراء اأو نوابهم، واآخر لكبار 
امل�سوؤول��ني، واجلل�سات املوازية الت��ي نظمتها اجلهات امل�ساركة من حكومات و�رشكاء 

حول ثالثة مو�سوعات رئي�سية مقرتحة.   )التفا�سيل يف �سفحة رقم 10(

ال�شلطنة ت�شارك يف اأعمال الدورة 
العادية الثانية والع�شرين للموؤمتر العام 

للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتون�س

معايل رئي�شة اللجنة تبحث 
جماالت التعاون مع االأي�شي�شكو

ال�شلطنة واليون�شكو تنظمان 
االجتماع العاملي للتعليم للجميع 
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انتخب��ت ال�سلطن��ة ملن�س��ب نائ��ب الرئي���ص التنفي��ذي لربنام��ج 
املعلوم��ات للجميع )اإيف��اب(، وذلك خالل انعق��اد الجتماع الثامن 
للمجل���ص احلكوم��ي للربنامج بالعا�سم��ة الفرن�سي��ة باري�ص، وجاء 
انتخ��اب ال�سلطنة لهذا املن�سب نتيجة لدوره��ا الفعال خالل الدورة 

ال�سابقة لل�سنتني )2013-2012 (.
اجلدي��ر بالذك��ر ب��اأن ال�سلطن��ة مت انتخابها يف ع�سوي��ة املجل�ص 
احلكوم��ي لالإيفاب خالل اأعم��ال الدورة 36 للموؤمت��ر العام ملنظمة 

اليون�سكو، وت�ستمر لأربع �سنوات )2015-2012(.

قام��ت �سع��ادة الدكت��ورة اآن باولين��ي مدي��رة مكت��ب اليون�سكو 
الإقليم��ي بالدوح��ة يف اإبري��ل املا�س��ي بزي��ارة اإلى مق��ر الأمانة 
العامة للجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم، وذلك يف 
اإط��ار برنامج زيارتها اإلى ال�سلطنة ال��ذي �سمل عدد من املوؤ�س�سات 

ذات العالقة باهتمامات اليون�سكو.
وق��د كان يف ا�ستقب��ال ال�سيف��ة ل��دى و�سولها اإلى مق��ر الأمانة 
العامة حممد بن �سليم اليعقوبي اأمني اللجنة، حيث مت عقد اجتماع 
م�س��رتك ج��رى خالل��ه تبادل وجه��ات النظ��ر وبحث تعزي��ز جهود 
التع��اون بني اللجنة الوطنية ومكت��ب اليون�سكو الإقليمي بالدوحة، 
وق��د اأ�س��ادت ال�سيف��ة الزائ��رة بجهود اللجن��ة مبا يدع��م توجهات 

اليون�سكو يف خمتلف املجالت التي تقع �سمن اخت�سا�ساتها.   

ال�شلطنة نائب الرئي�س التنفيذي 
لربنامج املعلومات للجميع ) اإيفاب (

مديرة مكتب اليون�شكو االإقليمي بالدوحة 
تزور مقر االأمانة العامة للجنة الوطنية

حمطة
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حمطة

االجتماع العاملي للتعليم للجميع
)�شلطنة عمان، م�شقط 2014(

بنجــاح باهر وتو�س���يات مهمة اختتمت اأعمال االجتماع العامل���ي للتعليم للجميع الذي 
ا�ست�س���افته ال�سلطنة ممثلة بوزارة الرتبية والتعلي�م بالتعاون مع اليون�سك�و خالل الفرتة من 
12-14 مايو 2014م، مب�س���اركة معايل ماتاتا بونيو ماب���ون رئي�س وزراء جمهورية الكونغو 
الدميقراطية، ومعايل ايرينا بوكوفا املديرة العامة لليون�س���كو، وما يقارب )300( من القيادات 
الرتبوي���ة ميثلون )50( وفدا برئا�س���ة وزراء الرتبية اأو نوابهم م���ن خم�س جمموعات اإقليمية 
ميثل���ون دول اأوروبا الغربية و�س���مال اأمريكا، ودول اأوروبا ال�رشقي���ة، ودول اأمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي، ودول اآ�س���يا واملحيط الهادئ، وال���دول االأفريقية، والدول العربية، وممثلني 
ع���ن الوكاالت الراعية حلركة التعليم للجميع، وال�رشاكة العاملية من اأجل التعليم، والوكاالت 
الثنائي���ة واملتعددة االأطراف، ومنظمات االأمم املتحدة واملنظم���ات االإقليمية، وهيئات املهن 
التعليمي���ة، ومنظم���ات املجتمع املدين، واملب���ادرات الطليعية يف جم���ال التعليم للجميع، 

والقطاع اخلا�س، ومعاهد وموؤ�س�سات البحث.

�سلطنة عمان..
 منرب عاملي للحوار والتعاون

اإن ا�ست�ساف��ة �سلطن��ة عم��ان له��ذا احلدث 
العامل��ي الهام يعد مبثابة �سه��ادة دولية ملا 
و�سل��ت اإلي��ه النه�سة التعليمي��ة يف ال�سلطنة 
م��ن تط��ور كب��ري بف�س��ل الهتم��ام الكب��ري 
ال��ذي توليه حكوم��ة ال�سلطنة بقي��ادة جاللة 
ال�سلط��ان قابو�ص بن �سعي��د املعظم - حفظه 
اهلل ورع��اه - له��ذا القط��اع، ويف ظ��ل جهود 
التطوير امل�ستمرة للمناهج ولأ�ساليب التعليم، 
ولق��درات ومه��ارات املعلم��ني، وال�ستف��ادة 
م��ن التق��دم التكنولوج��ي املتوا�س��ل، ال��ذي 
دخ��ل قاع��ات الدرا�س��ة عل��ى نط��اق وا�س��ع،  
كم��ا اأن ال�سلطن��ة با�ست�سافته��ا له��ذا اجلمع 
م��ن امل�سوؤول��ني الرتبويني رفيع��ي امل�ستوى 
م��ن خمتل��ف بق��اع الع��امل ملناق�س��ة ق�سايا 
التعلي��م الآني��ة وامل�ستقبلي��ة تك��ون مبثاب��ة 
من��رب عامل��ي للح��وار والتن�سي��ق والتع��اون 
لر�س��م مالمح م�ستقبل التعلي��م فيما بعد عام 
2015م، وال��ذي ي�سغ��ل ب��ال الرتبوي��ني يف 
الوق��ت احلايل، ويحمل ذلك كله معنى ودللة 
الإ�سهام العماين الرفيع يف كل ما يحقق تقدم 
و�سعادة الب�رشية. كما اأنه وبتواجد هذا اجلمع 
على خمتلف م�ستوياتهم الوظيفية تعد فر�سة 
�سانحة لهم لالطالع عن قرب على الجنازات 
التنموي��ة التي ت�سهدها ال�سلطنة والتي �سملت 

كافة القطاعات.
وتكم��ن اأهمية الجتم��اع يف كونه الأخري 
الذي ي�س��م ال�رشكاء كاف��ة يف حركة التعليم 
للجميع قب��ل انعقاد املنتدى العاملي للرتبية 
يف كوري��ا اجلنوبي��ة ع��ام 2015م، من اأجل 
بل��ورة الأفكار وال��روؤى حول اأه��داف التعليم 
يف مرحل��ة م��ا بع��د ع��ام 2015 واأولويات��ه 
وغايات��ه، وكذل��ك تب��ادل الآراء واملقرتحات 
لالتفاق على ا�سرتاتيجي��ة تهدف اإلى �سمان 
اإدراج التعلي��م يف �سمي��م خط��ة التنمي��ة ملا  

بع��د ع��ام 2015؛ وتعزي��ز قاع��دة املعارف 
ب�س��اأن التعلي��م للجميع، والتن�سي��ق والتعاون 
م��ن اأجل حتقيق الأه��داف الإمنائية املت�سلة 
بالتعلي��م وذل��ك من خ��الل مناق�س��ة وحتليل 
التق��دم املح��رز يف حتقي��ق اأه��داف التعلي��م 
للجمي��ع ال�ست��ة ا�ستنادا اإل��ى التقرير العاملي 
لر�سد التعليم للجميع للفرتة 2014-2013، 
والتقاري��ر الإقليمي��ة وغريه��ا م��ن الوثائق، 
والوق��وف عل��ى التحدي��ات التي حت��ول دون 

اإحراز التقدم يف هذا املجال.
حفل االفتتاح

رعى حفل افتتاح الجتماع �ساحب ال�سمو 
ال�سي��د اأ�سع��د ب��ن ط��ارق اآل �سعي��د، وذلك يف 
قاعة ُعمان بفندق ق���رش الب�ستان، وبح�سور 
�ساحب املعايل ماب��ون ماتاتا بونيو رئي�ص 
الدميقراطي��ة،  الكونغ��و  جمهوري��ة  وزراء 
ومعايل اإيرينا بوكوفا املديرة العامة ملنظمة 
اليون�سك��و، ومع��ايل ال�سي��د خال��د ب��ن هالل 
البو�سعيللدي وزيللر ديللوان البللاط ال�سلطاين 
رئي�ص جمل�ص التعليم، ومعايل الدكتور يحيى 
بن حمف��وظ املن��ذري رئي�ص جمل���ص الدولة، 
وعدد من اأ�سحاب املع��ايل الوزراء، و�سعادة 
رئي���ص جمل�ص ال�س��ورى، وعدد م��ن اأ�سحاب 
ال�سع��ادة ال��وكالء، واأع�س��اء جلن��ة الرتبي��ة 
والتعليم مبجل�سي الدول��ة وال�سورى، وروؤ�ساء 
امل�سارك��ة،  لل��دول  الدبلوما�سي��ة  البعث��ات 
ومدي��ري مكات��ب اليون�سك��و الإقليمية، وعدد 
م��ن مدي��ري عم��وم اجله��ات احلكومي��ة ذات 
العالق��ة، و مديري عموم املديري��ات بديوان 
ع��ام وزارة الرتبي��ة والتعلي��م واملحافظ��ات 

التعليمية.
وت�سم��ن برنام��ج حف��ل الفتت��اح كلم��ة 
ملعايل الدكتورة مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية 
وزي��رة الرتبية والتعليم رحبت فيها ب�سيوف 
ال�سلطن��ة، �ساك��رة له��م م�ساركته��م يف ه��ذا 
الجتم��اع العامل��ي ال��ذي ي�س��م نخب��ة م��ن 
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املعني��ني بقط��اع التعلي��م م��ن خمتل��ف دول 
الع��امل؛ لتوحيد الروؤى، وبلورة الأفكار من اأجل 
حتقيق الأهداف التي ي�سبوا اإليها العامل اأجمع. 
كم��ا ا�ستم��ل برنام��ج احلف��ل على عر���ص فلم 
تناول و�سع التعليم حول العامل بالإ�سافة اإلى 
احلق��وق املكفولة ل��كل اإن�سان باأحقي��ة التعليم 
وما و�سل اإليه العامل يف عام 2014 يف جمال 
التعلي��م، وكذل��ك م�س��رية التعلي��م يف ال�سلطن��ة 
م��ن ع��ام 2000 اإل��ى 2014 مت�سمن��ا مرحلة 
الطفول��ة املبك��رة وجه��ود ال�سلطن��ة يف ن���رش 
التعليم قبل املدر�س��ي ونوعية التعليم وانت�سار 
ومع��دلت  احلديث��ة  ي��زات  والتج��ه  املدار���ص 
اللتح��اق بالتعليم الأ�سا�س��ي والنقلة النوعية، 
وحم��و الأمية وجهود ال�سلطن��ة والتعليم العايل 
الفل��م  والتقن��ي، وت�سم��ن  املهن��ي  والتدري��ب 
عر�ص لأحدث الإح�سائيات حول تطور التعليم 
مبا يف ذلك اأعداد الطالب واملعلمني واملدار�ص 

والإداريني من عام 2000 اإلى 2014.
كم��ا افتت��ح �ساح��ب ال�سمو راع��ي املنا�سبة 

املعر���ص امل�ساح��ب لالجتم��اع وال��ذي �س��م 
العدي��د م��ن الإ�س��دارات واملن�س��ورات اخلا�سة 
بالتعليم؛ منها من�سورات اليون�سكو واإ�سداراتها 
املتعلقة بالتعليم للجميع، اإ�سافة اإلى اإ�سدارات 
املعاه��د واملكات��ب الإقليمي��ة لليون�سك��و، كما 
بال�سلطن��ة،  خا�س��ًا  ركن��ًا  املعر���ص  ت�سم��ن 
ا�ستم��ل عل��ى العديد م��ن الإ�س��دارات املتعلقة 
بالرتبي��ة والتعلي��م، بجان��ب الإ�س��دارات التي 
ُتع��ّرف بال�سلطن��ة �سياحي��ًا وثقافي��ًا وتنمويًا 
منه��ا اإ�سدارات وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة 
القوى العامل��ة، ووزارة التعليم العايل، ووزارة 
ال�سياح��ة،  ووزارة  الإع��الم،  ووزارة  ال�سح��ة، 
اإ�ساف��ة اإل��ى اإ�س��دارات مكتب مع��ايل م�ست�سار 
جالل��ة ال�سلط��ان لل�س��وؤون الثقافي��ة، واللجن��ة 

الوطنية لل�سباب، وهيئة ترويج ال�ستثمار.

هيكلية االجتماع
ت�سم��ن الجتم��اع العاملي للتعلي��م للجميع 
اجتماع��ا للوزراء/القادة �سم ال��وزراء، ونواب 

ال��وزراء، وروؤ�ساء اجله��ات الرئي�سي��ة الأخرى 
املعني��ة بالتعلي��م للجمي��ع، واجتماع��ا لكبار 
امل�سوؤول��ني، و»منت��دى« موؤل��ف م��ن جل�سات 
م��ن  امل�سارك��ة  اجله��ات  نظمته��ا  متوازي��ة 
حكوم��ات و���رشكاء ح��ول ثالث��ة مو�سوعات 

رئي�سية مقرتحة.
اليوم االأول

يف �سباح اليوم الأول مت عقد اجتماع لكبار 
امل�سوؤول��ني برئا�س��ة �سع��ادة �سعود ب��ن �سامل 
البلو�سي وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتخطيط 
الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية، وعقدت ثالث 
جل�س��ات نقا���ص تناولت عر���ص متهيدي حول 
اآخ��ر م�ستج��دات الق�ساي��ا املرتبط��ة بالتعليم 
ونبذة تعريفية حول برنامج الجتماع العاملي 
العامل��ي  الر�س��د  تقري��ر  وعر���ص  واأهداف��ه، 
للتعلي��م للجمي��ع 2014/2013م، والتقارير 
الإقليمي��ة، ومناق�سة جدول اأعم��ال التعليم ما 
بع��د ع��ام 2015م، وعر���ص الروؤي��ة اخلا�سة 
باللجن��ة التوجيهية للتعلي��م للجميع، بجانب 
عق��د منتدى يتناول مو�سوعات رئي�سية وهي: 
تعزيز الإن�س��اف والإدماج، والتدابري الناجعة 
يف هذا املجال، ومو�سوع حول جودة التعليم 
وامله��ارات  والتعل��م،  التعلي��م  وممار�س��ات 
احلياتي��ة ومه��ارات العم��ل، ومتك��ني ال�سباب 

والكبار.

اجلل�سة االأولى
ق��ام �سع��ادة كي��ان تان��غ م�ساع��د املديرة 
العام��ة ل�س��وؤون الرتبية باليون�سك��و باحلديث 
ح��ول اأهمية الجتماع العامل��ي واأبرز اأهدافه، 
حي��ث توج��ه م�ساعد املديرة العام��ة يف بداية 
حلكوم��ة  والتقدي��ر  ال�سك��ر  بخال���ص  حديث��ه 
والتح�س��ري،  الإع��داد  ح�س��ن  عل��ى  ال�سلطن��ة 
وك��رم ال�سيافة وقال: اإن ه��ذا الجتماع ياأتي 
به��دف مناق�س��ة وحتلي��ل التق��دم املح��رز يف 
اإط��ار متابع��ة تقري��ر الر�سد العامل��ي للتعليم 
للجمي��ع وحتقيق الأه��داف ال�ست��ة، بالإ�سافة 

اإلى الوق��وف على التحدي��ات التي حتول دون 
اإح��راز التق��دم يف حتقيق الأه��داف، والتعرف 
عل��ى ال�سعوب��ات التي تواجه ال��دول الأع�ساء 
مبنظم��ة اليون�سك��و والتباح��ث فيه��ا، بجانب 
مناق�س��ة ج��دول اأعمال التعلي��م يف مرحلة ما 
بعد ع��ام 2015م، وخمطط اإط��ار العمل الذي 
�سُيعتم��د يف املنت��دى العاملي للرتبية يف عام 
الجتم��اع  ب��اأن  وذك��ر  وعنا���رشه،  2015م 
ي�سم اجتماعات على م�ستوى الوزراء/القادة، 
وكب��ار امل�سوؤول��ني وجل�سات نقا���ص ومنتدى 
يت�سمن جل�سات موازية ينظمها ال�رشكاء، بعد 
ذل��ك �سيت��م الرتكيز عل��ى اإطار عم��ل الأهداف 
ال��ذي مت اإق��راره يف دكار 2000م، والذي دعا 
ال��دول الأع�ساء لرتجمة هذه الأهداف لأهداف 
وطني��ة، واأك��د يف خت��ام حديث��ه عل��ى اأهمية 
الرتكي��ز على اأن يك��ون التعليم هدفًا بحد ذاته 
�سمن اأه��داف التنمية، واحلر�ص على ا�ستمرار 

موا�سلة اجلهود لتحقيق اأهداف التعليم.

اجلل�سة الثانية
ت�سمنت اجلل�سة الثانية عر�ص تقرير الر�سد 
2014/2013م،  للجمي��ع  للتعلي��م  العامل��ي 
وال��ذي قدمت��ه بول��ني روز املدي��رة ال�سابق��ة 
لتقرير الر�سد العاملي، وانق�سم التقرير العاملي 
اإل��ى ثالث��ة اأج��زاء، عر���ص اجل��زء الأول من��ه 
حتديث��ًا للتقدم املحرز ح��ول حتقيق الأهداف 
ال�ست��ة اخلا�سة بالتعليم للجميع املتفق عليها 
دوليًا والت��ي ترمي اإلى تلبي��ة حاجات التعلم 
جلمي��ع الأطفال، وال�سباب والكبار بحلول عام 
2015م، حي��ث ت�سم��ن اله��دف الأول مرحلة 
الطفولة املبكرة، اأما الهدف الثاين فهو التعليم 
البتدائ��ي/ الأ�سا�سي وحتدثت بولني روز على 
اأن العمل يتم بحلول عام 2015 لتمكني جميع 
الأطف��ال م��ن احل�سول عل��ى تعلي��م ابتدائي/ 
اأ�سا�سي جيد وجماين واإلزامي، والهدف الثالث 
التعلم مدى احلياة حيث تطرقت فيه اإلى تلبية 
احتياج��ات التعلم م��دى احلياة ل��دى ال�سباب 

اأثناء التجوال يف املعر�ص
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والكب��ار، واله��دف الرابع حم��و اأمي��ة الكبار 
واأ�سارت فيه اإلى زي��ادة م�ستويات حمو اأمية 
الكب��ار بن�سب��ة 50% بحل��ول ع��ام 2015م، 
وحتدث��ت يف اله��دف اخلام���ص ع��ن التكاف��وؤ 
وامل�س��اواة ب��ني اجلن�س��ني من حي��ث حتقيق 
التكاف��وؤ ب��ني اجلن�سني بحلول ع��ام 2005م 
وامل�س��اواة بحل��ول ع��ام 2015م، واله��دف 
الأخري هو نوعية التعليم واأو�سحت فيه اأهمية 
حت�سني نوعي��ة التعليم، اأما اجل��زء الثاين من 
التقرير فقدم دلياًل وا�سحًا على اأن التقدم يف 
جمال التعليم ه��و اأمر حيوي لتحقيق اأهداف 
التنمي��ة بعد ع��ام 2015م، بينما �سلط اجلزء 
الثال��ث من التقرير ال�سوء عل��ى اأهمية تنفيذ 
�سيا�س��ات قوي��ة ترم��ي اإل��ى اإط��الق طاقات 
املعلم��ني بغية دعمهم يف جتاوز اأزمة التعّلم 
العاملية، واأ�سارت بولني روز يف حديثها اإلى 
اأرب��ع اإ�سرتاتيجيات لتاأم��ني اأف�سل املعلمني 
الت��ي ينبغي اأن تعتمدها احلكومات لجتذاب 
اأف�س��ل املعلم��ني والحتف��اظ به��م، تتمث��ل 
اأف�س��ل  اجت��ذاب  يف  الأول��ى  الإ�سرتاتيجي��ة 
املر�سح��ني ملزاولة املهنة واأكرثه��م حما�سًا 
لها، فالكثري ممن يقررون اأن ي�سبحوا معلمني 
ي�ستم��دون حما�سه��م الوظيف��ي م��ن الر�س��ا 
الناجم عن م�ساعدة الط��الب على التعلم، اأما 
الإ�سرتاتيجي��ة الثانية فه��ي الرتقاء بعملية 
اإعداد املعلم��ني، والإ�سرتاتيجي��ة الثالثة هي 
توزي��ع املعلم��ني يف وظائفه��م عل��ى نح��و 
اأك��رث عدال��ة، ويعّد ع��دم امل�س��اواة يف توزيع 
املعلم��ني على املدار���ص اأحد الأ�سب��اب التي 
تدفع بع���ص الطالب اإلى ت��رك مدار�سهم قبل 
تعلم الأ�سا�سيات، اأم��ا الإ�سرتاتيجية الأخرية 
فه��ي توف��ري احلواف��ز الالزم��ة للمعلمني يف 
�س��كل مرتب��ات منا�سب��ة وم�س��ارات وظيفية 
جذابة التي من �ساأنها حتفيز املعلمني، حيث 
ت�س��كل مرتب��ات املعلم��ني اجل��زء الأكرب من 
معظم ميزانيات التعلي��م، لذلك يتعني اأن يتم 
حتديد هذه املرتبات مب�ستوى واقعي ل�سمان 

توظيف ما يكفي من املعلمني.

التقارير االإقليمية
ث��م عر�ص الدكتور حمد بن �سيف الهمامي 
مدي��ر مكت��ب اليون�سكو الإقليم��ي للرتبية يف 
ال��دول العربي��ة بب��ريوت التقري��ر الإقليم��ي 
اخلا�ص مببادرة التعليم للجميع يف املنطقة 
العربي��ة والذي ت�سم��ن التحدي��ات الرئي�سية 
واأب��رز الإجنازات يف حتقي��ق الأهداف ال�ستة، 
ومنه��ا اأوًل فيم��ا يخت���ص برعاي��ة الطفولة 
املبك��رة والتعليم التي �سه��دت ارتفاعًا كبرياً 
يف مع��دلت اللتح��اق باملدار���ص من %15 
يف ع��ام 1999 اإل��ى 23% يف ع��ام 2011، 
اأم��ا بالن�سب��ة لاللتح��اق بالتعلي��م البتدائي 
فق��د انخف���ص ع��دد الأطفال غ��ري امللتحقني 
يف  مالي��ني   5 م��ن  اأك��رث  م��ن  باملدار���ص 
2010 حت��ى 4800 األ��ف يف ع��ام 2011، 
وت�س��كل كل م��ن ال��دول: م���رش وموريتاني��ا 
واملغرب واململك��ة العربية ال�سعودية واليمن 
اأعل��ى ن�سب��ة فيما يتعل��ق بع��دد الأطفال غري 
امللتحق��ني باملدار�ص يف عام 2011، وفيما 
يخت�ص مبهارات التعليم لل�سباب والكبار فقد 
انخف���ص معدل اللتح��اق يف برامج التدريب 
املهني والتقني م��ن 14.4% يف عام 1999 
اإلى 9.5% يف عام 2011 يف فل�سطني، وقطر، 
املتح��دة،  العربي��ة  والإم��ارات  وال�س��ودان، 
واليمن، وحت��دث الدكتور حم��د الهمامي عن 
مع��دلت حمو الأمية يف الدول العربية والتي 
ارتف��ع متو�س��ط معدلها م��ن 55% اإلى %77، 
كم��ا اأ�س��ار اإل��ى اأن ثلث��ي البالغ��ني الأمي��ني 
ه��م من الن�س��اء، ومن املتوق��ع اأن ت�ستمر يف 
الرتف��اع، ومع ذلك فاإن ارتفاع عدد الأميني 
ه��و نتيجة لزي��ادة النمو ال�س��كاين يف بع�ص 
ال��دول، وبحلول ع��ام 2011 كان ما يقارب 
م��ن ن�سف ال��دول العربية قد حقق��ت التكافوؤ 
بني اجلن�س��ني يف التعليم البتدائي، كما ذكر 
التقري��ر ب��اأن ج��ودة التعليم ي�س��كل التحدي 
الأكرب يف املنطقة، فمن خالل م�ساركة الدول 
 PISA،( العربية يف الدرا�س��ات الدولية مثل
النتائ��ج عن  TIMSS وPIRLS( ك�سف��ت 
حتقي��ق ال��دول العربي��ة لأق��ل م��ن متو�س��ط 

امل�ستوي��ات القيا�سي��ة واأورد الدكتور حمد 
بع�ص املب��ادرات الإقليمية لتح�سني نوعية 
التعلي��م، مث��ل الربنام��ج الإقليم��ي العربي 

لتح�سني جودة التعليم.
ومن ث��م حتدث��ت اآن ترييز ندون��غ جاتا 
مدي��رة مكت��ب اليون�سكو الإقليم��ي للرتبية 
يف اأفريقي��ا، وا�ستعر�ست ما مت اإحرازه من 
تقدم يف اإقلي��م اأفريقيا، وما مت حتقيقه من 
الأهداف ال�ستة للتعليم للجميع، وذكرت باأن 
املنطقة اأحرزت تقدمًا كبرياً وبوجه خا�ص 
فيما يخت���ص بالتو�سع ال�رشيع يف معدلت 
اللتح��اق بالتعلي��م البتدائ��ي و الثان��وي 
وامل�س��اواة بني اجلن�س��ني يف التعليم، ومع 
ذلك ف��اإن معظم بل��دان اأفريقي��ا يف جنوب 
ال�سح��راء ل��ن ت�س��ل اإل��ى حتقي��ق جمي��ع 
الأه��داف بحل��ول ع��ام 2015، و متكن بلد 
واح��د فقط من حتقيق كامل اأهداف التعليم 
للجمي��ع وه��و �سي�سي��ل، كم��ا ذك��رت ترييز 
التحدي��ات الرئي�سي��ة التي تواج��ه املنطقة 
الأفريقي��ة، واأ�س��ارت اإلى وج��ود31 مليونًا 
م��ن الطلب��ة الذي��ن مل يلتحق��وا باملدار���ص 
53 % منه��م من الفتي��ات، وذكرت اأن 182 
مليونًا من البالغني هم اأميون، اأما بالن�سبة 

لتفاوت فر�ص التعليم بني احل�رش والريف، 
يرتف��ع  مهم�س��ة  جمموع��ات  هن��اك  ف��اإن 
م�ست��وى الأمي��ة لديه��م، وقال��ت اإن فر�سة 
اإمكانية التح��اق الأطفال من ذوي الإعاقة 
بالتعليم تعد حمدودة جداً، كما اأ�سارت اإلى 
���رشورة ت�رشيع وترية العمل والرتكيز على 
الأه��داف الت��ي اتفقت عليها ال��دول بداكار 

.2000
وم��ن ث��م تف�س��ل ج��واجن جو كي��م مدير 
مكتب اليون�سك��و الإقليمي للرتبية يف اآ�سيا 
واملحي��ط اله��ادي باحلدي��ث ع��ن التق��دم 
املح��رز يف منطقة اآ�سي��ا واملحيط الهادي، 
وم��دى حتقيقها لأه��داف التعلي��م للجميع 
ال�ست��ة، فقد حققت املنطق��ة تقدمًا جيداً يف 
خم�س��ة اأه��داف منه��ا، كما و�سل��ت بع�ص 
ال��دول اإل��ى م�ستوي��ات متقدم��ة يف رعاية 
الطفول��ة املبك��رة، اأم��ا بالن�سب��ة مل�ست��وى 
الأمي��ة يف املنطق��ة، فهنال��ك 497 مليونًا 
م��ن البالغني الأمي��ني يف املنطقة يف عام 
2011، عل��ى الرغم م��ن اأن معدلت معرفة 
القراءة والكتابة ارتفعت بن�سبة 4% يف اآ�سيا 
لكن العدد املطلق لالأميني اآخذ يف الزدياد، 
كما اأن املنطق��ة كانت قادرة على احلد من 

�سورة جماعية اأثناء حفل الفتتاح
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التفاوت بني اجلن�سني يف التعليم، وامل�ساركة 
يف امل�ستوي��ني البتدائ��ي والثان��وي، وعلى 
الرغم من اأن مع��دلت اللتحاق وامل�ساركة، 
وامل�س��اواة ب��ني اجلن�س��ني ومع��دل الإمل��ام 
بالقراءة والكتابة تتقدم باطراد، اإل اأن هناك 
قلقًا كب��رياً حول نوعي��ة التعليم يف خمتلف 
م�ستوي��ات التعلي��م، فاحل�س��ول عل��ى ع��دد 
منا�س��ب م��ن املعلم��ني بحلول ع��ام 2015 
ل ي��زال م�س��در قلق كب��ري يف بع���ص بلدان 
املنطقة، فقد كان التغيري يف ن�سبة املعلمني 
املدربني من ع��ام 2000- اإلى عام 2011 

متوا�سعة.
وق��دم اأتيلي��و بيزارو من مكت��ب اليون�سكو 
الالتيني��ة  اأمري��كا  يف  للرتبي��ة  الإقليم��ي 
ومنطق��ة البحر الكاريبي، تقريراً حول و�سع 
التعلي��م يف منطقت��ه ومدى حتق��ق الأهداف 
ال�ست��ة خ��الل العقد من ع��ام 2000م، وذكر 
باأن معظ��م دول املنطقة حققت تقدمًا كبرياً 
يف جمالت عدة مثل التنمية ال�ساملة والنمو 
القت�س��ادي اإل��ى ح��د اأقل و جم��ال احلد من 
الفقر، ومع ذلك ف��اإن ارتفاع م�ستويات عدم 
امل�س��اواة والفق��ر و�سعوب��ات توف��ري تعليم 
جي��د يف ا�ستمرار يف جميع اأنح��اء املنطقة، 
بينما زادت فر���ص احل�سول على التعليم ما 
قب��ل املدر�سة من 52 اإلى 66% والو�سع غري 
متكاف��ئ ب�سكل كبري بني بلدان املنطقة، وقد 
حقق��ت الدول م�ستوى عاٍل من احل�سول على 
التعليم البتدائي بن�سبة )95%(، كما اأن ن�سبة 
20 – 30% فق��ط من الأطف��ال ذوي الإعاقة 
يتمكنون من الذهاب اإلى املدر�سة، وما ي�سل 
اإل��ى 36 مليون من البالغني ل يزالون اأميني 
يف املنطق��ة، و20 مليون منهم م��ن الن�ساء، 
كما ناق�ص بع�ص املوا�سيع املحددة لت�سكيل 
ج��دول اأعمال التعليم ما بع��د عام 2015م، 
وه��ي الربامج واملناه��ج املبتكرة يف جمال 
التعليم واملواطن��ة، والتو�سع يف تكنولوجيا 
املعلومات والت�س��الت يف التعليم والتعلم 
واإدارة التعلي��م، والربام��ج الت��ي ترك��ز على 

التعل��م م��دى احلي��اة وبالتايل خل��ق فر�ص 
متع��ددة للتدريب، وتعزي��ز خطط التو�سع يف 
التعلي��م العايل مع برامج اجل��ودة،  كما ذكر 
اأن املنطقة اأحرزت تقدمًا يف بع�ص الأهداف 
اإل اأن هن��اك مه��ام معلق��ة م��ن بينها جودة 
التعلي��م املنخف�سة وعدم امل�س��اواة يف حق 
التعلي��م، كم��ا اأن املنطقة تتغ��ري وتتطور لذا 
ينبغي معاجلة الق�سايا امل�ستجدة يف جدول 

الأعمال.
ت�س��و  �س��و  ويف نهاي��ة اجلل�س��ة عر�س��ت 
مديرة ق�سم الرتبي��ة من اأجل ال�سالم وحقوق 
الإن�س��ان باليون�سك��و تقري��ر التعليم للجميع 
لإقلي��م اأوروب��ا الغربي��ة واأمري��كا ال�سمالية، 
وتناولت املنج��زات الت��ي اأحرزتها املنطقة 
مثل حت�سني نتائج التعليم ما قبل البتدائي، 
وحت�س��ني نوعي��ة التعليم والتدري��ب املهني، 
كم��ا تناول��ت مو�س��وع امل�ساع��دات الدولية 
للتعليم حيث بلغ جمموع امل�ساعدات الدولية 
ويف  دولر،  بلي��ون   )6،7( ع��ام2002  يف 
ع��ام )2010( 14،4 بلي��ون دولر، واأ�سارت 
اإل��ى اهمية الرتكيز عل��ى النتائج ليتم انتقاء 
البل��دان امل�ستهدف��ة، ويف ع��ام )2011( مت 
تخ�سي�ص ثلث امل�ساعدات للتعليم الأ�سا�سي 

للبلدان ذات الدخل املنخف�ص.
اجلل�سة الثالثة

ويف اجلل�سة الثالثة التي اأدارها جواجن جو 
كيم مدي��ر مكتب اليون�سك��و يف بانكوك قدم 
دانك��رت فيديلري رئي���ص اللجن��ة التوجيهية 
للتعلي��م للجمي��ع عر���ص الق��رتاح امل�سرتك 
لّلجنة التوجيهية للتعليم للجميع يف التعليم 
ما بعد عام 2015م وقال يف ورقته: �سرنكز 
يف عملن��ا على املحت��وى وهو اجل��زء الأهم 
م��ن ج��دول الأعمال حيث متثل ه��ذه اللجنة 
جمتم��ع الرتبي��ة والتعلي��م وه��ي مكونة من 
)9( اأع�س��اء وبه��ا العدي��د م��ن املمثلني من 
كوري��ا والهن��د ومنظم��ة التنمي��ة والتعاون 
القت�سادي وت�سع��ى اللجنة اإلى اأن متثل كل 
العامل��ني يف املي��دان الرتب��وي ب�س��كل عام 

فعندم��ا تتحدث هيئتنا م��ع هيئة اأخرى فهي 
متثل اجلميع يف هذا احلديث.

