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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

لع��ل املتاأم��ل يف الأه��داف الإمنائية لالألفي��ة وغاياتها والت��ي اأقرتها الأمم 

املتح��دة عام 2000م، واألزمت الدول الأع�ساء ببذل اأق�سى اجلهود لبلوغها يف 

عام 2015م، يقتنع متاما من الوهلة الأوىل ومبا ل يدع جمال لل�سك باأن بلوغ 

الأه��داف الإمنائي��ة الثمانية يعتم��د يف جممله اأ�سا�سا على م��دى انت�سار مظلة 

التعلي��م وتي�س��ر بيئات وفر���ص التعلم للجمي��ع، واإن كان اله��دف الثاين منها 

ين�ص على »حتقيق تعميم التعليم البتدائي« ،حيث تركز الأهداف الثمانية على 

التنمي��ة من خ��الل حت�سني الظروف الجتماعي��ة والقت�سادية لالأفراد، مبا يف 

ذل��ك مكافحة الفق��ر واجلوع والأمرا�ص والأمية والتميي��ز �سد املراأة، وكل هذه 

املرامي والأهداف ل تتحقق اإل من خالل التعليم.

وملا كان الأمر كذلك، فقد كر�ست الكثر من الدول املتقدمة والنامية على حد 

�س��واء، وكذلك العديد من املنظم��ات الدولية احلكومية وغر احلكومية جهودها 

يف عملي��ة النهو���ص بالتعليم وو�سعته��ا �سمن اأبرز اأولوياته��ا وخ�س�ست لها 

ن�سب��ا عالية من ميزانياتها، ويف هذا الإطار اأي�سا تعمل اليون�سكو بو�سفها من 

املنظم��ات ذات ال�سلة املبا�رشة بق�ساي��ا التعليم على ا�ستنها�ص الهمم والدفع 

بعملي��ة تعميم التعليم وجتويده ب�ستى الو�سائ��ل وال�سبل وذلك من خالل برامج 

وخط��ط مدرو�سة، وخ�سو�س��ا يف الدول النامية والفق��رة، ولي�ص اأدل على ذلك 

م��ا تبذله اليون�سكو من جهود يف �سياق متابعته��ا لتحقيق اأهداف داكار ال�ستة 

واخلا�سة بالتعليم للجميع.

التعليم ال�سامل
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اإن الهتم��ام باملنظوم��ة التعليمي��ة ينبغ��ي اأن يكون من نظ��رة �ساملة، واأل 

يقت�رش الهتمام على جوانب حمددة دون اأخرى؛ لأن اأي نظام تعليمي اإذا �سابه 

ق�س��ور يف اأي فرع من فروعه يوؤثر بال�رشورة عل��ى حتقيق الأهداف املتوخاة 

منه واملتمثل بكفاءة خمرجاته. ولعل من بني امل�سائل املهمة اأي�سا التي يجب 

اأن ل تغي��ب ع��ن بال القائمني على الأنظمة التعليمي��ة هي �سمولية امل�ستفيدين 

من التعليم على اأ�سا�ص العدالة وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�ص.

لق��د كان ن�رش التعليم وتعميمه وجتويده هدف��ا اأ�سا�سيا اأولته حكومة �سلطنة 

عم��ان بقي��ادة ح�رشة �ساح��ب اجلاللة ال�سلط��ان قابو�ص بن �سعي��د املعظم – 

حفظ��ه اهلل ورع��اه -  اأهمي��ة ورعاية ق�سوى من��ذ تويل جاللت��ه مقاليد احلكم 

يف الب��الد يف ع��ام 1970م، فاأ�سبحت عمان اليوم بف�س��ل هذا الهتمام وتلك 

الرعاية يف م�ساف البلدان املتقدمة وامل�سهود لها يف التطور ال�رشيع يف جمال 

التعلي��م و�سمل��ت مظلة التعلي��م جميع حمافظ��ات ال�سلطنة ب�س��كل متوازن على 

اخت��الف جغرافيتها وطبيعة ت�ساري�سها، واأ�سبح��ت ال�سلطنة تقدم حق التعليم 

ال�سامل جلميع فئات املجتمع العماين بدون ا�ستثناء اأو اإق�ساء لفئة حمددة لأي 

اعتب��ار، وب��كل ما يحتويه م�سطلح » التعليم ال�سامل« من معنى، وقد كفلت ذلك 

احلق القوانني والت�رشيعات املعمول بها داخل ال�سلطنة.

وبتعاق��ب اخلط��ط اخلم�سي��ة للتنمي��ة يف الب��الد جن��د اأن  الأولوي��ة اأ�سبحت 

تتمث��ل يف توفر تعليم يت�سف باجلودة، وي�ستوعب طلب��ًة موهوبني بالإ�سافة 

اإىل اآخري��ن م��ن ذوي الإعاقة ليت��م دجمهم يف املدار�ص م��ع اأقرانهم من الطلبة 

، ويراع��ي احلاجات النف�سية واخل�سائ���ص الف�سيولوجية والظروف الجتماعية 

لكافة هذه ال�رشائح. وقد جتاوزت الوزارة مرحلة الدمج هذه منذ فرتة ومت تعزيز 

كفاءات املعلمني وتدريبهم لتلبية احتياجات هذه الفئات املختلفة من الطالب، 

وبطبيعة احلال؛ فاإن هذا النوع من التعليم  يتطلب اإعداد معلمني اأكفاء وقادرين 

على تفهم احتياجات هذه النوعيات من الطلبة ومراعاة حالتهم اخلا�سة، كما 

يتطل��ب تدريبًا م�ستمراً لهوؤلء املعلمني وف��ق امل�ستجدات الرتبوية على ال�ساحة 

الدولية.

النه��ج العماين منوذج ميكن ال�ستفادة من��ه يف حتقيق ا�سرتاتيجيات العدالة 

وامل�ساواة يف خمتلف املجالت. وتت�سح جتليات ذلك النهج على قطاع التعليم 

وتتاأك��د يف تعميم مظلة التعليم لي�ص فقط يف النت�سار الوا�سع الذي ي�سمل كافة 

نواح��ي الب��الد من اأق�ساه��ا اإىل اأق�ساها فح�س��ب؛ بل يف �سمولي��ة امل�ستفيدين 

من��ه  يف اإط��ار برامج حم��و الأمية، وتعليم الكب��ار، وتكافوؤ الفر���ص وامل�ساواة 

ب��ني الذك��ور والإناث، والهتم��ام بالتعليم ما قبل املدر�س��ي، وتوحيد املناهج 

الدرا�سية وتطابق املباين املدر�سية ووحدة الت�رشيعات والقوانني الرتبوية. 
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اأحتف��ل يف مدين��ة ري��و دي جان��رو بالربازيل 

يف الرابع والع�رشين م��ن نوفمرب 2013م، بت�سليم 

جائ��زة ال�سلط��ان قابو���ص حلماي��ة البيئ��ة لع��ام 

2013م، وذلك اأثناء انعقاد املنتدى العاملي للعلوم 

ال��ذي اأقيم حت��ت رعاية نائ��ب رئي�س��ة اجلمهورية 

الربازيلي��ة ونظمت��ه الأكادميية الربازيلي��ة للعلوم 

بالتع��اون مع منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 

والثقاف��ة )اليون�سكو(، وبح�س��ور نخبة من العلماء 

واملهتمني يف اأكرث من 100 دولة.

وقام��ت بت�سلي��م اجلائ��زة للفائزين به��ا معايل 

الدكت��ورة مديح��ة بن��ت اأحم��د ال�سيباني��ة وزي��رة 

الرتبية والتعليم- رئي�سة اللجنة الوطنية العمانية 

للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم، حي��ث اأعلن��ت جلن��ة 

التحكيم باأمانة برنامج الإن�سان واملحيط احليوي 

التاب��ع لليون�سك��و ع��ن الفائزين بجائ��زة ال�سلطان 

قابو���ص حلماية البيئ��ة للع��ام 2013م، وفاز بها 

منا�سف��ة كل م��ن الإدارة الوطنية حلماية الغابات 

ببولن��دا، ومنظم��ة حماية احلياة الربي��ة املعر�سة 

للخطر بجنوب اأفريقيا.

وت�سم��ن برنام��ج حف��ل ت�سلي��م اجلائ��زة، كلمة 

معايل الدكتورة مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية وزيرة 

الرتبي��ة والتعلي��م، وكلم��ة مع��ايل اإيرين��ا بوكوفا 

املديرة العامة لليون�سكو، كما ت�سمن اإقامة معر�ص 

لل�سور الفوتوغرافية حتت م�سمى »عمان.. الطبيعة 

واحل�س��ارة والعراق��ة«، �سلط ال�س��وء على ما تزخر 

ب��ه ال�سلطنة م��ن اإرث ح�ساري وثق��ايف، واحتوى 

على �س��ور للمناظر الطبيعية، والفن��ون التقليدية، 

ومظاه��ر التنمية يف خمتلف اأرج��اء ال�سلطنة. كما 

مت عر���ص الفيل��م اخلا���ص باجلائ��زة ال��ذي يوثق 

الإ�سهام��ات الب��ارزة الت��ي ا�سطلع به��ا الفائزون 

ونالوا مبوجبها �رشف الفوز باجلائزة منذ اإعالنها، 

ومت تد�سني املوقع الإلكرتوين املخ�س�ص لها.

اأخبار اللجنة

االحتفال بت�سليم جائزة ال�سلطان قابو�س 

حلماية البيئة للعام 2013 

 يف مدينة ريو دي جانريو بالربازيل
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التق��ت مع��ايل الدكت��ورة مديح��ة بن��ت اأحمد 

ال�سيبانية وزيرة الرتبية والتعليم- رئي�سة اللجنة 

الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم مبقر 

اليون�سكو بباري�ص معايل ايرينا بوكوفا املديرة 

العام��ة لليون�سك��و، وذلك على هام���ص م�ساركة 

معاليه��ا يف اأعمال ال��دورة ال�سابع��ة والثالثني 

�سع��ادة  بح�س��ور  لليون�سك��و،  الع��ام  للموؤمت��ر 

الدكت��ورة �سمرة بنت حممد ب��ن مو�سى املو�سى 

املندوب��ة الدائمة لل�سلطنة ل��دى اليون�سكو. جرى 

خالل اللقاء مناق�سة اأوجه التعاون امل�سرتك بني 

املنظمة وال�سلطن��ة يف املجالت التي تعنى بها 

اليون�سك��و، كما مت بحث جوان��ب العمل امل�سرتك 

ب��ني اجلانبني مب��ا يخ��دم احتياج��ات ال�سلطنة 

وتطلعاتها.  