واأ�سار دانكرت: اإلى اأن بناء العمل يقوم على 
اأ�سا���ص العدال��ة والن�ساف والتط��رق اإلى كل 
الق�سايا العاملية وم�ساغل العامل كلها بحيث 
ينبغ��ي اأن تك��ون ملمو�س��ة و���رشب دانكرت 
مثاًل على ذلك ق�سية اجلودة يف التعليم حيث 
ق��ال: هذه ق�سي��ة تخ���ص كل وزارات الرتبية 
والتعلي��م يف الع��امل وكذلك الأمي��ة الوظيفية 
حي��ث اأن كل الدول تواجه م�ساكل يف توظيف 
اأ�سات��ذة يحتاج��ون اإل��ى تاأهيل اأك��رب، وقال: 
لذل��ك نح��ن ن��روج لإن�ساء ه��دف منف�سل يف 
الرتبي��ة يدرج يف جدول اأعمال 2015م وهذا 
يعني اأن الرتبية م�ستدامة خا�سة واأن الرتبية 
والتعلي��م متداخل��ة م��ع الو�س��ع القت�سادي 
واأ�س��اف: اإنن��ا نبن��ي اأعمالن��ا اعتم��اداً على 
بع���ص املبادئ والقيم وهذا يقوم على اأ�سا�ص 
املبادئ املطروح��ة اأمامنا مثل الو�سول اإلى 
اأك��رب عدد من الأ�سخا�ص بحي��ث اأننا ل نرتك 

اأحداً جانبًا والرتكيز على الق�سايا اجلن�سانية 
فهن��اك العديد من الطالب��ات ل يح�سني على 
فر���ص التعلي��م، كم��ا اأنن��ا نركز عل��ى ق�سية 
اجل��ودة يف التعلي��م، واأدرجن��ا اأي�س��ا مفهوم 
املواطن��ة امل�ستدام��ة ولق��ي الأم��ر الكثري من 
الرتكي��ز من قبل الأمني الع��ام لليون�سكو كما 
اأدرجن��ا الإع��الم والت�س��ال وه��و اأمر حظي 
بجه��د كبري من تركيزنا فنحن نالحظ اأن عدد 
الذي��ن لديهم هواتف حممولة يف ازدياد وهذا 
يجعلن��ا قادرين على اأن ن�ستغ��ل هذه التقنية 
يف التعلي��م ولدين��ا اأمثلة عدي��دة وجميلة من 

عدة دول على ذلك.
واحلقيق��ة اأننا ما زلنا نعم��ل على حت�سني 
الورقة حتى ن�سل اإل��ى مبتغانا يف 2015م، 
ونح��دد الأه��داف التي نري��د اأن ن�س��ل اإليها، 
ونح��دد الغاي��ات الت��ي ن�سع��ى اإل��ى اأن ن�سل 
اإليه��ا من خالل هذه الأه��داف، واتخذنا لذلك 
مقارب��ة �سامل��ة وعلين��ا اأن نتج��اوز التعليم 
الإع��دادي  التعلي��م  اإل��ى  لن�س��ل  البتدائ��ي 

من اجتماع الوزراء
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والثان��وي والتقني واملهن��ي، وعلينا اأن جنعل 
هذه الأه��داف حمم�سة للجميع، والتعليم �سامل 
جلمي��ع الطلبة، ولذلك �سن�س��األ اجلميع عن هذا 
امل�رشوع وذلك عن طريق و�سع موؤ�رشات ميكن 
تقييمها ب�سكل وا�سح ويجب حتديد عتبات دنيا 

لكل دولة مبا يتالءم مع �سياقاتها وواقعها.
اجلل�سات املوازية

للي��وم  الجتم��اع  برنام��ج  ت�سم��ن  كم��ا 
الأول عق��د ع��دد م��ن اجلل�س��ات املوازي��ة التي 
نظمه��ا ال���رشكاء، حيث جاءت اجلل�س��ة الأولى 
بعنوان:»زي��ادة الإن�س��اف والدم��ج وم��ا الذي 
ينج��ح؟« تناول��ت ع��دداً م��ن املح��اور، منه��ا: 
املبادرة العاملية حول الأطفال غري امللتحقني 
باملدار���ص، وتوف��ري فر���ص التعلي��م للط��الب 
الفق��راء يف باك�ست��ان بالق��رب م��ن منازلهم ، 
بالإ�سافة اإل��ى القيام بحمالت تعبوية وتوفري 
التموي��ل وامل��وارد املالي��ة لتحقي��ق امل�ساواة 
والدم��ج، اأم��ا اجلل�س��ة الثانية فكان��ت بعنوان: 
»ج��ودة التعلي��م ممار�س��ات التعلي��م والتعلم«، 
وقد ت�سمنت ع��دداً من املحاور منها: م�ساهمة 
تربي��ة املواط��ن العاملي��ة يف حتقي��ق ج��ودة 

التعلي��م، واأهداف التعلي��م للجميع، وال�ستثمار 
يف اإع��داد معلم��ني يت�سفون باجل��ودة لتطوير 
ج��ودة التعلي��م، وبن��اء وتكوي��ن مهن��ة تتوفر 
له��ا فر�ص النجاح اأما اجلل�س��ة الثالثة فجاءت 
بعنوان:«مهارات من اأجل احلياة والعمل متكني 
ال�سباب والكب��ار«، وتناولت عدداً من املحاور، 
منه��ا: امله��ارات احلياتي��ة والعملي��ة – رب��ط 
التدريب بالتوظيف، وتنمية املهارات احلياتية 
والعملية: )�سلطنة عمان( اأمنوذجًا. كما مت عقد 
جل�سة خا�سة جاءت بعنوان:»ر�سد التقدم نحو 

حتقيق اأهداف التعليم – درو�ص للم�ستقبل«.

اليوم الثاين:
ت�سمن��ت الفرتة ال�سباحية م��ن اليوم الثاين 
ا�ستكم��ال اجتم��اع كب��ار امل�سوؤول��ني برئا�سة 
دانك��رت فيديل��ري رئي���ص اللجن��ة التوجيهي��ة 
للتعليم للجميع، حيث ا�ستكملت اجلل�سة الثالثة 
والت��ي ب��داأ فيها كي��ان تان��غ م�ساع��د املديرة 
العام��ة للرتبية باليون�سك��و بتقدمي ملخ�ص ما 
دار م��ن مناق�سات يف الي��وم الأول، حيث قال: 
تع��د عملي��ة املناق�س��ات التي قمنا به��ا والتي 

�سنقوم بها عملية ت�ساورية جرت بني اليون�سكو 
والوكالت واملنظمات يف الأمم املتحدة، كما 
اأن تقرير الر�سد العاملي قد اأعان على تو�سيح 
التقدم املحرز لأهداف التعليم للجميع ، والذي 
عني بامل�سائل املتعلق��ة بالتمويل وكل ما مت 
اإج��راوؤه عل��ى ال�سعي��د الإقليم��ي والنجاحات 
والإجنازات التي حتققت وما ينبغي اأن تتحقق 
مل��ا بع��د ع��ام 2015، وماهية الأجن��دة التي 
يجب و�سعها للدول النامية والتدابري الالزمة 
لذل��ك ، وكي��ف ميك��ن قيا���ص تل��ك الإجنازات 
���� ل�سيما ل��دى املعلمني ��، كما مت��ت مناق�سة 
م�ساأل��ة الإن�ساف يف التعلي��م وعملية الدمج ، 

وكيفية حتقيق النجاح يف هذه العملية.
كما قدم كيان تان��غ عدداً من التو�سيحات 
حول الوثيق��ة املتعلقة بالتعلي��م ملا بعد عام 
اإن اله��دف اجلوه��ري له��ذه  2015،  قائ��ال: 
الوثيق��ة تق��دمي التعلي��م للجمي��ع واإدراجه يف 
ج��دول اأعمال التعليم ما بعد 2015، اأما بقية 
الأه��داف اخلم�س��ة فمنه��ا هدف��ان متعلق��ان 
باملدر�س��ني والتمويل وه��ي تتعلق مبدخالت 
التعلي��م، لذل��ك يج��ب التاأك��د م��ن اإحرازهم��ا 
بال�س��كل اجليد، وو�سع املوؤ���رشات لقيا�سهما، 
واأخرى تتعل��ق بالنتائج كالأه��داف املتعلقة 
بالطفول��ة املبك��رة والتعلي��م البتدائي وحمو 

الأمية وتعليم الكبار.
واأك��د تانغ على ���رشورة م�سارك��ة اجلميع 
ملناق�سته��ا  وال��روؤى  املقرتح��ات  و�س��ع  يف 
يف املنت��دى ال��دويل ال��ذي �سيعق��د يف كوريا 
اجلنوبية ع��ام 2015 وتطويرها يف ال�سنوات 
القادم��ة، واإحال��ة ه��ذه الوثيق��ة اإل��ى ال��دول 
الأع�س��اء ومنظم��ة الأمم املتح��دة للم�ساركة 
فيه��ا وال�ستن��اد اإليه��ا يف املراح��ل القادمة، 
وتطوي��ر ه��ذه الوثيقة واتخ��اذ الن�سب املئوية 
واملعاي��ري يف تطبيق الأه��داف ال�ستة، وو�سع 
اإطارعم��ل لرتجم��ة ه��ذه الأه��داف وربطه��ا 
بالأه��داف الوطنية مع ���رشورة بذل ق�سارى 
جهدنا وم��ن خ��الل تعاونكم معن��ا للنهو�ص 

بالتعليم .

مناق�سات ومقرتحات
بعدها متت مناق�سة الهدف الرئي�سي للتعليم 
مل��ا بع��د ع��ام 2015م، وتق��دمي العدي��د م��ن 
الأه��داف املقرتح��ة من قبل ال��دول امل�ساركة 
يف الجتم��اع، وم��ن ب��ني ه��ذه املقرتح��ات: 
���رشورة الرتكي��ز عل��ى تعلي��م الكب��ار وحمو 
اأميته��م ،لأنه ي�س��كل اأهمية بالغ��ة ل�سيما يف 
الدول الت��ي مل حترز تقدمًا فيه، كما اأن اجلهل 
يف القراءة يكلف العامل مليارات الدولرات لذا 
وجب الهتم��ام بهذا الهدف بجان��ب اأن اأغلب 
العامل��ني الي��وم يف القطاعات غ��ري النظامية 
هم من الفقراء الأمي��ني لذا وجب الرتكيز على 
هذه الفئة من جانب التعليم والتدريب املهني 
والتقني، مع ���رشورة الهتمام بتعليم الن�ساء 
ل�سيما يف البلدان الفقرية، كما ركزت الأهداف 
ال�ستة على الهتمام بالطفولة املبكرة، وتوفري 
تعليم ابتدائي جماين واإلزامي اأي�سًا، و�رشورة 
الهتم��ام مبهارات القراءة والكتابة واحل�ساب 
يف مرحل��ة التعلي��م البتدائ��ي وو�س��ع برامج 
منوع��ة لتقييم القراءة يف ه��ذه ال�سفوف، مع 
الرتكي��ز على نتائج التعلي��م البتدائي وتقييم 
كف��اءات الطلبة يف هذه املرحل��ة وعلى الدول 
اأن ت��ويل اهتمامها بتجوي��د التعليم باعتباره 
ركيزة اأ�سا�سية لتقدمها، مع الهتمام بالإمناء 
املهني باملعل��م، وتفعيل دور القطاع اخلا�ص 
يف تنمية ودعم التعلي��م بجانب اإدراج اأهداف 

التمويل.

اجلل�سة الرابعة
الرابع��ة فتم��ت مناق�س��ة  اأم��ا يف اجلل�س��ة 
واملالحظ��ات  اخلتام��ي  البي��ان  م���رشوع 
اخلتامي��ة، الذي �سيعلن عن��ه يف ختام اأعمال 

الجتماع.
االجتماع الوزاري

ويف الفرتة امل�سائية من اليوم الثاين تراأ�ست 

اجتماع كبار امل�سوؤولني
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معايل الدكتورة مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية 
وزي��رة الرتبي��ة والتعليم جل�س��ات الجتماع 
الوزاري/ الق��ادة، وا�ستهلت معاليها اجلل�سة 
الأول��ى الت��ي كانت بعن��وان الدفع��ة الكربى 
لع��ام »2015 « بكلم��ة ترحيبي��ة لأ�سحاب 
اأعم��ال  يف  امل�سارك��ني  ال��وزراء  املع��ايل 
الجتم��اع، رحبت فيه��ا ب�سي��وف ال�سلطنة، 
يف  للم�سارك��ني  ال�سك��ر  بجزي��ل  متقدم��ة 
فعاليات الجتماع العاملي للتعليم للجميع، 
واأك��دت معاليها على ال��دول امل�ساركة اأن ل 
تدخ��ر جه��داً يف تقدمي م��ا لديها م��ن اأفكار 
وروؤى لإث��راء ه��ذا اللقاء العامل��ي واخلروج 

بنتائج وتو�سيات مهمة.

وحول اأهمية هذا الجتماع قالت معاليها: 
ي�سكل هذا الجتم��اع فر�سة حقيقية لتبادل 
املعارف والتج��ارب ب�سورة اأك��رث تفاعلية، 
وا�ستعرا���ص اللتزام��ات الت��ي اتف��ق عليها 
خ��الل الجتماع العامل��ي للتعلي��م للجميع، 
املنعق��د يف مقر اليون�سك��و يف باري�ص خالل 
�سه��ر نوفم��رب م��ن ع��ام 2012م، ومناق�سة 
ال�سيا�س��ات والنه��وج ومقارنته��ا، والتفاق 
م�سرتك��ة  واإج��راءات  ا�سرتاتيجي��ات  عل��ى 
ملواجه��ة التحدي��ات الت��ي رمب��ا �ستعرت�ص 
التعلي��م يف ال�سن��وات القادم��ة، وتكم��ن يف 
اإجراء ا�ستعرا�ص ه��ادف للتقّدم املنجز على 
�سعيد حتقيق اأه��داف التعليم للجميع ال�ستة 
ا�ستناداً اإل��ى التقرير العامل��ي لر�سد التعليم 
للجميع للفرتة 2013-2014م، وغريها من 
الوثائق الت��ي مت ا�ستعرا�سها خالل اجتماع 
كب��ار امل�سوؤول��ني ول �سيما النتائ��ج الأولية 
للجمي��ع  للتعلي��م  القطري��ة  لال�ستعرا�س��ات 
بحلول عام 2015 ؛ بهدف حتديد التحديات 
الت��ي تعي��ق اإح��راز التق��دم يف ه��ذا املجال، 
اإل��ى جان��ب ا�ستعرا���ص املب��ادرات اجلي��دة 
واملمار�س��ات الناجح��ة يف �سبيل تخطي كل 
العقب��ات والعراقي��ل الت��ي تقف عائق��ًا اأمام 

حتقق الأهداف املن�سودة.

اجلل�سة االأولى )الدفعة الكربى نحو 
)2015

وق��د ج��اء عن��وان ه��ذه اجلل�س��ة )الدفع��ة 
الك��ربى نح��و 2015( لتحدي��د مالمح العمل 
املرتك��زة على املناق�س��ات والتي قدمها كاًل 
من كيان تان��غ، وبولني روز، للخروج بروؤى 
م�سرتكة ومقرتح��ات بّناءة ت�سهم يف حتقيق 

الأهداف املبتغاة.
حيث قدم كيان تانغ املدير العام امل�ساعد 
للرتبي��ة باليون�سكو مقدم��ة تو�سيحية حول 
برنامج الجتم��اع، ا�ستهل كلمته بالرتحيب 
ب��وزراء ال��دول امل�ساركة، وعرب ع��ن امتنانه 
ملعايل الدكتورة مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية 
للتزامها ال�سخ�س��ي باإجناح هذا الجتماع، 
وحلكوم��ة ال�سلطن��ة عل��ى ح�س��ن ال�سياف��ة، 
ث��م حت��دث ع��ن اأه��داف الجتم��اع العاملي 
للتعلي��م للجمي��ع 2014 وما مت��ت مناق�سته 
يف اجتماع كب��ار امل�سوؤولني خالل اليومني 
املا�سيني، و�سمل��ت احل�سول على فهم حول 
الو�سع احلايل و حتقيق هدف التعليم للجميع 
يف املدة املتبقية وهي اأقل من عام للو�سول 
له��ذا الهدف، وملناق�سة جدول اأعمال التعليم 

للفرتة ما بعد 2015.
ثم حتدث عن و�سع التعليم للجميع ، وقال: 
لق��د نوق���ص بالأم���ص تقريرالر�س��د العاملي 
للتعلي��م للجميع حول النتائ��ج الأخرية، اإلى 
جان��ب تقاري��ر الأقاليم اخلم�س��ة التي كانت 
حول التقدم الذي اأحرزته يف التعليم للجميع، 
واملبادرات التي قامت بها لت�رشيع العمل يف 
حتقيق الأهداف، واأقرت كل التقارير بحقيقة 
جوهري��ة باأنه يف الوقت ال��ذي مت فيه اإحراز 
تق��دم كب��ري، اإل اأن��ه ل تزال هن��اك اأعماٌل مل 
يت��م اإجنازها مما ينبغ��ي معاجلتها بعد عام 
2015، وبالأخ���ص م��ا يتعل��ق بامل�س��اواة، 
وكم��ا مت��ت الإ�س��ارة اإل��ى ق�ساي��ا امل��وارد 
املالي��ة والب�رشي��ة غ��ري الكافي��ة املنخف�سة 
النوعية كعائ��ق رئي�سي، ويف نف�ص الوقت مت 
حتديد الدوافع للنج��اح، وا�ستعرا�ص لأف�سل 

املمار�سات ومناق�سة اخلربات املحلية والدولية 
حول موا�سيع امل�ساواة والدمج وجودة التعليم 

واملهارات للحياة والعمل.
واأ�س��اف تان��غ: هدفن��ا الث��اين ه��و مناق�سة 
ج��دول اأعم��ال التعليم ما بع��د 2015م، والذي 
�سيتم تبنيه يف منتدى التعليم العاملي 2015م، 
يف جمهوري��ة كوريا اجلنوبية كج��زء ل يتجزاأ 
من ج��دول اأعم��ال التنمي��ة الدولي��ة للفرتة ما 
بع��د 2015م، فقد ناق�س��ت اللجن��ة التوجيهية 
للتعلي��م للجمي��ع الروؤي��ة املقرتح��ة، وحمتوى 
ج��دول اأعم��ال التعلي��م م��ا بع��د 2015، الذي 
يعتم��د على ورق��ة اليون�سكو ع��ن و�سع التعليم 
مل��ا بع��د 2015م، ومت اإع��داد مق��رتح م�س��رتك 
حول التعلي��م ما بعد 2015م، وال��ذي تناولته 
الورق��ة الإطارية كمدخل مهم له��ذا الجتماع، 
وذكر القرتاح امل�س��رتك للجنة التوجيهية باأن 
يكون التعليم هدف��ًا بحد ذاته يف جدول اأعمال 
التنمي��ة الدولي��ة للف��رتة ما بع��د 2015م، واأن 
يوؤط��ر به��دف �سامل م��ع اأهداف عاملي��ة قابلة 

للقيا�ص واملوؤ�رشات املتعلقة بها.

واأك��د تانغ على �رشورة اأن ي��زود هذا العمل 
الدول الأع�س��اء بالعنا�رش املطلوبة للتفاو�ص 
يف جدول اأعم��ال التنمية الدولية يف نيويورك. 
ويتوق��ع اأن ت�س��كل نتائ��ج الجتم��اع العاملي 
للتعليم اأ�سا�سًا لإط��ار العمل الذي �سوف ُيتبنى 
يف منتدى التعليم العاملي يف مايو 2015م، يف 
جمهورية كوريا، وم��ن منطلق هذه الروؤية فقد 
ناق�ص اجتم��اع كبار امل�سوؤول��ني ورقة الو�سع 
امل�س��رتك، وعل��ى وج��ه اخل�سو���ص الأه��داف 
والغايات ال�ساملة للخروج بعدد من املقرتحات 
حول كيفية تعزيز الأهداف املقرتحة، وبالتايل 
الت�سديد على ���رشورة التو�سل اإلى اإتفاق حول 
الأهداف والغايات ال�ساملة لتي�سري املفاو�سات 
ب��ني حكومات الدول الأع�ساء. ويف الوقت ذاته 

ميكن تعديل هذه الغايات يف الأ�سهر القادمة.

حق التعليم للجميع:
وعر�ست بعدها بول��ني روز املديرة ال�سابقة 
للتقري��ر العاملي لر�سد التعلي��م للجميع عر�سًا 
بعنوان )اأين نحن من اأهداف التعليم للجميع؟(، 

اجتماع كبار امل�سوؤولني
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ا�ستعر�س��ت فيه اأهداف التعليم للجميع ال�ستة 
التي وافقت عليها 164 دولة يف عام 2000 
التقري��ر  يف  وقدم��ت  بال�سنغ��ال،  داكار  يف 
تقييًما �سنويا للتق��دم املحرز منذ اأن ُو�سعت 
الأه��داف، وقالت: اإن تقرير ه��ذا العام يتطلع 
اإلى مناق�س��ة الق�سايا الرئي�سي��ة التي �ستقدم 
بع��د عام 2015م، واأ�ساف��ت قائلة: اإن تقرير 
هذا العام يناق�ص اأزمة التعليم العاملية ودور 
املعلم��ني احليوي يف �سم��ان ح�سول جميع 
الأطف��ال على حق التعلي��م، وملناق�سة الدفعة 
الكربى لعام 2015م، وما بعده، حيث بحلول 
عام 2015م، �سيكون هناك العديد من الدول 
التي لن تكون قد حققت جميع اأهداف التعليم، 
ولذلك يجب اأن تتابع خطة اأهداف التعليم ما 
بع��د 2015م، تق��دم ال��دول املتخلفة يف هذا 
املج��ال، واأ�سارت اإلى اأن هن��اك اأزمة عاملية 
يف التعليم اأكرث من يعاين منها الأطفال الأقل 
حظ��ًا يف التعليم، حيث اأ�سارالعر�ص اإلى عدم 
تكاف��وؤ فر�ص التعليم ب��ني اجلن�سني الذي من 
املحتم��ل اأن ي�ستم��ر حت��ى ع��ام 2015. فما 
زال هن��اك 57 ملي��ون طف��ل ل يذهب��ون اإلى 
املدر�س��ة، وهذا يوحي اأنه بحلول عام 2015 
)املوع��د النهائ��ي لتحقيق الأه��داف( �سيكون 
هن��اك املاليني من الأطف��ال ممن ل يذهبون 
اإل��ى املدر�سة، عالوة عل��ى ذلك، هناك م�سكلة 
اأخ��رى تواجهن��ا وه��ي اأن هن��اك اأطف��اًل ل 

يتعلمون حتى الأ�سا�سيات.
كما ناق�ص العر�ص قلة جودة التعليم الذي 
ترك وراءه اأعداداً كبرية من الأميني من �سغار 
ال�س��ن، م�سرية اإلى اأن هناك 175 مليون طفل 
يف الدول املنخف�سة الدخل ل يعرفون القراءة، 
فف��ي الدول الأفريقية بجنوب ال�سحراء هناك 
40% م��ن الأطفال غري قادري��ن على القراءة، 
كم��ا اأن الن�ساء هن الفئ��ة الأكرث ت�رشراً حيث 
ي�سكلن ن�سب��ة 61% من ال�سباب الأميني، ويف 
جنوب اآ�سي��ا وغربها هن��اك امراأتان من بني 

كل ثالثة اأ�سخا�ص ل تعرفان القراءة.

ونبهت بول��ني روز يف خت��ام عر�سها اإلى 
اأهمية الرتكيز عل��ى ن�رش التعليم يف املناطق 
الريفي��ة وخا�س��ة للفتيات م��ع اأهمية وجود 
معلم��ني ذوي جودة عالية، واحلر�ص على اأن 
تكثف الدول جهودها لتحقيق الأهداف ال�ستة 

قبل نهاية عام 2015.

التحديات واحللول
ث��م اأدارت بعده��ا اآن تريي��ز مدي��رة مكتب 
اليون�سكو الإقليمي للرتبية يف اأفريقيا نقا�سًا 
مفتوح��ًا للتعليق على ما مت من حديث، حيث 
متت مناق�سة الإج��راءات التي اتخذتها الدول 
امل�ساركة يف الجتماع لت�رشيع التقدم باجتاه 
حتقيق اأه��داف التعليم للجمي��ع، وتاأثرياتها، 
وعر�ص التجارب التي قامت بها يف مواجهة 
التحدي��ات، والدرو���ص امل�ستف��ادة، كما متت 
مناق�سة الدور الذي ميكن اأن يقوم به خمتلف 
ال�رشكاء)املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الوطنية 
والدولي��ة، وال��وكالت الثنائي��ة واملتع��ددة، 
وموؤ�س�سات القط��اع اخلا�ص(؛ يف دعم جهود 
الدول من اأجل ت�رشي��ع التقدم باجتاه حتقيق 
اأه��داف التعليم للجمي��ع، والتط��رق ملناق�سة 
ال�سعوب��ات الت��ي واجه��ت ال��دول يف الدفعة 
الك��ربى نح��و 2015م، م��ن حي��ث التموي��ل 
وبناء القدرات،ومدى حتقي��ق الأهداف ال�ستة 
يف  ال�سعوب��ات  معاجل��ة  وكيفي��ة  للتعلي��م، 
جدول اأعم��ال التعليم للجميع ملرحلة ما بعد 
2015م، حي��ث ق��ام ال��وزراء وممثل��و الدول 
امل�سارك��ة با�ستعرا���ص التحدي��ات واحلل��ول 
الت��ي واجهته��م يف مبادرة التعلي��م للجميع، 
واختتم��ت اجلل�س��ة بتعقي��ب اآلي���ص اأولربايت 
العاملي��ة  ال�رشاك��ة  يف  التنفي��ذي  الرئي���ص 
للتعلي��م )GPE(، حول النقا�سات التي دارت 
واأ�س��ارت اإل��ى اأن الإح�سائيات الت��ي اأ�سارت 
له��ا ال��دول تدل عل��ى جهود كب��رية بذلت من 
قبلها، واأكدت عل��ى اأن هنالك تطوراً ملحوظًا 
يف حتقيق بع�ص اأهداف التعليم اإل اأن هنالك 

تراجع��ًا يف بع���ص الأه��داف كالتموي��ل على 
التعلي��م وال��ذي انخف���ص مبق��دار 5% �سنوي��ًا 
املا�سية،بجان��ب  �سن��وات  اخلم���ص  خ��الل 
تهمي���ص بع���ص الفئات م��ن الذك��ور والإناث 
وع��دم و�س��ول التعلي��م اإليهم،وبالت��ايل ه��ذا 

ي�ستوجب ال�ستمرار يف م�ساعفة اجلهود.

اجلل�سة الثانية )مراجعة التعليم للجميع: 
درو�س م�ستفادة(

بينما تراأ���ص اجلل�سة الثاني��ة والتي جاءت 
بعن��وان )مراجع��ة التعلي��م للجمي��ع: درو���ص 
م�ستفادة( �سعادة كي��ان تانغ م�ساعد املديرة 
العامة للرتبية باليون�سك��و، واأدار املناق�سات 
الدكت��ور حمد الهمامي مدي��ر مكتب اليون�سكو 
الإقليم��ي للرتبي��ة يف ال��دول العربي��ة، حيث 
مت��ت مناق�سة الو�سع العام للتعليم اليوم عما 
كان علي��ه احلال يف عام 2000م، بالإ�سافة 
اإلى الإجن��ازات الرئي�سية يف مب��ادرة التعليم 
للجمي��ع والعوامل الأ�سا�سية التي كانت خلف 
حتقيق التجارب الناجح��ة، كما متت مناق�سة 
التحدي��ات الرئي�سي��ة التي تواج��ه التعليم يف 
الوق��ت احلا�رش يف عدد من ال��دول، ومناق�سة 
�سمات وعنا�رش الإطار العام للتعليم للجميع 
والت��ي كانت ذات قيمة خا�سة يف دعم جهود 
التنمي��ة الوطني��ة وم��دى تاأثريه��ا يف اإع��داد 
جدول اأعمال التعليم ملرحلة ما بعد 2015م، 
كما قدمت بعدها كاميال كرو�سو رئي�سة احلملة 

العاملية للتعليم )GCE( ختام اجلل�سة.

اليوم الثالث: 
التعليم ما بعد 2015

ت�سمن برنام��ج الجتماع يف يومه الأخري 
ا�ستكم��اًل جلل�سات اجتماع ال��وزراء/ القادة، 
وروؤ�س��اء  ال��وزراء،  ون��واب  ال��وزراء،  و�س��م 
اجله��ات الرئي�سي��ة الأخرى املعني��ة بالتعليم 
للجمي��ع. ج��اءت اجلل�سة »بعن��وان التعليم ما 
بع��د 2015« والت��ي كان��ت برئا�س��ة مع��ايل 

الدكتورة مديحة بنت اأحم��د ال�سيبانية وزيرة 
الرتبي��ة والتعلي��م بال�سلطنة واإيرين��ا بوكوفا 
املديرة العامة لليون�سكو متت مناق�سة الهدف 
الرئي�س��ي واأهداف التعليم بع��د عام 2015م، 
حي��ث عر�ص دانك��رت فيديلري رئي���ص اللجنة 
التوجيهي��ة للتعليم للجميع القرتاح امل�سرتك 
للجنة التوجيهي��ة للتعليم للجميع يف التعليم 
ما بعد عام2015م، وقال يف مناق�سته: يجب 
اأن ترتك��ز اأجندة ما بع��د 2015 على احلقوق 
كل  ت�س��رتك  اأن  وينبغ��ي  امل�س��اواة  وتتبن��ى 
البلدان يف عمل هذه الأجندة بغ�ص النظر عن 
م�ستواها. واأ�سار اإلى اأهمية اأن تعتني الأجندة 
بق�سايا اجل��ودة والت�رشب من املدار�ص، واإلى 
اأهمي��ة اأن يك��ون التعلي��م هدفا يف ح��د ذاته، 
ويف ه��ذا ال�س��اأن قال: لب��د اأن ن��درج التعليم 
كعامل اأ�سا�سي من عوامل التنمية امل�ستدامة، 
واأن يك��ون التعلي��م داعم��ا للق�ساي��ا الأخرى 

كق�سية ال�سحة مثال.
كما ركزت الأجندة على بع�ص القيم كحقوق 
الإن�س��ان، ورك��زت كذل��ك على اأهمي��ة و�سول 
التعليم اإلى النا�ص ب�سكل جماين واإجباري حتى 
ل��و كان عل��ى امل�ستوى البتدائ��ي كحد اأدنى، 
ويف �س��اأن ذهاب الأطفال اإل��ى املدار�ص قال: 
اإن ع��ددا م��ن الأطفال يذهبون اإل��ى املدار�ص، 
ولكنه��م ل يتعلمون ما يفرت���ص اأن يتعلموه، 
واأ�ساف: لبد لنا اأن ن�ستهدف الفئات املهم�سة 
واملحروم��ة من التعليم ولب��د اأن ناأخذ بعني 
العتبار تقنيات الت�سال، ولبد اأن ننظر اإلى 
التعليم اأنه ملدى احلياة. وعن التحديات التي 
واجهه��ا التعليم للجميع ق��ال: واجهنا العديد 
م��ن امل�س��كالت ولذا فنح��ن نح��اول اأن نحدد 
هدف��ا واحدا �سامال، ويج��ب اأن تركز الأهداف 
على النتائ��ج، ولبد اأن ن�سم��ن التعليم اجليد 
بحلول 2030 ولذلك حددنا �سبع غايات هي: 
التعليم املبكر، واملهارات ال�رشورية للو�سول 
اإلى عمل لئق، واملهارات املتعلقة باملواطنة 
العاملية والتنمية امل�ستدامة، وغاية املعارف 
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كاف  ع��دد  وتوف��ري  والقي��م  وامله��ارات 
م��ن املعلم��ني واللت��زام امل��ايل من كل 
احلكوم��ات بتخ�سي���ص الن�سبة املقرتحة 

لنفاقها على التعليم.
 اأما ع��ن اجلديد بالن�سبة له��ذه الألفية 
مقارنة باأه��داف التعليم للجميع؟ اأو�سح 
دانك��رت فيديل��ري: اإن اجلدي��د ه��و وجود 
اأجن��دة �سامل��ة واح��دة، وه��ذه الأجن��دة 
تع��ني اجلميع على حتقي��ق تنمية �ساملة، 
فهي ته��دف اإلى ا�ستفادة الع��امل كله من 
التعلي��م وترك��ز ب�سكل اأكرب عل��ى النتائج 
واملخرجات وه��ذا ي�سمح بقيا�ص النتائج 
كما اأن هذه الأجن��دة تركز على املعلمني 
املدخ��الت.  م��ن  مهم��ا  عام��ال  كونه��م 
واختت��م العر���ص بع��دد م��ن الت�س��اوؤلت 
قائ��ال: ولكني اأح��ب اأن اأط��رح العديد من 
الأ�سئلة الت��ي اأعدها مهمة وال�سوؤال الأول 
يقول: هل امل�ساواة بني اجلن�سني مذكورة 
ب�س��ورة كافي��ة؟ وال�سوؤال الث��اين هو: هل 
هن��اك عالقة ب��ني الت�سغي��ل واملهارات؟ 
وال�س��وؤال الثالث؛ هل هذه الغايات مقنعة 
فيتعل��ق  الراب��ع  ال�س��وؤال  اأم��ا  �سيا�سي��ا؟ 
بطريقة احل�سول على التمويل الكايف من 

ال�رشكاء؟.