معايل الدكتورة رئي�سة اللجنة

 تلتقي املديرة العامة لليون�سكو

على هام�س م�ساركتها يف اأعمال الدورة ال�سابعة والثالثني للموؤمتر العام لليون�سكو

وتلتقي وزير الرتبية والتعليم املاليزي 

كم��ا التقت معايل الدكتورة رئي�سة اللجنة مبقر اليون�سك��و بباري�ص معايل حميي الدين حممد يا�سني 

نائ��ب رئي���ص الوزراء وزي��ر الرتبية والتعلي��م املاليزي، وبح�س��ور �سعادة الدكتورة �سم��رة بنت حممد 

اب��ن مو�س��ى املو�سى املندوب��ة الدائمة لل�سلطنة ل��دى اليون�سكو. جرى خالل اللقاء بح��ث اأوجه التعاون 

امل�س��رتك بني اجلانبني العم��اين واملاليزي يف جمال التعليم، وتبادل وجه��ات النظر حول �سبل تفعيل 

هذا التعاون.
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والتقت مع��ايل الدكتورة رئي�سة اللجنة مبقر 

مندوبي��ة ال�سلطنة لدى اليون�سكو، راميوند وانر 

رئي���ص جمل���ص اإدارة املعهد ال��دويل للتخطيط 

الرتبوي، وذلك بح�سور �سعادة الدكتورة �سمرة 

بنت حممد بن مو�سى املو�سى املندوبة الدائمة 

لل�سلطن��ة ل��دى اليون�سكو، وخلي��ل حم�سي مدير 

املعهد ونائبته. وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ص 

اأوج��ه التعاون امل�سرتك ب��ني ال�سلطنة واملعهد 

ال��دويل للتخطيط الرتبوي، كم��ا مت التطرق اإىل 

املهام التي يقوم به��ا املعهد الدويل للتخطيط 

الرتب��وي، وجوانب ال�ستف��ادة من املعهد فيما 

يتعلق بالإمن��اء املهني للرتبوي��ني والعاملني 

يف جمال التخطيط.

وتلتقي رئي�س جمل�س اإدارة املعهد 

الدويل للتخطيط الرتبوي 

انتخب��ت الدكت��ورة اأمين��ة بن��ت عبي��د ب��ن رم�سان 

احلجري��ة ملن�س��ب املدي��ر الع��ام امل�ساع��د للمنظم��ة 

الإ�سالمي��ة للرتبي��ة والعل��وم والثقاف��ة )الإي�سي�سكو(، 

وج��اء ذل��ك يف القرتاع ال�رشي ال��ذي اأجري يف ختام 

اأعم��ال ال��دورة الرابع��ة والثالثني للمجل���ص التنفيذي 

مبق��ر املنظم��ة الدائم  بالرب��اط ، حي��ث �سوتت )29( 

دول��ة للمر�سح��ة العمانية لتفوز به��ذا املن�سب الرفيع 

ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ابتداء من 

�سه��ر يناي��ر2014م، وتعد هذه هي امل��رة الأوىل التي 

تتقلد فيها �سيدة لهذا املن�سب الرفيع باملنظمة؛ وذلك 

اعرتافا مبكانة الن�ساء وقدراتهن يف العامل الإ�سالمي.

وياأت��ي فوز املر�سحة العمانية بهذا املن�سب الرفيع 

انعكا�سا لالهتمام والرعاية التي حتظى بها املراأة يف 

�سلطن��ة عمان من قبل احلكومة الر�سيدة بقيادة ح�رشة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد 

املعظم .

و�رشح��ت الدكت��ورة اأمينة احلجري��ة مبنا�سبة تعيينها به��ذا املن�سب قائل��ة: اإن فوزي مبن�سب 

املدير العام امل�ساعد يف منظمة الإي�سي�سكو ما هو اإل دليل على قدرة املراأة العمانية  على املناف�سة 

الدولية املهنية، واأمتنى من اهلل العون والتوفيق ومتثيل ال�سلطنة خر متثيل، وذلك من خالل التميز 

يف العطاء، واإثبات اأن الن�ساء قادرات على العمل بجدارة يف جميع املنا�سب القيادية.

 الدكتورة اأمينة احلجرية

اأول امراأة تتقلد املن�سب يف تاريخ املنظمة

د. اأمينة احلجرية تفوز مبن�سب املدير العام 

امل�ساعد لالإي�سي�سكو 
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معايل رئي�سة 

اللجنة ت�سارك يف 

اجتماعات الدورة 

الثانية واخلم�سني 

ملعهد اليون�سكو الدويل 

للتخطيط الرتبوي

������س�����ارك�����ت م���ع���ايل 

بنت  م��دي��ح��ة  ال��دك��ت��ورة 

وزي��رة  ال�سيبانية  اأح��م��د 

الرتبية والتعليم – رئي�سة 

اللجنة يف الفرتة من4-2 

دي�سمرب 2013، يف اأعمال 

الثانية  الدورة  اجتماعات 

واخلم�سني ملعهد اليون�سكو 

الرتبوي  للتخطيط  الدويل 

بالعا�سمة  املعهد  مبقر 

وتاأتي  باري�ص.  الفرن�سية 

م�ساركة معاليها يف اأعمال 

هذه الدورة ب�سفتها ع�سوا 

مبجل�ص اإدارة املعهد، حيث 

مت مناق�سة البنود املدرجة 

ومن  الأعمال  جدول  على 

اخلطة  اع��ت��م��اد  ب��ي��ن��ه��ا 

-2014 الأج��ل  متو�سطة 

تقع  وال���ت���ي  2017م، 

تعزيز  اأول��وي��ات��ه��ا  �سمن 

الأع�ساء على  الدول  قدرة 

ق��درات��ه��ا يف جمال  ب��ن��اء 

واإدارة  الرتبوي  التخطيط 

الأنظمة التعليمية. كما مت 

املعهد  عمل  خطة  اعتماد 

للعامني 2014-2015م.

اللجنة الوطنية ت�سارك يف اأعمال الدورة الرابعة 

والثالثني للمجل�س التنفيذي  لالإي�سي�سكو

�سارك��ت اللجن��ة الوطني��ة العماني��ة للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم 

يف اأعم��ال ال��دورة الرابع��ة والثالثني للمجل���ص التنفي��ذي  للمنظمة 

الإ�سالمي��ة للرتبي��ة والعلوم والثقافة )اإي�سي�سك��و(، والتي عقدت مبقر 

املنظمة الدائم بالرباط، يومي 7 و 8 اأكتوبر 2013م.

حيث ت�سم��ن جدول اأعمال هذه الدورة مناق�س��ة عدد من التقارير 

منه��ا تقري��ر املدي��ر الع��ام لالإي�سي�سكو ح��ول اأن�سطة املنظم��ة ل�سنة 

2012، والتقري��ر امل��ايل للمدي��ر الع��ام وح�سابات الإقف��ال، وتقرير 

�رشكة تدقيق احل�سابات، وتقرير جلنة املراقبة املالية، وتقرير املدير 

الع��ام حول م�ساهمات الدول الأع�ساء يف موازنة املنظمة، ومعاجلة 

الو�سع املايل للمنظمة ل�سنة 2012.

واعتمد املجل�ص يف ختام اأعماله، تعيني الدكتورة اأمينة بنت عبيد 

احلجري��ة م��ن �سلطنة عمان يف من�سب املدير الع��ام امل�ساعد اجلديد 

لالإي�سي�سكو.

وت�سارك يف اأعمال الدورة العادية 

املائة للمجل�س التنفيذي  لالألك�سو

كم��ا �سارك��ت اللجن��ة الوطنية العماني��ة للرتبية والثقاف��ة والعلوم 

يف اأعم��ال ال��دورة العادية املائ��ة للمنظمة العربية للرتبي��ة والثقافة 

والعلوم )الألك�سو(، والتي عقدت باملنامة عا�سمة مملكة البحرين، يف 

الفرتة من 26-28 نوفمرب 2013م.

وت�سمن جدول الأعمال تقرير املدير العام حول تنفيذ برامج املنظمة 

فيما ب��ني انعقاد دورتي املجل�ص التا�سع��ة والت�سعني واملائة، وتقرير 

املدي��ر العام ح��ول اأن�سطة املنظمة خارج الربام��ج، ومناق�سة الدرا�سة 

املتكامل��ة حول اإن�ساء قن��اة ف�سائية ثقافية عربي��ة، ومناق�سة تقرير 

املدير الع��ام للمنظمة حول الدرا�سة املقدم��ة لتطوير وحتديث الهيكل 

التنظيم��ي للمنظم��ة، واملالمح الأ�سا�سي��ة لالإطار الع��ام خلطة العمل 

امل�ستقبل��ي للمنظم��ة 2017–2020، وم���رشوع املوازن��ة والربنامج 

للدورة املالية 2015 -2016، وعدد من املوا�سيع الأخرى.
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يف اإط��ار حر���ص اللجن��ة الوطني��ة العماني��ة للرتبي��ة 

والثقاف��ة والعلوم على دعم الثقاف��ة، وتوا�سال ملبادراتها 

املتمثل��ة يف متك��ني امل��راأة م��ن امل�ساهم��ة يف جمتمعه��ا 

املحل��ي، واإب��راز مبادراته��ا الرائ��دة يف �ست��ى امليادي��ن 

والأ�سع��دة حملي��ًا واإقليمي��ا ودوليًا؛ قام��ت اللجنة موؤخرا 

بطباعة الن�سخ��ة الإجنليزية من كتاب »الرائدة اأ. د. فاطمة 

بنت �س��امل بن �سيف املعم��ري- درا�سة تاريخي��ة وثائقية 

اأكادميية«، ومت تد�سينه يف �سهر مار�ص2013م.

قام��ت بتاأليف الكت��اب الدكتورة/ اآ�سي��ة بنت نا�رش بن 

�سي��ف البوعل��ي - م�ست�س��ارة الثقاف��ة والعل��وم الإن�سانية 

مبجل���ص البحث العلم��ي، وي�ستمل عل��ى )289( �سفحة من 

احلج��م املتو�سط، ويقع يف ثالثة ف�س��ول ف�ساًل عن مقدمة 

وملحق يحوي �سوًرا و�سهادات ووثائق وم�ستندات خا�سة 

بالراحلة.

يتن��اول الف�س��ل الأول حي��اة الربوفي�س��ورة العماني��ة فاطمة بن��ت �سامل املعم��ري )1911-

2002م( باأبعاده��ا املختلف��ة؛ اإذ يعر�ص مولدها ون�ساأتها ومراح��ل تعليمها وثنائية جن�سيتها 

وتدرجه��ا الوظيفي، ف�ساًل عن األوان تكرميها ومقر اإقامته��ا واأخًرا رحيلها، وذلك اعتماًدا على 

الوثائ��ق وامل�ستن��دات وال�سهادات الر�سمي��ة واأوراقها اخلا�س��ة وتاريخ عائلته��ا. بينما يتناول 

الف�س��ل الث��اين اأق��وال و�سهادة َم��ْن عرفها ع��ن قرب من بع���ص ال�سخ�سي��ات واأق��ارب الراحلة 

وزمالئه��ا وطالبه��ا وجرانها. اأما الف�سل الثالث فيقدم ق��راءات لبحوثها من حيث ما ت�سمنته 

من اأفكار وق�سايا ويعقب كل قراءة خامتة توجز اأهم ما مت التو�سل اإليه من نتائج.

اجلدير بالذكر اأن الربوفي�سورة العمانية الراحلة فاطمة بنت �سامل املعمري  ولدت يف زجنبار 

ب���رشق اأفريقيا عام 1911، ويف عام 1917 قررت عائلته��ا النتقال للقاهرة، عا�سمة الثقافة 

والفكر يف الوطن العربي حينئذ، حيث ا�ستطاعت حتقيق تقدم اأكادميي مل يكن �سائعا بني الكثر 

من ال�سيدات يف ع�رشها، حني تلقت منحة لإكمال �سهادة الدكتوراه يف بريطانيا عام 1950م، 

وعا���رشت الكات��ب واملفكر والأديب ط��ه ح�سني، ال��ذي كان �سديقا لوالدها، واأ�س��اد مبواهبها. 

وبالت��ايل فه��ي تعترب اأول ام��راأة خليجية وثاين امراأة عربية حا�سلة عل��ى درجة الدكتوراه  يف 

اللغة الالتينية واآدابها من جامعة لندن عام 1955م. وقد مت تكرميها يف اأكرث من حمفل ثقايف 

ومن لدن اأكرث من موؤ�س�سة و�سخ�سية عربية بارزة، وتوفيت يف القاهرة عام 2002م.

اللجنة الوطنية تتبنى 

اإ�سدار الن�سخة االإجنليزية من كتاب:

» الرائدة اأ. د. فاطمة بنت �سامل بن �سيف املعمري- درا�سة 

تاريخية وثائقية اأكادميية«
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حمطة
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حمطة

م�ساركة فاعلة وناجحة لل�سلطنة يف الدورة )37( للموؤمتر العام لليون�سكو

ال�سلطنة نائبا للموؤمتر العام لليون�سكو ممثلة 

عن املنطقة العربية وحت�سد ثالث ع�سويات جديدة 

�سمن اللجان والهيئات الفرعية لليون�سكو
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حقق���ت م�ساركة ال�سلطن���ة يف اأعم���ال الدورة 

ال�سابع���ة والثالث���ن للموؤمت���ر الع���ام لليون�سكو 

بباري����س خالل الفرتة م���ن 5-20 نوفمرب 2013م، 

جناحا كبريا، ومتكنت ال�سلطنة من حتقيق اإجنازات 

على ال�سعي���د الدويل من خالل ح�س���د املزيد من 

املنا�سب والع�سوي���ات مبختلف اللجان والهيئات 

الفرعي���ة لليون�سك���و يف اإطار م�ساركته���ا الفاعلة 

يف هذه الدورة، وكان���ت ال�سلطنة قد �ساركت بوفد 

كبري برئا�سة مع���ايل الدكتورة/ مديحة بنت اأحمد 

ال�سيباني���ة وزي���رة الرتبي���ة والتعلي���م - رئي�سة 

اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم 

وع�سوية ممثلي )18( جهة من املوؤ�س�سات احلكومية 

املعنية مبجاالت عمل املنظمة.

متابعة: علي بن عبداهلل احلارثي

اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

alialharthi@moe.om

اجلل�سة االفتتاحية العامة

عق��دت اجلل�س��ة الفتتاحي��ة العام��ة لل��دورة 37 للموؤمت��ر العام 

لليون�سك��و، بح�سور مع��ايل الدكتورة مديحة بنت اأحم��د ال�سيبانية 

رئي�سة وفد ال�سلطنة والوفد املرافق ملعاليها، حيث مت اعتماد جدول 

الأعم��ال، وانتخ��اب رئي�ص املوؤمتر العام، ون��واب الرئي�ص، وروؤ�ساء 

اللج��ان، ون��واب روؤ�سائها ومقرريها. ومت انتخ��اب هاو بينغ نائب 

وزي��ر الرتبية والتعليم يف ال�سني رئي�سا لل��دورة 37 للموؤمتر العام 

لليون�سكو. وانتخبت ال�سلطنة كاأحد نواب الرئي�ص ممثلة عن املنطقة 

العربي��ة، وتراأ�ست مع��ايل الدكت��ورة الوزيرة املوق��رة رئي�سة الوفد 

العماين، بع�ص اجلل�س��ات العامة بدعوة من منظمة اليون�سكو نيابة 

عن رئي�ص املوؤمتر العام لليون�سكو.

كم��ا األق��ت معايل الدكتورة مديح��ة بنت اأحم��د ال�سيبانية وزيرة 

الرتبية والتعليم – رئي�سة اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة 

والعل��وم كلمة ال�سلطنة اأمام املوؤمت��ر العام لليون�سكو، نقلت خاللها 

حتي��ات ح�رشة �ساحب اجلاللة ال�سلط��ان قابو�ص بن �سعيد املعظم 

حفظ��ه اهلل ورع��اه، ومتنيات��ه للموؤمتر الع��ام بالتوفي��ق والنجاح، 

واأ�س��ادت معاليه��ا بجه��ود اليون�سك��و، ودوره��ا الرائ��د يف �ست��ى 

امليادي��ن املرتبطة مبج��الت عملها املتمثل��ة يف الرتبية والثقافة 

والعلم والت�سال واملعلومات.
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 ووجه��ت ال�سكر با�سم وف��د ال�سلطنة اإىل معايل اإيرينا 

بوكوف��ا عل��ى قيادتها احلكيم��ة للمنظم��ة، منطلقة من 

روؤي��ة اليون�سك��و ور�سالته��ا الداعية اإىل تعزي��ز ال�سالم، 

وهناأته��ا مبنا�سبة انتخابها لف��رتة ثانية كمديرة عامة 

للمنظم��ة، كما توجه��ت معاليها بالتهنئ��ة ل�سعادة هاو 

بين��ج – نائب وزير الرتبي��ة والتعليم بجمهورية ال�سني 

ال�سعبية على انتخابه رئي�سا للموؤمتر العام لليون�سكو يف 

دورته احلالية.

وا�ستعر�س��ت معاليه��ا جه��ود ال�سلطن��ة يف خمتل��ف 

والت�س��ال  والعلمي��ة  والثقافي��ة  الرتبوي��ة  املج��الت 

واملعلوم��ات، واأك��دت ب��اأن ال�سلطن��ة  ق��د عرف��ت دائما 

بانته��اج �سيا�س��ة وا�سح��ة املع��امل تق��وم عل��ى اأ�سا�ص 

التع��اون م��ع اجلمي��ع وف��ق مب��ادئ ثابت��ة تتمث��ل يف 

الحرتام املتبادل، وت�سجيع لغة احلوار، ونبذ العنف يف 

معاجل��ة الأمور و�سول اإىل جمتمع��ات ي�سودها التاآخي 

وال�ستقرار.

املوؤمتر العام يعتمد 

قرار م�ساركة اليون�سكو 

يف احتفاالت الذكرى 

للطبيب العماين را�سد 

بن عمرية باعتباره 

اأحد ال�سخ�سيات 

التي ا�سهمت 

يف جمال الطب
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اجتماعات اللجان املتخ�س�سة

الرثي��ة  واملداخ��الت  الهادف��ة  املناق�س��ات 

كان��ت �سمة مميزة مل�سارك��ة الوفد العماين يف 

اجتماع��ات اللجان املتخ�س�سة مبا فيها جلنة 

الرتبي��ة، وجلنة العلوم الطبيعية، وجلنة العلوم 

الجتماعية والإن�سانية، وجلنة الثقافة، وجلنة 

الت�سال واملعلومات، وجلن��ة ال�سوؤون املالية 

والإدارية وامل�سائل العامة وم�ساندة الربنامج 

والعالق��ات اخلارجي��ة، وجلن��ة الرت�سيح��ات، 

والجتماعات امل�سرتكة للجان؛ حيث �ساهمت 

هذه املناق�سات واملداخالت يف اخلروج بنتائج 

مهمة لهذه الجتماع��ات وبتوافق لالآراء حول 

العديد من الق�سايا املدرجة على جدول اأعمال 

هذه اللجان. 

كم��ا �س��ارك الوف��د يف الجتماع��ات الت��ي 

عق��دت على هام�ص ال��دورة ال�سابعة والثالثني 

للموؤمت��ر العام لليون�سكو، ومنها اجتماع فريق 

املعن��ي  الع�سوي��ة  املفت��وح  الثالث��ي  العم��ل 

با�ستعرا�ص تعاون اأمانة اليون�سكو مع اللجان 

التن�سيق��ي  والجتم��اع  لليون�سك��و،  الوطني��ة 

العا���رش لروؤ�س��اء وف��ود ال��دول الأع�س��اء يف 

الإي�سي�سكو امل�سارك��ني يف الدورة 37 للموؤمتر 

العام لليون�سكو، واجتم��اع الدول الأطراف يف 

اتفاقية الرتاث العاملي.