اجلل�سة اخلتامية
ومت يف اجلل�س��ة اخلتامي��ة لالجتم��اع 
العامل��ي للتعليم للجميع  مناق�سة م�سودة 
البي��ان اخلتام��ي م��ن قب��ل وزراء الوفود 
امل�سارك��ة بعده��ا األقت مع��ايل الدكتورة 
مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية وزيرة الرتبية 
والتعلي��م ب�سلطنة عمان كلمة قالت فيها: 
» اإن املناق�س��ات التي دارت خالل اأعمال 
الجتماع العاملي للتعليم للجميع عك�ست 
يف  واملنظم��ات  الأع�س��اء  دول  جه��ود 

جمال ن�رش التعليم وتطوي��ره، الأمر الذي 
نوعيت��ه،  لتح�س��ني  تكاتفه��م  ي�ستوج��ب 
والتغلب على كاف��ة التحديات التي تعيق 
حتقيق �سيا�سات��ه، والنتقال من التنظري 
اإل��ى اخلط��وات الإجرائية العملي��ة لبلوغ 
اأهداف التعلي��م للجميع، موؤكدين على اأن 
ما اتخ��ذ من قرارات �سي�سه��م بال �سك يف 
جتويد عمليتي التعلي��م والتعلم، وحتقيق 

نتائج مالئمة على خمتلف امل�ستويات«.
وا�ستط��ردت معاليها قائل��ة: » من هنا 
فاإنن��ا ندع��م ال��دور القي��ادي والتن�سيقي 
اليون�سك��و  منظم��ة  ب��ه  ت�سطل��ع  ال��ذي 
يف تي�س��ري اإع��داد ج��دول اأعم��ال التعليم 
ملرحل��ة م��ا بع��د ع��ام 2015 بالتعاون 
م��ع �رشكائه��ا، كما ن�سج��ع املنظمة على 
موا�سل��ة املناق�سات مع ال��دول الأع�ساء 
واجلهات املعنية الرئي�سية �سعيا لتح�سني 
الأه��داف العاملي��ة وتطويره��ا م�ستقبال، 
وحتدي��د املوؤ���رشات الالزمة ل��كل هدف، 
وو�س��ع اإطار عم��ل لتوجي��ه عملية تنفيذ 

جدول اأعمال التعليم املقبل«.
وتوجه��ت مع��ايل الوزي��رة يف خت��ام 
كلمته��ا بال�سكر لكل من اأ�سحاب املعايل 
وال�سعادة واخلرباء والهيئات واملنظمات 
الدولي��ة والإقليمية وعل��ى راأ�سها منظمة 
الأم��م املتح��دة للرتبية والعل��م والثقافة 
لإجن��اح  م�ساعيه��م  عل��ى  )اليون�سك��و( 
اأعم��ال هذا الجتماع الكبري، وهذا احلدث 
العامل��ي الب��ارز، كم��ا تقدم��ت بال�سك��ر 
والفني��ني ورج��ال  للمرتجم��ني  اجلزي��ل 
العالق��ات العام��ة والإعالمي��ني ورجال 
الأم��ن، ولكاف��ة اجله��ات الت��ي تعاون��ت 
معن��ا يف اإقامة هذا الجتم��اع، وتنظيمه 
وتنفيذه واإخراجه بال�سورة التي تليق به 

وب�سيوفه.

الديباجة
الوف��ود  وروؤ�س��اء  ال��وزراء  نح��ن   -1
وامل�سوؤولني القياديني يف املنظمات الثنائية 
واملتع��دد الأط��راف وكب��ار ممثل��ي منظمات 
املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص، قد اجتمعنا، 
بن��اء على دعوة املديرة العامة لليون�سكو، يف 
م�سق��ط ب�سلطنة ُعم��ان، يف الفرتة املمتدة من 
12 اإل��ى 14 اأيار/ماي��و 2014 للم�ساركة يف 
الجتم��اع العامل��ي حلركة التعلي��م للجميع . 
ونتقدم بال�سكر اإلى �سلطنة ُعمان ل�ست�سافتها 

لهذا احلدث املهم. 
2- بالإ�سارة اإلى البيان اخلتامي لالجتماع 
العامل��ي للتعليم للجميع لع��ام 2012 ، فاإننا 
قد اأُحطنا علمًا بالتقرير العاملي لر�سد التعليم 
للجمي��ع لعام��ي 2014/2013، وبالتقارير 
الإقليمية للتعليم للجميع، والقرار الذي اتخذه 
املوؤمتر الع��ام ال�سابع والثالثني حول التعليم 
يف مرحل��ة م��ا بع��د 2015، وبالق��رار ال��ذي 
اعتمده املجل�ص التنفيذي لليون�سكو يف دورته 
الرابع��ة والت�سع��ني بع��د املائ��ة، وبالق��رتاح 

التوجيهي��ة  اللجن��ة  قدمت��ه  ال��ذي  امل�س��رتك 
املعنية بالتعليم للجميع فيما يتعلق بالتعليم 

يف مرحلة ما بعد عام 2015.
الو�سع الراهن حلركة التعليم للجميع

3-   اإنن��ا نق��ر باأّن حرك��ة التعليم للجميع 
عل��ى النط��اق العامل��ي ، والت��ي انطلق��ت يف 
جومتني يف عام 1990، ومتت اإعادة التاأكيد 
عليه��ا يف داكار يف الع��ام 2000، ظلت مُتّثل 
اللتزام الأكرث اأهمية جتاه التعليم ، و�ساعدت 
يف حتقيق تقدم ملحوظ يف التعليم. ومع ذلك، 
فاإنن��ا نقر ب��اأن الأهداف املدرج��ة يف جدول 
اأعم��ال التعلي��م للجمي��ع والأه��داف املتعلقة 
بالتعلي��م من بني الأه��داف الإمنائية لالألفية 
ُي�ستبع��د حتقيقها بحلول ع��ام 2015، ون�سّلم 
ب��اأن ج��دول اأعم��ال التعلي��م للجمي��ع ل يزال 
يت�س��م بالأهمي��ة. ف��اإن اأك��رث م��ن 57 مليون 
يزال��ون غ��ري  طف��ل و69 ملي��ون مراه��ق ل 
منتفع��ني بالتعلي��م الأ�سا�سي الفع��ال. وت�سري 
التقديرات اإل��ى اأنه كان هناك يف عام 2011 
نحو 774 مليونًا م��ن الكبار الأميني، ثلثاهم 

البيان اخلتامي لالجتماع العاملي حلركة التعليم للجميع – 2014

من املوؤمتر ال�سحفي
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تقريب��ًا من الن�ساء. واإن م��ا ي�سكل م�سدر قلق 
حقيقي هو عدم اإمتام التعليم النظامي، وعدم 
بلوغ م�ستويات كافي��ة يف اكت�ساب املهارات 
الأ�سا�سي��ة، ونوعي��ة التعلي��م وج��دواه. وثم��ة 
250 ملي��ون طف��ل عل��ى الأق��ل غ��ري قادرين 
اأو احل�س��اب حت��ى  اأو الكتاب��ة  عل��ى الق��راءة 
بع��د ق�سائه��م اأربع �سن��وات يف املدر�سة على 
الأق��ل. واإننا ن�سري بقل��ق اإلى اأنه ل يزال هناك 
اأوجه تف��اوت م�ستمرة يف النتف��اع بالتعليم 
وامل�سارك��ة فيه ويف نتائج التعّلم على جميع 
امل�ستويات، ول �سيما لدى اأ�سد الفئات ه�سا�سة 
ول��دى الأقليات. اأم��ا امل�ساواة ب��ني اجلن�سني 
فتمث��ل م�سدر قل��ق بالغ، اإذ اإن ن�سب��ة البلدان 
الت��ي حققت التكافوؤ بني اجلن�سني بحلول عام 
2011 مل تتج��اوز 60% يف التعليم البتدائي 
و38% يف التعلي��م الثانوي. ونالحظ اأي�سًا اأن 
ع��دم تواف��ر امل��وارد الكافية قد اأع��اق م�سرية 
التقدم نح��و توفري تعليم جيد للجميع ب�سورة 

خطرية.
��ا بقل��ق العن��ف املتزايد  4-   نالح��ظ اأي�سً
�س��د الأطفال و�س��د العامل��ني يف املوؤ�س�سات 
التعليمي��ة. وعلي��ه ، ف��اإّن حماي��ة التعليم من 
العت��داء يج��ب اأْن يكون ج��زًءا مكماًل جلدول 
اأعم��ال التعليم ملرحلة مابعد 2015، اإننا نقر 
باأّن اأولوي��ات تطوير التعليم امل�ستقبلية يجب 
اأْن تعك�ص التحولت الجتماعية والقت�سادية 
وال�سكانية التي حدثت منذ اأْن مت تبني اأهداف 
التعلي��م للجمي��ع و اأه��داف الألفي��ة للتنمي��ة، 
وم�ست��وى  ن��وع  يف  املتغ��رية  واملتطلب��ات 
الالزم��ة  والكف��اءات  وامله��ارات  املع��ارف 
القائم��ة عل��ى املعرف��ة. ول��ذا  لالقت�س��ادات 
فاإنن��ا نقر باأن هناك حاج��ة ما�سة اإلى و�سع 
جدول اأعمال جديد للتعليم يقوم على املنظور 
ال�ست���رشايف وينجز م��ا تبقى م��ن اأعمال يف 
الوق��ت الذي يتجاوز فيه الأهداف احلالية من 
حيث العمق والنطاق، وكذلك اإلى تزويد الب�رش 
مب��ا يحتاجون اإليه م��ن فهم وكف��اءات وقيم 
للت�س��دي للتحدي��ات العدي��دة الت��ي تواجهها 

جمتمعاتنا واقت�ساداتنا.

جدول اأعمال التعليم ملرحلة ما بعد 
2015 من حيث روؤيته ومبادئه ونطاقه

ح��ق  التعلي��م  اأن  جم��دداً  نوؤك��د  اإنن��ا   -5
اأ�سا�س��ي من حق��وق الإن�سان الت��ي يتمتع بها 
كل فللرد. وهللو �للرط اأ�سا�سي لتحقيللق الذات 
الب�رشي��ة وال�سالم والتنمي��ة امل�ستدامة والنمو 
القت�س��ادي والعم��ل الالئ��ق وامل�س��اواة بني 
اجلن�س��ني واملواطنة العاملي��ة امل�سوؤولة. كما 
اأن��ه ي�سه��م يف تقلي���ص اأوج��ه التف��اوت ويف 
الق�س��اء على الفقر من خ��الل تهيئة الظروف 
واإتاح��ة الفر���ص لإقام��ة جمتمع��ات عادل��ة 
و�سامل��ة وم�ستدام��ة. ول��ذا يج��ب اأن يو�س��ع 

التعليم يف �سدارة خطة التنمية العاملية.
6- ينبغ��ي اأن يكون ج��دول اأعمال التعليم 
ملرحل��ة ما بعد ع��ام 2015 حم��دداً بو�سوح 
وتطلعي��ًا وحتويلي��ًا ومتوازن��ًا و�سام��اًل، كما 
ينبغ��ي اأن يك��ون ج��زءاً ل يتج��زاأ م��ن اإط��ار 
التنمي��ة ال��دويل الأو�س��ع نطاق��ًا. وينبغي اأن 
يكت�سي اأهمية عاملية واأن يعبئ جميع اجلهات 
املعنية والبلدان. ويجب اأن يكون التعليم هدفًا 
يف ح��د ذات��ه يف اإطار خط��ة التنمي��ة الأو�سع 
نطاق��ًا ملرحلة م��ا بعد ع��ام 2015، وينبغي 
اأن يتمحور حول غاي��ة عامة و�ساملة مقرتنة 
باأه��داف عاملي��ة قابل��ة للقيا���ص ومبوؤ�رشات 
مرتبط��ة بكل هدف منها. كم��ا يجب اأن ُيدمج 

التعليم يف الأهداف الإمنائية الأخرى.
7- اإنن��ا نوؤك��د اأنه ينبغي جل��دول الأعمال 
العامل��ي للتعلي��م ملرحلة ما بع��د عام 2015 
اأن يك��ون قائم��ًا عل��ى احلق��وق واأن يعتم��د 
منظ��وراً قائم��ًا على الإن�س��اف وال�سمول، مع 
تركي��ز الهتم��ام بوجه خا���ص عل��ى م�ساألة 
امل�س��اواة بني اجلن�س��ني ، والتغلب على جميع 
اأ�سكال التمييز يف التعليم ومن خالله . ويجب 
اأن يدع��م توف��ري التعلي��م الأ�سا�س��ي املج��اين 
والإلزام��ي. وينبغ��ي اأن يو�س��ع نط��اق الروؤية 
القائم��ة عل��ى اإتاح��ة النتف��اع للجميع لكي 
يت�سن��ى حتقيق نتائج تعّل��م مالئمة من خالل 
توف��ري التعليم اجلي��د على جمي��ع امل�ستويات 
ب��دءاً مبرحل��ة الطفولة املبك��رة وحتى مرحلة 

التعليم العايل يف بيئة اآمنة و�سحية. وينبغي اأن 
يعتمد نه��ج التعّلم ال�سام��ل والتعّلم مدى احلياة، 
واأن يوف��ر م�س��ارات متع��ددة للتعّلم مب��ا يف ذلك 
الطرق الإبداعية وتقنية الت�سالت واملعلومات. 
فالدولة ، عرب احلكومات، هي التي ترعي التعليم 
ال��ذي يت�سف باجل��ودة باعتباره منفع��ة عامة ، 
وُتق��ّدر م�ساهم��ة املجتمع امل��دين ، واملجتمعات 
املحلي��ة ، والأ�رش، واملتعلم��ني ، واملهتمني باأمر 
التعلي��م يف حتقيق هذا الأم��ر. اإّن جدول الأعمال 
ملرحل��ة ما بعد 2015 يجب اأْن يت�سف باملرونة 
وهي��اكل  بني��ات  يف  للتن��وع  لي�سم��ح  الكافي��ة 
احلوكمة. ويجب اأن ي�ستمر جدول الأعمال املقبل 
للتعلي��م يف تعزيز التنمي��ة امل�ستدامة واملواطنة 
العاملي��ة واملحلية الن�سطة والفعال��ة، واأن ي�سهم 
ير�س��خ  واأن  وال�س��الم،  الدميقراطي��ة  تعزي��ز  يف 

احرتام التنوع الثقايف واللغوي.
8- اإنن��ا ن�سدد عل��ى اأن حتقيق ج��دول اأعمال 
التعلي��م ملرحل��ة ما بع��د ع��ام 2015 �سيقت�سي 
التزام��ًا قويًا م��ن احلكومات واجله��ات املانحة 
عل��ى حد �سواء بتوفري التمويل الكايف واملتكافئ 
والفعال. ويجب اأن يقرتن ذلك بحوكمة ت�ساركية 
مع��ززة وم�سارك��ة للمجتم��ع امل��دين، وباآلي��ات 
للم�ساءل��ة واملحا�سبي��ة عل��ى امل�ست��وى العاملي 
والوطن��ي واملحل��ي، واأن يقرتن اأي�س��ًا بتح�سني 
واإع��داد  والر�س��د  التخطي��ط  وعملي��ات  اآلي��ات 
التقاري��ر. كم��ا اأن��ه �سيقت�س��ي التن�سي��ق لإقامة 

�رشاكات على ال�سعيد الُقطري.
الغاية العامة واالأهداف العاملية

9- اإنن��ا ندعم »�سمان التعليم اجليد املن�سف 
وال�سام��ل والتعّل��م م��دى احلياة للجمي��ع بحلول 
ع��ام 2030« بو�سفه غاية عام��ة جلدول اأعمال 

التعليم ملرحلة عام 2015.
10- اإنن��ا ندعم اأي�سًا حتقي��ق هذه الغاية من 
خ��الل الأه��داف العاملي��ة التالية، والت��ي �سوف 
يت��م حتديد/اإعداد ح��د اأدنى من موؤ���رشات الأداء 

الدولية لها وموؤ�رشات مرتبطة بها. 
الذي��ن  الأطف��ال  ن�سب��ة  زي��ادة   :1 • اله��دف 
ينتفع��ون بالرعاية والرتبي��ة يف مرحلة الطفولة 

���ص% بحي��ث يكون��ون »مهيئ��ني  اإل��ى  املبك��رة 
للتعّل��م« يف املرحل��ة البتدائي��ة، وذل��ك بحل��ول 

عام 2030م.
• اله��دف 2: متّكن جمي��ع الأطفال من اإمتام 
تعلي��م اأ�سا�س��ي جم��اين واإلزامي يت�س��م باجلودة 
وي��دوم ع���رش �سن��وات عل��ى الأقل، وم��ن حتقيق 

نتائج التعّلم املرجوة.
• الهدف 3: زيادة ن�سبة الكبار الذين يكت�سبون 
ما يكفي م��ن مهارات القراءة والكتابة واحل�ساب 
للم�سارك��ة ب�سورة كامل��ة يف املجتمع اإلى �ص% 

على الأقل، وذلك بحلول عام 2030م.
• اله��دف 4: زي��ادة ن�سب��ة ال�سب��اب والكب��ار 
الذي��ن يتمتعون باملعارف واملهارات والكفاءات 
الالزم��ة للح�سول على عمل لئ��ق اإلى ما ل يقل 
ع��ن �ص% وع%، عل��ى التوايل، وذل��ك بحلول عام 

2030م.
الدار�س��ني  جمي��ع  اكت�س��اب   :5 اله��دف   •
للمع��ارف وامله��ارات والقيم واملواق��ف الالزمة 
لتحقي��ق املواَطنة العاملية والتنمي��ة امل�ستدامة، 

وذلك بحلول عام 2030م.
• اله��دف 6: اإق��دام جمي��ع احلكوم��ات عل��ى 

تاأمني الأعداد الكافية من املعلمني املوؤهلني.
• اله��دف 7: تقُدّم جمي��ع البلدان نحو الهدف 
الن��اجت  م��ن   )%6-4( تخ�سي���ص  يف  املتمث��ل 
املحل��ي الإجم��ايل، و)15-20%( م��ن الإنف��اق 
ع��ام  بحل��ول  وذل��ك  التعلي��م،  ملج��ال  الع��ام 

2030م.
11- اإنن��ا ن��درك اأّن الأه��داف تتطل��ب مزي��داً 
م��ن التنقيح م��ع الأخذ يف العتب��ار املالحظات 
الت��ي مت التعبري عنها من قبل الدوائر النتخابية 
املختلف��ة خالل ه��ذا الجتماع العامل��ي للتعليم 
للجميع. وبن��اًء عليه، �ستتم مراجعة الأهداف من 
قبل اللجنة التوجيهية للتعليم للجميع قبل نهاية 
�سه��ر ماي��و 2014 وذل��ك ملناق�س��ة املالحظات 

والهتمامات التالية: 
اجلن�س��ني  ب��ني  للم�س��اواة  حم��ددة  • اإ�س��ارة 
والإن�س��اف يف كل هدف كلما كان ذلك منا�سًبا ، 
م��ع اإ�سارة وا�سحة اإلى البنات والأولد ، والن�ساء 
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والرجال واإلى املجموعات املهم�سة. 
اإل��ى امله��ارات املهنية  • اإ�س��ارة وا�سح��ة 
والتقني��ة والفني��ة للح�سول عل��ى عمل يحظى 
باملرحل��ة  ولاللتح��اق  والح��رتام  بالتقدي��ر 

الثانوية العليا وموؤ�س�سات التعليم العايل. 
• تنقي��ح اأك��رث للهدف اخلا���ص باملعلمني 

وب�سفة خا�سة ما يتعلق بالتحفيز والدعم. 
بتعلي��م  اخلا���ص  لله��دف  اأك��رث  تنقي��ح   •
للتنمي��ة  والتعلي��م  العاملي��ة  املواطن��ة 

امل�ستدامة. 
• اإيالء اهتمام خا�ص للتعليم يف الأو�ساع 
الت��ي  املدار���ص  ت�سه��د �رشاع��ات ويف  الت��ي 

تتعر�ص للهجوم. 
• متويل منا�سب للتعليم من قبل احلكومات 

واجلهات املانحة. 

اخلطوات القادمة: 
القي��ادي  ال��دور  بق��وة  ندع��م  اإنن��ا   -12
والتن�سيق��ي ال��ذي ت�سطل��ع ب��ه اليون�سك��و يف 
تي�سري اإع��داد جدول اأعم��ال التعليم ملرحلة ما 
بع��د ع��ام 2015 بالتعاون مع ���رشكاء حركة 
التعلي��م للجمي��ع. واإننا ن�سج��ع اليون�سكو على 
موا�سل��ة تي�سري النقا���ص والت�ساور م��ع الدول 
الأع�س��اء واجلهات املعني��ة الرئي�سية من اأجل 
القي��ام يف امل�ستقب��ل بتطوير وحت�س��ني الغاية 
العامة والأه��داف العاملية، وحتديد املوؤ�رشات 
املناظرة ل��كل هدف، وكذلك و�س��ع اإطار عمل 
لتوجي��ه عملي��ة تنفي��ذ ج��دول اأعم��ال التعليم 
اأعم��ال  املقب��ل ليق��ود عملي��ة تنفي��ذ ج��دول 
امل�ستقب��ل. وبالإ�ساف��ة اإل��ى ج��دول الأعم��ال 
العاملي ، يجب و�سع اأهداف وموؤ�رشات خا�سة 
بكل دول��ة على حدة تعك�ص التنوع الجتماعي 

وال�سيا�سي والقت�سادي والثقايف. 
13- اإنن��ا نلت��زم با�ستخ��دام ه��ذا البي��ان 
اإط��ار  يف  للمفاو�س��ات  مرجع��ًا  بو�سف��ه 
امل�س��اورات العاملي��ة املتعلقة بخط��ة التنمية 
مل��ا بع��د ع��ام 2015 بغي��ة �سم��ان ا�ستم��ال 

ه��ذه اخلطة عل��ى مكون قوي يتعل��ق بالتعليم. 
وحتقيق��ًا له��ذه الغاية، اإننا نطل��ب من املديرة 
العام��ة لليون�سك��و اأن تنق��ل هذه الوثيق��ة اإلى 
جمي��ع الدول الأع�س��اء يف منظم��ة اليون�سكو، 
والروؤ�س��اء  املتح��دة  لالأم��م  الع��ام  والأم��ني 
امل�سارك��ني يف جمموع��ة العم��ل املفتوح��ة ، 
واللجن��ة املعني��ة بتموي��ل التنمي��ة امل�ستدامة 

واي�سًا اإلى اأهم اجلهات املعنية.
14- اإننا نلتزم اأي�سًا با�ستخدام هذا البيان 
يف امل�ساورات امل�ستمرة على امل�ستوى الوطني 
اأعم��ال  ج��دول  ب�س��اأن  والعامل��ي  والإقليم��ي 
التعلي��م ملرحل��ة م��ا بع��د ع��ام 2015، والذي 
�سيت��م اعتم��اده يف املنت��دى العامل��ي للتعليم 
2015 والذي �ست�ست�سيفه جمهورية كوريا يف 
اأيار/ماي��و ع��ام 2015. واإننا نتوقع اأْن يكون 
ه��ذا املوق��ف املتفق علي��ه ج��زءاً ل يتجزاأ من 
اخلطة العاملية للتنمية التي �ستعتمد يف موؤمتر 
قم��ة الأمم املتحدة يف مدين��ة نيويورك خالل 

�سهر اأيلول/�سبتمرب من عام 2015.
 15- واإنن��ا نوؤك��د جم��دداً يف ه��ذا الي��وم 
للجمي��ع  التعلي��م  اأه��داف  بتحقي��ق  التزامن��ا 
وب�سمان توفري التعليم جلميع املواطنني. واإننا 
نلتزم بتوفري ما يلزم من تعزيز وترويج ودعم 
لإعداد جدول اأعمال مقبل قوي للتعليم، ونحث 
جميع ال��دول الأع�س��اء يف اليون�سك��و وجميع 
اجله��ات املعني��ة عل��ى امل�سارك��ة بفعالية يف 
العملي��ة الت��ي تتيح التو�سل اإل��ى و�سع جدول 

الأعمال هذا وتنفيذه.
16- �سُيبذل كل ُجهد ممكن ل�سمان الرتابط 
ب��ني ما �سيت��م التفاق حول��ه يف �سهر �سبتمرب 
2015 عل��ى اأعل��ى امل�ستوي��ات يف قم��ة الأمم 
املتح��دة كج��زء م��ن ج��دول اأعم��ال التنمي��ة 
العاملية م��ع جدول اأعم��ال التعليم ملرحلة ما 
بع��د 2015 والذي �سيتم اعتم��اده يف املنتدى 
العامل��ي للتعلي��م 2015 يف جمهوري��ة كوريا 

يف �سهر مايو/اأيار 2015. 

ماذا قالوا عن االجتماع؟
طارق بن  اأ�شعد  ال�شيد  ال�شمو  •�شاحب 

اآل �شعيد ممثل جاللة ال�شلطان 
»ي���رشين وي�رشفن��ي اأن اأرعى ه��ذه املنا�سب��ة الكبرية، 
واللق��اء يف هذا الجتماع  العاملي الكبري بحد ذاته جناح 
ومفخرة لل�سلطنة، وامل�سم��ون يف جدول الأعمال �سيثمر 
بنتائج كبرية � بدون �سك � لي�ص لل�سلطنة فقط واإمنا للعامل 
اأي�سا، واأود اأن اأقول اإن خطة  التعليم والثقافة التي قادها 
معلمن��ا الأول ح���رشة �ساحب اجلالل��ة ال�سلطان قابو�ص ناجحة  وهلل احلم��د ، ونحن ثمرة تلك 

اخلطة، وها نحن اليوم نعطي الوطن بقدر امل�ستطاع «.
» اإن التعلي��م والثقاف��ة اجليدة ���� ب�سكل عام �� يحقق النجاح وال�ستق��رار والتنمية، وها نحن 
ن�سه��ده الي��وم يف ال�سلطنة، والذي ب��ه حظينا احرتام املجتمع الدويل، كم��ا اإن �ساحب اجلاللة 
متابع لكل اخلطوات احلثيثة التي تبذل لدفع عجلة التعليم يف ال�سلطنة، وبهذه املتابعة ح�سلنا 
على اعرتاف العامل بال�سلطنة وعلى امل�ستوى العاملي، كما ت�ستند ال�سلطنة يف م�سريتها التنموية 
عل��ى منظوم��ة ناجحة يف جمال التعلي��م وتدريب ال�سباب يف املجالت املهني��ة والتقنية، اإلى 
جان��ب التعلي��م اجلامعي واجلامع��ات الأهلية التي ت�سري وف��ق خطط مدرو�سة، كم��ا اأننا ن�سعر 

بالفخر لكل ماحتقق من اإجنازات وباأن نكون قدوة للعامل العربي يف ذلك«. 

بونيو  ماتاتا  مابون  املعايل  •�شاحب 
رئي�س وزراء جمهورية الكونغو الدميوقراطية 

» لقد متكننا  يف هذا الhجتماع من التاأكيد على اأهمية التعليم 
وا�ستثماره يف املجتمع، وتطوي��ره �سمن التنمية امل�ستدامة كما 
اأن ه��ذا الجتم��اع ميدنا باأدل��ة وحقائق من خ��الل جميع الذين 
حتدث��وا عل��ى اأن التعلي��م ه��و اأ�سا�ص التق��دم يف كل �س��ئ. ونحن 
بحاج��ة اإلى بذل املزيد م��ن اجلهد يف التعلي��م الأ�سا�سي وجودة 

التعلي��م، و اأعتقد اأنه بالتعليم ميكننا من التغلب على العديد من امل�ساكل يف بلدنا، ونوؤكد على 
اأهمية التعليم والعمل على حت�سني موؤ�رشات التعليم ب�سكل جذري«.

»ول �سك باأننا بحاجة اإلى اأن نويل hهتماما خا�سا فيما يتعلق بالإناث والأطفال واأهمية
hاإلتحاقهم بالتعليم وتقرير ر�سد التعليم للجميع قد اأعطى فر�سة يف تطوير التعليم يف بلدنا 

لنمنح الفتيات تعليما جيدا والعمل على رفع كفاءة املعلمني وتدريبهم«.

 مابون ماتاتا بونيو

اأ�سعد بن طارق
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ال�شيبانية  اأحمد  بنت  مديحة  الدكتورة/  •معايل 
وزيرة الرتبية والتعليم

خ��الل  دارت  الت��ي  املناق�س��ات  اإن   «
اأعمال الجتماع العاملي للتعليم للجميع 
عك�ست جهود الدول الأع�ساء واملنظمات 
يف جم��ال ن���رش التعليم وتطوي��ره، الأمر 
الذي ي�ستوجب تكاتفهم لتح�سني نوعيته، 
والتغلب عل��ى كافة التحديات التي تعيق 
حتقيق �سيا�سات��ه، والنتقال من التنظري 
اإل��ى اخلط��وات الإجرائية العملي��ة لبلوغ 
اأه��داف التعلي��م للجمي��ع، موؤكدي��ن على 
اأن م��ا اتخ��ذ من ق��رارات �سي�سهم بال �سك 

يف جتوي��د عمليت��ي التعلي��م والتعلم، وحتقي��ق نتائج مالئم��ة على خمتلف 
امل�ستويات«.

» اإن التحدي��ات الت��ي تواجهن��ا جميعًا حتت��م علينا ر�س��م خارطة طريق 
لإع��داد اأجيال قادرة على مواكبة التطور املعريف وا�ست�رشاف امل�ستقبل من 
خالل الربامج التعليمية املقدمة لهم؛ لت�سهم يف احلد من الفقر، وتوفري حق 
التعلي��م للفتيات، ورف��ع ن�سب اللتح��اق بينهن، وحت�سني ال�سح��ة، وتعزيز 
ال�س��الم، واح��رتام حق��وق الإن�س��ان، وقي��م املواطن��ة العاملي��ة وامل�ساركة 
املدني��ة، والت�سجيع على الع��رتاف بالتنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات، 

ودعم عجلة التنمية امل�ستدامة«.
» يف هذا الإطار ينبغي الإ�سارة اإلى الدور الكبري الذي تبذله منظمة الأمم 
املتح��دة للرتبي��ة والعلم والثقافة )اليون�سكو( لن�رش مظل��ة التعليم البتدائي 
ودع��م الدول الأع�ساء يف اإعداد الربام��ج وامل�ساريع التي تهدف اإلى حتقيق 
اأه��داف التعلي��م للجمي��ع. متمنية من خ��الل هذا اللق��اء اأن تتبل��ور الأفكار 
لو�س��ع اإطار عاملي لف��رتة ما بعد عام 2015م يك��ون متوافقًا ويف �سميم 
ج��دول اأعم��ال التنمية العاملي، بحيث تقدم نتائ��ج امل�ساورات وتو�سياتها 
اإل��ى املنتدى العامل��ي للتعليم املزمع عق��ده يف كوريا اجلنوبي��ة من العام 
نف�سه، مع تبني موقف متفق عليه حول التعليم؛ يعد جزءاً من جدول اأعمال 
التنمي��ة العاملية الذي �سيق��ر يف قمة الأمم املتح��دة بنيويورك يف �سبتمرب 

من عام 2015م«.

لليون�شكو العامة  املديرة  بوكوفا  ايرينا  •معايل 
» اأتوجه بال�سك��ر اجلزيل ل�ساحب اجلاللة 
ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم على دعمه 
ملب��ادرة التعليم للجميع، وهذا يعك�ص الروؤية 
ال�سديدة حلكومة ال�سلطن��ة، واللتزام العميق 
بجودة التعليم من خالل تبني نظام تعليمي 
فع��ال، حي��ث تع��د �سلطن��ة عمان م��ن الدول 
الت��ي اعتمدها تقرير التنمي��ة الب�رشية لالأمم 
املتح��دة عل��ى اأنه��ا واح��دة من ال��دول التي 
�سهدت تقدما كب��ريا يف جمال التعليم؛ وذلك 

لأن ال�سلطن��ة ت�ستثمر طاقاته��ا ب�سكل كبري يف جمال التعليم، كما اأنها تبذل 
جهدها يف تطوير املهارات والتطورات الجتماعيه يف جمتمعها الذي ي�سم 
ن�سبة كبرية من ال�سباب من خالل منحهم فر�ص التوظيف والتدريب املهني 
والتقن��ي، وتعليم وتدريب املعلمني وتوظي��ف التقنيات احلديثة يف التعليم، 

لذلك اأظن اأن ذلك من الأهمية لتحقيق م�ستقبل اأف�سل«.

ماذا قالوا عن االجتماع؟

مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية 

 ايرينا بوكوفا

املو�شى  حممد  بنت  �شمرية  الدكتورة/  ال�شفرية  •�شعادة 
املندوبة الدائمة لل�شلطنة لدى اليون�شكو

» نح��ن يف املندوبي��ة ن�سكل حلق��ة و�سل بني 
اليون�سك��و ووزارة الرتبي��ة والتعلي��م بال�سلطن��ة، 
ونثم��ن اجله��ود التي بذل��ت من خ��الل التوا�سل 
امل�ستمر القائ��م بيننا، واأي�سا كون ال�سلطنة دولة 
م�سيف��ة فقد �ساركت يف منظمة اليون�سكو كلجنة 
توجيهي��ة للتعلي��م للجمي��ع وق��د كان له��ا الدور 
اأي�س��ا يف و�سع الأه��داف وامل�ساعدة يف حتقيق 
وثيق��ة التعلي��م الت��ي مت مناق�ستها مع ال��وزراء، 
وه��ذه الوثيق��ة ج��د مهم��ة يف حتقي��ق الأهداف 
الإمنائي��ة ملا بعد ع��ام 2015م، و�سوف تناق�ص يف الجتم��اع العاملي القادم 

الذي �سيعقد يف كوريا.

د. �سمرية حممد املو�سى
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الهمامي  �شيف  بن  حمد  الدكتور/  • �شعادة 
مدير مكتب اليون�شكو االإقليمي للرتبية يف الدول العربية ببريوت

ه��ذا  ك��ون  والعت��زاز  بالفخ��ر  اأ�سع��ر   «
الجتم��اع يعقد يف �سلطنة عم��ان، كما اأتقدم 
بال�سك��ر والمتن��ان حلكوم��ة ال�سلطن��ة ممثلة 
بوزارة الرتبية والتعليم على هذه ال�ست�سافة 
وه��ي بال �س��ك �رشورية لتوطي��د وا�ستمرارية 
العالق��ة القائمة بني منظم��ة اليون�سكو وبني 
ال�سلطن��ة وهي بالأ�سا�ص عالقة متميزة، ويعد 
ه��ذا الجتماع الأول من نوع��ه الذي يعقد يف 
الدول العربية مبثل هذه الرتكيبة من الربامج 

وج��دول الأعم��ال، وتع��ود اأهميته بكون��ه اآخر اجتم��اع للتعلي��م للجميع قبل 
القم��ة العاملي��ة التي �ستعق��د يف كوريا يف عام 2015 متهي��دا لعر�ص الروؤية 
العاملية لالأهداف التي يجب اأن يركز عليها التعليم فيما بعد 2015م، ويهدف 
الجتم��اع العاملي للتعليم للوقوف على جممل ما و�سلت اإليه الدول العاملية 

من حتقيق الأهداف ال�ستة للتعليم للجميع والتي و�سعت يف دكار 2000م،.