منا�سب وع�سويات

متكنت ال�سلطنة من ح�سد ثالثة مقاعد �سمن 

اللجان والهيئات الفرعية لليون�سكو، فقد نالت 

ال�سلطنة ع�سوي��ة جمل�ص مكتب الرتبية الدويل 

لليون�سكو)IBE(، وع�سوية جمل�ص اإدارة معهد 

اليون�سكو لالإح�ساء)UIS(، وع�سوية املجل�ص 

الهيدرولوج��ي  للربنام��ج  احلكوم��ي  ال��دويل 

ال��دويل) IHP(، ومت ذل��ك اأثن��اء النتخاب��ات 

التي جرت يف اإط��ار الدورة ال�سابعة والثالثني 

للموؤمتر العام لليون�سكو.

 ويوؤكد فوز ال�سلطنة بهذه املنا�سب الدولية 

الرفيع��ة  املكان��ة  الأول؛  املق��ام  يف  الهام��ة 

وال�سمعة الطيب��ة التي تتمتع بها ال�سلطنة على 

امل�ست��وى الدويل يف خمتل��ف املجالت بف�سل 

القي��ادة احلكيم��ة حل���رشة �ساح��ب اجلالل��ة 

ال�سلط��ان قابو�ص بن �سعي��د املعظم حفظه اهلل 

ورع��اه، ف�س��ال عن احل�س��ور الفاع��ل لل�سلطنة 

يف اإط��ار عالقته��ا م��ع اليون�سك��و، وحي��ث اأن 

لهذه املجال�ص تاأثراً كبراً يف بناء التوجهات 

الدولي��ة وتطويره��ا، وكذل��ك ر�س��م الأولويات 

وتعزي��ز التع��اون ال��دويل؛ فم��ن �س��اأن ذلك اأن 

ميك��ن ال�سلطن��ة ب��اأن تق��وم ب��دور متمي��ز يف 

ه��ذا املج��ال وت�ستفيد م��ن الأن�سط��ة والربامج 

التي تنفذه��ا هذه املجال���ص يف اإطار خططها 

التطويرية. واجلدير بالذكر اأن ال�سلطنة ل زالت 

تتمتع بالع�سوية يف املجل�ص الدويل احلكومي 

.)IFAP(لربنامج املعلومات للجميع

احتفاالت الذكرى

اأقر املوؤمتر الع��ام لليون�سكو يف هذه الدورة 

اعتم��اد �سخ�سي��ة الطبي��ب العم��اين را�س��د بن 

عم��رة �سم��ن ال�سخ�سي��ات العلمي��ة البارزة، 

الذك��رى  احتف��ال  يف  اليون�سك��و  و�ست�س��ارك 

املئوي��ة الرابع��ة لوفاة هذا الع��امل، وذلك نظرا 

لإ�سهاماته يف الإثراء املتبادل للثقافات، حيث 

ت�سع��ى اليون�سك��و اإىل تعزي��ز التفاه��م الدويل، 

وتوثيق العالقات بني ال�سعوب، وتدعيم ال�سالم 

م��ن خالل لف��ت انتباه الع��امل اإىل اأمث��ال هذه 

ال�سخ�سيات واإعطائها �سفة العاملية.

وياأتي اعتم��اد م�ساركة اليون�سكو يف اإحياء 

ذك��رى الطبيب العماين را�س��د بن عمرة �سمن 

م���رشوع اليون�سك��و ال��ذي ب��داأ ع��ام 1956م، 

لإحياء ذكرى بع���ص ال�سخ�سيات، اأو الأعمال، 

اأو الأحداث التاريخية التي كانت لها اإ�سهامات 

يف اإث��راء التب��ادل الثق��ايف، وق��د اأق��ر املوؤمتر 

الع��ام لليون�سكو يف دورت��ه ال�سابعة والثالثني 

ب��اأن ي��درج الطبيب العم��اين �سم��ن جملة من 

ال�سخ�سيات التي �ست�سارك اليون�سكو يف اإحياء 

ذكراها خالل عامي 2014 و 2015.
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وتخ�س��ع طلب��ات ال��دول الأع�س��اء لإدراج 

ال�سخ�سيات اأو الأعمال اأو الأحداث التاريخية 

�سم��ن ه��ذا امل���رشوع اإىل معاي��ر واإجراءات 

حم��ددة لي�س��ت م��ن ال�سهول��ة مب��كان، ومنها 

عل��ى �سبي��ل املثال: يج��ب اأن ترتب��ط الذكرى 

العلي��ا  بامُلث��ل  وثيق��ا  ارتباط��ا  امُلقرتح��ة 

الرتبي��ة  للمنظم��ة ومبهماته��ا يف جم��الت 

الجتماعي��ة  والعل��وم  والثقاف��ة  والعل��وم 

والإن�ساني��ة والت�س��ال، واأن تع��ّزز العالقات 

الوثيق��ة بني ال�سعوب، وتن���رش الت�سامح وُمثل 

ال�سالم واحل��وار الثقايف والفهم املتبادل بني 

ال�سعوب.

 ويج��ب اأن ُتخ�س���ص الحتف��الت لذكرى 

اأ�سيل��ة  عاملي��ة  مكان��ة  حتت��ل  �سخ�سي��ات 

والأعم��ال والأح��داث ذات الأهمي��ة العاملي��ة 

احلقيقي��ة اأو الإقليمية على الأقّل؛ لكي تعك�ص 

الثق��ايف  وتنّوعه��ا  وقيمه��ا  املنظم��ة  ُمُث��ل 

وطابعه��ا العامل��ي. ويج��ب اأن توف��ر الذكرى 

فر�سًة لتنفيذ اأن�سطة وطنية يتم التخطيط لها؛ 

بحيث تر�سد الدولة الع�سو اأو جمموعة الدول 

الأع�س��اء املعنية به��ا مبا�رشة بع�ص املوارد 

لتنظيمه��ا. وتق��وم اأمان��ة اليون�سك��و باإع��داد 

و�س��ف ل��كل ذك��رى يت��م اختياره��ا، ي�سم��ل 

��رة ذات ال�سلة. 
ّ
املعلوم��ات التاريخي��ة وال�ِس

وُيقَدّم هذا الو�س��ف اإىل الهيئَتني الرئي�سيتني 

للبت فيه.

عل��ى  الحتف��الت  ه��ذه  اإدراج  ويت��م 

موق��ع اليون�سك��و اللك��رتوين، واإدراج اأ�سم��اء 

الأح��داث  اأو  الذاتي��ة  و�سره��م  ال�سخ�سي��ات 

التاريخي��ة واأبعادها �سم��ن وثائق اليون�سكو 

به��ذا  خا���ص  اإ�س��دار  ومنه��ا  ال�سل��ة،  ذات 

امل�رشوع.

واجلدي��ر بالذكر باأن را�سد بن عمرة طبيب 

واأدي��ب عماين ول��د يف قرية عين��ي من ولية 

الر�ستاق ب�سلطنة عمان، وهو اأ�سهر اأطباء بيت 

اآل ها�س��م، عا���ص يف الن�سف الثاين من القرن 

العا�رش امليالدي، وله العديد من الآثار.
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الرتبية
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ورقة الرتبية

التعليم ال�سامل 
يف �سلطنة عمان

ت�ستعر�س هذه الورقة �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم للتعليم ال�سامل والتي 

 Inclusive Education in the Sultanate of مت تف�سيلها يف كتاب

Oman ال�س���ادر يف عام 2008، وقبل التطرق ملفهوم التعليم ال�سامل ينبغي 
اإلق���اء ال�سوء على تط���ور التعليم املدر�سي يف �سلطنة عم���ان لتبيان اجلهود 

املبذولة لتح�سن اخلدمات التعليمية و�سمولية التعليم، وبعدها تناق�س الورقة 

مفهوم التعليم ال�سامل وا�ستخدامه يف كثري من دول العامل ويف ال�سلطنة.  

اإعداد: د. �سعاد بنت مبارك الفورية وديفيد جريفيث

 املكتب الفني للدرا�سات والتطوير
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�سه��دت عملي��ة تطوير التعلي��م يف �سلطنة عمان حتول كامال على م��دى العقود الأربعة 

املا�سي��ة، فف��ي عام 1970 كان عدد املدار���ص يف ال�سلطنة  ثالث مدار�ص فقط، يوجد بها 

30 معلما لتعليم 900 طالب فقط من الذكور، و كان التعليم ل يتعدى املرحلة البتدائية، 

يف ح��ني اأن الفتي��ات والطالب م��ن ذوي الحتياجات اخلا�س��ة ل يح�سلون على اأي �سكل 

م��ن اأ�س��كال التعليم النظام��ي. واليوم  

يف  الإح�سائي��ات  تو�سح��ه  وكم��ا 

اجل��دول )1( اأدن��اه فق��د امت��د التعليم 

لي�سم��ل كاف��ة اأرجاء ال�سلطن��ة بوجود 

1043 مدر�س��ة م��ع م��ا يق��ارب م��ن 

53195 معلما ومعلم��ة لتقدمي تعليم 

عايل اجل��ودة لأكرث من 514667 من 

الطلب��ة ن�سفه��م تقريب��ا م��ن الإن��اث، 

فلي�ص من الغري��ب اأن ي�سدر تقرير من 

البن��ك ال��دويل يف ع��ام 2001 ي�سف  

تطوير نظ��ام التعليم يف �سلطنة عمان 

باأن��ه     2000-1970 العق��ود   يف 

»�سخ��م«، و »غر م�سبوق«، و »ل مثيل 

له يف اأي بلد اآخر«.