باليون�شكو الرتبية  ل�شوؤون  العامة  املديرة  م�شاعد  تانغ  • كيان 

» اأتوج��ه بخال���ص ال�سكر والتقدي��ر حلكومة 
ال�سلطنة عل��ى ح�سن الإع��داد والتح�سري، وكرم 
ال�سياف��ة حيث يجم��ع هذا الجتم��اع العاملي 
للجمي��ع  التعلي��م  حرك��ة  يف  ال���رشكاء  كاف��ة 
وتع��ود اأهميت��ه لكون��ه الجتماع ال��ذي ي�سبق 
انعقاد املنتدى العاملي للرتبية يف اجلمهورية 
الكوري��ة اجلنوبي��ة ع��ام 2015م، وه��و العام 
ال��ذي كان م��ن املتف��ق اأن يت��م في��ه حتقي��ق 
الأه��داف ال�ستة التي اأقره��ا العامل يف املنتدى 
الرتب��وي ال��ذي عق��د يف داكار ع��ام 2000م، 

�سم��ن »مبادرة التعليم للجمي��ع« ،ويهدف الجتماع اإلى مناق�سة وحتليل التقدم 
املح��رز يف اإطار متابعة تقرير الر�سد العاملي للتعليم للجميع وحتقيق الأهداف 
ال�ست��ة، بالإ�سافة اإلى الوقوف على التحدي��ات التي حتول دون اإحراز التقدم يف 
حتقي��ق الأهداف، والتعرف على ال�سعوب��ات التي تواجه الدول الأع�ساء مبنظمة 
اليون�سك��و والتباحث فيه��ا، بجانب مناق�سة جدول اأعم��ال التعليم يف مرحلة ما 
بعد عام 2015م، وخمطط اإطار العمل الذي �سُيعتمد يف املنتدى العاملي للرتبية 

يف عام 2015م وعنا�رشه.

غيلمور  • كاثرين 
نائبة املدير التنفيذي ل�شندوق االأمم املتحدة لل�شكان

» اإن �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان ي�سيد 
بالتعلي��م اجلي��د املن�سف واملدم��ج والتعلم 
مدى احلي��اة للجمي��ع، واأوؤكد عل��ى �رشورة 
اأن يك��ون التعليم هدًفا ب��ارًزا جلدول اأعمال 
��ا فيه��ا م��ن اأج��ل  التنمي��ة الق��ادم وُمدجَمً
حتقي��ق التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة واملرنة 
والعادل��ة. واإن عواق��ب ف�س��ل جهودن��ا لدعم 
واخلدم��ات  واملعلوم��ات  التعلي��م  وتوف��ري 
الأ�سا�سي��ة ذات ال�سل��ة خلدم��ات املراهقني، 

�سه��دت زيادة بن�سبة 50% يف حالة الوف��اة املرتبطة بالإيدز بني املراهقني. 
وباخت�سار، اإن التعليم والتعلم هي ق�سايا حياة اأوموت«

ماذا قالوا عن االجتماع؟

د. حمد الهمامي

كاثرين غيلمور

 كيان تاجن

باليوني�شيف للتعليم  اأول  م�شت�شار  نايدو  • جوردن 
» لق��د غط��ى الجتم��اع ق��دراً كب��رياً م��ن 
املناق�س��ات ح��ول ج��دول الأعم��ال مل��ا بعد 
ع��ام 2015 و التحدي��ات الت��ي تواجه و�سع 
الأهداف املالئمة للتعلي��م، لقد كان اجتماع 
مث��رياً لالهتمام حيث اأن��ه ي�سلط ال�سوء لي�ص 
فقط على تقدم العم��ل بل كذلك على الثغرات 
يف الإطاراملق��رتح للعم��ل، فقد مت��ت هيكلة 
الجتم��اع لت�سجي��ع م�س��اركات خمتلفة، اإنه 
مث��ري لالهتم��ام م��ن الناحيت��ني ال�سيا�سي��ة 
والتقني��ة، فاملجال كان مفتوح��ًا للمناق�سة 
بالإ�ساف��ة اإلى اأحداث جانبية مفيدة، اأتوقع اأن��ه �سيكون هناك نوع من الإجماع 
والتف��اق حول البيان اخلتامي الذي �سي�س��در عن الجتماع والذي ميكن امل�سي 

به قدمًا ليقدم للمجتمع الرتبوي«.

 كيان تاجن
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احلجرية  عبيد  بنت  اأمينة  • الدكتورة/ 
املديرة العامة امل�شاعدة لالإي�شي�شكو

» لقد اأولت )الأي�سي�سكو( اهتمامًا خا�سًا لتحقيق 
اأه��داف داكار من خالل �سعيه��ا لتحقيق امل�ساواة 
بني اجلن�س��ني وتكثيف وتنفيذ العدي��د من الربامج 
والأن�سط��ة يف ه��ذا املج��ال، وتاأهي��ل الأط��ر التي 
تعل��م وتدرب الفتيات، كما اأولين��ا اهتمامًا خا�سًا 
بالفئ��ات املهم�سة والفئ��ات ذات الNعاقة واأبناء 

الالجئني واملهاجرين و�سحايا العنف والنزاع امل�سلح، وجهود املنظمة وا�سحة 
يف ه��ذه امليادي��ن، كما اأولين��ا اهتمامًا اأي�س��ا بجميع برام��ج الرتبية واملنظمة 
باعتباره��ا بي��ت خ��ربة م�ستمرة يف جهودها وه��ي رهن اإ�سارة ال��دول الأع�ساء 
يف ال�سيا�س��ات الرامي��ة اإلى تطوير التعلي��م ما قبل املدر�سي ال��ذي يعد هدفًا من 

الأهداف التي ي�سعى التعليم للجميع حتقيقها«

لورديزخان  • ماريا 
االأمينة العامة لرابطة جنوب اآ�شيا واملحيط الهادئ للتعليم االأ�شا�شي

» لق��د كان��ت املناق�سات مثرية ج��داً لالهتمام 
فقد توفرت م�ساحة للدول الأع�ساء يف اليون�سكو، 
واجلهات املعني��ة املختلف��ة باأمرالتعليم للتعبري 
ع��ن اآرائه��م ووجهات نظره��م يف ج��دول اأعمال 
التعلي��م ملرحل��ة ما بعد ع��ام 2015 وحتى وقت 
قري��ب مل تتوف��ر فر���ص كث��رية لل��دول الأع�س��اء 
للتعبري ع��ن وجهات نظرها، وذلك ب�سبب التزاحم 
يف بع�ص الأفكار التي حتتاج الى فرز، كما يعترب 
التمويل ق�سية اأ�سا�سية، حيث اأنها برزت بو�سوح 
يف املناق�س��ات، وعلي��ه يحتاج اإل��ى قرار لأننا نعل��م اأن الأهداف �ستبق��ى اأهدافًا 
بدون دعم مايل، واأنا متفائلة حول الجتماع برمته، واأعتقد اأنه ات�سم بال�سمولية 

ولدي اعتقاد كبري يف قيمة املناق�سات التي طرحت.

ماذا قالوا عن االجتماع؟

 د. امينة احلجرية 

ماريا لورديزخان 

اجلويف  ال�شالم  عبد  • الدكتور/ 
امل�شت�شار مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج

الرتبي��ة  مكت��ب  يف  امللمو�س��ة  املوؤ���رشات   «
العرب��ي لدول اخللي��ج توؤكد عل��ى اأن دول جمل�ص 
التع��اون قطعت �سوطًا كب��رياً يف حتقيق الأهداف 
ال�ستة اخلا�س��ة بالتعليم للجميع واملالحظ اأي�سا 
من خالل املوؤ���رشات املتوفرة لدينا على اأن دول 
املجل���ص بذلت جهوداً كبرية �س��واء كانت فنية اأو 
مالي��ة اأو جهوداً يف جم��الت العمل املختلفة من 

اأج��ل حتقي��ق اأهداف التعليم للجميع، ومما ل�سك فيه ب��اأن اأهداف الألفية الإمنائية 
للتنمية واأهداف التعليم للجميع هي حاجات جمتمعية حملية قبل اأن تكون قرارات 
دولي��ة، فاجلميع بحاجة اإلى جودة يف التعليم، وكف��اءة املعلمني، وهي �رشورات 
ملحة، اأما الجتماعات الدولية فهي عامل حمفز لنا وم�ساعد للمقارنة مبا حققناه 

مع الآخرين«.

 د. عبد ال�سالم اجلويف 

باليون�شكو للجميع  التعليم  برنامج  اأخ�شائية  داتزل  • �شابني 
» يعت��رب ه��ذا الجتم��اع مهّم��ا ج��ّدا حيث قام 
امل�سارك��ون بج��رد م��ا مت اإجن��ازه للتع��رف على 
التحدي��ات الت��ي تواجهن��ا، حيث اإننا ن��درك الآن 
اأن اأه��داف التعلي��م للجمي��ع الت��ي مت تبنيه��ا يف 
داكار �س��وف ل��ن تتحّق��ق يف التاري��خ املح��دد، 
ولهذا ال�سبب نحن نعم��ل على اإعداد جدول اأعمال 
جدي��د لفرتة اخلم�سة ع�رش عاًما املقبلة )2015-

2030( لنح��دد املجالت التي �سن�ستمر يف العمل 
بها لتحقيق تطور حقيق��ي يف التعليم، و�سن�ستمر 
��ا يف العمل حتى ن�سم��ن اأن يحظى كل طفل  اأي�سً
وطفلة وكل �ساب و�سابة وكل رجل وامراأة بفر�سة يف التعليم من اأجل حياة اأف�سل 

واحل�سول على فر�سة عمل اأف�سل«.

 �سابني ديتزل
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الرتبية

 – روز  بولني  • الربوفي�شورة 
جامعة كامربدج باململكة املتحدة

» تكمن اأهمية هذا الجتماع يف و�سع اخلطة 
امل�ستقبلي��ة للتعلي��م فيم��ا بع��د ع��ام 2015م، 
ومناق�سة تطور اأه��داف التعليم من خالل تقرير 
الر�س��د العاملي ال�سنوي ال��ذي يخربنا عن مدى 
التقدم ال��ذي مت اإحرازه وماذا ينبغي علينا فعله 
يف امل�ستقب��ل، كم��ا يخربن��ا التقرير له��ذا العام 
اأن هن��اك بطئ��ا يف التقدم ال��ذي اأحرزناه حتى 

الآن ف��ال يزال هناك 57 مليون طفاًل غ��ري ملتحق باملدر�سة حول العامل، اإ�سافة 
اإل��ى 250 مليون طفال مل يحظ��وا بحق تعّلم حتى املهارات الأ�سا�سية، لذلك نحن 
بحاج��ة اإل��ى ب��ذل املزيد من اجله��ود ل�سمان ح�س��ول جميع الأطف��ال على حق 
التعليم، كما يو�سح التقرير اأن ما نحتاج اإليه يف الواقع هو الرتكيز على الأطفال 

ا يف احل�سول على التعليم« الأقل حًظّ

ماذا قالوا عن االجتماع؟

بولني روز
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ورقة الرتبية

اجلهود الرتبوية لتنمية ثقافة 
ريادة االأعمال ب�شلطنة عمان

و�س���ية م�س���طفى لطفي املنفلوطي البنه: )لي�س لدي �سيء من 
املال اأتركه لك من بعدي الأنني فقري، ول�ست باآ�سف على ذلك الأنني 
اأحب اأن تن�ساأ معتمدا على نف�سك يف حت�سيل رزقك وتكوين حياتك. 
فاإذا اأتقنت اإحدى املهن تعودت اأال تاأكل اإال من اخلبز الذي ا�س���رتيته 

مبالك، و�سلت بكل اأمان اإلى �ساطئ ال�سالمة( 

بقلم.: د. نا�رش بن �سامل الغنبو�سي
املركز الوطني للتوجيه املهني

مقدمة :
اإن ال��دور امله��م الذى تلعب��ه ثقافة ريادة 
التنموي��ة  الأه��داف  حتقي��ق  يف  الأعم��ال 
للمجتم��ع العم��اين على �سبيل املث��ال اأ�سبح 
يواكب��ه يف الواق��ع وعي متزاي��د على �سعيد 
املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة والأهلي��ة واخلا�س��ة 
باأهمي��ة تعزي��ز ثقاف��ة ري��ادة الأعم��ال يف 
اأو�سللاط ال�سبللاب العماين. وهذا اأمللر حميد اإذ 
اإن توف��ري املتطلب��ات التي جتع��ل من ريادة 
لل�سب��اب  وجاذب��ًا  حمبب��ًا  عامل��ًا  الأعم��ال 
يتطل��ب عم��اًل تكاملي��ًا بني كاف��ة موؤ�س�سات 
املجتم��ع. فالنا�سئ��ة من��ذ نعوم��ة اأظفارهم 
ينبغي اأن تع��زز لديهم الجتاهات الإيجابية 
بيئ��ات  له��م  توف��ر  واأن  احل��ر  العم��ل  نح��و 
التعل��م التي ت�ساعدهم عل��ى تنمية مهاراتهم 
وقدراته��م البتكاري��ة الالزم��ة للنج��اح يف 
ع��امل ريادة الأعمال. وه��ذه م�سوؤولية كبرية 
ت�سرتك فيها املوؤ�س�سات التعليمية مع غريها 
م��ن موؤ�س�س��ات املجتمع الت��ي بدورها اأي�سا 
ينبغي اأن توفر فر�ص التدريب والتاأهيل كما 
توفر الدعم امل��ادي واملعنوي الذى يحتاجه 

رائد الأعمال يف بداية م�سواره.
 جان��ب مه��م ينبغ��ي الرتكي��ز علي��ه عن��د 
احلدي��ث عن ثقافة ريادة الأعمال وهو اأثرها 
الكب��ري يف بن��اء ال�سخ�سي��ة، فرائ��د الأعمال 
يحت��اج اإل��ى مه��ارات ع��دة منه��ا: التفك��ري 
البت��كاري والإبداع��ي، والقدرة عل��ى اتخاذ 
القرار، واقتنا�ص الفر�ص، وهى كلها مهارات 
تنعك���ص اإيجاب��ًا على بن��اء ال��ذات واإعدادها 
ملواجه��ة التحدي��ات الت��ي يفر�سه��ا منطق 
ال�س��وق والتناف���ص يف عامل الأعم��ال. اإن من 
ي�ستم��ع اإلى ق�س���ص رواد الأعمال والعقبات 
الت��ي تواجهه��م عن��د بداي��ة امل�س��وار ي��درك 
اأهمي��ة البعد الرتبوي لثقاف��ة ريادة الأعمال 
والت��ي تتمث��ل يف اأح��د جوانبه��ا يف اإع��داد 
املواط��ن الفاع��ل واملنتج واملواط��ن القادر 
عل��ى امل�ساهم��ة الإيجابي��ة يف دع��م خط��ى 

التطور القت�سادي والجتماعي لوطنه.
مفهوم ريادة االأعمال:

وف��ق  الأعم��ال  ري��ادة  تع��ددت مفاهي��م 
متغ��ريات كثرية اأبرزها ال�سي��اق الذي وردت 
فيه، وبالتايل يتناولها القت�ساديون ب�سكل قد 
يختلف عن الرتبويني اأو من يعمل يف اجلانب 
الجتماعي مثال. فريادة الأعمال يف الأ�سل 
Entrepreneurship فرن�سي��ة  كلم��ة 

وتعن��ى ال�سخ�ص ال��ذى يبا���رش اأو ي�رشع يف 
اإن�ساء عمل جتاري. وكان القت�سادي ورجل 
الأعم��ال الفرن�س��ي ال�سه��ري ج��ني بايي�ستيه  
�ساحب القانون القت�سادي امل�سمى قانون 
�س��اى هو اأول من ا�ستخدم امل�سطلح يف نحو 
ع��ام 1800 باملعنى نف�سه. وقد ظهر مفهوم 
ريادة الأعمال يف الكتابات القت�سادية منذ 
كتاب��ات القت�س��ادي الأاإيرلن��دي ريت�س��ارد 
كانتيل��ون )1734-1680( وعرب عنه بنوع 
من ال�سخ�سية على ا�ستعداد لتاأ�سي�ص م�رشوع 
جدي��د اأو موؤ�س�سة، وتقب��ل امل�سوؤولية الكاملة 
عن نتائ��ج غري موؤكدة. ويرج��ع تعريف رائد 
الأعم��ال اإل��ى الع��امل القت�س��ادي �سومبيرت 
)1883-1950( اإذ عرف الريادي باأنه ذلك 
ال�سخ�ص الذى لدي��ه الإرادة والقدرة لتحويل 
فك��رة جدي��دة اأو اخ��رتاع جدي��د اإل��ى ابتكار 
ناجح وبالتايل فوجود قوى الريادة )التدمري 
اخل��الق( يف الأ�سواق وال�سناع��ات املختلفة 
جدي��دة.  عم��ل  ومن��اذج  منتج��ات  تن�س��ىء 
وبالت��ايل ف��اإن الريادي��ني يف اأي م��كان يف 
الع��امل ي�ساعدون ويقودون التطور ال�سناعي 

والنمو القت�سادي على املدى الطويل. 
ويعت��رب مفه��وم التعليم للري��ادة مفهوما 
جدي��دا لي�ص فقط على م�ستوى العامل العربي، 
واإمن��ا اأي�س��ًا عامليًا، حيث مت رب��ط، واإدماج 
مفاهيم ري��ادة الأعم��ال بالتعليم من خالل 
املناهج، والربام��ج �س��واًء يف التعليم العام، 
اأو الع��ايل، اأو املهن��ي والتقن��ي، ويف �سلطنة 
عم��ان مت الرتكيز عل��ى الهتم��ام بال�سباب، 
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واأهمي��ة م�ساركته��م يف التنمي��ة م��ن خالل 
بتوف��ري  ومتكينه��م  بقدراته��م،  الهتم��ام 
التعلي��م، والتدريب الالزم��ني للم�ساهمة يف 

دفع عجلة التنمية والقت�ساد العماين.
جهود املنظم���ات الدولية واالإقليمية يف 

جمال ت�سمني ريادة االأعمال يف الرتبية:
يحظى التعلي��م للريادة باهتمام بالغ من 
قب��ل الكث��ري من املنظم��ات العاملي��ة ملا له 
م��ن اأثر على تقدم املجتمع��ات والأفراد على 
ح��د �سواء. ل��ذا فاإن اجله��ود تتوا�س��ل ب�سكل 
تكامل��ي بني تل��ك املنظمات الرائ��دة ومنها 
اليون�سك��و على امل�ستوى العامل��ي، والألك�سو 
عل��ى امل�ست��وى العرب��ي، والأي�سي�سك��و عل��ى 
م�ستوى الدول الإ�سالمية. وعلى �سبيل املثال 
فقد تعاون مركز اليون�سكو-يونيفوك الدويل 
ومكت��ب اليون�سك��و الإقليم��ي يف بريوت من 
اأج��ل تنفيذ م�رشوع يحمل عن��وان : »التعليم 
للريادة يف ال��دول العربية«، وهو عبارة عن 
ن�ساط ميتد على مدى اأربعة اأعوام )2009-

 StratREAL م��ن  بتموي��ل   ،)2012

Foundation باململكة املتحدة، وهدف 
اإل��ى دم��ج مفه��وم »الري��ادة« يف اأنظمته��ا 
اأرب��ع  ن���رش  مّت  وق��د  النظامي��ة.  التعليمي��ة 
درا�س��ات ح��الت ح��ول التعلي��م للريادة يف 
م���رش، والأردن، وعم��ان، وتون�ص. وتت�سمن 
ه��ذه الدرا�س��ات تقييمًا للتعلي��م للريادة يف 
اأنظمة التعليم يف ال��دول العربية. بالإ�سافة 
اإلى ذلك، توفر مناذج املمار�سات والتجارب 
اجلي��دة املتواف��رة الآن يف املنطق��ة. وتوّفر 
هذه امل�ستن��دات موادا قيمة لل��دول ال�ساعية 
اإل��ى تطوير خطط اإ�سرتاتيجي��ة لدمج التعليم 
مت  وق��د  التعليمي��ة،  اأنظمته��ا  يف  للري��ادة 

ن�رشها يف املنطقة وخارج حدودها.
كم��ا تعم��ل منظم��ة )الألك�س��و( بالتعاون 
م��ع موؤ�س�سة اإجناز العرب على ت�سجيع ودعم 
قط��اع التعلي��م يف الوطن العرب��ي من خالل 
اعتماد برامج واإ�سرتاتيجيات لإعداد ال�سباب 
ودع��م  العم��ل  �س��وق  يف  للدخ��ول  العرب��ي 
مه��ارات املبادرة لديه��م يف خمتلف مراحل 
التعليم، واإعداد اأجيال ناجحة واثقة بنف�سها 

وم�ستقل��ة اقت�سادي��ا. كم��ا اأن موؤ�س�س��ة اإجن��از 
الع��رب، بال�رشاك��ة م��ع منظمة الألك�س��و و�رشكة 
براي���ص وات��ر هاو�ص كوبرز تق��وم بدور حموري 
يعتمد على ال�رشاكة بني وزارات الرتبية والتعليم 
واملوؤ�س�س��ات احلكومي��ة ذات ال�سل��ة والقط��اع 
اخلا���ص لتعمي��م الرتبية الريادي��ة يف ال�سفوف 
املدر�سي��ة بكاف��ة مراحلها، ودمج م��واد متعلقة 
بالإر�س��اد الوظيف��ي ومه��ارات الق��رن احل��ادي 

والع�رشين يف مناهج الرتبية والتعليم العربية.
وعل��ى �سعيد ال��دول الإ�سالمية تب��ذل منظمة 
الأي�سي�سك��و جه��ودا م��ن اأج��ل النهو���ص بجميع 
م�ستويات املنظومة الرتبوية انطالقًا من منظور 
وعالقت��ه  والتقن��ي  املهن��ي  للتكوي��ن  �سم��ويل 
بالتعلي��م الري��ادي، ب��دءا بالرتبي��ة الأ�سا�سي��ة 
وم��رورا بالتعلي��م الثانوي والع��ايل و�سول اإلى 

البحث العلمي. 
ووف��ق ه��ذا املنظ��ور، نف��ذت الأي�سي�سكو عددا 
من برامج التعليم الريادي وخ�سو�سا ما يت�سل 
بالتكوين املهني والتقني التي ت�ستهدف م�ساعدة 
الدول الأع�ساء على النهو�ص مبواردها الب�رشية 

وجعلها تواكب متطلبات �سوق العمل.
دور ال�سلطنة يف ت�سجيع ريادة االأعمال:

وكون ال�سلطنة ع�سوا يف املنظمات التي �سبق 
ذكره��ا فاإن له��ا دورا وا�سحا يف ت�سجيع ريادة 
الأعم��ال، حيث يظهر الهتمام بري��ادة الأعمال 
يف اإط��ار التوجيه��ات ال�سامي��ة ملولن��ا جاللة 
ال�سلط��ان قابو�ص ب��ن �سعيد املعظ��م يف خطابه 
ملجل���ص عم��ان ع��ام 2011م ، وع��ام 2012م 
واملتمثل��ة يف الهتمام امل�ستم��ر بتنمية املوارد 
الب�رشي��ة و�سع��ي احلكوم��ة نح��و توف��ري فر���ص 
التعليم والتدريب والتاأهيل والتوظيف، حيث اأكد 
جاللت��ه على ذلك بقوله: » �س��وف ت�سهد املرحلة 
القادم��ة ب��اإذن اهلل اهتمام��ا اأكرب ورعاي��ة اأوفر 
تهي��ئ مزيدا من الفر���ص لل�سباب من اأجل تعزيز 
مكت�سباته يف العلم واملعرفة وتقوية ملكاته يف 
الإب��داع والإنت��اج وزيادة م�ساركت��ه يف م�سرية 
التنمية ال�سامل��ة«.  ومن اأف�سل الأمثلة على ذلك 
تنفي��ذ ندوة تعن��ى بتنمية املوؤ�س�س��ات ال�سغرية 

واملتو�سط��ة والت��ي عق��دت يف يناي��ر 2013م 
بولي��ة به��ال وخرج��ت مبجموعة م��ن القرارات 
الت��ي يعتربها الكثريون حتول وا�سحا يف توجه 

ال�سلطنة نحو ريادة الأعمال.
وتاأكي��د على ه��ذا التوجه ال�سام��ي، فقد �سدر 
املر�س��وم ال�سلط��اين رق��م )2013/36( باإن�ساء 
ال�سغ��رية  املوؤ�س�س��ات  لتنمي��ة  العام��ة  الهيئ��ة 
له��ا  حكومي��ة  موؤ�س�س��ة  وه��ي  واملتو�سط��ة، 
�سخ�سيتها العتبارية وتتمتع بال�ستقالل املايل 
والإداري وذات نظ��ام خا���ص وهي��كل تنظيمي، 
وتعن��ى بتنمي��ة وتطوي��ر املوؤ�س�س��ات ال�سغ��رية 
واملتو�سطة، ورفده��ا باملوارد املالية والب�رشية 
برام��ج  مظلته��ا  ت��درج حت��ت  بحي��ث  الكافي��ة 
الدع��م الفن��ي احلكومي��ة احلالي��ة املتعلقة بهذه 
املوؤ�س�س��ات واأن يك��ون من ب��ني اخت�سا�ساتها 
تق��دمي ال�ست�س��ارات املالي��ة والفني��ة والإدارية 
به��دف تطوير قدرات ه��ذه املوؤ�س�سات ومتكينها 
م��ن تقدمي منتجاتها بج��ودة عالية. وبناء نظام 
معلوم��ات اإلكرتوين مع مرك��ز ات�سال قادر على 
توفري املعلوم��ات الداعم��ة لأن�سطتها وجمالت 
عمله��ا. واإعداد �سج��ل خا���ص باملوؤ�س�سات التي 
يتف��رغ اأ�سحابه��ا لإدارته��ا وت�سي��ري اأعماله��ا. 
ومراجعة القوان��ني والنظم املتعلقة بال�سيا�سات 
والإج��راءات مب��ا يكف��ل تنمية ه��ذه املوؤ�س�سات. 
وم�ساندة املوؤ�س�سات القائمة مبا يكفل تطويرها 

وتنميتها.    
   جه���ود وزارة الرتبي���ة والتعليم يف جمال 

ريادة االأعمال
بالتع��اون م��ع موؤ�س�س��ات القط��اع احلكومي 
واخلا���ص ت�سع��ى ال��وزارة جاه��دة نح��و تطوير 
اأر�سي��ة  اإيج��اد  وبالت��ايل  ال�سب��اب،  مه��ارات 
�سلب��ة لريادة الأعمال من خ��الل اإك�ساب الطلبة 
تع��زز  الت��ي  الأ�سا�سي��ة  وامله��ارات  املع��ارف 
اجلوان��ب الريادي��ة، وت�ساه��م يف اإيج��اد  نخب��ة 
م��ن رواد الأعم��ال العماني��ني. حي��ث مت ت�سكيل 
به��دف  الأعم��ال يف 2012م  لري��ادة  جلنت��ني 
حتديد املع��ارف واملهارات والقي��م التي ينبغي 
اأن تت�سمنه��ا املناه��ج الدرا�سي��ة لتنمية قدرات 
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املتعلمني يف ري��ادة الأعمال، وحتديد الربامج 
الرتبوية التي ميكن اأن يقدمها التوجيه املهني 
يف جم��ال ريادة الأعم��ال، ويت��م تنفيذها من 

خالل اأخ�سائيي التوجيه املهني.
اإ�ساف��ة اإل��ى درا�س��ة التج��ارب الدولية ذات 
م��ن  وال�ستف��ادة  الأعم��ال،  بري��ادة  ال�سل��ة 
امل�ساري��ع والربامج الرتبوية وامل�سابقات التي 
ت�رشف عليها املنظمات الإقليمية والدولية يف 
جمال ريادة الأعمال، وا�ستطالع فر�ص التدريب 
والتاأهي��ل الت��ي ميك��ن اأن توفره��ا موؤ�س�س��ات 
القطاع احلكومي واخلا�ص يف ال�سلطنة لتنمية 

قدرات املتعلمني يف جمال ريادة الأعمال.
 ولعل الإ�سافة الأهم لوزارة الرتبية والتعليم 
يف ه��ذا ال�س��اأن هو ترجم��ة الفك��ر ال�سامي مع 
ال�ستف��ادة من التجارب الدولي��ة واملمار�سات 
الناجح��ة م��ن خ��الل ا�ستح��داث ق�س��م ري��ادة 
الأعم��ال باملرك��ز الوطن��ي للتوجي��ه املهن��ي 
ليكللون رافللدا مهمللا لن�للر الوعللي يف اأو�ساط 
املتعلمني حول كل ما من �ساأنه تنمية مهارات 

واجتاهات الطالب نحو الريادة.
كم��ا قام��ت ال��وزارة بالتع��اون م��ع بع���ص 
القط��اع  وموؤ�س�س��ات  احلكومي��ة  املوؤ�س�س��ات 
اخلا���ص بتنفي��ذ حلق��ة نقا�سي��ة ح��ول » دمج 
ريادة الأعمال يف التعليم« عقدت يف الرابع من 

دي�سمرب 2012 مب�سقط والتي هدفت اإلى التعرف 
عل��ى القي��م واملع��ارف وامله��ارات الريادي��ة 
املطلوب��ة ل�سوق العمل والتاأك��د من مدى تلبية 
الربام��ج التعليمي��ة احلالي��ة يف ال�سلطن��ة لهذه 
املتطلب��ات �س��واء يف التعلي��م الع��ام اأو التقني 
والفن��ي اأو اجلامعي، وقد خرجت مبجموعة من 
التو�سي��ات املتعلقة باأهم املعارف واملهارات 
وال�سف��ات الت��ي يحتاجها املتعلم��ون للدخول 

يف �سوق العمل م�ستقبال.
وتعم��ل ال��وزارة ممثل��ة يف املرك��ز الوطني 
للتوجيه املهن��ي على الإ�رشاف على العديد من 
الربامج الرتبوي��ة ذات العالقة بريادة الأعمال 
وتهيئ��ة املتعلمني ل�سوق العم��ل، منها برنامج 
)اإجناز عمان( الذي يعترب من اأهم الربامج  التي 
متث��ل �رشاكة قوية ب��ني وزارة الرتبية والتعليم 
املهن��ي  للتوجي��ه  الوطن��ي  باملرك��ز  ممثل��ة 
الربنام��ج م�سج��ل  الأخ��رى، وه��ذا  واجله��ات 
بال�سلطن��ة حت��ت مظل��ة )برنام��ج �سن��د( وه��و 
برنام��ج تابع ل��وزارة  الق��وى العاملة. ويهدف 
اإل��ى اإك�س��اب الطلبة مه��ارات وق��درات حيوية 
لدخ��ول �سوق العمل وعامل الأعمال مل�رشوعات 
�سغ��رية ومتو�سط��ة وذل��ك م��ن خ��الل اأن�سطة 
لمنهجي��ة  تق��دم للطلب��ة بوا�سط��ة متطوع��ني 
)رواد  القط��اع اخلا���ص. كذل��ك برنام��ج  م��ن 

تكات��ف( والذي يهدف اإلى تق��دمي منح درا�سية 
للطلب��ة املجيدي��ن بع��د اأن يقوم��وا بالتناف�ص 
فيم��ا بينهم وف��ق معايري الكف��اءة والتح�سيل 
الدرا�سي ومهارات اللغة الإجنليزية وامل�ساريع 
الذاتية فيم��ا بينهم ليتم اختيار الفائزين بتلك 
املنح. وهناك اأي�سا برنامج )غايته(، والذي مت 
ت�سميم��ه من اأجل اإك�ساب الطالب ثقافة العمل 
الري��ادي احلر من خ��الل تزويدهم بالعديد من 
امله��ارات يف خمتلف جم��الت العمل املنزيل 
كاأعم��ال �سيان��ة املن��زل، و�سيان��ة الأجه��زة 
الكهربائية، و�سيانة املركبات، وتنظيم واإدارة 
والت�سمي��م  ال�سياف��ة،  واأ�سالي��ب  الفعالي��ات، 
اجلرافيك��ي، والت�سوي��ر وغريه��ا. مم��ا اأوج��د 
تناف�س��ا بني الطلب��ة امل�سارك��ني يف الربنامج 
على اكت�ساب املهارات الالزمة التي ت�ساعدهم 
م�ستقب��ال على بدء اأن�سطة جتارية ب�سيطة مدرة 
للدخ��ل. اإ�ساف��ة اإل��ى برنامج )حت��دي عمان( ، 
ال��ذي يهدف اإل��ى اإك�س��اب امل�ساركني اخلربات 
احلياتي��ة واخل��روج بهم اإلى بيئ��ة مغايرة عن 
منط احلياة املعتاد لديهم لينتقل بهم اإلى عامل 
التح��دي ع��رب العتم��اد عل��ى النف���ص، والعمل 
اجلماع��ي، واكت�س��اف ال��ذات وجترب��ة قي��ادة 
املجموعة. ويعمل الربنام��ج على اإبراز عن�رش 
املغام��رة وحت��دي ال�سعوب��ات الت��ي تواج��ه 
الرحلة والطرق العلمية للتغلب عليها مب�ساعدة 
خمت�س��ني يف ه��ذا املج��ال. وي�ستطيع الطالب 
امل�ساركون التعرف على �سخ�سياتهم وميولهم 
الكامنة من خالل الربام��ج التعليمية التي يتم 
تطبيقه��ا لإك�سابهم العديد م��ن املهارات التي 
توؤهله��م ليكون��وا قادري��ن يف امل�ستقب��ل على 
مواجه��ة التحدي��ات الت��ي تعرت���ص حياته��م 

والتعامل معها. 

اخلامتة:
اإن ال�ستجاب��ة للتط��ورات احلالية يف جمال 
التعلي��م الري��ادي يعك�ص م��دى تكاتف اجلهود 
يف ال�سلطن��ة وحر���ص كافة الأط��راف املعنية 

بري��ادة الأعمال على اأن ي�سم��ل الفكر الريادي 
كاف��ة املوؤ�س�س��ات والأف��راد واأل يقت���رش على 
فئ��ة دون غريه��ا، فاملوظ��ف رائ��د يف عمل��ه، 
والتاج��ر رائ��د يف جتارت��ه، والطبي��ب رائد يف 
عيادت��ه، والطال��ب رائ��د يف درا�ست��ه، وهك��ذا. 
وبالت��ايل ت�سبح ريادة الأعم��ال فكرا و�سلوكا 
يت�س��م به كافة اأفراد املجتمع اإذا ما اأراد هوؤلء 
جميع��ا اأن يكون��وا جمتمع��ا ريادي��ا ي�ساهي 
املجتمع��ات املتقدمة، وا�سع��ني ن�سب اأعينهم 
كاف��ة املتطلب��ات وامل��وارد الت��ي يحتاجونها 

لال�ستمرار يف الإنتاج والريادة.
مم��ا ل �سك في��ه، اأن التعليم للري��ادة اأ�سبح 
رهانا مل�ستقب��ل واعد، واأر�سي��ة مهمة لإيجاد 
اأجيال توؤمن بالأهمية املتزايدة لعامل الأعمال، 
وه��ذه ه��ي الر�سالة التي ت�سع��ى وزارة الرتبية 

والتعليم يف �سلطنة عمان اإلى حتقيقها.
 

  املراجع:
البلو�س��ي، �سن��اء بنت �سبي��ل )2014(. دمج 
مفاهي��م التعلي��م للري��ادة م��ن خ��الل برام��ج 
التوجي��ه املهني يف �سلطنة عم��ان. ورقة عمل 
مقدمة ملوؤمت��ر التعليم الفني والتدريب املهني 
امل�ستقب��ل،  واآف��اق  احلا���رش  حتدي��ات  الأول: 

الكويت 31 مار�ص اإلى 2 اأبريل.
 امل���رشي، منذر واآخ��رون )2010(. التعليم 
للريادة يف الدول العربية، م�رشوع م�سرتك بني 
اليون�سك��و وموؤ�س�س��ة �ستارت ري��ل الربيطانية، 

درا�سات حالة عن الدول العربية.
املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة 
–اإي�سي�سك��و- ) 2010 (. ورق��ة عم��ل مقدم��ة 
لالجتم��اع الثاين للجن��ة املتابع��ة والإ�رشاف 
لربنام��ج التكوين املهني لل��دول الأع�ساء يف 

منظمة املوؤمتر الإ�سالمي. انطاكيا، تركيا.
حلق��ة   .)2012( والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة   
نقا�سية حول دمج الريادة يف التعليم بالتعاون 
بني املرك��ز الوطني للتوجيه املهن��ي واللجنة 

الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم.
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اأخبار الرتبية

�سارك��ت ال�سلطنة ممثلة بوازرة الرتبية والتعليم يف امللتقى الدويل الأول 
نح��و حتقيق امل�س��اواة يف جودة التعلي��م العام الذي عق��د مبدينة الريا�ص 
باململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة خ��الل الفرتة م��ن 24-27 فرباي��ر 2014م 
بالتع��اون مع منظم��ة اليون�سكو بح�سور خرباء من اأك��رث من ع�رشين دولة 

وع�رش منظمات دولية .
وياأت��ي هذا امللتق��ى �سمن اإطار التفاه��م الذي مت مع منظم��ة اليون�سكو 
لإن�ساء املركز الإقليمي للجودة والتميز يف التعليم العام ويهدف اإلى اإيجاد 
روؤية دولية م�سرتكة حول اآليات ج�رش فجوة التعلم يف نظم التعليم املختلفة 

واإ�سرتاتيجيات حتقيق جودة التعليم العام ملا بعد 2015م.

�سارك��ت ال�سلطنة ممثلة بوازرة الرتبي��ة والتعليم يف ور�سة العمل �سبه 
الإقليمي��ة ملراجع��ة التقاري��ر الوطني��ة للتعليم للجمي��ع يف دول جمل�ص 
التع��اون اخلليج��ي واليم��ن خ��الل الفرتة م��ن 18-20 ماي��و 2015م، 
والت��ي عقدت مبدين��ة ال�سارقة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة وذلك 
بالتع��اون م��ع املرك��ز الإقليم��ي للتخطيط الرتب��وي ومكت��ب اليون�سكو 
بالدوح��ة ، ومكتب الرتبية العربي لدول اخللي��ج، وقد هدفت الور�سة اإلى 
تعزي��ز قدرة البلدان على حت�سني وو�س��ع اللم�سات الأخرية على التقارير 
الوطني��ة للتعليم للجميع عل��ى اأ�سا�ص التغذية الراجع��ة ل�سمان اأن تقوم 
تقاري��ر التعليم للجميع الوطني��ة بتوثيق تقدم الدول فيما يخ�ص التعليم 
للجمي��ع باأكرب قدر ممكن من الدقة با�ستخدام بيانات مف�سلة وموؤ�رشات 

منا�سبة.

نظمت وزارة الرتبية والتعليم حلقة نقا�سية حول  تقرير ال�سلطنة لنتائج التعليم بالتعاون مع 
مكتب اليون�سكو ببريوت وذلك بتاريخ 20 فرباير 2014م ، حيث هدفت احللقة اإلى عر�ص نتائج 
 )SABER(تقري��ر �سلطنة عم��ان مبو�سوع نظام التقيي��م واملقارنة املعيارية لنتائ��ج التعليم

وذلك يف اإطار الربنامج العربي لتح�سني جودة التعليم.

احللقة الدرا�شية ملناق�شة تقرير �شلطنة عمان حول مو�شوع
)SABER( نظام التقييم واملقارنة املعيارية لنتائج التعليم 

نظم مكت��ب اليون�سكو الإقليمي ببريوت الحتفال باأ�سبوع التعليم 
للجميع، حيث �ساركت ال�سلطنة ممثلة بوزارة الرتبية والتعليم يف هذا 
الحتفال والذي ركز على مو�سوع الفر�ص املتكافئة لرتبية ورعاية 
ذوي الحتياج��ات اخلا�س��ة، ومت خالل��ه تق��دمي عر���ص موج��ز عن 
حتقي��ق اأه��داف التعليم للجميع يف املنطقة العربي��ة، والتدريب على 
اأدلة حول )اأدوات تهيئة بيئات جامعة �سديقة للتعلم ( داخل ال�سف 

الدرا�سي، ومناق�سة اإطار عمل اإقليمي حول الرتبية على املواطنة.

اأ�شبوع التعليم 
للجميع 

امللتقى الدويل االأول نحو حتقيق امل�شاواة 
يف جودة التعليم العام والتعلم الفاعل امل�شتدام 

ور�شة العمل �شبه االإقليمية ملراجعة 
التقارير الوطنية للتعليم للجميع 

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي واليمن
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املدار�س املنت�سبة لليون�سكو

ا�ست�ساف��ت ال�سلطن��ة عل��ى هام���ص الجتم��اع 
مب�سق��ط  عق��د  ال��ذي  للجمي��ع  للتعلي��م  العامل��ي 
خ��الل الفرتة م��ن 12-14 ماي��و 2014 اجتماع 
اللجن��ة التوجيهي��ة لفري��ق العمل ال��دويل املعني 
باملعلم��ني، مب�ساركة )17(ع�سواً من اأع�ساء هذه 
اللجنة التوجيهية من عدد من املوؤ�س�سات الراعية 
الإم��ارات  ودول��ة  ال�سلطن��ة،  م��ن  وكل  للتعلي��م، 
العربي��ة،  العربي��ة املتح��دة، وجمهوري��ة م���رش 
واجلمهوري��ة  الحتادي��ة،  اأملاني��ة  وجمهوري��ة 
النيبالية، واجلمهورية الندوني�سية، واجلمهورية 
وجمهوري��ة  اجلامايكي��ة،  ،واململك��ة  الناميبي��ة 

الكوجنو الدميقراطية.
 اأقي��م الجتماع بح�سور �سعادة الدكتور حمود 
بن خلفان احلارث��ي وكيل وزارة الرتبية والتعليم 
للتعلي��م واملناه��ج، حي��ث األق��ى �سعادت��ه كلم��ة 
ال�سلطن��ة وت�سمن��ت الرتحي��ب باحل�س��ور، وواقع 
املعل��م العماين، واختتم كلمت��ه بالقول: اإننا نقدر 
ونثم��ن جهود فري��ق العمل ال��دويل للمعلمني من 
اأجل التعليم للجميع يف تعزيز ال�سيا�سات الوطنية 
اخلا�س��ة باملعلمني واإعدادهم وتب��ادل املعارف 
واخل��ربات من اأج��ل تقليل العجز احل��اد يف اإعداد 
املعلمني من ذوي املوؤهالت واملهارات املنا�سبة، 
والذي��ن يتطل��ب وجودهم حتقيق اله��دف العاملي 

للتعليم الأ�سا�سي بحلول عام 2015م.
برنامج االجتماع

تال ذلك عر�ص جدول اأعمال اللجنة التوجيهية 
لفريق العمل الدويل املعني باملعلمني واعتماده، 
واإلق��اء الرئي���ص امل�س��ارك كلم��ة افتتاحي��ة، ث��م 
ا�ستعرا���ص ملح�رش اجتم��اع اللجن��ة املنعقد يف 

26 نوفم��رب 2013م، والإجراءات التي مت تاأجيل 
مناق�سته��ا، م��ع تو�سي��ح الو�س��ع الع��ام لفري��ق 
العم��ل الدويل املعن��ي باملعلمني لتوف��ري التعليم 
للجمي��ع منذ اجتماع كن�سا�سا يف عام 2013 من 
حي��ث التوظيف والع�سوية )فري��ق العمل واللجنة 
التوجيهية(، وال���رشاكات واملوارد والأن�سطة التي 
مت تنفيذه��ا يف بداي��ة 2014 وتطبيق الن�سو�ص 
التفوي�سي��ة، اإلى جانب تق��دمي اللجنة التوجيهية 
مقرتحاتها ب�س��اأن التعديالت التي مُيكن اإدخالها 
على الن�سو�ص التفوي�سية، ثم عر�ص خلطة العمل 
لع��ام 2014 م م��ن قب��ل رئي���ص الأمان��ة العامة 
وم�ساهم��ة اجتم��اع منتدى املعلم��ني ملرحلة ما 
بعد عام 2015م، واعتماد اللجنة التوجيهية لهذه 
اخلط��ة، مع تق��دمي مقرتحاته��ا ب�س��اأن دور فريق 
العمل واملوارد يف حلقة النقا�ص اخلا�سة مبرحلة 
م��ا بعد عام 2015م. ويف ختام الجتماع قدمت 
اللجن��ة مقرتحاته��ا فيم��ا يتعلق مب��كان وزمان 
الجتماع��ات القادم��ة لأع�س��اء اللجن��ة، وفريق 

العمل الدويل املهني باملعلمني.
ويتك��ون فريق العمل الدويل املعني باملعلمني 
يف اإط��ار التعليم للجميع من �رشاك��ة عدة اأطراف 
ذو طبيعة تطوعي��ة غري خا�سعة لأي التزامات اأو 
تبعات قانونية، ويعد فريق العمل مفو�سا للدعوة 
اإل��ى تي�سري التع��اون للجهود الدولي��ة لتوفري عدد 
كاف م��ن املعلم��ني املوؤهل��ني لتحقي��ق الأهداف 
المنائي��ة للتنمية املتعلقة بالتعليم للجميع، كما 
يقوم فريق العمل بر�سد التقدم العاملي يف جمال 
تنمية ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات ومتويل تطوير 

املعلمني.

اجتماع اللجنة التوجيهية لفريق العمل الدويل املعني باملعلمني 
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اأخبار املدار�س املنت�شبة لليون�شكو

العربي��ة  اململك��ة  م��ن  ترب��وي  وف��د  ق��ام 
ال�سعودي��ة برئا�س��ة الدكت��ور عبدالرحم��ن بن 
مب��ارك الف��رج مدي��ر ع��ام الإ���رشاف الرتبوي 
بزيارة لل�سلطنة لالطالع على جتربة املدار�ص 
العماني��ة املنت�سبة لليون�سك��و وذلك يف الفرتة 
من  17-19 فرباير 2014، وقد اأعدت اللجنة 
الوطنية برناجما حافال لزيارة الوفد ال�سعودي 
ت�سمن زيارتان ملدر�ستي جابر بن زيد للتعليم 
ما بعد الأ�سا�سي، ودوحة الأدب للتعليم ما بعد 
الأ�سا�سي وهي من املدار�ص العمانية املنت�سبة 
لليون�سك��و، بغر���ص الط��الع عل��ى الأن�سط��ة 
والربام��ج التي تنفذه��ا، كما ت�سم��ن برنامج 
الزيارة لقاء مو�سع يجمع بني مديري املدار�ص 
املنت�سب��ة لليون�سكو واملن�سقني املحليني لهذه 
املدار���ص بالوف��د الرتب��وي ال�سع��ودي الزائ��ر 
وبح�س��ور حمم��د ب��ن �سلي��م اليعقوب��ي اأم��ني 
اللجن��ة الوطني��ة العماني��ة للرتبي��ة والثقافة 
والعل��وم حي��ث ا�ستعر�ست املدار���ص اأن�سطتها 
وجتاربها، والأه��داف الرتبوية املتحققة لدى 
الطلب��ة م��ن ج��راء انت�سابه��ا لليون�سك��و، ومت 
تنظيم رحلة ثقافية للوفد الزائر لالطالع على 
بع�ص املعامل التاريخية واحل�سارية واملواقع 
ال�سياحية الطبيعية لل�سلطنة ومنها قلعة احلزم 
و�سوق مطرح وعني الك�سفة وفلج املي�رش الذي 
يع��د من الأفالج العمانية املدرجة على قائمة 

الرتاث العاملي.

وفد تربوي �شعودي يطلع على جتربة 
املدار�س العمانية املنت�شبة لليون�شكو
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الثقافة

�ساركت املدار���ص العماني��ة املنت�سبة 
لليون�سك��و والبال��غ عدده��ا )26( مدر�سة 
حتى الع��ام الدرا�سي 2014/2013؛ يف 
الحتفالية ال�سنوية »�ساعة الأر�ص« وهي 
مبادرة �سنوية عاملي��ة تهدف اإلى زيادة 
م�ستوى الوعي ب���رشورة اتخاذ اإجراءات 
ملواجه��ة التغ��ريات املناخي��ة، وذلك من 
خالل اإطف��اء الأنوار غ��ري ال�رشورية من 
ال�ساع��ة 8:30 وحت��ى 9:30 م�س��اء ي��وم 

ال�سبت الأخري من �سهر مار�ص لكل عام.
حي��ث قام��ت جمعية البيئ��ة العمانية؛ 

بالتن�سيق م��ع اللجنة الوطني��ة العمانية 
للرتبية والثقافة والعلوم بتنظيم م�سابقة 
ب��ني املدار�ص حول توف��ري الطاقة، حيث 
يطل��ب م��ن املدار���ص امل�سارك��ة توف��ري 
ا�سته��الك الطاق��ة ق��در الإم��كان خ��الل 
�سه��ر مار�ص 2014م، وتف��وز بامل�سابقة 
املدر�سة التي حتقق اأعلى ن�سبة انخفا�ص 
ل�سته��الك الطاقة. كما يتم يف اإطار هذه 
الحتفالي��ة التعريف مب�سم��ون واأهداف 
م��ن خ��الل  الأر���ص  ب�ساع��ة  الحتف��ال 

املل�سقات والن�رشات واملواد التعليمية. 

املدار�س العمانية املنت�شبة لليون�شكو ت�شارك 
يف االحتفالية ال�شنوية العاملية »�شاعة االأر�س«

تبادل اخلربات بني املدار�س املنت�شبة
 لليون�شكو يف ال�شلطنة والدمنارك 

ق��ام وفد طالب��ي من املدار���ص الدمناركي��ة املنت�سب��ة لليون�سك��و بزيارة 
لل�سلطن��ة خالل الف��رتة من 17-22 مار���ص 2014م، وذلك تفعيال مل�رشوع 
التواأم��ة القائم بني بع���ص املدار�ص املنت�سبة لليون�سك��و يف كل من ال�سلطنة 

وجمهورية الدمنارك.
هدف��ت الزيارة اإل��ى تعزيز اأوا�رش التعاون وتب��ادل اخلربات بني املدار�ص 
العمانية والدمناركية املن�سوية �سمن م�رشوع التواأمة وبحث اآفاق التعاون 
امل�ستقبلي��ة يف اإطار هذا امل���رشوع، وكذلك التعرف عل��ى املعامل التاريخية 
واحل�ساري��ة والرتبوية لل�سلطنة، وقد اأعدت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية 
والثقاف��ة والعل��وم برناجما حافال للوفد الزائر خالل ف��رتة زيارته؛ يت�سمن 
القيام باأن�سطة وفعاليات م�سرتكة مبدر�سة ال�سلطان اخلا�سة، وزيارة بع�ص 
املف��ردات الرتاثية والثقافية وال�سياحية بال�سلطنة، وبع�ص املواقع العمانية 

امل�سجلة على قائمة الرتاث العاملي.
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االآثار املغمورة باملياه
ُتعد �سلطنة ُعَمان بحكم موقعها 
اجلغرايف وتاريخها الغني من 
الدول التي تزخر باالآثار، االأمر 
الذي حتم توجيه اجلهود واملوارد 
املالية والب�رشية حلماية االآثار 
مبختلف اأنواعها �سواء كان اأثرا 
ماديا اأو معنويا، فوق االأر�س 
اأم حتت املياه. وتكمن اأهمية 
املحافظة على االآثار يف كونها 
موؤ�رشا موجها الإبراز الرتاث االأثري 
املتنوع الثابت واملنقول، كما يعد 
الرتاث همزة الو�سل بني املا�سي 
واحلا�رش وامل�ستقبل، ف�سال عن 
اعتباره »م�سدرا قيما للمعلومات 
عن احل�سارات القدمية وتاريخ 
املالحة البحرية« وحماولة 
توظيفه كمادة حية �ساهدة على 
عراقة هذا البلد واأ�سالته وما يزخر 
به من جمد متتد جذوره يف اأعماق 
التاريخ وا�ستغالله يف املجاالت 
احليوية للبالد. )اليون�سكو،2001(

ورقة الثقافة

اأمرية بنت دروي�ص البلو�سية
املديرية العامة لالآثار واملتاحف

 وزارة الرتاث والثقافة
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1. نبذه تعريفية عن االآثار املغمورة 
باملياه

تعترب درا�سة الرتاث الثقايف املغمور 
باملي��اه والك�سف ع��ن اأمناطه من اأهم 
املفاهيم التي بداأت جتذب املخت�سني 
لدرا�سته��ا، وذلك ملا ت�سهده العديد من 
الدول اليوم من تو�سع يف قاعدة الرتاث 
الثق��ايف املغم��ور باملي��اه. و يق�س��د 
بعبارة الرتاث الثقايف املغمور باملياه 
جميع اآثار الوجود الإن�ساين التي تت�سم 
اأث��ري  اأو  اأو تاريخ��ي  بطاب��ع ثق��ايف 
والتي ظلت مغم��ورة باملياه جزئيا اأو 
كليا، ب�سورة دورية اأو متوا�سلة، ملدة 
مائ��ة ع��ام على الأقل. وه��ي تاأتي يف 
عدة اأ�سكال تت�سمن: املواقع والهياكل 
والرف��ات  وامل�سنوع��ات  واملب��اين 
الب�رشي يف �سياقها الأثري والطبيعي، 
كم��ا ت�ستم��ل عل��ى ال�سف��ن والطائرات 
وغريها م��ن و�سائل النق��ل اأو اأي جزء 
منها اأو حمولتها اأو اأي من حمتوياتها 
يف �سياقها الأثري اأو الطبيعي،  ف�سال 
ع��ن املواد الت��ي تنتمي اإل��ى ع�رش ما 
 ،2001 )اليون�سك��و،  التاري��خ.  قب��ل 

املادة 1،ج اأ(
2. االهتمام الدويل بالرتاث املغمور 

باملياه واأهم الت�رشيعات املنظمة له
 يف اإط��ار �سيا�س��ة الهتمام الدويل 
الآث��ار  وحماي��ة  الثق��ايف  بال��رتاث 
املغم��ورة باملي��اه باعتبارها م�سدرا 
من م�سادر الرثاء العلمي والقت�سادي 
لل�سع��وب، وحماي��ة ثقاف��ة الأم��م من 
ب��رزت  وال�رشق��ة،  والنه��ب  ال�سي��اع 
حاج��ة ملحة اإلى وجود اتفاقية دولية 
تعن��ى ب�سم ال��رتاث الثق��ايف املغمور 
باملياه حتت مظلة دولية معرتف بها.

وعلى الرغ��م من الأهمي��ة الثقافية 
والتاريخي��ة الكب��رية لل��رتاث الثقايف 

املغم��ور باملي��اه، اإل اأنه��ا مل تاأخذ حقها 
م��ن احلماي��ة القانوني��ة، يف �س��وء ذل��ك 
قدم��ت العدي��د م��ن التفاقي��ات الدولي��ة 
مناذج خمتلفة تهدف اإلى حتقيق احلماية 
القانونية املالئمة للرتاث الثقايف .ومتثل 
اتفاقي��ة الأم��م املتح��دة لقان��ون البحار 
للعام UNCLOS( 1982( اأحد النماذج 
التي اأ�سارت اإل��ى مو�سوع الرتاث الثقايف 

املغمور باملياه، يف املادتني 149، 303، 
وهما مادتان اأدخلتا يف اللحظة الأخرية، 
وتفتق��ران اإلى ال�سالحي��ات الفاعلة التي 

ت�سمن حماية الرتاث ب�سكل قوي وفعال.
وتاأتي اتفاقية اليون�سكو حلماية الرتاث 
الثق��ايف املغم��ور باملياه ع��ام 2001م، 
والتي بداأ العم��ل بها يف 2يناير 2009م، 
لتوؤكد عل��ى �سمان حماي��ة فاعلة للرتاث 

▼ اهتمام دويل بالرتاث الثقايف 
وحماية االآثار املغمورة باملياه 

باعتبارها م�شدرا مهما من م�شادر 
الرثاء العلمي واالقت�شادي لل�شعوب
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الثق��ايف املغم��ور باملي��اه واحلف��اظ علي��ه 
لأجي��ال امل�ستقب��ل. كم��ا ته��دف اإلى متكني 
ال��دول م��ن تاأمني فاعل ملثل ه��ذه احلماية، 
حيث ت�سمنت على املبادئ الأ�سا�سية والتي 

تن�ص على ما يلي: )اليون�سكو، 2001(.
الرتاث  وج��وب املحافظ��ة عل��ى   ➢
الثق��ايف املغم��ور باملياه ملا في��ه م�سلحة 
الإن�ساني��ة واتخ��اذ التداب��ري الأ�سا�سي��ة لهذا 

الغر�ص.
الثق��ايف  ال��رتاث  عل��ى  احلف��اظ   ➢
املغم��ور باملياه يف موقع��ه الأ�سلي كخيار 
اأول )اأي يف ق��اع البحار(،  قبل ال�سماح باأي 
اأن�سط��ة ت�سته��دف ه��ذا ال��رتاث، كم��ا ُي�سمح 
اأو  علمّي��ة  لأ�سب��اب  الأغرا���ص  با�سرتج��اع 

لغاية جمع املعلومات ب�ساأن هذا الرتاث.
المتناع عن ال�ستغالل التجاري   ➢
لل��رتاث الثقايف املغم��ور باملي��اه لأغرا�ص 
التج��ارة اأو امل�سارب��ة اأو الت�ستي��ت بحي��ث 
يتع��ّذر ا�سرتجاعه، وتن�سجم هذه القاعدة مع 
املبادئ الأخالقّية ال�سارية اأ�ساًل على الرتاث 
الثق��ايف على الياب�س��ة، ول يج��وز تف�سريها 
عل��ى اأّنها متنع البحث يف علم الآثار اأو نفاذ 

ال�سّياح اإليها. 
التدري��ب وت�ساطر املعلومات يف   ➢
عل��م الآثار املغم��ور باملياه وتوعي��ة الراأي 
الع��ام ب�ساأن اأهمّية ال��رتاث الثقايف  املغمور 

باملياه. 
4. جهود ال�سلطنة يف جمال احلفاظ على 

الرتاث املغمور باملياه:
يع��د اهتم��ام ال�س���لطنة بال��رتاث الثقايف 
وياأت��ي  العه��د،  حدي��ث  باملي��اه  املغم��ور 
الهتم��ام به��ذا املج����ال نتيج��ة اإل��ى ع��دد 
الكت�س����اف��ات الت��ي تكم�����ن  يف اإط���اره��ا 

 .)Space or Territory( امل������كاين 
ويرتبط جن��اح �سيا�سات اخلو�ص يف جمال 
ال��رتاث الثقايف املغم��ور باملياه من خالل 
التع��اون مع املنظمات الدولي��ة التي تعنى 
خربته��ا  م��ن  وال�ستف��ادة  املج��ال  به��ذا 
وجذوره��ا التاريخي��ة مم��ا ي�سه��م ب�س��كل 
فع��ال يف اإث��راء التجرب��ة الُعَمانية. من هنا 

ياأت��ي تعاون ال�سلطنة م��ع منظمة الإيكروم 
)ICCROM( وه��ي املوؤ�س�س��ة الوحي��دة 
املعتم��دة لدى اليون�سكو للعم��ل على تعزيز 
و�سون جميع اأنواع الرتاث الثقايف املنقول 

و غري املنقول.
)/)http://www.iccrom.org 

 الأهداف التي مت الك�سف عنها خالل عملية البحث عن بقايا اأ�سطول زجن هي ال�سيني

▼ اتفاقية اليون�شكو حلماية الرتاث الثقايف املغمور 
باملياه توؤكد على �شمان حماية فاعلة للرتاث الثقايف 

املغمور باملياه واحلفاظ عليه الأجيال امل�شتقبل
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ويع��ود تاريخ ُعَم��ان البحري اإل��ى الألف 
الثالللث قبللل املياد خللال ازدهللار الن�ساط 
التج��اري حل�س��ارة ب��الد م��ا ب��ني النهرين 
ع���رش  الثام��ن  الق��رن  ويف  الني��ل،  ووادي 
املي��الدي، ب��رزت م�سق��ط كواح��دة م��ن اأهم 
مراك��ز التج��ارة يف املحي��ط الهن��دي حي��ث 
تو�سع��ت مناطق النف��وذ الُعَمانية اإلى جوادر 
يف باك�ست��ان و�سهريار وهرمز وبندر عبا�ص 
وق�س��م يف اإيران، ومن راأ���ص القرن الأفريقي 
يف موزمبيق و�سوًل اإلى مقدي�سو وماليندي 
وممبا�س��ا وزجنب��ار .كما اأن �سف��ن الأ�سطول 
البح��ري الُعَم��اين كان��ت ت�س��ل اإل��ى امل��دن 
البعيدة مبا يف ذلك ال�سني ولندن ونيويورك. 
و يف ع��ام 1834م اأه��دى ال�سي��د �سعي��د بن 
�سلط��ان البارجة ليفربول وعليها 74 مدفعا 
اإل��ى املل��ك ولي��م الراب��ع كهدية من��ه للتاج 
الربيط��اين، فيم��ا و�سل اأحم��د ب��ن النُعَمان 
الكعب��ي ع��ام 1840 م اإل��ى نيوي��ورك عل��ى 
م��ن ال�سفين��ة التجارية ) �سلطان��ة ( مبعوثا 
اإل��ى الولي��ات املتح��دة. )ُعَم��ان وتاريخها 

البحري،2002(

يف هذا الإطار النظري عمدت ال�سلطنة ممثلة 
بوزارة الرتاث والثقاف��ة اإلى و�سع العديد من 
الإ�سرتاتيجي��ات يف �سبيل حتقي��ق املحافظة 
عل��ى الرتاث الثقايف املغم��ور باملياه وكانت 
اإن�س��اء  الإ�سرتاتيجي��ات  تل��ك  مالم��ح  اأب��رز 
الربنام��ج التاأ�سي�سي لالآثار املغمورة باملياه 
يف عام 2012م  والذي قام بعدد من احلمالت 
ال�ستك�سافي��ة لل�سواحل الُعَماني��ة نذكر منها 

على �سبيل املثال ولي�ص احل�رش:
1. ب��داأت امل�سوحات قبل تاأ�سي�ص الربنامج 
بعدة �سن��وات، حيث كانت اأول��ى الكت�سافات 
املغم��ورة باملي��اه يف ع��ام 1998م، عندما 
مت اإج��راء م�سوح��ات ح��ول ج��زر احلالنيات، 
حي��ث تركز البحث يف هذا امل�رشوع عن بقايا 
اأ�سط��ول �سفين��ة فا�سكو دي جام��ا يف جنوب 
ُعَم��ان، وكان��ت نتائ��ج البحث ق��د ك�سفت عن 

وجود عدد من اللقى ذات دللت هامة.
2. التع��اون مع جمهوري��ة ال�سني ال�سعبية 

يف ع��ام 2008م للبح��ث ع��ن بقاي��ا اأ�سطول 
)زجن ه��ي( الت��ي غرق��ت يف الق��رن اخلام���ص 
ع���رش امليالدي يف املي��اه الإقليمية الُعَمانية 
مبحافظ��ة م�سندم، وكانت نتائ��ج امل�سح تدل 
عل��ى وج��ود 12 هدف��ا. )التقري��ر النهائ��ي، 

)2009
3. ويف ع��ام 2012 مت ا�ستكم��ال املرحلة 
الثانية م��ن امل�رشوع با�ستخ��دام اأجهزة اأكرث 
دق��ة حي��ث اأظه��رت النتائ��ج وج��ود 4 �سف��ن 
غارقة على اأعماق ترتاوح بني 120-170م، 
اإل اأنه��ا مل حتدد ما اإذا كان��ت تابعة لأ�سطول  

)زجن هي( اأو غريه اإلى الآن.
4. وا�ستكم��ال مل مت الب��دء به عام 1998م  
املرحل��ة  اعتم��اد  مت  احلالني��ات،  ج��زر  يف 
الثانية يف ع��ام 2013م مع موؤ�س�سة بلووتر، 
وق��د برهن��ت نتائ��ج الغو���ص والتنقيب على 

وجود عدد من اللقى الأثرية الهامة. ▼ ال�شلطنة و�شعت 
العديد من االإ�شرتاتيجيات 

يف �شبيل حتقيق 
املحافظة على الرتاث 
الثقايف املغمور باملياه

▼ احلمالت اال�شتك�شافية 
لل�شواحل العمانية تك�شف 

عن وجود اآثار هامة 
ومتنوعة مغمورة باملياه

املراجع:
1. منظم��ة الأم��م املتحدة، اتفاقي��ة اليون�سكو ب�س��اأن حماية ال��رتاث الثقايف 

املغمور باملياه، 2001
2. وزارة ال��رتاث والثقافة، ُعَم��ان وتاريخها البحري، 2002، الطبعة الثانية، 

مطابع النه�سة ، �سلطنة ُعَمان.
3. وزارة ال��رتاث والثقاف��ة، التقرير النهائي للم�سح البح��ري الُعَماين ال�سيني 

للبحث عن حطام �سفن زينج هي يف املياه القليمية الُعَمانية، ابريل 2009م.
4. MHC،Portuguese East Indiamen Shipwrecks of 1503 

Reconnaissance Survey Report، June 2013 Version 0.1 
5. MHC،Al Hallaniyah Island، Shipwreck Archaeological 

Survey and Evaluation Report، June 2013 Version 0.1
6. MHC،Portuguese East Indiamen Shipwrecks of 1503 The 

Land Survey and Exploration Field Report، July 21، 2013
7. http://www.iccrom.org
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اخبار الثقافة

    عق��د مبق��ر اليون�سكو بباري�ص خالل الفرتة م��ن 2-6 يونيو 2014م اجتماع اجلمعية 
العام��ة لل��دول الأع�ساء يف اتفاقية احلفاظ على الرتاث الثق��ايف غري املادي. وقد �ساركت 
ال�سلطنة يف هذا الجتماع ممثلة بوزارة الرتاث والثقافة واللجنة الوطنية العمانية للرتبية 
والثقاف��ه والعل��وم، حيث مت مناق�س��ة تقرير اللجن��ة احلكومية الدولية ح��ول تقارير الدول 
الأع�س��اء لع��ام 2011 ب�ساأن تنفي��ذ التفاقية والو�س��ع الراهن جلمي��ع العنا�رشاملدرجة 
عل��ى القائمة التمثيلية ل�سون الرتاث الثقايف غ��ري املادي ومراجعة التوجيهات التنفيذية 
لتطبيقها، ودرا�سة املقرتحات لالحتفال بالذكرى ال�سنوية العا�رشة لإتفاقية �سون الرتاث 

الثقايف غري املادي.

ال�شلطنة ت�شارك يف اجتماع اجلمعية العامة للدول االأع�شاء 
يف اتفاقية احلفاظ على الرتاث الثقايف غري املادي

اجتماعات الدورة الـ38 للجنة الرتاث العاملي
ال��رتاث  ب��وزارة  ممثل��ة  ال�سلطن��ة  �سارك��ت 
والثقاف��ة واللجن��ة الوطني��ة العماني��ة للرتبية 
والثقاف��ة والعلوم يف اجتماعات الدورة ال� 38 
للجنة الرتاث العاملي، التي عقدت بالدوحة يف 
الف��رتة من 15 – 25 يونيو 2014م. ياأتي هذا 
الجتم��اع  �سمن �سل�س��ة الجتماعات ال�سنويه 
التي تنفذها جلنة ال��رتاث العاملي ل�ستعرا�ص 
امللفات املقدمة م��ن الدول الأع�ساء لإدراجها 
عل��ى لئحة ال��رتاث العاملي. وخرج��ت بجملة 
من القرارات م��ن �سمنها: اإدراج مواقع ثقافية 
وطبيعي��ة جديدة عل��ى لئحة ال��رتاث العاملي 
باليون�سك��و، بالإ�ساف��ة اإل��ى و�س��ع ع��دد من 

املواقع �سمن املواقع املهددة باخلطر.