العدد البند

1043املدارس

19168 الصفوف 

514667 الطلبة 

53195 املعلمون 

10240 اإلداريون 

اجلدول1: الإح�سائيات الرتبوية للعام الدرا�سي 2013/2012

اإن م�ساألة تعزيز امل�ساواة للح�سول على فر�ص تعليمية مت�ساوية دائما ما متنح اأولوية ق�سوى 

م��ن قبل حكوم��ة ال�سلطنة، فبعد فرتة وجيزة من تويل جاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم 

مقاليد احلكم يف �سلطنة عمان، قام جاللته بالتوجيه على اأن جميع العمانيني �سيعاملون على 

ق��دم امل�س��اواة اأمام القانون، و�س��وف يح�سلون على نف�ص احلق يف تكاف��وؤ الفر�ص، وفيما يلي  

ن�سو�ص من النظام الأ�سا�سي للدولة تدلل على هذا التوجيه:

تن�ص املادة 12 من النظام الأ�سا�سي على اأن العدل وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�ص بني العمانيني 

تعترب دعائم للمجتمع تكفلها الدولة.

وتن���ص امل��ادة 17 عل��ى اأن جميع املواطن��ني مت�ساوون اأم��ام القانون وه��م مت�ساوون يف 

احلق��وق والواجب��ات العامة، و ل يجب اأن يك��ون هناك اأي متييز بينهم عل��ى اأ�سا�ص اجلن�ص، اأو 

الأ�سل، اأو اللون، اأو اللغة، اأو الدين، اأو املذهب، اأو املوطن، اأو املركز الجتماعي. )وزارة الرتبية 

والتعليم، 2006(

 ولتعزي��ز مب��داأ التعلي��م ال�سامل فقد كفل املر�س��وم ال�سلطاين رق��م 63/ 2008 ب�ساأن قانون 

رعاي��ة وتاأهي��ل املعاقني ح��ق تكافوؤ الفر�ص ع��ن طريق الت�رشي��ح باأن الأف��راد ذوي الإعاقة 

له��م كام��ل احلق يف التعليم والتدريب والتاأهيل، وبالتايل ف��اإن التعليم يف �سلطنة عمان يعترب 

حق��ا اأ�سا�سيا جلميع �رشائح املجتم��ع. وتلتزم احلكومة مببداأ اأن ين��ال جميع الأفراد -الأطفال 

والكب��ار- حقه��م يف التعليم، بغ�ص النظر عن جن�سهم اأو الو�س��ع الجتماعي اأو من اأي جماعة 

ثقافي��ة اأو منطق��ة الإقامة، وذلك اإميانا م��ن احلكومة باأن التعليم ميك��ن اأن ي�ساعد على زيادة 

ال�سعور بامل�ساواة بني املناطق ويف نف�ص الوقت امل�ساواة بني جميع الأفراد.
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مفهوم التعليم ال�سامل

تنظر كثر من البل��دان اإىل التعليم ال�سامل 

م��ن منظ��ور تقلي��دي فه��ي  ت��رى اأن التعليم 

ال�سام��ل ينح�رش على توف��ر التعليم للطالب 

و دجمه��م يف  اخلا�س��ة  الحتياج��ات  ذوي 

املجتم��ع، ومعظ��م ه��وؤلء عادة م��ا يعانون 

م��ن اإعاقات ج�سدي��ة اأو عقلي��ة، وال�ستجابة 

املعت��ادة ملث��ل هذا املطل��ب تك��ون باعتماد 

خط��ط عالجية  كاإن�س��اء مدار�ص خا�سة،على 

�سبي��ل املث��ال، اأو توظي��ف معلم��ي الرتبي��ة 

اخلا�س��ة، اأو تطوير م�ساق��ات درا�سية مكيفة، 

اأو منف�سلة. 

وعندما نتابع م�س��رة التعليم يف ال�سلطنة 

نالح��ظ اأن م�س��رة تعلي��م ذوي الحتياجات 

اخلا�س��ة الذي��ن هم م��ن ذوي الإعاق��ة بداأت 

بالدم��ج اجلزئ��ي من خ��الل تدري���ص الطالب 

ذوي الإعاقة ال�سمعية يف ف�سل خا�ص ملحق 

 ،1970 ع��ام  اأوائ��ل  مبدر�س��ة حكومي��ة يف 

وبعده��ا مت افتتاح مدار���ص للرتبية اخلا�سة 

حيث مت افتتاح مدر�سة الأمل – للطالب الذين 

يعانون من الإعاقة ال�سمعية  يف عام 1979، 

وافتتاح املدر�سة الفكرية – للطالب من ذوي 

الإعاقة العقلية يف عام 1984، اأما معهد عمر 

بن اخلطاب للطالب ذوي الإعاقات الب�رشية 

فق��د اأ�س�ص بالتعاون م��ع القطاع اخلا�ص يف 

عام 1999، ويتلقى ح��وايل 700 من الطلبة 

تعليمه يف هذه املدار�ص الثالث. 

تكم��ن ميزة هذه املدار���ص يف كونها تقدم 

ه��وؤلء  احتياج��ات  م��ع  تتنا�س��ب  خدم��ات 

الطالب، ولكن باملقابل فقد رجحت الدرا�سات 

اأن اإحل��اق الط��الب يف هذه املدار���ص وبعيدا 

ع��ن التعليم العام م��ن املمك��ن اأن يحمل يف 

طياته بع�ص ال�سلبيات ، فاإن التعليم يف هذه 

املدار�ص يع��د نوعا من الع��زل للطالب الذين 

يعانون من الإعاقات يف حميط معني ولكنهم 

م��ن املمك��ن اأن ي�سل��وا اإىل مراح��ل اأعلى من 

الإجنازات اإذا م��ا اأعطوا الفر�سة للخروج من 

هذا املحيط للتعليم ال�سامل الذي يقدم لهوؤلء 

الط��الب الفر�س��ة يف التعام��ل، والتوا�س��ل، 

وبن��اء حم��اور الت�س��ال اخلا�س��ة به��م مع 
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اأقرانه��م كم��ا ت�سجعه��م عل��ى قواع��د املعاملة 

باملث��ل، وامل�ساع��دة املتبادل��ة وتعزي��ز الثق��ة 

لديهم. و�سعيا لتقدمي واإي�سال اخلدمة التعليمية 

املالئم��ة لأك��رب ع��دد ممك��ن م��ن الطلب��ة يف 

املحافظ��ات املختلفة بال�سلطنة، فقد مت تطبيق 

برام��ج الدمج للطالب من ذوي �سعوبات التعلم 

الدقيقة  )بدءا من العام الدرا�سي 2001/2000( 

وذوي الإعاقة ال�سمعية والعقلية )بدءا من العام 

الدرا�سي 2005- 2006(.

و ت�سع��ى الوزارة من دمج الطالب اإىل حتقيق 

عدد من الأهداف منها: )الذهلي، 2013(

	 دم��ج ه��وؤلء التالمي��ذ يف بيئته��م املدر�سية 
العادي��ة وع��دم عزله��م ع��ن اأقرانه��م مبدار���ص 

خا�سة. 

	 تنمي��ة تقدي��ر الذات ل��دى ه��ذه ال�رشيحة من 
الطالب  ليكونوا اأفرادا فاعلني يف املجتمع.  

	 توف��ر اخلدم��ات الرتبوي��ة والتعليمية لأكرب 
الحتياج��ات  ذوي  ط��الب  م��ن  ممك��ن  ع��دد 

اخلا�سة.

	 تعزي��ز الجتاه��ات الإيجابي��ة نح��و الطالب 
ذوي الإعاق��ة م��ن  جان��ب الط��الب العادي��ني 

واملعلمني واأفراد املجتمع.

	  ن���رش الوعي لدى الرتبوي��ني و الأهايل حول 
اأهمي��ة العم��ل عل��ى م�ساع��دة ه��ذه الفئ��ة م��ن 

التالمي��ذ للتغلب عل��ى التحدي��ات وال�سعوبات 

التي تواجههم. 

وهناك جهود تبذل يف ال�سنوات الأخرة على 

امل�ستوى العاملي من اأجل تو�سيع نطاق تعريف 

التعلي��م ال�سامل؛ فقد عرفت��ه املنظمات الدولية 

عل��ى اأن��ه عملي��ة حتدي��د وتلبي��ة الحتياجات 

املتنوع��ة لكاف��ة اأطي��اف املتعلم��ني من خالل 

زي��ادة م�ساركته��م يف املجتم��ع وفر�سه��م من 

التعلم، واحلد من عزلهم من ويف التعليم.

وقد تبنت ال�سلطنة منذ فرتة لي�ست بالق�سرة 

هذا التعريف الأو�سع للتعلي��م ال�سامل لأهميته، 

ولأنه يبني احلاجة لتقدمي فر�ص التعليم للنا�ص 

كاف��ة يف املدرا���ص العام��ة وبغ���ص النظر عن 

اأ�سا�سه��م الثق��ايف اأو الجتماع��ي اأو الختالف 

يف قدراته��م، ويوجه الرتكي��ز حاليا على اأولئك 

امل�ستبعدي��ن اأو امللتحق��ني باملدار���ص ولكنهم 

ل يتعلم��ون لأ�سب��اب خمتلف��ة منه��ا �سعوبات 

التعل��م الدقيقة اأو لظ��روف �سحية اأو اجتماعية 

اأو اقت�سادي��ة اأو مدر�سي��ة وغره��ا. اإ�سافة اإىل 

ذل��ك فاإن ه��ذا التعريف يبني م��دى احلاجة اإىل 

تاأ�سي���ص ثقاف��ة املدر�س��ة واملناه��ج الدرا�سية 

تعزي��ز  اإىل  ته��دف  تربوي��ة  اأ�سالي��ب  وتطوي��ر 

اإمكانياته��م  الط��الب ح�س��ب  النج��اح جلمي��ع 

وقدراته��م م��ن خالل تق��دمي الأف�س��ل والأن�سب 

لتحقي��ق احتياجاتهم التعّلمي��ة والرتبوية. كما 

اأن مب��داأ التعليم ال�سام��ل يوؤكد �رشورة اأن يلبي 

النظ��ام التعليم��ي حاج��ات املتعلم��ني �سغارا 

وكبارا، وذكورا واإناث��ا، اأ�سحاء وذوي اإعاقات 

وغرهم من اأفراد املجتمع.