اللقاء الت�شاوري الثاين حول تطوير 
املواد التعليمية لتعزيز حقوق االإن�شان

�سارك��ت اللجنة الوطنية العمانية للرتبي��ة والثقافه والعلوم يف اللقاء الت�ساوري الثاين حول 
تطوي��ر امل��واد التعليمية لتعزيز حقوق الإن�س��ان يف املدار�ص البتدائي��ة والإعدادية والثانوية، 
الذي نظمة مركز الأمم املتحده للدرا�سات والتوثيق يف جمال حقوق الإن�سان ملنطقة غرب اآ�سيا 

والدول العربية والذي عقد يف العا�سمة الأردنية عّمان خالل الفرته 15- 17 يناير 2014.
     �سم اللقاء نخبة من اخلرباء الرتبيويني العرب املعنني بالرتبيه على حقوق الإن�سان حيث 
دارت النقا�س��ات ح��ول اأن�سب الآلي��ات املمكنه  لت�سم��ني مفاهيم حقوق الإن�س��ان يف املناهج 

الدرا�سية باملراحل التعليمية املختلفة.

ور�شة عمل الإعداد امللفات امل�شرتكة 
حول العيالة والقهوة العربية واملجال�س

�سارك��ت ال�سلطنة ممثلة بوزارة الرتاث والثقافة واللجنة الوطني��ة العمانية للرتبية والثقافة 
والعلوم يف ور�سة عمل حول اإعداد امللفات امل�سرتكة بني �سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية 

املتحدة املنعقدة يف مدينة العني الإماراتية من الفرتة من 9 – 13 فرباير من عام 2014م. 
   مت خ��الل الور�س��ة ا�ستكم��ال البيان��ات واملعلوم��ات للملف��ات املطل��وب تقدميه��ا ملنظمة 
اليون�سك��و لت�سجيله��ا يف القائمة الدولية ل�سون الرتاث الثق��ايف غري املادي وهي ملف العيالة  

والقهوة العربية واملجال�ص.
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العلوم

   اأقيمت بدولة الكويت خالل الفرتة من 6 – 9 مايو 2014، الور�سة الإقليمية حول حتديد 
الأط��ر املفهومي��ة واملوؤ�س�ساتي��ة ل�سون الرتاث الثق��ايف غري املادي، والت��ي نظمها املجل�ص 
الوطني للثقافة والعلوم والآداب  بدولة الكويت بالتعاون مع منظمتي الأي�سي�سكو والألك�سو.

وق��د �سارك��ت ال�سلطنة ممثلة ب��وزارة الرتاث والثقاف��ة واللجنة الوطني��ة العمانية للرتبية 
والثقاف��ة والعل��وم يف هذه الور�س��ة والتي هدفت اإلى اإج��راء عر�ص ع��ام لل�سيا�سات القائمة 
والأط��ر املوؤ�س�سية يف املنطقة من اأجل �سون الرتاث الثقايف غري املادي يف القطاع الثقايف 
والقطاع��ات الإمنائي��ة الأخ��رى والتعرف عل��ى الحتياجات والتحدي��ات اخلا�سة مبجالت 

التعاون وامل�ساعدة التقنية يف املنطقة.

  نظمت وزارة الرتاث والثقافة بالتعاون مع بع�ص املنظمات الدولية املعنية بق�سايا 
مكافح��ة الإجت��ار غ��ري امل���رشوع باملمتل��كات الثقافية كمنظم��ة اليون�سك��و، وجهازي 
الإنرتب��ول ال��دويل والأن��دروا؛ حلق��ة عمل وطني��ة تدريبية ح��ول مكافح��ة الإجتار غري 
امل���رشوع باملمتل��كات الثقافي��ة وذلك مبحافظ��ة م�سقط خ��الل الف��رتة 19-22 اإبريل 
2014م. وقد �ساركت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم يف هذه الور�سة 
الت��ي هدف��ت اإلى اإط��الع امل�ساركني عل��ى اجلهود الدولي��ة املبذولة يف جم��ال مكافحة 
الإجت��ار غري امل���رشوع باملمتلكات الثقافية، ومت خاللها ا�ستعرا���ص اأف�سل املمار�سات 
الدولي��ة يف ه��ذا املجال للح��د منها، حيث قدم خالل احللقة العديد م��ن اأوراق العمل من 

قبل جمموعة من اخلرباء الدوليني يف هذا املجال على مدى اأربعة اأيام متوا�سلة.

حلقة عمل حول مكافحة االإجتار 
غري امل�شروع باملمتلكات الثقافية

الور�شة االإقليمية حول حتديد االأطر املفهومية 
واملوؤ�ش�شاتية ل�شون الرتاث الثقايف غري املادي
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ورقة العلوم

تقنية النانو وم�شتقبل الطاقة 
يف �شلطنة عمان

متهيد:
اإن من اأهم املنعطف��ات التاريخية التي 
مير به��ا العامل والت��ي تعمل عل��ى ت�سكيل 
مالم��ح ح�سارت��ه ه��ي الث��ورات العلمي��ة 
املتتالي��ة، واملق�سود هنا بالثورة العلمية 
اأي الت��ي تطل��ق روح الإب��داع والإنتاج يف 
جمالت علمي��ة خمتلفة من خالل اخرتاع 
واكت�س��اف اأم��ور جديدة م��ن �ساأنها تغيري 
وجه الأر���ص احل�س��اري، ول يقت�رش هذا 
الأم��ر عل��ى غ��زارة الإنت��اج ال�سناعي بل 
ي�سبقه ويت��وازى معه اإنتاج فكري وبحثي 

هائل.
اجلي��ل  ه��ي  النان��و  تقني��ة  وتعت��رب 
بع��د  العلمي��ة  الث��ورات  م��ن  اخلام���ص 
والدوائ��ر  والرتانز�ست��ور  الكهرب��اء 
ال�سغ��رية  واملعاجل��ات   )IC( التكاملي��ة 
النانو  )Microprocessors(، وتقنية 
ه��ي التقان��ة الالزم��ة للت�سني��ع والتحكم 
بالأج�س��ام التي يقع اأح��د اأبعادها الثالثة 
يف قيا���ص م��ن 1 ال��ى 100 نان��و، وه��ذا 
لي�ص مقت�رشا على م��ادة معينة اأو بكيفية 
تركيبها ب��ل اأغلب املواد ميك��ن ت�سنيعها 

يف هذا املقيا�ص بطرق عديدة. 

د.ماجد بن �سامل بن حممد الرقي�سي
جامعة ال�سلطان قابو�س
خبري يف تقنية الناتو
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وط��رق الت�سني��ع املختلفة جتمع حت��ت اأ�سلوبني اأو جمالني اثنني فاإم��ا الت�سنيع من 
 Bottom-up( واإما العك���ص )Top–Down approach(الأعل��ى اإل��ى الأ�سف��ل
approach(، والأولى تتم بتك�سري املادة الأم اإلى قطع �سغرية ثم اأ�سغر وهكذا لغاية 
احل�س��ول على احلجم املنا�س��ب وكمثال على ذلك ت�ستخدم هن��ا طريقة الطحن بالكرات 
املتحرك��ة )Ball Milling(، وكذلك طريقة النقر بالليزر ) )Laser Ablationواأما 
الطريق��ة العك�سية فه��ي عملية ر�ص للذرات لتكون مواد النان��و. هناك العديد من الطرق 
 Chemical( امل�ستخدم��ة يف هذا املجال ومنها طريق��ة التبخري والتكثيف الكيميائي
Vapor Deposition( حيث يتم تكثيف جزيئات الغازات املتخربة لت�سكل الأج�سام 

النانوية على اأ�سطح الفلزات اأو اأ�سباه املو�سالت.
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن �سبب اختيار ذلك املقيا�ص )1-100( نانومرت هو اأن املواد يف 
هذا املقيا�ص تتولد لديها خ�سائ�ص جديدة مل تكن لديها اأو حتى قد تختلف كليا عما كان 
لديه��ا وهي يف احلجم الطبيعي، ومن الأمثلة اجليدة عل��ى ذلك الفحم )ال�سخام باللهجة 
املحلية( فهو غري مو�سل للتيار الكهربائي وه�ص ومعتم عند حتويله اإلى مواد النانو وله 
ثالث��ة اأ�سكال معروفة وهي الفلورين ]1[، واأنابيب الكربون]2[، واجلرافني]3[ كما هو 
مو�س��ح يف ال�سكل)1(، ت�سب��ح هذه املواد ذات تو�سيلية هائل��ة للتيار الكهربائي تفوق 
مبئة م��رة تو�سيلية النحا�ص كما تفوق �سالبتها الف��ولذ مبئات املرات ومنفذة لل�سوء 

بن�سبة %40.

وال�رش الكبري يف تغري خ�سائ�ص املواد هو تغري م�ساحة ال�سطح بالن�سبة للحجم فعندما 
ت�سغ��ر املواد تزداد م�ساحة �سطحها بالن�سب��ة حلجمها مبرات عديدة وبالتايل يكون عدد 
ال��ذرات ال�سطحي��ة اأك��رث من الت��ي يف داخل املادة مم��ا يجعلها اأكرث تفاع��اًل مع املحيط 
وبالت��ايل اأكرث تاأثرا باملجالت الكهربائية واملغناطي�سية واحلرارية، ولتو�سيح ال�سورة 
فقد ذكرت املجلة العلمية النانو اليوم )Nano-Today، 2005( بع�ص الإح�سائيات 
لك��ي تب�سط مفهوم النانو واأهميت��ه القت�سادية ذكرت اأنه اإذا مت جتزئة 2 جرام من مادة 
الأملنيوم اإلى حبيبات يف حجم 100 نانومرت فاإن كل اإن�سان على وجه الأر�ص ميكن اأن 

ياأخذ 300 األف من هذه احلبيبات النانوية.

نبذه تاريخية:
ب��داأ الهتم��ام بهذه التقني��ة منذ ع��ام 1990م اإل اأن الع��امل فينمان 
تنب��اأ بظهور تقنية النانو يف املحا�رشة ال�سه��رية التي األقاها يف معهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا يف عام 1959م حتت عنوان »هناك حيز كبري 
يف القاع« ومن العنوان ت�ست�سف املعنى املق�سود اأن يف املادة كثري من 
ال�سف��ات والعلوم املميزة واجلديدة يف احلج��م املتناهي يف ال�سغر من 
امل��ادة )الذرة و اجل��زيء(، وفى هذه املحا�رشة �ساأل �سوؤال »ماذا يحدث 
لو ا�ستطاع الإن�سان اأن يتحكم يف الذرات بدل من تفجريها«.ولقد انطلق 
ه��ذا التطور عام 1985م بع��د اأن اكت�سف العاملان هوفمان وكرات�سمان 
طريقة تركيب كمية ماكرو�سكوبية من اجلزيئات و البلورات من الفولرين 
)C60( .   وم��ع التقدم يف اأنظم��ة وعلوم احلا�سب الآيل  والتطور الهائل 
يف اأجه��زة املجهر الإلكرتوين الفائ��ق القدرة و ظهور جمهر القوة الذرية 
)AFM( عام 1986م ، متكن العلماء من روؤية الذرات واملواد النانوية. 
ولك��ن هناك ثمة اتفاق على اأن عام 1990م هو البداية احلقيقية لع�رش 
التقني��ة النانوي��ة، فف��ي ذلك الع��ام متك��ن الباحثون يف خمت��رب فرعي 
لإح��دى �رشكات الإلكرتونات العاملية العمالقة م��ن �سنع اأ�سغر اإعالن 
يف الع��امل، حي��ث ا�ستخدموا 35 ذرة من عن�رش الزين��ون يف كتابة ا�سم 
ال�رشك��ة ذي احلروف الثالثة IBM عل��ى واجهة مقر فرعها بالعا�سمة 
ال�سوي�رشي��ة.  و يف نوفمرِبعام2000م ، ظهرت عدة تقارير علمية دفعة 
واحدة، واحتلت اأبحاث تقنية النانو بابا كامال يف جملة العلم الأمريكية 
»Science«، ث��م تلتها عدة تقاري��ر يف مطبوعات علمية اأخرى كمجلة 
الطبيعة »Nature«. كم��ا جنح العلماء يف الآونة الأخرية يف التو�سل 
لأول��ى املنتجات التطبيقية املعتمدة عل��ى التقنية النانوية، وقد انتقلت 
بالفعل بع�ص هذه املنتجات من خمتربات الأبحاث اإلى جمال القت�ساد 

والتجارة.

االقت�ساد يف عامل النانو:
�سنت��ي  ب��ني  النان��و  م��واد  يف  العموم��ي  ال�ستثم��ار  تزاي��د  و�س��ل 
1997و2000 اإل��ى 133% يف الولي��ات املتح��دة الأمريكية، و %104 
يف الياب��ان، و46% يف اأوروب��ا]4[ . ميك��ن القول اأن �سوق م��واد النانو 
)ولي���ص الواق��ع القت�س��ادي له��ذه امل��واد( ل زال يف تزايد.احلكوم��ات 
تنف��ق الكثري من الأموال على متويل اأبحاث تكنولوجيا النانو والتنمية، 
وت�سري التقديرات العامة  لال�ستثمارات يف جميع اأنحاء العامل اإلى تزايد 
م�ساري��ع تكنولوجي��ا النانو يف عام 2008م اإلى م��ا يزيد كثريا على 6 
ملي��ارات دولر، وعل��ى �سبي��ل املثال ميزاني��ة الولي��ات املتحدة لعام 
2010 م تق��در ب� 1،6 مليار دولر وذل��ك ملبادرة تقنية النانو الوطنية. 
وتر�س��د حكومة اليابان مبلغا يقارب 700 مليون دولر تقريبا لتمويل 
تكنولوجيا النانو . وبلغ ال�سوق العاملي للجزيئات املتناهية ال�سغر من 

▼ تقنية النانو 
هي التقانة الالزمة 
للت�شنيع والتحكم 

باالأج�شام 
التي يقع اأحد اأبعادها 
الثالثة يف قيا�س من 

1 اإلى 100 نانو

▼ احلكومات تنفق 
الكثري من االأموال 
على متويل اأبحاث 

تكنولوجيا النانو 
والتنمية

ال�سكل )1( اأ�سكال الكربون من اليمني الى الي�سار 7 طبقات من اجلرافني واأنبوب الكربون والفلورين



68 تواصل العدد العشرون69تواصل العدد العشرون

التطبيقات العلمية وجماالتها يف تقنية النانو: 
لق��د دخل��ت تقنية النانو يف كل م��ا ميكن ت�سوره وال�س��كل )3( يو�سح اأنها تقريبا 
دخلت يف كل املجالت فمثاًل يتم يف الوقت احلا�رش ت�سنيع اأنواع معينة من الثياب 
يدخ��ل يف تركيبه��ا ج�سيمات نانوية مث��ل ج�سيمات ال�سليكون، ومتت��از هذه الثياب 
باأنها مقاومة للرائحة والأ�سباغ. وكما هو معروف فاإن دقة حتليل �سا�سات العر�ص 
التليفزيونية تعتمد ب�سكل كبري على مادة الفو�سفور التي تكون على �سكل نقاط �سغرة 
ج��داً ت�سمى بك�سل، وعن��د ا�ستخدام امل��واد الفو�سفورية النانوية مث��ل: �سلينيد الزنك، 
وكربيتي��د الزنك، وكربيتي��د الكادميوم يف ت�سنيع �سا�سات العر�ص فاإن دقة حتليلها 
و�سفائها �سوف تتح�سن كثرياً، بالإ�سافة اإلى تخفي�ص تكلفة الإنتاج. لقد ا�ستطاعت 
�رشك��ة �سام�س��وجن الكورية م��ن اإنتاج �سا�س��ات عر�ص م�سطحة با�ستخ��دام النبعاث 
الإلكرتوين الناجت من اأنابيب الكربون النانوية، كذلك جنحت �رشكة يابانية من اإنتاج 
م�سابي��ح الأنابيب املفرغة تعتمد على النبعاث الإلك��رتوين من الأنابيب الكربونية 
النانوية ومتت��از هذه امل�سابيح مقارنة بالعادية باأنها اأكرث ملعانًا وكفاءة وتعي�ص 
لف��رتات اأطول. ولقد ُوجد اأن بع�ص امل��واد البلورية النانوية )مواد العنا�رش الأر�سية 
الن��ادرة( ُتظهر خ�سائ�ص مغناطي�سية غ��ري طبيعية ولهذه اخلا�سية تطبيقات عديدة 
يف الغوا�س��ات، ومبِدّلت ال�سيارات، ومولدات الق��درة الكهربية الأر�سية، وحمركات 
ال�سف��ن، واأجهزة حتليل الرنني املغناطي�س��ي يف الطب. كما جُترى الأبحاث حاليًا يف 
اإمكانية ا�ستخدام اجل�سيمات النانوية لعمل طالء ذكي لتحديد الأهداف يف املجالت 
الع�سكري��ة اأو يف املركبات لالأغرا�ص الأمنية، كذل��ك ت�سنيع كمبيوترات ذات قدرات 

اأج��ل التطبيق��ات الطبية وال�سيدلي��ة والتجميل 85 مليون يورو �سن��ة 2000 بينما 
و�س��ل اإل��ى 126 مليون يورو �سن��ة 2005، يف حني بلغ ال�س��وق العاملي للجزيئات 
املتناهي��ة ال�سغ��ر يف التطبيقات املرتبطة بالطاقة 54،5 مليون يورو �سنة  2000 
فيم��ا و�س��ل اإلى 77 مليون ي��ورو �سن��ة 2005. وكما نالحظ من اجل��دول)1( كمية 
ال�ستثم��ارات ال�سخم��ة التي ت�ساهم بها ال��دول املتقدمة يف اقت�س��اد النانو خالل 
الف��رتة 1999 اإل��ى 2005، ويختل��ف ال�ستثم��ار فيها ح�سب جم��الت تقنية النانو 
فف��ي ال�س��كل )2( جند اأن الوليات املتحدة مهتمه باإنت��اج مواد وو�سائل النانو اأكرث 
م��ن ال�ستثمار يف تقنية النان��و احليوية يف حني اأن اأملانيا تهتم اأكرث بتقنية النانو 

احليوية وو�سائل النانو. 

عالي��ة لعملي��ات الت�سفري وفك الت�سف��ري. وتقِدّم املالب�ص الع�سكري��ة التي ُت�سَنع من 
امل��واد النانوي��ة ح��اًل منا�سب��ًا للوقاية م��ن اأحوال الطق���ص ال�سيئة وم��ن املخاطر 
الكيميائي��ة والنووي��ة والبيولوجية التي قد تواجه اجلن��ود يف احلروب. بالإ�سافة 
ذ الطاقة  مة باأنابيب الكرب��ون النانوية ل تنِفّ اإل��ى اأن املركب��ات البال�ستيكية امُلطَعّ
��ل جي��د للكهرب��اء، ولذل��ك فهي ُت�ستخ��دم كمواد  ّ الكهرومغناطي�سي��ة؛ لأنه��ا مو�سِ
واقية من الإ�سع��اع الكهرومغناطي�سي، وُي�ستفاد منها ع�سكريًا يف حماية الأجهزة 
الإلكرتوني��ة واأجه��زة الت�س��ال يف اأر�ص املعركة من الإ�سعاع��ات التي ت�سدر من 
القنابل وغريها. ويتم اأي�سًا طالء الثالجات من الداخل بج�سيمات الف�سة النانوية 
مم��ا ي�ساع��د على قتل اجلراثي��م الدقيقة ج��داً، وبالتايل يوؤدي اإل��ى املحافظة على 
الغ��ذاء طازج��ًا مل��دة طويلة، كذلك ُتطل��ى الغ�س��الت بتلك اجل�سيمات لك��ي ت�ساعد 
بات النانوية البال�ستيكية يف �سناعة  على غ�سيل املالب���ص ب�سكل تام. تدخل املرِكّ
ال�سيارات حيث ت�ستخدم يف بع�ص الأجزاء املقاومة لل�سدمات يف ال�سيارات؛ وذلك 

لكونها قوية وخفيفة ومقاومة لل�سداأ.

ال�سكل )2( خمطط تف�سيلي يو�سح الدول )امريكا 
واأملانيا واململكة املتحدة واليابان( واملجالت 

التي يتكز عليها النفاق 2008

ال�سكل )3( التطبيقات واملجالت التي دخلت اإليها تقنية النانو

وحي��ث اأن الأ�س��الك والأنابي��ب النانوية ُتغ��ري من مقاومته��ا الكهربية عندما 
تتعر���ص للغ��ازات القلوي��ة والهالوجين��ات وغريه��ا، فق��د مت ت�سني��ع جم�ّس��ات 
كيميائي��ة ل�ستخدامه��ا يف املج��الت التالي��ة: الك�س��ف ع��ن ت�رشب��ات الغازات، 
واملراقب��ة الطبية، ومراقبة الأخطار البيئية وال�سناعية، وت�سعى ال�رشكات حاليًا 
يف ط��رح جم�ّس��ات نانوي��ة ذات حج��م �سغري وح�سا�سي��ة عالي��ة واقت�سادية يف 
ا�ستهالك القدرة الكهربية. وميكن ا�ستخدام الأنابيب الكربونية النانوية يف تقنية 
البطاريات حيث يتم تخزين الليثيوم، الذي يعترب ناقل لل�سحنة يف البطارية داخل 
الأنابيب. وكذلك ت�ستخدم يف خاليا الوقود لتخزين الهيدروجني. وبالإ�سافة اإلى 
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ذلك ف��اإن ترانز�ست��ور الأثر املج��ايل امل�سنوع من اأنابي��ب الكربون 
�سب��ه املو�سلة قد اأثبتت فاعليته ككا�س��ف ح�سا�ص لعدد من الغازات 
املختلف��ة. وهناك تطبيقات عامة اأخرى لتقنية النانو، منها: ت�سنيع 
الثنائي��ات الع�سوي��ة الباعث��ة لل�س��وء والت��ي ت�ستخ��دم يف �سا�سات 
العر���ص، والأفالم واخلالي��ا الكهرو�سوئية والتي حُت��ول ال�سوء اإلى 
كهرب��اء، وال�سبابي��ك املطلية املقاومة للخد�ص والت��ي تنظف نف�سها 
بوا�سط��ة الأ�سع��ة ف��وق البنف�سجي��ة، وت�سني��ع مالب���ص ذكي��ة تنظم 
درج��ة احلرارة وتقي�ص النب�ص والتنف�ص، وت�سنيع طالء يحتوي على 
ج�سيم��ات نانوية مينع ال�سداأ، وت�سني��ع زجاج لوين / حراري يعمل 
عل��ى التحكم بكمية ال�سوء الناف��ذ، وت�سنيع بطاريات وقود م�سنعة 
م��ن اأنابي��ب الكربون النانوي��ة ل�ستخدامه��ا يف الأجه��زة الكهربية 
وال�سي��ارات، وهن��اك العدي��د م��ن التطبيق��ات املتوقع��ة يف القري��ب 

العاجل والتي ل �سك باأننا �سرناها متوفرة يف الأ�سواق.

�سلطنة عمان وتقنية النانو:
لق��د وف��رت حكوم��ة �سلطنة عم��ان لأبنائه��ا كافة �سب��ل املعرفة 
والعلم الذي هو عمود التقدم والزدهار، لذلك ينبغي اأن ترتكز جهود 
التنمية يف املرحل��ة القادمة يف البحوث العلمية املتخ�س�سة؛ وذلك 
لتطوي��ر املوجود من تقني��ات اأو اإيجاد حلول ذكي��ة للتحديات التي 
تواجهه��ا بع�ص القطاع��ات وبالأخ�ص قطاع الطاقة م��ع ال�ستمرار 
يف �س��ون البيئة اخلالبة لل�سلطنة، ويع��د قطاع النفط والغاز وقطاع 
املي��اه ركيزتني اأ�سا�سيتني يف الدخ��ل القومي والتنمية يف ال�سلطنة، 

لذا �سيكون احلديث عن هذين القطاعني ودور تقنية النانو فيهما. 

النفط والغاز:
اإن هذي��ن املوردين الأ�سا�سيني يحتاجان لكثري من التقنيات التي 
تعم��ل على ا�ستمرارية الإنتاج بل وتطوير حقول الإنتاج وما ي�ستلزم 
م��ن خف�ص �سعر تكلفة الإنت��اج لال�ستفادة من العوائد وميكن اإجمال 
العوائ��ق والتحدي��ات التي تواجه قطاع ا�ستخ��راج النفط يف ال�سلطنة 

اإلى ثالثة حتديات رئي�سية:
1- وج��ود كميات م��ن النفط الثقيل اأي ال�سدي��د اللزوجة والذي ل 
يخرج مبا�رشة نتيجة لل�سغط ال�ستاتيكي بل يحتاج ل�ستخدام طرق 
احلق��ن بالغاز ال�ساخ��ن اأو بالبخار اأو باملاء ال�ساخ��ن اأوغريها مثل 
م��ا يت��م الآن يف حق��ل اأمل وغ��ريه، ويتم ذلك من خ��الل حفر اأماكن 
جدي��دة حول املكمن وه��ذا قد يتعدى القيمة احلقيقي��ة للنفط املنتج 
لذل��ك �سع��ى كثري من الباحث��ني حول الع��امل لإيجاد حل��ول مبتكرة 
منه��ا بيلوجية وكيميائية ولكنها لزالت ل تفي باملطلوب واملوؤمل، 
وحاليا وح�سب جمموعة من الدرا�سات احلديثة ينتظر اأن تقوم تقنية 
النان��و باإيجاد حل��ول لهذا التحدي. فبع�ص امل��واد النانوية املنتجة 

▼ ينبغي اأن ترتكز 
جهود التنمية 

يف املرحلة القادمة 
يف البحوث العلمية 

املتخ�ش�شة

▼ البد من 
التاأكيد على 

اأهمية تكامل 
االأدوار بني 

ال�شركات 
النفطية العاملة 
ومراكز االأبحاث 

يف ال�شلطنة

حديث��ا له��ا خا�سية تك�س��ري �سل�سلة الكرب��ون الطويلة يف الأ�سفل��ت اللزج مما 
 Asphaltenes are molecular( يجعل��ه اأق��ل لزوج��ة واأك��رث �سي��الن
substances that are found in crude oil( ، فعند اإ�سافة كمية 
قليل��ة من هذه املواد اإلى النفط الثقيل داخل املكمن يوؤدي هذا الى اإ�سالته ثم 

�سعوده بدون احلاجة لأي من عمليات احلقن.
 )Hydrogen Sulfide )H2S 2- ت�ساعد غاز كربيتي��د الهيدروجني
وه��و غ��از عدمي الل��ون ذو رائحة كريهة و�سمي��ة عالية مع الغ��از الطبيعي اأو 
ممزوج��ًا بال�سوائل امل�ستخدمة يف احلف��ر اأثناء خروجها، ويف احلالتني يجب 
التخل���ص م��ن ه��ذا الغ��از اإم��ا يف املكم��ن اأو مع خروج��ة وهن��ا اأي�سا ميكن 
لتقني��ة النانو اإيجاد حلول ذات جدوى كب��رية ومن اأهمها ا�ستخدام ما ي�سمى 
بالأ�س��الك النانوي��ة من خليط من امل��واد؛ وذل��ك لأن م�ساحةال�سطح بالن�سبة 
للحجم هائلة جداً لذا فاإن مواد النانو ت�ستطيع التخل�ص 100% من هذا الغاز 
وطبعا الأبحاث واعدة يف هذا املجال ولكنها حتتاج للمزيد من الوقت واجلهد 

لت�ستخدم ب�سكل جتاري.
3- كم��ا ه��و معل��وم اأن عمليات احلف��ر يرافقه��ا ا�ستخدام �سوائ��ل للتربيد 
ولإخ��راج بقاي��ا احلف��رة م��ن باط��ن الأر���ص ولك��ن �سوائ��ل احلف��ر ق��د تفقد 
خ�سائ�سه��ا من حي��ث التما�سك والتاأثري عندما ت�سخ اإل��ى باطن الأر�ص ذي 
احلرارة وال�سغط الكبريين ومن هنا دائما ما تطور ال�رشكات املهتمة باملواد 
الكيميائية الداخلة يف مزيج هذه ال�سوائل وب�سكل دوري هذا النوع من ال�سوائل 
امل�ستخدم��ة يف احلف��ر، ومن خ��الل درا�سة من�س��ورة مت اإجراوؤه��ا يف جامعة 
ال�سلط��ان قابو�ص تبني اأنه عند اإ�سافة ج�سيمات نانوية باأحجام خمتلفة من 
مادة اأ�سالك ال�سليكا اإلى �سائل احلفر فاإنه اأي ال�سائل ي�سل متما�سكا ول يفقد 

خوا�سة عند احلرارة وال�سغط ال�سديدين. 
واحلدي��ث عن دور تقني��ة النانو يف عمليات ا�ستخ��راج النفط والتعامل مع 
الغ��ازات حدي��ث مت�سعب وب�سكل ع��ام ميكن اإ�ساف��ة بع�ص اأنابي��ب الكربون 
اأو اجلراف��ني اأو كربي��د التنج�سن وكربي��د التانتاليوم التي متت��از ب�سالبتها 
العالية مقارنة باملواد العادية اإلى م�سنننات احلفر واأدوات احلفر، كما ميكن 

طلي بع�ص هذه الأدوات بطالء نانوي يجعلها قليلة التاآكل وال�سداأ.
لب��د من التاأكيد على اأهمية تكام��ل الأدوار بني ال�رشكات النفطية العاملة 
ومراك��ز الأبح��اث يف ال�سلطن��ة؛ وذلك للدف��ع نحو تطبيق ه��ذه الأبحاث على 
اأر���ص الواق��ع من خ��الل م�ساري��ع �سغ��رية Pilot Projects تتح��ول اإلى 
منتج��ات جتارية عمانية جتع��ل عمان م�سدرة للتقان��ة ومميزة يف جمالت 

معينة قد حتتاج لها دول كثرية حول العامل. 

حتلية ماء البحر:
لع��ل من اأبرز الفوائد املب�رشة وامللمو�س��ة لتقنية النانو هي م�ساهمتها يف 
احل�س��ول على مياه �سحية خالي��ة من امللوثات وال�سوائ��ب ال�سارة بوا�سطة 
اأنظم��ة معاجلة متقدمة تت�سم��ن و�سائل تنقية نانو مرتية، وت�سنف منتجات 
تقني��ة النان��و امل�ستخدمة يف معاجل��ة و تنقية املي��اه اإلى ثالث��ة اأنواع هي: 
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مر�سح��ات غ�سائية مب�سامات نانو مرتية، وحبيبات نانو مرتية ما�سة 
لل�سم��وم وامللوث��ات، وحبيب��ات حف��ازات نان��و مرتية مفتت��ة لل�سموم 
وامللوث��ات. كم��ا وف��رت التقنية منتج��ات خدماتية مفي��دة عبارة عن 
اأجهزة حت�س�ص مبقا�سات نانو مرتية توؤدي مهام ال�ستك�ساف والتعرف 

على الكائنات اجلرثومية.
ومن اأهم الطرق امل�ستخدمة حديثًا يف التحلية هي الأغ�سية النانوية 
اجلدي��دة والتي تعتمد على ال�سغ��ط الأ�سموزي الع�سكي، حيث باإمكانها 
مقاومة الكلور وقيامها مبهامها بجودة اأعلى ودقة اأف�سل، مما يجعلها 
مالئم��ة ل�ستخدامها يف اإزالة امل��واد ال�سامة، كما اأنها ل ت�سمح برتاكم 

البكترييا.
ولأهمي��ة ه��ذا امل��ورد احلي��وي مت اإ�س��اء كر�س��ي ال�سلط��ان قابو�ص 
ل�ستخ��دام »تكنولوجي��ا النان��و« لأبح��اث املياه يف جامع��ة ال�سلطان 
قابو�ص ال��ذي ياأتي بدعم من جمل�ص البحث العلمي، ومت موؤخرا افتتاح 
خمترب الأبحاث اخلا�ص بهذا الكر�سي ويهدف اإلى عمل البحوث املبتكرة 
الت��ي تنا�سب املنطق��ة، وتدريب املوظفني املوؤهل��ني وتاأهيلهم تاأهيال 
عاليا وزي��ادة الوعي العام ل�ستخدام هذه التكنولوجيا مما ي�ساهم يف 
تطوي��ر التطبيقات الت��ي تلبي احتياجات املجتم��ع يف جمالت حتلية 

مياه ال�رشب والطاقة البديلة والغذاء.
ولك��ن من ال���رشورة اأن يتم التو�س��ع يف هذا املجال؛ وذل��ك باإن�ساء 
مركز اأو معهد خا�ص بابحاث حتلية املياة ت�ستخدم فيه كافة التقنيات 
م��ن كاف��ة التخ�س�سات بحيث ي�ستطيع اأن ي�ستفي��د من اآخر ما تو�سلت 
اإليه مراك��ز الأبحاث العاملية والإقليمية وذلك تلبية للحاجة امل�ستمرة 

ل�رشيان احلياة. 
اإن عملي��ة البح��ث عم��ا ه��و جدي��د م�ستم��رة ومرتبط��ة باحلاج��ات 
والتحدي��ات الت��ي نواجهها لذا لب��د من وجود �سيا�س��ات ر�سيدة تعتمد 
عل��ى البحث العلمي وتعل��ي من �ساأنه لأنه ي�ستطي��ع اأن يوجد بداآئل بل 
ويط��ور املوجود ويعد جيال من ال�سباب قادرا على التعامل مع التقنية 

والأخذ باأ�سبابها.

اخبار العلوم

�سارك��ت ال�سلطنة ممثلة ب��وزارة البيئة 
وال�سوؤون املناخية يف اجتماعات الدورة 
)21( للمجل�ص الدويل احلكومي للربنامج 
الهيدرولوج��ي ال��دويلIHP التي عقدت 
يف مق��ر اليون�سكو بباري���ص خالل الفرتة 
م��ن 18 – 20 يوني��و 2014م، وت�سم��ن 
ج��دول اأعم��ال الجتماع انتخ��اب رئي�ص 
املجل�ص ونوابه، وعر���ص تطورات قطاع 
العلوم الطبيعية وق�س��م علوم املياه وفق 
الإ�سرتاتيجي��ة املتو�سطة املدى 2014 – 
2021 ، والربنام��ج وامليزاني��ة لالأعوام 
37C/5(  2015 – 2014(، ومناق�س��ة 
التقري��ر  اأهمه��ا:  التقاري��ر وم��ن  بع���ص 

اخلا���ص بتنفي��ذ الق��رارات والتو�سي��ات 
الت��ي اعتم��دت يف ال��دورة 20 للمجل���ص 
احلكومي للربنامج الهيدرولوجي الدويل، 
وكذلك التقرير اخلا���ص بتطبيق املرحلة 
الثامنة للمجل���ص  )2014-2021(، ومت 
خالل الجتماع مراجع��ة برامج املجل�ص 

املرتبطة باأن�سطة وبرامج اليون�سكو.
اجلدي��ر بالذكر ب��اأن ال�سلطن��ة انتخبت 
يف ع�سوي��ة املجل���ص ال��دويل احلكوم��ي 
 IHPال��دويل الهيدرولوج��ي  للربنام��ج 
الع��ام  للموؤمت��ر   37 ال��دورة  خ��الل 

لليون�سكو.