اله��دف الع��ام من نه��ج التعلي��م ال�سامل يف 

ال�سلطن��ة هو خلق بيئة تعل��م تلبي الحتياجات 

املتنوعة للمتعلمني، وبذل��ك ت�ساعد على تعزيز 

ا�ستيع��اب  اإن  احلي��اة.  م��دى  التعل��م  وتنمي��ة 

املتعلم��ني الذي��ن مت ا�ستبعاده��م م��ن النظ��ام 

التعليم��ي ال�سام��ل ي�ساهم يف حتقي��ق الأهداف 

الفق��ر  عل��ى  الق�س��اء  يف  لالألفي��ة  الإمنائي��ة 

والتهمي���ص ون���رش التعلي��م وخا�س��ة البتدائي 

ح�س��ب  كاف��ة  املجتم��ع  لأف��راد  وجمانيت��ه 

الإمكاني��ات املتاح��ة، وه��ذا كل��ه ي�ساع��د على 

حتقي��ق اأه��داف ذات نط��اق اأو�س��ع م��ن العدالة 

الجتماعي��ة والدم��ج الجتماع��ي وال�ستق��رار 

الجتماع��ي والنف�سي الع��ام، ومبعنى اآخر؛ فاإن 

�سمولي��ة التعلي��م للجمي��ع يعد اأحد اأه��م الطرق 

لدمج اأفراد املجتمع.

▼ احل�سول على فر�س تعليمية مت�ساوية دائما 

ما متنح اأولوية ق�سوى من قبل حكومة �سلطنة عمان
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توفري بيئة تعليمية مرتابطة واآمنة ورحبة  

اإن تعري��ف التعليم ال�سامل ل يعن��ي تلبية الحتياجات 

التعليمية والرتبوية والنف�سي��ة للطالب ذوي الحتياجات 

اخلا�سة وح�سب؛ واإمنا جلميع املتعلمني، فقد طبقت وزارة 

الرتبي��ة والتعلي��م خ��الل ال�سن��وات اخلم�ص ع���رش الأخرة 

اإج��راء تطوي��ر �سامل لنظ��ام التعليم من ال�س��ف الأول اإىل 

ال�س��ف الث��اين ع�رش؛ ه��ذا وقد �سم��ل التطوي��ر التحول من 

الرتكيز على املعل��م والنظام التعليمي القائم على التلقني 

اإىل الرتكيز على املتعل��م والتعلم الفعال. وت�ستمر مراجعة 

وتنقي��ح املناه��ج الدرا�سي��ة للح��د م��ن حمتواه��ا الكم��ي 

والنظ��ري، وجعل املحتوى اأكرث قربًا لواقع احلياة وي�سمل 

مه��ارات عملية وتطبيقي��ة،  والرتكيز عل��ى تزويد املتعلم 

مبهارات التفكر العليا التي تفيده مدى احلياة.

ونظ��را ملا للتقومي الرتبوي من اأهمية كبرة يف حتقيق 

اأه��داف التعليم ال�سامل فقد قام��ت وزارة الرتبية والتعليم 

بال�سلطنة خالل م�سرتها بتطوير اأ�ساليب واأدوات التقومي 

كالتق��ومي التكويني امل�ستمر مل�ساعدة الطلبة على التعرف 

على م�ستوياتهم التح�سيلية، وبذلك ميكن حتديد اخلطوات 

الالزمة لتطوير حت�سيلهم الدرا�سي وحت�سينه، وقد مت تنظيم 

برامج الدمج التي 

تنتهجها وزارة الرتبية 

والتعليم تهدف اإىل 

تعزيز االجتاهات 

االإيجابية نحو طالب 

ذوي االإعاقة من  جانب 

الطالب العاديني 

واملعلمني واأفراد 

املجتمع
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مناه��ج التعليم ما بعد الأ�سا�سي ح�سب منوذج 

» امل��واد الختيارية الأ�سا�سية« وجمموعة من 

املواد التي تالم�ص قدرات الطلبة واهتماماتهم 

وتطلعاتهم واحتياجاتهم املختلفة. 

يف كث��ر م��ن ال��دول املتقدم��ة مت التاأكي��د 

عل��ى �رشورة وجود موؤ�س�س��ات م�ستقلة معنية 

بالتق��ومي الرتب��وي يك��ون لها تاأث��ر قوي يف 

تطوير وحت�سني العمل الرتبوي من خالل  توفر 

موؤ���رشات �سادق��ة وثابتة تعك���ص مدى جودة 

خمرجات موؤ�س�س��ات التعليم ويعتمد عليها يف 

اإجراء البحوث والدرا�سات الرتبوية التي ت�سهم 

يف رفع كفاءة العملية التعليمية التعلمية؛ ويف 

ه��ذا الإطار، وبن��اء على التوجيه��ات ال�سامية 

والفكر النر حل�رشة �ساحب اجلاللة ال�سلطان 

قابو���ص ب��ن �سعي��د املعظ��م حفظ��ه اهلل تعمل 

وزارة الرتبية والتعليم على اإن�ساء مركز وطني 

 
ٌ
للتق��ومي الرتبوي والمتحان��ات ليكون له دور

ب��ارٌز يف الإ�سهام لتطوير امل�ستوى التح�سيلي 

املنظوم��ة  وتطوي��ر  خا���ص،  ب�س��كل  للطلب��ة 

التعليمية ب�سكل عام من خالل توفر موؤ�رشات 

الطلب��ة  لتعل��م  الأداء احلقيق��ي  حقيقي��ة ع��ن 

)احلارثية، 2013(.

 ونظرا لهتم��ام الوزارة بالتعلي��م ال�سامل، 

اتخ��ذت ع��ددا م��ن التدابر يف �سبي��ل اأن ت�سل  

النائي��ة  املناط��ق  اإىل  التعليمي��ة  اخلدم��ات 

والبعي��دة. ومن الإج��راءات الأخرى التي �سعت 

من خاللها الوزارة لتعزيز �سمولية التعليم:

	 توفر ت�سهيالت ومرافق يف املبنى املدر�سي 
اجلديد والذي يتم بناوؤه من قبل الوزارة لتمكني 

دخ��ول وتنق��ل الطلب��ة ذوي الإعاق��ة احلركية 

امل�ستخدم��ني للكرا�سي املتحرك��ة، الأمر الذي 

م��ن �ساأن��ه اأن يعت��رب ر�سال��ة وا�سح��ة لقب��ول 

ذوي الحتياج��ات اخلا�سة والرتحيب بهم يف 

املدار�ص والنظام التعليمي ب�سكل عام. 

الأخ�سائ��ي  	 اإع��ادة �سياغ��ة وتعدي��ل دور 
الجتماع��ي يف املدار���ص لتوف��ر املزي��د من 

الرعاي��ة الجتماعية وتفعي��ل دور الأخ�سائي 

لتلبي��ة  اأك��رث  بفعالي��ة  للعم��ل  الجتماع��ي 

الفئ��ات  خمتل��ف  م��ن  الطلب��ة  احتياج��ات 

الجتماعية.

الدخ��ل  ذات  الأ���رش  م��ن  الطلب��ة  	 م�ساع��دة 
املح��دود حيث تق��وم وزارة الرتبي��ة والتعليم 

بالتن�سي��ق م��ع موؤ�س�سات املجتم��ع احلكومية 

واخلا�س��ة عل��ى دعم الطلبة وخا�س��ة من اأ�رش 

ذوي الدخل املح��دود، ومثال على ذلك تعاون 

ال��وزارة م��ع وزارة ال�سحة والقط��اع اخلا�ص 

يف برنامج التغذي��ة للعمل على توفر التغذية 

ال�سحية للطلبة.

	 ا�ستحداث برنامج �سحي يف املدار�ص وذلك 
بالتع��اون مع وزارة ال�سح��ة، حيث يتم توفر 

ممر���ص اأو ممر�س��ة يف كل مدر�سة ويف بع�ص 

الأحي��ان يت��م توفر طبي��ب لتق��دمي امل�ساعدة 

بالق�ساي��ا  املتعلق��ة  واملعلوم��ات  الطبي��ة 

ال�سحي��ة ل��دى الطلب��ة. وين�س��ب تركي��ز ه��ذا 

الربنامج على النظافة، والتغذية، وواقع احلياة 

)مب��ا يف ذل��ك معلوم��ات ع��ن الأمرا���ص التي 

تنتق��ل عرب الت�س��ال اجلن�س��ي(، والختبارات 

الطبي��ة الأ�سا�سي��ة، والتطعي��م، بالإ�سافة اإىل 

عالج الأمرا���ص الب�سيطة وتوف��ر الإ�سعافات 

الأولية. )وزارة الرتبية والتعليم، 2006( 

مواجهة التحديات 

لتوفري التعليم ال�سامل: 

واأم��ا يف اإط��ار التعري��ف املح��دود للتعليم 

ال�سام��ل واملتعل��ق بدم��ج ذوي الحتياج��ات 

اخلا�س��ة ومنه��م ذوي الإعاق��ة، فق��د اتخ��ذت 

ذوي  لدم��ج  الالزم��ة  اخلط��وات  ال��وزارة 

الإم��كان-  -ح�س��ب  اخلا�س��ة  الحتياج��ات 

يف املدار���ص العادي��ة، و�سعي��ا لتحقي��ق ذلك، 

بداأت ال��وزارة بدمج الطلب��ة الذين يعانون من 

�سعوبات التعل��م، حيث بداأ تنفيذ امل�رشوع يف 

العام الدرا�س��ي 2001/2000م يف مدر�ستني 

للتعلي��م الأ�سا�س��ي، وبحل��ول ع��ام 2005 مت 

تطبيق��ه يف 94 مدر�سة يف جميع املحافظات 

التعليمي��ة ، حيث مت الع��رتاف به متاما، ويف 

ع��ام 2008 مت تو�سيع خدمة الربنامج لت�سمل 

اأكرث من 11000 طالبا يف 393 مدر�سة.
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وق��د قامت جميع املدار�ص امل�سمنة يف 

الربنامج بتعيني معلم خمت�ص ب�سعوبات 

التعلم مت تدريبه ليعمل مع معلمي ال�سفوف 

الط��الب  حتدي��د  يف  للم�ساع��دة   )4-1(

الذي��ن يحتاج��ون اإىل امل�ساع��دة؛ ل�سيم��ا 

فيم��ا يتعلق بامله��ارات الأ�سا�سي��ة لديهم 

كالق��راءة والكتابة واحل�ساب، اأي بالرتكيز 

على مادت��ي اللغة العربي��ة والريا�سيات، 

ومن ثم يعمل��ون مع هوؤلء الطالب يف كل 

الف�س��ول الدرا�سي��ة العتيادية ومن خالل 

برامج الدعم يف القاعة اخلا�سة. 

رف��ع  اإىل  العم��ل  ه��ذا  يه��دف  حي��ث 

مه��ارات ه��وؤلء الط��الب لدجمه��م بنجاح 

مت  ذل��ك،  اإىل  بالإ�ساف��ة  �سفوفه��م،  يف 

تو�سي��ع �سيا�س��ة ال��وزارة للتعلي��م ال�سامل 

ب�سكل اأكرب يف ع��ام 2005 وذلك باعتماد 

برنام��ج يف بع�ص املدار���ص للطالب ذوي 

الإعاقة العقلي��ة وال�سمعي��ة، وت�سر الأدلة 

الت��ي مت جمعه��ا حتى الآن م��ن خالل كال 

الربناجم��ني اإىل وجود تاأث��ر اإيجابي يف 

امل�ساع��دة على حت�س��ني مه��ارات الطالب 

ويو�س��ح  اخلا�س��ة؛  الحتياج��ات  ذوي 

اجل��دول اأدن��اه التو�س��ع يف برنامج الدمج 

مبختلف حمافظات ال�سلطنة حاليا.

ا�سم املحافظة 
برنامج �سعوبات 

التعلم 

الدمج 

ال�سمعي 

الدمج 

العقلي 

17 - 83 م�سقط 

9 1 49 الظاهرة 

24 8 86 الداخلية 

11 6 72 ظفار 

4 4 19 الربميي 

2 - 16 الو�سطى 

14 6 52 جنوب ال�رشقية 

12 3 48 �سمال ال�رشقية 

25 7 120 �سمال الباطنة 

15 5 78 جنوب الباطنة 

5 2 12 م�سندم 

138 42 635 املجموع 

)الذهلي، 2013( 

اجل���دول )2(: التو�سع بربناجمي دمج الطالب ذوي �سعوبات التعلم وذوي االإعاقة 

العقلية وال�سمعية يف ال�سلطنة لعام 2013:
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وكان��ت م�ساألة نق�ص الوعي لدى 

الكث��ر م��ن اأولياء الأم��ور وغرهم 

م��ن اأفراد املجتمع حول حق الطلبة 

ذوي الإعاق��ة يف الدم��ج التعليم��ي 

والجتماع��ي حتديا واج��ه الوزارة 

م��ن  العدي��د  يف  احل��ال  ه��و  كم��ا 

الأنظمة الرتبوية/التعليمية، وكذلك 

التنمي��ة الجتماعي��ة  تق��وم وزارة 

واملوؤ�س�سات غر احلكومية الأخرى 

بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 

الط��الب  له��وؤلء  خدم��ات  بتق��دمي 

والعمل مع��ا لن�رش الوعي حول هذه 

الق�سي��ة ليكون اأولي��اء الأمور اأكرث 

اطالع��ا عل��ى كيفية احل�س��ول على 

الدعم املنا�س��ب لأطفالهم. كما يتم 

تقدمي خدمة الإر�ساد لأولياء الأمور 

برام��ج  يف  الأطف��ال  اإدراج  قب��ل 

الرتبية اخلا�سة.

وقد بداأت وزارة الرتبية والتعليم 

بالعم��ل عل��ى توحي��د جمموعة من 

للم�ساعدة  الت�سخي�سية  الختبارات 

يف حتدي��د الأطف��ال الذي��ن يعانون 

من �سعوبات يف التعلم، ومت ت�سكيل 

فري��ق لإن�ساء ه��ذه الو�سائل واإعداد 

املدر�س��ني واملخت�س��ني باملدار�ص 

ل�ستخدام نتائج الختبارات لتطوير 

وو�سع الربام��ج املنا�سبة مل�ساعدة 

الطالب يف حت�سني مهارات التعلم.

اإعداد املعلمن للتعليم ال�سامل

اإن نه��ج التعليم ال�سام��ل يتطلب 

الك��وادر  م��ن  كاف  ع��دد  توظي��ف 

مث��ل  منا�سب��ا،  تاأهي��ال  املوؤهل��ة 

معلمي الرتبي��ة اخلا�سة واملعلمني 

امل�ساعدين. ويعترب النق�ص يف عدد 

معلم��ي الرتبية اخلا�س��ة املوؤهلني 

م��ن العمانيني وعدم وج��ود برامج 

تاأهي��ل خم�س�س��ة للرتبية اخلا�سة  

قب��ل اخلدم��ة وال��دورات املنا�سب��ة 

اأثن��اء اخلدم��ة م��ن اأه��م التحديات 

وللح��د  ال��وزارة،  تواجهه��ا  الت��ي 

م��ن ه��ذا النق���ص مت تبن��ي العدي��د 

امل�ستوي��ني  عل��ى  املب��ادرات  م��ن 

ال��وزاري والوطن��ي على ح��د �سواء، 

الأمثل��ة  بع���ص  ن�ستعر���ص  وهن��ا 

عليه��ا. اأول: يف ع��ام 2006 قامت 

جامع��ة ال�سلطان قابو�ص بالتن�سيق 

مع وزارة الرتبي��ة والتعليم بخطوة 

اإيجابي��ة وهي تقدمي برنامج دبلوم 

عاٍل يف الرتبية اخلا�سة )�سعوبات 

ال��وزارة  قام��ت  وثاني��ا:  التعل��م(. 

بالتعاون م��ع اليوني�سي��ف بتنظيم 

ع��دد م��ن ور���ص العم��ل مل�ساع��دة 

املعلمني عل��ى التعامل مع الطالب 

الذين يعانون من �سعوبات التعلم، 

وت�سمن��ت موا�سي��ع ه��ذه الور���ص 

حتدي��د الط��الب الذي��ن يعانون من 

التعل��م، والتعام��ل م��ع  �سعوب��ات 

الطالب الذين يعانون من �سعوبات 

منائية وانفعالية  و�سلوكية، واإعداد 

اخلط��ط الرتبوية الفردي��ة، وت�سهيل 

عملي��ة التفاع��ل بني الط��الب ذوي 

�سعوبات التعلم واأقرانهم، والتقليل 

من احلواجز النف�سي��ة والتمييز بني 

الطالب. 

وتعد جودة التدري�ص يف الف�سول 

لنج��اح  �رشوري��ا  اأم��را  الدرا�سي��ة 

تنفيذ �سيا�سة التعليم ال�سامل، وقبل 

تطبي��ق برنام��ج م�ساع��دة الطلب��ة 

التعل��م، كان يت��م  ذوي �سعوب��ات 

تعلي��م ع��دد م��ن ه��وؤلء الطلبة من 

يف  اخلا�س��ة  الحتياج��ات  ذوي 

مدار���ص منف�سلة)الرتبي��ة الفكرية( 

بع��د ف�سلهم من املدار���ص العادية؛ 

لعدم قدرتهم على م�سايرة املناهج، 

وللر�سوب املتكرر ويعتمد التدري�ص 

يف املدار���ص العادية عل��ى مناهج 

م�سرتك��ة لتدري���ص ال�س��ف باأكمله، 

حي��ث اأن النظ��ام مل يع��ِط الفر�س��ة 

▼ التعليم ال�سامل 

يوؤكد على �سرورة 

اأن يلبي النظام 

التعليمي حاجات 

املتعلمني �سغارا 

وكبارا، ذكورا 

واإناثا، اأ�سحاء 

و ذوي اإعاقات 

وغريهم من اأفراد 

املجتمع

▼ توفري ت�سهيالت 

ومرافق  يف املبنى 

املدر�سي اجلديد 

لتمكني دخول 

وتنقل الطلبة ذوي 

االإعاقة احلركية 

امل�ستخدمني 

للكرا�سي املتحركة
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لتوف��ر اأ�سالي��ب خمتلف��ة لتلبي��ة احتياج��ات 

الطالب املتنوعة.  

ويحت��اج الكثر م��ن املعلم��ني يف كثر من 

مراجع��ة  اإىل  الرتبوية/التعليمي��ة  الأنظم��ة 

اجتاهاته��م وما يعتقدون ع��ن اإمكانات التعلم 

لدى جميع طالبهم فعندما يعتقد املعلم اأن كل 

طالب لديه ذكاء فطري ثابت، فاإنه �سيف�سل يف 

خل��ق بيئة �سفية ت�سج��ع التعلم ملختلف فئات 

املتعلم��ني يف ال�س��ف الواح��د والذي��ن يتع��دد 

ذكاوؤهم وميولهم واهتماماتهم، وعندما تف�سل 

عملي��ة التعل��م يلقى الل��وم على الط��الب )اإنهم 

“غ��ر مهتمني”(،  “يفتق��رون اإىل الق��درة” اأو 
ويتطلب ه��ذا النهج اأن يق��وم املعلمون بتهيئة 

بيئة اإيجابية بدل من ال�سلبية يف �سفوفهم من 

خالل الرتكيز على العتقاد باأن القدرات لي�ست 

ثابت��ة، ب��ل ه��ي جمموعة م��ن امله��ارات التي 

ميك��ن تعلمه��ا، اأي اأن التح�س��ن مت��اح للجميع 

بغ�ص النظر عن قدراتهم.

وت��درك ال��وزارة اأن جع��ل املدار���ص العادية 

اأك��رث  املعلم��ني  دور  �سيجع��ل  �سمولي��ة  اأك��رث 

والدع��م  التدري��ب  اإىل  حاج��ة  تعقيدا،واأك��رث 

امل�ستمر، على �سبيل املثال يف كيفية ت�سخي�ص 

نق��اط ال�سعف يف تعلم الطلب��ة، وكيفية تعديل 

وتكيي��ف املناه��ج من اأجل احلد م��ن احلواجز، 

وزي��ادة م�سارك��ة الطال��ب، وكيفي��ة ا�ستخ��دام 

الو�سائ��ل، واإدخال التقني��ات املنا�سبة لتمكني 

الطالب من التاأقلم مع التعلم املتباين. 