ال�شلطنة ت�شارك يف اجتماعات الدورة )21( للمجل�س 
 IHP الدويل احلكومي للربنامج الهيدرولوجي الدويل

 ال�شلطنة ت�شارك العامل االحتفاء باليوم الدويل 
للريا�شة من اأجل التنمية وال�شالم

�ساركت ال�سلطنة ممثلة بوزارة ال�سوؤون الريا�سية دول العامل يف الحتفاء 
اجلمعية  اعتمدته  والذي  وال�سالم  التنمية  اأجل  من  للريا�سة  الدويل  باليوم 
العامة لالأمم املتحدة يف دورتها  ال�سابعة وال�ستني  التي عقدت يف 23 اأغ�سط�ص 
اعتبارا من  اأبريل من كل عام  ال�ساد�ص من  العامل يف  به  ليحتفل  2013م،  
العام 2014 ميالديا، حيث دعت اليون�سكو الدول الأع�ساء بحث املوؤ�س�سات 
واأن�سطتها  الريا�سة  دور  على  ال�سوء  لت�سليط  الريا�سية  بال�سوؤون  املعنية 
واإ�سهاماتها يف جمالت التعليم والتنمية الب�رية والأمناط احلياتية ال�سحية 
اأقامت وزارة ال�سوؤون الريا�سية عددا من الفعاليات  وال�سالم يف العامل. وقد 
واملنا�سط  الريا�سية والتي تعّرف بهذه املنا�سبة وجت�سد اأهدافها ومراميها، 

وا�ستهدفت ما يقارب 150 من ال�سباب اأغلبهم من طلبة املدار�ص. 

▼ اإن�شاء كر�شي 
ال�شلطان قابو�س 

ال�شتخدام »تكنولوجيا 
النانو« يف اأبحاث 
املياه ي�شاهم يف 
تطوير التطبيقات 

التي تلبي احتياجات 
املجتمع يف جماالت 

حتلية مياه ال�شرب 
والطاقة البديلة 

والغذاء
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احتفلت اللجنة الوطني��ة العمانية للرتبية والثقافة 
والعلوم بالي��وم العاملي للمياه الذي يحتفل به العامل 
يف 22 مار���ص من كل عام. ومتي��زت الحتفالية التي 
نظمته��ا اللجن��ة به��ذه املنا�سب��ة ب�رشاك��ة فاعلة مع 
املوؤ�س�س��ات احلكومية واملدنية املعنية؛ فقد مت تنظيم 
برنامج ملدة ثالثة اأيام بولية قريات مبحافظة م�سقط 
بالتع��اون مع فريق اأ�سدقاء ال�س��الم التطوعي بنادي 
قري��ات الريا�س��ي، حي��ث مت اختيار موق��ع �سد وادي 
�سيق��ة بولية قري��ات لتنفي��ذ الربنام��ج خل�سو�سية 
املكان املرتبط بح��دث املنا�سبة وللمعاين التي ميكن 
اأن يوحي بها ال�سد وكميات املياه املحتجزة خلفه عن 

فكرة مدى اإمكانية ا�ستغالل املاء لإنتاج الطاقة.
ا�ستم��ل الربنام��ج عل��ى اإقام��ة م�سابق��ات علمي��ة 
يف جم��ال البت��كارات والبح��وث والفن��ون الت�سكيلية 
قدم��ت جميعها زخما م��ن الإبداع الفك��ري واملهاري 
يف �سع��ار املنا�سب��ة »امل��اء والطاق��ة«، كم��ا ت�سم��ن 
برنامج الحتفال تنفيذ عدد من امل�سابقات الريا�سية 
والرتفيهي��ة للكبار وال�سغار بهدف بث الوعي باأهمية 

املياه وجمالت ا�ستثمارها يف الطاقة النظيفة.
وق��د مت تك��رمي الفائزي��ن يف احتفالي��ة اأقيمت ب�سد 
وادي �سيقة برعاية �سعادة الدكتور/ حمود بن خلفان 
احلارث��ي وكي��ل وزارة الرتبية والتعلي��م نائب رئي�سة 

اللجنة الوطنية حتتفي باليوم العاملي
 للمياه حتت �شعار »املاء والطاقة«

للرتبي��ة  العماني��ة  الوطني��ة  اللجن��ة 
والثقاف��ة والعل��وم، واألق��ى حممد بن 
�سلي��م اليعقوب��ي اأم��ني اللجن��ة كلمة 
ق��ال فيها: » اإن بناء م�ستقبل م�ستدام، 
يعتمد عل��ى قدرة العامل على الت�سدي 
لتحدي��ات الرتاب��ط ب��ني اأم��ن الطاقة 
الفر���ص  م��ن  وال�ستف��ادة  واملي��اه 
الأحي��ان  معظ��م  ويف  ال�سل��ة،  ذات 
الطبيعي��ة  امل��وارد  الع��امل  ي�ستهل��ك 
م�ستدام��ة،  غ��ري  بوت��رية  املتاح��ة 
وذل��ك �سعي��ًا لتلبية احتياج��ات مياه 
والطاق��ة  وامل��اأوى  والغ��ذاء  ال���رشب 
وامل��واد الأولي��ة الالزم��ة للت�سني��ع. 
م�سيفا: »لق��د مت اإطالق �سعار »املياه 
والطاق��ة« لهذا الع��ام، به��دف تعزيز 
املي��اه  ب��ني  الرتاب��ط  ح��ول  الوع��ي 
والطاقة، وعر�ص املنهجيات واحللول 
املتكامل��ة اقت�سادي��ا لق�سايا املياه 
والطاقة التي ميكنها حتقيق تاأثريات 
اقت�سادي��ة واجتماعية اأك��رب ل�سناع 
القرار يف قطاع الطاقة وجمال املياه، 
بالإ�سافة اإلى حتديد الق�سايا املعنية 
باملاء والطاقة وتنمية املهارات ذات 
العالق��ة والت��ي ميك��ن ملنظم��ة الأمم 
املتح��دة اأن تق��دم م�ساهم��ات كبرية 
فيه��ا. كما ق��دم املعر���ص امل�ساحب 
للجمه��ور جانبا م��ن الأعمال الفائزة 
به��ذه  اأقيم��ت  الت��ي  امل�سابق��ات  يف 
املنا�سب��ة اإل��ى جان��ب م��ا مت عر�سه 
من قب��ل اجله��ات احلكومي��ة املعنية 
املعر���ص. ويف حف��ل  امل�سارك��ة يف 
الفني��ة  العرو���ص  قدم��ت  اخلت��ام 
وامل�رشحي��ة وامل��واد الفلمية ملنا�سط 
الربنامج اإلى جانب تكرمي امل�ساركني 

يف تنظيم الحتفالية.
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ورقة االت�شال واملعلومات

لعل ت�سمية الهواتف املحموله احلديثة بالهواتف الذكية هي ا�سم 
على م�س���ّمى. فهي تطلعنا على االأحوال اجلوي���ة املتوقعة، واأحدث 
معلومات اأ�سواق املال، كما تقدم لنا خدمة الرتجمة، وت�سديد الفواتري 
واحل�س���ول على ك�س���ف احل�س���اب بدون احلاجة اإلى الذهاب للبنك، 
وملن يحب ريا�سة الرك�س، فباإمكانه بوا�سطة جهاز الهاتف اأن يقوم 
مبتابعة م�سار الرك�س، وال�رشعة، واإجمايل امل�سافة املقطوعة. وملن 
يحب ا�ستخدام جهاز الهاتف للح�سول على و�سفات جديدة للطعام 
والو�سول اإلى حيث يريد يف املدينة ، فالربامج على الهواتف الذكية 

تتيح له ذلك، وال نن�سى بالطبع خا�سية اإجراء مكاملات هاتفية.

بناء كفايات املعلم العماين يف جمال 
تقنية املعلومات واالت�شاالت

اإن جهاز الهاتف هو فعاًل جهاز 
�سن��دوق  يف  مو�س��وع  كمبيوت��ر 
�سغ��ري، ومب��ا اأن��ه مت�س��ل ب�سبكة 
الإنرتن��ت م��ن خ��الل واي ف��اي اأو 
�سبكة بيانات، فقد اأ�سبح بالإمكان 
احل�سول على ثروة من املعلومات. 
الهاتف الذكي حاليًا مرتفع ال�سعر، 
اإل اأن اأح��دث تطورات التقنية ت�سري 
اإل��ى اإمكاني��ة التو�س��ل اإل��ى طرق 
اأرخ���ص للح�سول عل��ى نف�ص هذه 
اخل�سائ�ص. حيث يتمحور احلديث 
حالي��ًا ح��ول الهات��ف لال�ستعمال 
ق�س��رية  ولف��رتة  واح��دة«  »مل��رة 
وبعده��ا يت��م التخل���ص من��ه. كما 
ال��ذي يكل��ف  اللوح��ي  اأن اجله��از 
حالي��ًا ح��وايل 100 دولر اأمريكي 
ويق��دم نف���ص اخل�سائ���ص تقريب��ًا 
الهات��ف  حم��ل  يح��ل  اأن  ميكن��ه 
الذك��ي. اأ�سع��ار الأجه��زة اللوحي��ة 
بالإ�سافة  بالنخفا���ص  م�ستم��رة 
اإل��ى النخفا���ص امل�ستم��ر بتكلفة 

البيانات اأي�سًا.

اأم��ا بالن�سبة للعاملني يف احلقل 
الرتب��وي فالت�س��اوؤلت م��ن قبلهم 
كث��رية، وم��ن بينه��ا »كي��ف ميكن 
لتجوي��د  التقني��ة  ه��ذه  ا�ستخ��دام 
حي��ث  والتعل��م؟«  التعلي��م  عملي��ة 
اأن��ه وملئات ال�سن��ني املا�سية كان 
املعل��م ل ميلك اإل الل��وح التقليدي 
والكت��ب. وبالت��ايل كان��ت هنال��ك 
عوائق اأمام ما ميكن حتقيقه خالل 
ف��رتة الدرا�س��ة. لك��ن ه��ذا اأ�سب��ح 
م��ن املا�س��ي، اأو اإنه بطريق��ه اإلى 
اأن وج��ود  اإل��ى  الندث��ار، بالنظ��ر 
املعرف��ة يف كل م��كان والو�سائ��ل 
الفعال��ة للمعاجلة �سغ��رية احلجم 
واملحمولة من �ساأنها حترير املعلم 
م��ن الو�سائ��ل الإمالئي��ة ال�سائ��دة 
حالي��ًا والتي كان��ت ال�سمة البارزة 
للتعلي��م يف ال�سابق. فهل نحن حقًا 
بحاجة اإلى قاعة درا�سة بالنظر اإلى 
�سهولة التوا�س��ل من خالل ال�سبكة 
الجتماعي��ة؟ اأو اإل��ى كت��ب ورقية 
ثقيلة ومكلف��ة يف الع�رش الرقمي؟ 

بقلم: اندرو مور
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لقد زال��ت احلدود واأ�سبح��ت الإمكانيات ل 
متناهي��ة، وم��ن الوا�سح اأن قط��اع التعليم 
مث��ل القطاع��ات الأخرى الت��ي �سبقته ومن 

بينها البنوك واملو�سيقى وغريها.
وال�سوؤال هنا حول طريقة اإعداد املعلمني 
م��ن  لال�ستف��ادة  العماني��ني  واملتعلم��ني 
الفوائد املتوقعة الت��ي توفرها هذه التقنية 
احلديث��ة؟ وم��ن اأج��ل حتقي��ق ه��ذا اله��دف 
تعاون��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م واللجنة 
الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم 
مع منظمة اليون�سكو لتطبيق طرق وو�سائل 
حديث��ة لإعداد بيئ��ات التعلم الت��ي ت�ستفيد 
م��ن التقني��ة الرقمي��ة. ففي الوق��ت احلايًل 
يت��م تنفي��ذ امل���رشوع بتو�سي��ح املفه��وم 
وال�ستف��ادة من معايري كفاي��ات املعلمني 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�سال 
ال�ستف��ادة  وكذل��ك   اليون�سك��و،  ملنظم��ة 
م��ن ظه��ور م�سطل��ح امل�س��ادر التعليمي��ة 
املفتوح��ة. ويق��وم حاليًا فري��ق مكون من 

معلمني وم�سوؤولني من الوزارة بالعمل على 
تطوي��ر تكنولوجي��ا املعلوم��ات والت�سال 
لتدري��ب املعلم��ني اأثن��اء اخلدم��ة. و�سيت��م 
تنفي��ذ جزء من ه��ذا الربنام��ج املتخ�س�ص 
للتطوي��ر على �سبك��ة الإنرتن��ت، والربنامج 
م�سمم لإعداد امل�ساركني لدمج تكنولوجيا 
املعلومات والت�س��ال �سمن عملية التعليم 

والتعلم.
وتق��وم منظم��ة اليون�سك��و بتوفري جمال 
املعلوم��ات  تكنولوجي��ا  دورة  ونط��اق 
والت�س��ال للمعلم��ني العماني��ني، وق��د مت 
تطوير اإطار العمل بوا�سطة فريق عاملي من 
املخت�س��ني بالتعلي��م ويرك��ز على جمالت 
ا�ستخ��دام التكنولوجيا لتحقيق الإيجابيات 
املرجوة. ويحدد هذا الإطار كفايات املعلم 
يف تكنولوجيا املعلومات والت�سال �سمن 
مفاهي��م ال�سيا�س��ات، واملنه��اج، والتقييم، 
والتطوي��ر  والإدارة  والتنظي��م،  والرتبي��ة، 
املهن��ي امل�ستم��ر، بالإ�ساف��ة اإل��ى تعزي��ز 

مهارات تكنولوجي��ا املعلومات والت�سال 
لدى املعلمني.

كم��ا يحدد ه��ذا الإطار اأي�س��ًا م�ستويات 
التط��ور �سم��ن كل مفه��وم م��ن املفاهي��م 
�سم��ن  الكف��اءة  تك��ون  حي��ث  ال�سابق��ة، 
عن��د  التكنولوجي��ا  معرف��ة  م�ستوي��ات 
م�ستوي��ات املعرف��ة اأو الإدراك، يف حني اأن 
امل�ستوي��ات الأعم��ق من املعرف��ة ت�ستدعي 
التطبي��ق العمل��ي. امل�ست��وى النهائ��ي ه��و 
يحت��اج  وال��ذي  املعرف��ة  بن��اء  م�ست��وى 
املعل��م  ي�ستخدمه��ا  الت��ي  الكف��اءات  اإل��ى 
�سم��ن تكنولوجي��ا املعلوم��ات والت�سال 
يف �سي��اق حم��دد لتحقي��ق عملي��ة التعل��م. 
ولغر���ص امل�رشوع الرائد يف ال�سلطنة �سيتم 
تركي��ز الدورة على امل�ست��وى الأول والثاين 
املتمثل��ني يف: حم��و الأمي��ة التكنولوجي��ة 
وتعمي��ق املعرف��ة. و�ستتم اإ�ساف��ة م�ستوى 
بن��اء املعرف��ة عند اعتم��اد ال��دورة ر�سميًا 

�سمن جمال التطوير املهني.
اجلزء الثاين من هذا امل�رشوع املبتكر هو 
ا�ستخدام امل��وارد التعليمية املفتوحة حيث 
توجد مواد تعليمية وتربوية من�سورة ومعها 
تراخي���ص مفتوحة امل�سدر، وهذا يعني اأنه 
بالإم��كان ا�ستخدام ومعاجل��ة وتوزيع هذه 
امل��وارد اجليدة بدون طل��ب ت�رشيح وبدون 
اأي��ة تكالي��ف اأو ر�سوم ا�س��رتاك. وهذا يعني 
بال���رشورة اأن��ه �سيتم فعلي��ًا جتميع معظم 
م��واد تكنولوجي��ا املعلوم��ات والت�س��ال 
املوج��ودة �سم��ن الربنام��ج العم��اين م��ن 
م�س��ادر مفتوح��ة وجماني��ة. وبالت��ايل ل 
داع��ي لتكوي��ن ال��دورة م��ن البداي��ة حي��ث 
ميك��ن ترجم��ة اأو تعدي��ل امل��واد املن�سورة 
خمتل��ف.  �سي��اق  يف  لك��ن  الغر���ص  له��ذا 
وحالي��ًا يق��وم فري��ق ال��وزارة املك��ون من 
خ��رباء التعليم والفنيني املخت�سني بدرا�سة 

وحتلي��ل ه��ذه امل��واد ليمك��ن تاأكي��د م��دى 
مطابقته��ا والتعديالت الالزم��ة عليها. من 
جان��ب اآخر فقد مت تطوير امل��واد املفتوحة 
الت��ي مت اختيارهًا من الناحية املبدئية يف 
مدينة غيان��ا بكينيا، ويف جن��وب اأفريقيا. 
وبالإ�سافة اإلى ترجمتها اإلى اللغة العربية، 
فم��ن املق��رر تطوير م��وارد جدي��دة ليمكن 

تكملة النواق�ص بالدورة.
ثال��ث  بع��د  بامل���رشوع  كذل��ك  يوج��د 
يف  والت�س��ال  املعلوم��ات  لتكنولوجي��ا 
التعلي��م وال��ذي يتبن��ى التقني��ات اجلديدة 
التوف��ري بالتكلف��ة، وه��و  اإل��ى  بالإ�ساف��ة 
تق��دمي منهجي��ة التعل��م املختلط��ة. مبعنى 
اأن��ه �سيتم تق��دمي معظم اأجزاء ال��دورة على 
ال�سبكة مبا�رشة، مع وجود الفر�ص الالزمة 
للم�سارك��ني للتقاب��ل وجه��ًا لوج��ه اأي�س��ًا. 
و�سيتم ا�ستخدام قاع��دة التعلم الفرتا�سية 
ال��دورة  اأج��زاء  لتق��دمي  لل��وزارة  التابع��ة 
عل��ى ال�سبك��ة، حي��ث توف��ر قاع��دة التعل��م 
للم�سارك��ني  الالزم��ة  البيئ��ة  الفرتا�سي��ة 
املتع��ددة  ال��دورة  م��واد  اإل��ى  للو�س��ول 
الو�سائط، والتوا�سل مع املدربني والنظراء، 
وامل�سارك��ة يف الختب��ارات والمتحانات، 
بالإ�ساف��ة اإل��ى خا�سي��ة جتمي��ع عالمات 
ال��دورة على اأ�سا�ص م�س��اركات امل�ساركني. 
و�سيت��م ا�ستخدام ح�س���ص الجتماع وجهًا 
لوجه لتعليم امل�ساركني بالتقنيات اجلديدة 
املعتمدة لهذه الدورة بالإ�سافة اإلى ت�سوية 
اأي��ة م�ساكل فني��ة اأو اأكادميية طارئة ميكن 

اأن تواجه امل�ساركني.
�سيت��م تنفي��ذ ه��ذا امل���رشوع التجريب��ي 
�سن��ة 2014  م��ن  الأخ��ري  الف�س��ل  خ��الل 
و�ستق��وم الوزارة مبتابع��ة ومراقبة وتقييم 
الربنام��ج ليمك��ن تقيي��م تاأث��ري احل�س���ص 

وتخطيط املبادرات امل�ستقبلية.
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اأخبار االت�شال واملعلومات

اجتماع املجل�س احلكومي لربنامج 
املعلومات للجميع مبقر اليون�شكو 

�سارك��ت ال�سلطنة ممثلة باللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم 
وهيئ��ة تقنية املعلوم��ات يف اجتماع املجل�ص احلكوم��ي لربنامج املعلومات 

للجميع )ايفاب( الذي عقد بباري�ص خالل الفرتة 19-20 مايو 2014م.
مت خ��الل الجتم��اع مراجعة وتقييم م��ا مت اإجنازه خالل الف��رتة املا�سية، 
ودرا�س��ة ال�سبل املنا�سبة لتو�سيع نط��اق عمل الربنامج وتوفري املوارد املالية 
ل��ه، كم��ا مت مناق�سة وحتدي��د املج��الت الرئي�سي��ة للربنامج، وكيفي��ة زيادة 
التع��اون ال��دويل، وموا�سل��ة تعزي��ز م�سارك��ة ال��دول الأع�س��اء والتوجه��ات 
امل�ستقبليللة وخطوط العمل للربنامج يف �سللوء اخلطة الإ�سرتاتيجية للربنامج 

والتي اأقرها املجل�ص التنفيذي لليون�سكو.   

ور�شة عمل »دعم امل�شادر التعليمية املفتوحة الإعداد املدربني 
العمانيني لتطوير متطلبات الكفايات املهنية للمعلمني« 

يف اإط��ار م�رشوع امل�س��ادر التعليم��ة املفتوحة بني 
وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ومنظم��ة اليون�سك��و مت تنظي��م 
ور�سة عم��ل »دعم امل�سادر التعليمي��ة املفتوحة لإعداد 
املدرب��ني العمانيني لتطوير متطلبات الكفايات املهنية 
للمعلمني« وذلك خالل الفرتة من 30 مار�ص اإلى 2 اأبريل 
2014م مبحافظة م�سقط، مت خالل الور�سة و�سع ت�سور 
لنط��اق املقرر التعليم��ي لإطار عمل كفاي��ات املعلمني 
يف جم��ال تكنولوجيا املعلوم��ات والت�سال وامل�سادر 
التعليمي��ة املفتوحة، والذي م��ن املوؤمل اأن يكون حمور 
برنام��ج تنمية مهني��ة جتريبي يف وقت لح��ق من هذا 
الع��ام. كما مت مناق�س��ة كيفية تاأهيل مط��وري املناهج 
التعليمي��ة العماني��ني م��ن خ��الل تزويده��م باملهارات 
الالزم��ة ليكون��وا قادري��ن عل��ى تكيي��ف وتخ�سي���ص 
امل�سادر التعليمية املفتوحة لدعم تطبيق اإطار اليون�سكو 
لكفاي��ات املعلم��ني يف جم��ال تكنولوجي��ا املعلومات 

والت�سال يف ال�سياق العماين.
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برنامج املعلومات للجميع »ايفاب«
نحو امل�شاواة يف احل�شول على املعلومات

عقد املجل�س 
احلكومي لربنامج 
املعلومات للجميع 
)ايفاب( دورته الثامنة 
مبقر اليون�سكو بباري�س 
من 19 اإلى 20 مايو 
2014، مب�ساركة 
ال�سلطنة باعتبارها 
ع�سوا  باملجل�س 
منذ  العام 2011، 
وميثلها يف اجتماعات 
املجل�س هيئة تقنية 
املعلومات واللجنة 
الوطنية العمانية  
للرتبية والثقافة 
والعلوم، وخالل هذه 
الدورة مت تر�سيح 
ال�سلطنة ملن�سب نائب 
رئي�س مكتب املجل�س 
لل�سنتني القادمتني.

برنامج املعلومات للجميع )ايفاب(: 
جمتمع املعرفة ال�ساملة

 ،2001 ع��ام  يف  الربنام��ج  اإط��الق  مت 
متا�سي��ًا م��ع الإ�سرتاتيجي��ة متو�سط��ة الأم��د 
ملنظم��ة اليون�سك��و والت��ي تهدف ب��اأن يكون 
»لكل فرد احل��ق يف الو�سول اإل��ى املعلومات 
يف ظ��ل بن��اء املجتم��ع املع��ريف« ويع��د هذا 
الربنام��ج من الربامج املفيدة التي من �ساأنها 
عل��ى  باملنظم��ة  الأع�س��اء  ال��دول  م�ساع��دة 
تطوي��ر وتنفي��ذ �سيا�سات وطني��ة للمعلومات 
الع���رش  ظ��ل  يف  املعرف��ة  واإ�سرتاتيجي��ات 
الرقم��ي. ويت�سكل املجل�ص م��ن 26 ع�سوا من 
ال��دول الأع�س��اء باليون�سك��و يت��م انتخابه��م 
خ��الل اجتماع��ات املوؤمت��ر الع��ام لليون�سكو. 
ومع تزايد ا�ستخدامات تكنولوجيا املعلومات 
والت�س��ال، ياأتي دور الربنام��ج للتعامل مع 
التحديات الأخالقية والقانونية والجتماعية 
الت��ي تواج��ه جمتم��ع املعرف��ة. وم��ن خ��الل 
يف  للمعلوم��ات  املرك��زي  بال��دور  الإق��رار 
التنمي��ة وال�ستدامة وال�س��الم، والرتكيز على 
ال�س��ن  وال�سب��اب وكب��ار  امل��راأة  احتياج��ات 
بالإ�ساف��ة اإل��ى املعاق��ني، ي�سع��ى الربنامج 
واملعلوماتي��ة،  الرقمي��ة  الفج��وة  لتج�س��ري 
و�سم��ان امل�ساواة للجمي��ع يف احل�سول على 
املعلوم��ات. ويرك��ز الربنام��ج جه��وده عل��ى 
خم�س��ة جم��الت اأ�سا�سي��ة وه��ي املعلوم��ات 
للتنمي��ة، وحمو الأمي��ة املعلوماتي��ة، وحفظ 
املعلومات، واأخالقيات املعلومات واحل�سول 

بقلم: يارا بنت زاهر الغافرية 
املندوبية الدائمة لل�سلطنة 

لدى اليون�سكو
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عل��ى املعلوم��ات. وه��ذه ه��ي الأولوي��ات 
التي توجه اأعم��ال واأن�سطة الربنامج والتي 
ت�ستمل عل��ى ت�سجيع حتويل املعلومات اإلى 
البيئة الرقمية، وم�ساندة التدريب يف جمال 
اإنت��اج  وم�سان��دة  واملعلوم��ات،  الت�س��ال 
املحتوي��ات املحلي��ة، وت�سجي��ع ا�ستخ��دام 

املعايري واأف�سل املمار�سات.

�سلطنة عمان وجمتمع املعلومات
منظم��ة  م��ع  عم��ان  �سلطن��ة  تت�س��ارك 
اليون�سك��و من حي��ث روؤي��ة ت�سجيع جمتمع 
املعرفة العادل وال�سمويل، حيث اأن ال�سلطنة 
ه��ي م��ن الأع�س��اء الفاعل��ني يف جمل���ص 
الربنام��ج منذ بداية ع�سويتها �سنة 2011، 
وقبله��ا يف �سنة 2006. كما قامت ال�سلطنة 
بطرح م�رشوع ال�سبكة احلكومية الإلكرتونية 
)عم��ان الرقمية(  لغر���ص حت�سني اخلدمات 
والفر���ص التعليمي��ة، وم�سان��دة ال�سياح��ة، 
وامل�ساهم��ة يف التنمي��ة الجتماعي��ة. وقد 
قامت ال�سلطنة اأي�س��ًا بتنفيذ خطوات جادة 
نح��و تقليل الفجوة الرقمي��ة بني املواطنني 
م��ن خ��الل ط��رح الإ�سرتاتيجي��ة الوطني��ة 
لعم��ان الرقمي��ة، بالتزامن م��ع تعزيز قدرة 
يف  والت�س��ال  املعلوم��ات  تكنولوجي��ا 
التعلي��م. بالإ�ساف��ة له��ذا، يف ع��ام 2010 
ال�سلطن��ة بط��رح مب��ادرة برنام��ج  قام��ت 
اإلك��رتوين جم��اين ومفتوح امل�س��در لزيادة 

ن���رش التوعية وبناء القدرات املعنية بحلول 
مفتوح��ة  املجاني��ة  الربجمي��ات  وتطوي��ر 
امل�سدر، و�س��وًل نحو تنظي��م موؤمتر عمان 
الأول للربجميات املجانية مفتوحة امل�سدر 
)2013( . ومن اخلطوات املهمة اأي�سًا قيام 
الهيئ��ة العام��ة لتقنية املعلوم��ات يف عام 
2013 باإ�سدار �سيا�سة الو�سول الإلكرتوين 
والتي تهدف اإلى توف��ري الفر�ص املت�ساوية 
للمعاقني وكبار ال�سن من خالل ا�ستخدامات 

تكنولوجيا املعلومات والت�سال .
م��ن هنا يت�س��ح اأن ال�سلطنة ق��د اعتمدت 
اإ�سرتاتيجي��ة رقمية ذات روؤية وا�سحة، وما 
انتخ��اب ال�سلطنة ملن�س��ب نائب رئي�ص هذا 
الربنام��ج  اإل تقديراً من الع��امل للدور الذي 
تق��وم ب��ه ال�سلطن��ة وحتقيق��ا لتل��ك الروؤية 
وم�ساركتها ل��دول العامل يف حتقيق اأهداف 
الربنامج ومتكني جمي��ع مكونات املجتمع 
املعلومات.وم��ا  جمتم��ع  اإل��ى  للو�س��ول 
يج��در ذكره كذل��ك ح�سول املرك��ز الوطني 
لل�سالم��ة املعلوماتي��ة موؤخرا عل��ى جائزة 
القم��ة العاملي��ة ملجتم��ع املعلوم��ات فئ��ة 
بن��اء الثق��ة واحلماي��ة يف ا�ستخ��دام تقنية 
املعلومات والت�س��ال، والذي يعترب اإجنازا 
لل�سلطنة وللنهج ال��ذي تتبعة يف ال�ستفادة 
م��ن م�سارات عم��ل القم��ة العاملية ملجتمع 

املعلومات.  

http://www.ita.gov.om/ITAPortal/Info/FAQ_eOman.aspx
  http://www.ita.gov.om/itaportal/MediaCenter/NewsDetail.aspx?NID=486
  file:///C:/Users/y_al-ghafri/Downloads/e-Accessibility+Policy(Ver1.0).pdf

املراجع:
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حتت �شعار »مقتنيات املتاحف ت�شنع ترابطا«

ال�شلطنة ت�شارك دول العامل 
االحتفال باليوم العاملي للمتاحف

اإعداد: فاطمة بنت حممد اليحمدية
اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

موؤ�س�س��ات  املتاح��ف  تع��د 
ت�ساع��د  وثقافي��ة  علمي��ة 
والباحث��ني عل��ى  املواطن��ني 
وه��ي  اأمته��م،  تاري��خ  فه��م 
املكان الطبيعي للحفاظ على 
ال��رتاث احل�س��اري لالأجي��ال 
القادمة، كم��ا اأنها نوافذ تطل 
عل��ى الأم���ص، مب��ا يعنيه من 
ما���ص عري��ق، وتاريخ موغل 
وثقاف��ة  وت��راث  الق��دم،  يف 
املجتمع، الذي يتجلى وا�سحا 
يف تلك امل��واد املتحفية التي 
اكت�سف��ت يف العديد من مواقع 
التنقيب، وهي مواد تزيد يوما 
بعد يوم، بازدياد الكت�سافات، 
واملواقع، والوثائق، والألواح، 
مم��ا  وغريه��ا   ، واخلرائ��ط 
يدخ��ل �سمن منظوم��ة املواد 

املتحفية.
لذل��ك بداأ املجل���ص العاملي 
للمتاح��ف )ICOM( تنظيم 
العامل��ي  بالي��وم  الحتف��ال 

للمتاحف يف �سنة 1977م،
ليت��م الحتف��ال ب��ه �سنويا 
يف جميع اأنحاء العامل يف 18 
مايو، حيث يعد منا�سبة لن�رش 
الوعي مب��دى اأهمية املتاحف 

يف تنمية املجتمعات.
الحتفال  ر�سالة  وتتلخ�ص 
للمتاح��ف  العامل��ي  بالي��وم 
هذا الع��ام يف تذكري اجلمهور 
ب��اأن املتاحف ه��ي موؤ�س�سات 
خل��ق  يف  ت�ساع��د  تفاعلي��ه 
روابط بني الزائرين والأجيال 
املختلف��ة، وكذل��ك الثقاف��ات 
يف جميع اأنحاء العامل، والتي 
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حملت عنوان »مقتنيات املتاحف ت�سنع 
ترابطا«.