ع��ت ال��وزارة نط��اق 
ّ
ومن��ذ ع��ام 2012، و�س

برام��ج الإمناء املهني، كما �ساعفت ميزانيتها 

للتنمي��ة املهني��ة ث��الث م��رات لت�س��ل لأك��رث 

م��ن 7 مالي��ني ريال عم��اين، حيث اأنه��ا تعمل 

عل��ى تطوي��ر الإدارة والتدري���ص يف املدار���ص 

احلكومي��ة من خ��الل البدء يف نه��ج جديد من 

الإمن��اء املهن��ي. وينط��وي ه��ذا عل��ى حت�سني 

برامج التدريب والتطوير املهني و يظهر اإن�ساء 

“املركز التخ�س�سي املهني لتدريب املعلمني” 
جانبا م��ن جوانب هذا التطوي��ر، حيث �سيكون 

هذا املركز مبثابة جه��ة متخ�س�سة من ناحية 

ت�سمي��م الربام��ج التعليمي��ة والرتبوية وتوفر 

التدري��ب املهني املتن��وع كالتدري��ب املبا�رش 

وع��رب الإنرتن��ت ويف م��كان العم��ل للمعلم��ني 

ومديري املدار�ص.

وبالرغم من التحديات املختلفة التي تواجه 

ال��وزارة منها اجلغرافي��ة والفنية والجتماعية  

م�ستم��رة  ت��زال  م��ا  اجله��ود  اأن  اإل  وغره��ا؛ 

لتح�سني وتطوير اخلدمات التعليمية والرتبوية 

ملختلف اأف��راد املجتمع مبختل��ف املحافظات 

التعليمية. 

وختام��ًا يج��ب التاأكيد على ���رشورة اإقناع 

املجتمع ككل ومن بينهم املعلمني والرتبويني 

التعليمي��ة  املوؤ�س�س��ات  خمتل��ف  يف  اأنف�سه��م 

بع��د  وم��ا  )املدر�سي��ة  م�ستوياته��ا  مبختل��ف 

املدر�سي��ة( اأن م��ن حق��وق الإن�س��ان الأ�سا�سية 

اأن يح�سل جمي��ع املتعلمني على فر�ص عادلة 
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م��ن التعليم ال��ذي يت�سم باجل��ودة العالي��ة، واأن 

يك��ون ل��دى جمي��ع املدار���ص ح���ص بامل�سوؤولية 

امل�سرتك��ة لتوفر تعليم فعال جلميع الأطفال يف 

جمتمعاتهم. وقد بداأ النهج املتمركز حول الطالب 

بالن�سبة للتطورات التعليمية بالوزارة يف عملية 

تغير الثقافة داخل املدار�ص؛ الأمر الذي يعد يف 

غاية الأهمية لتطوي��ر التعليم ال�سامل، ولتحقيق 

ذلك فمن ال�رشوري دع��م اأفراد املجتمع وتوفر 

الربامج والدورات الإلزامية للمعلمني قبل اخلدمة 

حول التدري�ص يف بيئ��ات التعلم ال�سامل واإتاحة 

فر���ص كافية للمعلم��ني ملمار�س��ة التدري�ص يف 

احتياج��ات  ولتلبي��ة  متباين��ة  تعل��م  �سياق��ات 

املتعلمني الرتبوية والنف�سية املتنوعة.

ويجب اأن يكون املجتمع ب�سكل عام واملعلمني 

عل��ى وج��ه اخل�سو���ص عل��ى قناع��ة باجلوان��ب 

الإيجابي��ة للتن��وع ب��ني املتعلم��ني، فاملدر�س��ة 

ال�سامل��ة هي املدر�س��ة التي يتعل��م فيها اجلميع 

م��ن اإداريني ومعلمني وطالب كيفية التفاعل مع 

الأفراد واحتياجاتهم املختلفة يف الكم والكيف، 

ويف الوقت نف�سه التعلم من الأفراد الذي يختلفون 

يف اللغ��ة واجلن�ص والثقافة وغرها من اجلوانب 

فمن ال���رشوري تنمية ثقافة اح��رتام الختالف 

ب��ني الأفراد. اإن تعلي��م جميع الأف��راد معا يلعب 

دورا هاما يف خلق جمتمع عادل وغر عن�رشي، 

وهذا يجب اأن يكون م�سوؤولية اجلميع يف املجتمع 

من اأفراد وموؤ�س�سات حكومية وخا�سة.

امل�سادر:

(�سلطنة عمان: درا�س��ة فعالية التكلفة لقطاع التعلي��م، برنامج التعاون الفني. البن��ك الدويل)اإبري��ل 2001	 

منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 

( م�رشوع اإن�س��اء املركز الوطني للتق��ومي الرتبوي والمتحان��ات: عر�ص مقدم يف  احلارثي��ة، ع��زة )2013	 

اللقاء التعريفي لأع�ساء جمل�ص الدولة املكرمني. �سلطنة عمان. وزارة الرتبية والتعليم.

( برناجمي دمج طالب الإعاقة العقلية وال�سمعي��ة و�سعوبات التعلم: عر�ص تقدميي  الذهل��ي، عل��ي )2013	 

مقدم يف اللقاء التعريفي لأع�ساء جمل�ص الدولة املكرمني. �سلطنة عمان. وزارة الرتبية والتعليم.

م. �سلطنة عمان، وزارة الرتبية  املديرية العامة لتنمية املوارد الب�رشية)2013( خطة الإمناء املهني 2013	 

والتعليم.

 - وزارة الرتبي��ة والتعلي��م )2006( م��ن النط��الق اإىل النجاح )التعلي��م للجميع يف �سلطن��ة عمان:1970	 

2005(.�سلطنة عمان. وزارة الرتبية والتعليم.

( الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات التعليمية. الإ�سدار الثالث والأربعون. �سلطنة  وزارة الرتبي��ة والتعليم)2013	 

عمان. وزارة الرتبية والتعليم. 

( التعليم يف �سلطنة عم��ان: امُل�سي قدمًا يف حتقيق اجلودة.  وزارة الرتبي��ة والتعلي��م والبنك الدويل)2012	 

�سلطنة عمان، وزارة الرتبية والتعليم.

امل�سادر االأجنبية:

Al	 -Fori، Suad )2013( Parental Partnership in Oman with Specific Refe -

ence to Children with SEN. Doctoral Thesis. Leeds. University of Leeds. 

UK.  

MOE 	 )2008( Inclusive Education in the Sultanate of Oman :National R -

port the Sultanate of Oman. Muscat. Ministry of Education.

▼ ت�سري االأدلة اإىل تاأثري اإيجابي يف امل�ساعدة على حت�سني مهارات 

الطالب ذوي االحتياجات اخلا�سة من خالل برامج الدمج
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اأخبار الرتبية

نظم مكتب اليون�سك��و بالرباط خالل الفرتة 

م��ن 7- 8 اأكتوب��ر2013م، الن��دوة الإقليمي��ة 

للتق��دمي الر�سم��ي لوثيق��ة )مرجعي��ة كفاي��ات 

ال�سلطن��ة  �سارك��ت  وق��د  الرتبي��ة(،  خمطط��ي 

ممثل��ة بوزارة الرتبي��ة والتعليم يف هذه الندوة 

الت��ي هدف��ت اإىل: تقدمي الوثيقة اأم��ام عدد من 

اخلرباء املخت�سني وموؤ�س�س��ات اإقليمية معنية 

بالتخطي��ط الرتبوي وبع�ص اجله��ات املانحة 

وال�رشكاء بغر�ص مناق�ستها، كما هدفت الندوة 

اإىل تق��دمي م��ا مت اإجن��ازه م��ن ط��رف املنظمة 

لفائ��دة ال��دول الأع�س��اء م��ن اأدوات اأ�سا�سي��ة 

 CAPيف ه��ذا املجال خ�سو�سا اإط��ار متويل

EFA ، والتع��رف عل��ى الربامج التي يوفرها 
املعه��د الدويل للتخطيط الرتب��وي بباري�ص يف 

جم��ال التخطيط خا�سة ما يتعلق بالتعليم عن 

بعد.

الندوة االإقليمية للتقدمي الر�سمي لوثيقة

 )مرجعية كفايات خمططي الرتبية(

منتدى اليون�سكو حول تعليم املواطنة العاملية

�سارك��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ممثلة بدائ��رة برامج املواطنة يف منت��دى اليون�سكو 

ح��ول تعليم املواطنة العاملية، ال��ذي انعقد يف العا�سمة التايلندية بانكوك خالل الفرتة 

من 2-4 دي�سمرب 2013، ومن اأبرز اأهدافه: تبادل اخلربات يف جمال ال�سيا�سات والبحث 

واملمار�سات املت�سلة باملجال النا�سئ لتعليم املواطنة العاملية مبا يف ذلك الجتاهات 

والبت��كارات والنقا�س��ات احلالية، واإيجاد تقدم يف جم��الت التفكر النظري واملحتوى 

وق�ساي��ا التعري��ف والقيا���ص وخ�سائ�ص تعليم املواطن��ة العاملية، وحتدي��د الإجراءات 

امللمو�س��ة الت��ي يجب اتخاذه��ا على امل�ستويات املحلي��ة والإقليمي��ة والعاملية، وكذلك 

اآليات و�سبكات التعاون والدعم الدويل.
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احللقة النقا�سية حول الدمج 

يف التعليم

مبنا�سبة اليوم العاملي لالأ�سخا�ص ذوي الحتياجات 

وال�سيا�س��ات  البح��ث  ب��ني  اجل�س��ور  )بن��اء  اخلا�س��ة 

واملمار�س��ات(، �ساركت ال�سلطنة ممثلة ب��وزارة الرتبية 

والتعلي��م يف احللقة النقا�سي��ة التي نظمته��ا اليون�سكو 

يف مقره��ا بباري���ص حول الدم��ج يف التعلي��م، وعقدت 

بتاريخ 3 دي�سمرب 2013م، وقد هدفت احللقة النقا�سية 

اإىل تقوي��ة التوا�سل بني الباحثني و�سن��اع ال�سيا�سات 

واملهني��ني، واإيج��اد اأفكار ح��ول كيفية م��وؤازرة نتائج 

البحوث ب�س��كل اأف�سل مع ق�ساي��ا ال�سيا