وتعت��رب �سلطنة ُعمان م��ن الدول التي 
التاريخي��ة  وكنزوه��ا  برتاثه��ا  اهتم��ت 
ال��رتاث  وزارة  اأدرك��ت  وق��د  والرتاثي��ة، 
والثقاف��ة اأهمي��ة النهو���ص باملتاح��ف، 
باعتبارها نوافذ ثقافية تطل على الأم�ص، 
فيتع��رف  املجتم��ع،  لثقاف��ة  ومفتاح��ًا 
اإن�س��ان هذا الع�رش على مناقب احل�سارة 
العمانية، مرورا مب�ساره��ا العابر بحقب 
التاريخ ال�سيا�سي والجتماعي والطبيعي 
واجليولوجي، حيث متتزج عنا�رش اللغة 
والثقاف��ة والتاريخ واحل�س��ارة، يف تلك 
الأدوات املتحفي��ة، باعتباره��ا انعكا�سا 
لحتكاك الثقافات واللغات واملجتمعات 
الأخ��رى، وتفاعله��ا ودوره��ا يف تعزيز 
ثقاف��ة املجتم��ع، وغر���ص روح املعرف��ة 
وحف��ظ  و�سيان��ة  ورب��ط  التاريخي��ة، 
التاري��خ الإن�ساين، فتعددت املتاحف يف 
ال�سلطن��ة، لتحم��ل يف طياته��ا مقتنيات 
تربط الأجيال املتعاقبة على مر الع�سور، 

ومن اأبرز هذه املتاحف: متحف التاريخ 
واملتح��ف  الطف��ل،  ومتح��ف  الطبيع��ي، 
الُعم��اين الفرن�سي، ومتحف قلعة �سحار، 
ومتحف وزارة الرتاث والثقافة، وم�رشوع 
املتح��ف الوطن��ي، ومتحف بي��ت الزبري 

ومتحف القوات امل�سلحة.
وتزامنا م��ع الحتفال باليوم العاملي 
للمتاحف الذي ي�سادف الثامن ع�رش من 
ماي��و م��ن كل عام، نظم��ت وزارة الرتاث 
والثقاف��ة بالتعاون م��ع وزارة ال�سياحة 
حلقة عمل بعنوان » الروابط التي تخلفها 
املجموعة املتحفي��ة« مببنى ديوان عام 

وزارة ال�سياحة.
ع��ن  البح��ث  اإل��ى  احللق��ة  هدف��ت 
اإ�سرتاتيجي��ات جديدة جل��ذب الزوار نحو 
املجموع��ات املتحفي��ة الت��ي ت�ساهم يف 
تطوي��ر الأ�سالي��ب التقليدي��ة للعر�ص يف 
املتاح��ف وزي��ادة وعي اجلمه��ور للدور 
احلي��وي ال��ذي تلعب��ه املتاح��ف واإيجاد 

منظومة متحفية جديدة.
وا�ستمل��ت احللق��ة على عر���ص مرئي، 
وع��دد م��ن اأوراق العم��ل ع��ن املجموعة 
والتوا�س����ل  واملتح��������ف  املتحفي������ة، 
الجتماع��ي، ومقتنيات املتحف الوطني 
وزارة  وجترب��ة  ترابط��ا،  ت�سن��ع  الت��ي 
الق��الع  تطوي��ر  م���رشوع  يف  ال�سياح��ة 
تخلفه��ا  الت��ي  والرواب��ط  واحل�س��ون، 
املجموع��ة املتحفي��ة، واختتم��ت احللقة 

اأعمالها بجل�سة نقا�سية مفتوحة.
�سارك يف احللقة عدد من املتخ�س�سني 
والعامل��ني يف قط��اع املتاح��ف وقطاع 
ال�سياح��ة، ومت خالله��ا عر���ص جت��ارب 
ع��دد من املتاح��ف التي ه��ي عبارة عن 
موؤ�س�س��ات ت�ساع��د عل��ى اإيج��اد رواب��ط 
ب��ني ال��زوار والثقافات يف جمي��ع اأنحاء 

العامل.
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»املو�شوعة العمانية« م�شروعاً معرفياً 
وطنياً يتناول تفا�شيل حياة االإن�شان 

العماين والطبيعة العمانية

مدخل متهيدي:
مبباركة �سامية كرمية من لدن ح�رشة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س 
بن �س���عيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه-، انطلقت فكرة املو�سوعة العمانية 
يف ع���ام 2004م،حيث اأنه���ا تعك�س نهج جاللته الق���ومي يف بناء دعائم 
املعرفة، وتعزيز الهوية الوطنية، وتر�س���يخ جذور الثقافة العمانية بكافة 
اأبعادها، واإبراز تعددية ُعم���ان وتنوعها، وتوجيه طاقاتها ومقدراتها نحو 

م�ستقبل اأف�سل وعامل اأرحب.

بقلم: الدكتور/حميد بن �سيف النوفلي
اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

العماني��ة«  »املو�سوع��ة  وتع��د 
م�رشوعًا معرفي��ًا وطنيًا، يهدف اإلى 
اإ�س��دار كت��اب مرجع��ي �سام��ل عن 
عم��ان ي�س��م ب��ني دفتي��ه احلقائ��ق 
الأ�سا�سية املتعلقة بُعمان؛ الإن�سان، 
والطبيع��ة، قدمي��ًا وحديث��ًا، ويتميز 
اأنتجت��ه  ومب��ا  حمت��واه،  ب�سمولي��ة 
التفاع��الت بني الإن�س��ان والطبيعة، 
وتاأت��ي  والأمكن��ة.  الأزمن��ة  ع��رب 
ا�ستجاب��ًة حلاج��ة الإن�س��ان العماين 
الفطري��ة اإل��ى املعرف��ة، حي��ث �سعى 
من��ذ الع�س��ور املبك��رة اإل��ى توظيف 
املعرفة يف �سنع ح�سارته، وتوجيه 
ف�س��ارت  الجتماعي��ة  تفاعالت��ه 
املعرفة واحل�سارة يًدا بيد يف عالقة 
تكاملي��ة، كم��ا �سع��ى اإل��ى ا�ستثمار 
منجزات��ه احل�ساري��ة واملعرفية ملد 
ج�سور التوا�سل الثقايف مع ال�سعوب 

الأخرى عرب التاريخ الطويل. 
وموؤك��ٌد اأن الإن�س��ان �سعى غريزًيا 
تلبي��ة  يف  املعرف��ة  توظي��ف  اإل��ى 
والقت�سادي��ة  ال�سيا�سي��ة  حاجات��ه 
والأيدلوجية عن البيئ��ة التي يعي�ص 
فيه��ا والأر���ص الت��ي يحي��ا عليها. 

لذل��ك كان من اأبرز اأه��داف م�رشوع 
متك��ني  ه��و  العماني��ة  املو�سوع��ة 
الباح��ث واملهت��م بال�س��اأن العم��اين 
م��ن البحث عن كل معلومة تهمه عن 
وطنه واأر�سه من مظانها، واأن يو�سد 
الأب��واب اأمام املعلوم��ات املغلوطة 
اأو الناق�س��ة، واأن ي��ردم اله��وة ب��ني 
الباحث��ني واملهتم��ني بُعم��ان وبني 
م�سادره��ا املوثوق��ة، كم��ا يه��دف 
م���رشوع املو�سوع��ة العماني��ة اإل��ى 
توظي��ف املعرفة فيم��ا يخدم ُعمان، 
ويرق��ى به��ا ويكاملها م��ع ثقافات 

العامل وح�ساراته. 
ت�سمل مداخل املو�سوعة تفا�سيل 
حي��اة الإن�س��ان العم��اين والطبيع��ة 
العماني��ة، تتوزع موادها يف ثمانية 
الأع��الم،  ه��ي:  رئي�س��ة  جم��الت 
والثقاف��ة  والكتاب��ة،  والتاري��خ 
واملجتمع، واملوؤ�س�سات، والقت�ساد، 
احليواني��ة،  واململك��ة  والأر���ص، 

واململكة النباتية.
ف��اإن  التف�سي��ل؛  م��ن  وب�س��يء 
ذات  اجلوان��ب  ت�س��م  املو�سوع��ة 
فف��ي  العم��اين؛  بالإن�س��ان  ال�سل��ة 
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املو�سوع��ة  تغط��ي  الإن�ساني��ة  اجلوان��ب 
باحل�س��ارة  تتعل��ق  عدي��دة،  جم��الت 
والفن��ون  والآداب  والأع��الم  واملجتم��ع 
والعادات والتقالي��د وغريها، كما تغطي 
اجلوان��ب التي تتعل��ق بالطبيعة العمانية 
واحليواني��ة،  النباتي��ة  كاململكت��ني 
والأر���ص، والأفالج، والق��الع، واجلبال، 

واملناخ، والتجمعات العمرانية وغريها.
كما ت�سم��ل اأي�س��ًا خ�سائ�ص املجتمع 
والتاري��خ والدين والقت�س��اد وال�سيا�سة 
اإل��ى  بالإ�ساف��ة  والآداب،  والفن��ون 
املداخ��ل ذات ال�سلة بالطبيع��ة العمانية 
كاحليوانات  وخ�سائ�سه��ا،  ومكوناته��ا 
والنبات��ات والأر���ص والبح��ر والطق���ص 
واملن��اخ والبيئ��ات العمانية وغريها من 

معامل الطبيعة. 
ونظ��راً ل�سمولي��ة حمت��وى املو�سوع��ة 
العاملي��ة  املو�سوع��ات  �س��اأن  – �ساأنه��ا 
- ؛ ف��اإن العم��ل بطبيع��ة احل��ال مل يك��ن 
�سه��اًل مي���رشاً؛ بل ج��اء معق��داً من حيث 
امل��وارد وحتديد الأه��داف، وو�سع اآليات 
العمل ومبادئ��ه، ور�سم ثقافته وهيكليته 
التنظيمي��ة. ومن اأجل ذلك انتهج م�رشوع 
املو�سوع��ة العمانية من��ذ بداياته املنهج 
التفاعل��ي  التخطي��ط  با�س��م  املع��روف 
ال��ذي   ،)Interactive Planning(
يعن��ي باخت�س��ار: التفك��ري يف امل�رشوع 
كمنظوم��ة معق��دة وعالق��ات مت�سابك��ة، 
يف  علي��ه  العامل��ني  جمي��ع  واإ���رشاك 
التخطي��ط ل��ه ور�سم مالحم��ه، ومتكينهم 
من �سن��ع م�ستقبل��ه الذي يطمح��ون اإلى 
حتقيق��ه، ومن ث��م م�ساعدته��م يف اإيجاد 
الإ�سرتاتيجيات واملناهج والأدوات التي 

ت�ساعدهم على بلوغ ذلك امل�ستقبل. 

التنوع الثقايف والبيولوجي ل�سلطنة 
عمان اأحد الثيمات املعرفية يف مداخل 

املو�سوعة
اأُري��د للمو�سوع��ة العماني��ة اأن تك��ون 
عم��اًل ريادًي��ا تقدمًي��ا يف جم��ال التنوع 
لل�سلطن��ة؛ حي��ث  والبيولوج��ي  الثق��ايف 
والتن��وع  التعددي��ة،  اإب��راز  اإل��ى  ته��دف 
الجتماع��ي والثق��ايف يف عم��ان عل��ى 
واللهج��ات  كاللغ��ات  امل�ستوي��ات،  كل 
كي��ف  واإب��راز  والتوجه��ات،  واملذاه��ب 
تعاي�ص العمانيون مع هذا التنوع، وكيف 
�ساه��م ذل��ك يف ث��راء ُعم��ان ح�سارًي��ا 
واجتماعًي��ا. ي�س��ري ذل��ك جنب��ًا اإلى جنب 
م��ع اإب��راز التن��وع الطبيع��ي والإحيائي 
يف عم��ان ودوره يف ا�ستدام��ة موارده��ا 

وا�ستمرارية ح�سارتها.   
من هن��ا تبنت وزارة ال��رتاث والثقافة 

م�رشوع املو�سوعة العماني��ة كعمل مرجعي متكامل، 
يع��ود اإليه القارئ واملهت��م يف بحثه عن اأي مو�سوع 
ل��ه عالق��ة بُعم��ان، ووجه��ت ال��وزارة طاقاته��ا نحو 
اإع��داد مو�سوعة توازي املو�سوعات الوطنية العاملية، 
يف ا�ستقام��ة املنهج، ومتانة البني��ة، ودقة احلقائق، 
ه��ذه  ُتق��ّدم  اأن  مراعي��ًة  وحياديته��ا،  و�سموليته��ا، 
احلقائ��ق باأ�سل��وب فن��ي ج��ّذاب، يناغ��م ب��ني الن�ص 

وال�سورة ويكامل بينهما. 

م�سوحات ميدانية غري م�سبوقة وموا�سيع جديدة:
ميك��ن القول ب��كل تاأكيد ب��اأن م���رشوع املو�سوعة 
ك�س��ف يف مداخل��ه عن بحوث غري م�سبوق��ة، وهذا ما 
�سعى هذا امل�رشوع املعريف اإلى حتقيقه، وعمليًا؛ فقد 
واجهت املو�سوع��ة العمانية كًما كبرًيا من املوا�سيع 
التي مل ي�سبق بحثها يف درا�سات وبحوث متخ�س�سة، 
كم��ا واجهت كذل��ك العديد من املوا�سي��ع املو�سوعية 
الهام��ة التي تعوزها امل�س��ادر واملراجع؛ ل�سّيما يف 
جوان��ب الرتاث الثقايف امل��ادي وغري املادي. فعملت 
املو�سوع��ة عل��ى �س��د مث��ل ه��ذه النواق���ص، باإج��راء 
م�سوحات ميدانية مكثفة يف مو�سوعات غري م�سبوقة 
قام بها باحث��ون خمت�سون زاروا خمتلف حمافظات 
ال�سلطن��ة. وجت��در الإ�س��ارة هن��ا ب��اأن بع���ص امل��واد 
الت��ي ُجمعت �سكل��ت مداخل مو�سوعي��ة ثرية، �ستكون 

املو�سوعة العمانية �سّباقة اإلى ن�رشها. 
وعلى وج��ه العم��وم، خل�ست تل��ك امل�سوحات اإلى 
جم��ع العدي��د م��ن البيان��ات وال�س��ور التو�سيحي��ة 
ملختل��ف جوان��ب الثقاف��ة العماني��ة املادي��ة وغ��ري 
املادي��ة. م��ن ذلك عل��ى �سبيل املثال اجلم��ع امليداين 
لل��رتاث الفن��ي والطبيع��ي يف خمتل��ف املحافظ��ات 
العماني��ة، كالفن��ون املو�سيقية واحلركي��ة، والألعاب 
التقليدي��ة، وال�سناعات احلرفي��ة، والأزياء، و�سناعة 
و�سناع��ة  والعم��ارة  التقليدي��ة،  والأكالت  ال�سف��ن، 
الأ�سلح��ة، والفخاري��ات وال�سعفيات، وم��ا يتوفر عن 
الأ�ساط��ري واحلكاي��ات ال�سعبي��ة، والط��ب التقلي��دي، 

▼ توظيف املعرفة 
فيما يخدم ُعمان، 

ويرقى بها ويكاملها 
مع ثقافات العامل 

وح�شاراته

▼ متكني الباحث 

واملهتم بال�شاأن 
العماين من البحث 

عن كل معلومة تهمه
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واملنتج��ات املعدنية، وال�سيد ال��ربي والبحري، وعن 
ال�سنن والعادات العمانية امل�ساحبة لكل هذه الأبعاد 

الثقافية والجتماعية. 
كما �ساهمت امل�سوح��ات امليدانية يف التو�سل اإلى 
املزي��د من البيانات، واحلقائق عن الطبيعة العمانية، 
اإذ ُجمع العديد من املعلومات عن اململكتني احليوانية 
والنباتي��ة وع��ن املناخ العم��اين والتن��وع الإحيائي، 

والت�ساري�ص وغريها.

البيانات غري الن�سية
بالت��وازي مع الن�ص كركيزة اأولى ملادة املو�سوعة 
التو�سيحي��ة  باجلوان��ب  كذل��ك  حفل��ت  العماني��ة، 
والتكميلي��ة الأخ��رى التي تدخل �سم��ن البيانات غري 
الن�سي��ة، وه��ي بيانات هائل��ة العدد، ولع��ل الت�ساوؤل 
ال��ذي يتبادر اإلى الذهن ها هنا ي��دور حول معرفتها، 
فما طبيعة هذه البيانات غري الن�سية؟ وما اأ�سكالها؟

تتمث��ل البيانات غ��ري الن�سية باملو�سوع��ة، والتي 
تكون م�ساحبًة لن�سو���ص املداخل تتمثل  يف ال�سّور 
ال�سوئية، والر�سومات اليدوي��ة، واخلرائط، واجلداول، 
والبيان��ات الريا�سي��ة، والأ�سكال املتع��ددة الأخرى؛ 
فهناك فري��ق متكامل يتولى هذه اجلوانب، مت تزويده 
بكل ما يحتاجه من معارف ومعدات وبرامج واأجهزة 
كي يتمكن من اإعداد البيانات غري الن�سية ال�رشورية 
ع��ن كافة املداخ��ل املو�سوعية الت��ي تتطلب مثل هذه 
البيان��ات بالتن�سيق مع الباحثني وم�رشيف املجالت. 
وق��د جنح الفري��ق يف اإعداد كاف��ة خرائط املحافظات 
والوليات واملدن العمانية التي وردت يف املو�سوعة، 
مت ذل��ك بالتعاون مع اجلهات املخت�سة، كما جنح يف 
جم��ع اآلف ال�س��ور التو�سيحية ع��ن الإن�سان العماين 
والطبيع��ة الت��ي يعي���ص فيه��ا واأدرجه��ا بالت��ايل يف 
موا�سعه��ا املح��ددة، كم��ا ا�ستقط��ب بع���ص الفنانني 
املتخ�س�س��ني لر�س��م العديد م��ن الر�سوم��ات اليدوية 

التو�سيحية. 
الت�سمي��م  الباه��رة يف مرحل��ة  النتيج��ة  وكان��ت 
والإخ��راج النهائي ه��ي احل�سول عل��ى اإنتاج معريف 
��ا و�س��ورًة، �س��كاًل وم�سموًن��ا؛ حيث مت  متكام��ل ن�سً

بالفعل اإ�سفاء طابع جمايل على املو�سوعة 
م��ن خ��الل حت�س��ني نوعي��ة البيان��ات غري 
الن�سي��ة وتطوير احلل��ة النهائية للمو�سوعة 
مب��ا يليق بهذا العم��ل املع��ريف الكبري. وقد 
ت��ّوج ذلك بالطباعة الفاخ��رة التي تتنا�سب 
م��ع هذا امل�رشوع الثق��ايف واملعريف الكبري 
وحمت��واه الوطن��ي؛ حيث مت��ت الطباعة يف 

اأفخر املطابع واأعرقها.

دليل املو�سوعة الُعمانية 
للمو�سوع��ة  امل�ساحب��ة  املنج��زات  م��ن 

العمانية، �سدور »دليل املو�سوعة الُعمانية«، 
ال��ذي ه��و مبثاب��ة جمل��ٍد م�ستق��ٍل ي�س��اف 
اإل��ى جمل��دات املو�سوع��ة الع���رشة لي�سب��ح 
جمموعها اأحد ع�رش جملداً. ويت�سمن الدليل 
قائمة امل�ساهمني يف املو�سوعة الذين و�سل 
عدده��م اإلى ح��وايل 400 م�ساهم من كّتاب 
وباحث��ني وحمرري��ن ومدقق��ني واإداري��ني 
وفنيني وم�سمم��ني وغريهم، كما ي�سم هذا 
الدلي��ل فهار�ص املو�سوعة العمانية، ومنهج 
البح��ث والكتابة فيها ح�س��ب اخلطة العامة 

للم�رشوع.

▼ م�شروع املو�شوعة 

ك�شف يف مداخله عن 
بحوث غري م�شبوقة

▼ املو�شوعة 
العمانية عماًل رياديًا 

تقدميًا يف جمال 
التنوع الثقايف 

والبيولوجي لل�شلطنة
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اإ�سدارات

الطموح��ة  امل�ستقبلي��ة  امل�ساري��ع 
للمو�سوعة العمانية:

العماني��ة  املو�سوع��ة  عم��ل  يتوق��ف  ل 
ب�سدوره��ا؛ واإمنا ل ي��زال هناك الكثري من 
امل�ساري��ع تاأخ��ذ حي��زاً مهم��ًا م��ن اخلطط  

امل�ستقبلية. وميكن ت�سنيفها اإلى ق�سمني:
اأوال: االأعم���ال املرتبط���ة باملو�س���وعة 

العمانية:
وت�سم��ل ع��دداً م��ن امل�ساري��ع الثقافي��ة 
ذات ال�سل��ة الوثيقة، لعل من اأهمها حتديث 
املو�سوع��ة؛ حيث اأن �س��دور الطبعة الأولى 
م��ن املو�سوع��ة العماني��ة �سيك��ون البداية 
ولي�ص النهاية؛ فاملو�سوعات الوطنية عمل 
ديناميكي متحرك حترك الأزمنة والأحداث. 
وم��ن الطبيع��ي اأن ت�س��وب الطبع��ة الأولى 
م��ن املو�سوعة بع�ص الأخط��اء والنواق�ص، 
اإل��ى  املو�سوع��ة  �ستحت��اج  وبالت��ايل 
مراجعات دوري��ة وت�سحي��ح م�ستمر. ومن 
الطبيعي كذلك اأن ت�ستجد م�ستجدات وتظهر 
حقائ��ق يف امل�ستقب��ل ل ب��د م��ن اإ�سافتها 
يف املو�سوع��ة يف الوقت املنا�سب وبالآلية 
املنا�سب��ة؛ فاملعرفة مرتاكمة متحركة عرب 
الأجيال والأزمنة. من هنا �ستكون احلاجة 
يف امل�ستقب��ل ملح��ة اإل��ى �س��دور طبع��ات 

دورية من املو�سوعة العمانية. 
والتطوي��ر  التحدي��ث  اإل��ى  بالإ�ساف��ة 
امل�ستقبلي��ني، هن��اك العدي��د م��ن الربام��ج 
واخلط��ط الطموح��ة الت��ي �سرتك��ز اجله��ود 
عل��ى حتقيقه��ا تباًعا بع��د �س��دور الطبعة 
الأول��ى من املو�سوع��ة ب��اإذن اهلل. من بني 
ه��ذه اخلط��ط والربام��ج على �سبي��ل املثال 
ترجمة املو�سوعة اإلى لغات اأخرى، و�سدور 
مو�سوعة عمانية اإلكرتونية، و�سدور بع�ص 

املو�سوعات العمانية التخ�س�سية. 

ومن املوؤمل اأن يفتح م�رشوع املو�سوعة 
العمانية الباب وا�سعًا لطموحات وم�ساريع 
مو�سوع��ات  اإجن��از  يف  تتمث��ل  اأخ��رى 
الثقافي��ة  الأبع��اد  متخ�س�س��ة يف بع���ص 
والجتماعي��ة، ومو�سوعات متخ�س�سة يف 
خماطبة �رشائح بعينها كمو�سوعة لالأطفال 
والنا�سئ��ة، وغريه��ا الكث��ري م��ن امل�ساريع 
والربام��ج املعرفية والثقافية، التي �سُتبنى 

على املو�سوعة العمانية.

ثانيا: م�س���اريع الأعمال مرجعية اأخرى، 
يكون لها ارتباط وثيق باملو�سوعة:

ميك��ن الق��ول ب��اأن م���رشوع املو�سوع��ة 
�سيحف��ز على القي��ام مب�ساري��ع اأخرى ذات 
عالقة وثيقة، تفت��ح اآفاقًا جديدة مل�ساريع 
معرفي��ة وثقافي��ة مماثل��ة ي��دور احلدي��ث 
حوله��ا مث��ل: مو�سوع��ة ال��رتاث العم��اين، 
ومو�سوعة الآثار العمانية، ومعاجم اللغات 
والببليوجرافي��ا  العماني��ة،  واللهج��ات 

الُعمانية.
اخلامتة:

وخال�س��ة الق��ول اأن املو�سوعة العمانية 
م�رشوع وطن��ي ومعريف متكامل، وهو اأول 
جترب��ة عماني��ة يف اإع��داد كت��اب مرجعي 
مو�سوع��ة  اإع��داد  اإل��ى  يه��دف  مو�سوع��ي 
عمانية �سامل��ة، ت�سم بني دفتيها احلقائق 
الإن�س��ان،  بُعم��ان؛  املتعلق��ة  الأ�سا�سي��ة 
واحلا���رش.  املا�س��ي  وعم��ان  والطبيع��ة، 
ويك��ون انعكا�ًس��ا للنه��ج العم��اين الق��ومي 
يف بن��اء دعائ��م املعرف��ة، وتعزي��ز الهوية 
الوطني��ة، وتر�سيخ ج��ذور الثقافة العمانية 
ُعم��ان  تعددي��ة  واإب��راز  اأبعاده��ا،  بكاف��ة 
وتنوعها، وتوجيه طاقاتها ومقدراتها نحو 

م�ستقبل اأف�سل وعامل اأرحب.
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امللخ�س
    يت�سم��ن ه��ذا الكت��اب جمموع��ة 
خمت��ارة م��ن الن�سو�ص الهام��ة التي 
الق�ساي��ا املتعلق��ة باإع��ادة  تتن��اول 
القط��ع الثقافية ورده��ا. وتعالج هذه 
الن�سو���ص املمي��زة التي اأعده��ا اأبرز 
اخل��رباء واملوؤ�س�سات يف ه��ذا املجال 
والأخالقي��ة  التاريخي��ة  اجلوان��ب 
والفل�سفي��ة والقانوني��ة ملو�سوع يعد 
م��ن اأه��م موا�سيع ال�ساع��ة، ف�ساهمت 
يف  عاملي��ة  اأخالقي��ات  ن�س��وء  يف 
ه��ذا ال�س��اأن، كم��ا اأنه��ا �ستك��ون ذات 
فائدة كب��رية للط��الب والأخ�سائيني 
والباحث��ني واأ�سح��اب الق��رار، ف�سال 

عن عامة النا�ص.
ع��ام  بعر���ص  الكت��اب  وي�سته��ل 
تاريخي لتن��اول طلبات اإعادة الرتاث 
الثق��ايف، مبا يف ذل��ك ن�سو�ص بع�ص 
ه��ذا  تط��ور  يف  الأ�سا�سي��ة  الوثائ��ق 
املو�س��وع. اأم��ا اجل��زء الث��اين فيب��داأ 
العامل��ي،  والبع��د  الذاك��رة  مبنت��دى 

ال��ذي عق��د يف اليون�سكو يف 5 فرباي��ر عام 2007 و�سه��د خطباء من 
ميادين الفل�سف��ة، والأخالق، وعلم املتاحف، وا�ستعر�ص هذا املنتدى 
موق��ع املتاح��ف العاملي��ة واملطالبات باإع��ادة املمتل��كات الرتاثية. 
ويجم��ل هذا املنت��دى برباعة امل�سائل املث��ارة يف املقتطفات التالية 
للمفكري��ن الآخرين. وق��د اأدرجت مقتطفات من كاتب��ني اآخرين قاما 
بتطوي��ر نظريات عامة اأكرث ات�ساعا تنطبق على اإعادة القطع الثقافية 
وعل��ى العدي��د من الأم��ور الأخ��رى. ويعر�ص اجل��زء الثال��ث الطائفة 
املتنوعة الوا�سعة من الأن��واع املختلفة للرتاث و�سياقها الجتماعي، 
وال�سيا�س��ي، واجلغرايف، ويربهن على اأنه ميكن تطبيق قواعد متباينة 
على عملية الإعادة. وي�سمل ذلك القطع الثقافية املنقولة اأثناء احلرب، 
اأو الأعم��ال العدائي��ة، اأو الحت��الل، واحلالت ال�ستعماري��ة، والقطع 
املفككة، والقطع املقد�سة، والرف��ات الب�رشي، والقطع الالزمة لإحياء 

الرتاث غري املادي، واأخريا ولي�ص اآخرا املحفوظات. 
وهن��اك جزء رابع موجز عن امل�سائل القانونية وهو يعر�ص بع�ص 
جوان��ب الآراء القانونية الراهنة. ويدرك املحامون بالتاأكيد جمموعة 
النقا�س��ات الهائلة للغاية، والع�سرية يف الغال��ب، ب�ساأن امل�سائل التي 
تثبت اأن من ال�سعب للغاية ت�سويتها فيما يتعلق باملمتلكات الثقافية 
األ وه��ي: اأثر القيود الزمنية عل��ى املطالبات، وافرتا�ص النية احل�سنة 
الت��ي حتمي الذين يح��وزون القطع املتاجر به��ا ب�سورة غري �رشعية، 
وعدم توافق النظم القانونية الوطنية. وتتطلب كل هذه امل�سائل اإعادة 
تفك��ري جذرية اإزاء ه��ذه الفئة اخلا�سة من القط��ع. اأما اجلزء اخلام�ص 
والأخ��ري فيتن��اول ال�سبل الت��ي ميكن به��ا ت�سوية النزاع��ات املتعلقة 
بالقط��ع الرتاثي��ة الثقافية، ويت�سمن بع�ص الأمثل��ة. ومن الوا�سح اأن 
هن��اك �سم��ات فري��دة يف العديد من ه��ذه احلالت والكثري م��ن اأنواع 

الت�سويات العملية التي اأ�سفرت عنها.
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ونتوا�شل

حممد بن �شليم اليعقوبي
اأمني اللجنة 

الوطنية العمانية للرتبية 
والثقافة والعلوم

ي���رشين وي�سعدين كثرياً اأعزائ��ي الكرام قراء ملحق توا�سل اأن األتقيك��م مرة اأخرى يف العدد 
الع�رشي��ن م��ن هذا امللحق. و�سوف ترتكز كلمتي حول اجل��ودة يف التعليم من خالل اإطار عمل 
التعلي��م للجمي��ع الذي اعتمده املنت��دى العاملي للرتبية يف دكار ع��ام 2000م ولغاية العام 

2015م.
حي��ث اأن ال�سغ��ل ال�ساغل جلمي��ع دول العامل اليوم وكذلك بالن�سب��ة للمنظمات الدولية ذات 
العالق��ة يكمن يف الو�سول اإل��ى حتقيق مبداأ اجلودة يف التعليم بكافة جوانبها؛ و�سوف اأنطلق 
من نتائج الجتماع العاملي حلركة التعليم للجميع الذي احت�سنته العا�سمة العمانية م�سقط 
يف منت�س��ف ماي��و املا�سي، والذي كانت من �سمن غاياته اأن يكون حمطًة تاريخية للوقوف 
عل��ى م��دى التقدم املح��رز يف تنفيذ الأهداف ال�ست��ة ملبادرة التعليم للجمي��ع، واإيجاد �سيغة 
عاملي��ة �ساملة لروؤية موحدة للتعليم ما بعد 2015م، تراعي الظروف والأو�ساع العامة التي 
ي�سهده��ا الع��امل اليوم م��ع الأخذ بامل�ستج��دات املتوقعة خ��الل اخلم�سة ع�رش عام��ًا القادمة؛ 
وذل��ك با�ستحداث اأه��داف نوعية توؤدي اإلى حتقي��ق التنمية امل�ستدامة املن�س��ودة بحلول عام 
2030م. ومن تلك الأهداف ما يتعلق مبواكبة متطلبات �سوق العمل من خالل تنويع املعارف 
وامله��ارات والكف��اءات الالزمة للح�س��ول على عمل لئق، ومنها ما يتعل��ق بتحقيق املواَطنة 
العاملي��ة والتنمي��ة امل�ستدامة كتوجه��ات عاملية جدي��دة، ومنها ما يخ���ص تاأهيل املعلمني 
وتوف��ري الع��دد الكايف واملوؤهل تاأهياًل جيداً ل�سد احلاجة اإليه��م وتاأمني الطلب املتزايد عليهم 
نظراً ملقت�سيات التو�سع يف التعليم. كما مت و�سع هدٍف جديد يتعلق بتخ�سي�ص )4-6%( من 

الناجت املحلي الإجمايل، و )15-20%( من الإنفاق العام ملجال التعليم.
وباحلدي��ث حول ما مت حتقيقه من اأهداف طيل��ة �سنوات تنفيذ اإطار عمل دكار، فاإن العديد 
من دول العامل قد اأحرزت تقدمًا يف حتقيق الأهداف املو�سوعة مبا فيها ال�سلطنة التي قطعت 
�سوط��ًا كبرياً يف حتقيق تل��ك الأهداف، ات�سح ذلك  جليًا  من موؤ�رشات قيا�ص حتقيق كل هدف 
م��ن الأه��داف ال�ستة �سواٌء ما يتعل��ق بتو�سيع الرعاي��ة يف مرحلة الطفولة املبك��رة، اأو متكني 
جمي��ع الأطف��ال من احل�س��ول على تعلي��م ابتدائي جيد جم��اين واإلزامي، وكذل��ك ال�ساأن فيما 
يخ�ص تاأمني الفر�ص املتكافئة للجن�سني من خالل التعليم الأ�سا�سي والتعليم امل�ستمر للكبار، 
بالإ�ساف��ة اإلى خف�ص معدلت الأمية بني الكبار ل�سّيما الن�ساء، مع تلبية حاجات املتعلمني 

من خالل توفري برامج مالئمة للتعلم الذي يدخل �سمن حت�سني اجلوانب النوعية للتعلم.
اإن جوان��ب التق��دم الت��ي اأحرزته��ا ال�سلطن��ة من خ��الل املعاي��ري ال�دولية املتبع��ة، والتي 
اأو�سحته��ا املوؤ�رشات والإح�س��اءات الرتبوية مل تاأت من فراغ؛ اإمنا ج��اءت لتعك�ص التخطيط 
ح بجالء مدى اللتزام  الع��ام الذي ت�س��رتك فيه احلكومة مع موؤ�س�سات �سنع القرار، كم��ا يو�سّ
مبعايري اجلودة يف اخلدمة التعليمية من كافة جوانبها، فال�سك اأن الو�سول اإلى هذا امل�ستوى 
من اجلودة يتطلب وجود روؤية وطنية وا�سحة املعامل واإ�سرتاتيجية �ساملة للتنفيذ، كما يتطلب 
تهيئ��ة البيئ��ة التعليمية املنا�سب��ة من مباٍن مدر�سية م��زّودًة باأف�سل التجهي��زات، ومت�سمنًة 
لأحدث تقنيات تكنولوجيا التعليم، ومناهج درا�سية  تتما�سي مع روح الع�رش مع توفري العدد 
ال��كايف من املعلمني املوؤهل��ني والذين يتم تاأهيلهم وتدريبهم ب�س��كل م�ستمر والعمل الدوؤوب 
على حتفيزهم وتقدمي الدعم الكايف لهم ماديًا ومعنويًا، مع ال�ستعانة ببيوت اخلربة العاملية 
يف جم��ال ال�ست�س��ارات الرتبوية، كم��ا اأن ال�سلطنة ت�سعى لال�ستفادة م��ن كل جديد مما و�سل 
اإلي��ه العامل من خالل تبادل اخل��ربات وامل�ساورات امل�ستمرة على امل�ستوى الوطني والإقليمي 
والعامل��ي مع الدول املتقدم��ة واملنظمات ذات العالقة بامل�ساركة يف املوؤمترات املتخ�س�سة 
والجتماع��ات ذات ال�سلة كالجتماع العاملي حلركة التعلي��م للجميع الأخري مب�سقط امل�سار 

اإليه وغريه.     
اإن النتائ��ج املهمة لجتماع م�سقط العاملي حلركة التعليم للجميع �ستكون مو�سع اهتمام 
بالغ لدى اليون�سكو وغريها من املنظمات ذات العالقة، و�سيتم اعتمادها يف املنتدى العاملي 
للتعلي��م 2015 بكوري��ا،  حي��ث يتوقع املراقب��ون اأن يكون هذا املوقف املتف��ق عليه جزءاً ل 
يتج��زاأ م��ن اخلط��ة العاملية للتنمي��ة التي �ستعتم��د يف موؤمتر قم��ة الأمم املتح��دة يف مدينة 

نيويورك خالل �سهر �سبتمرب 2015م.


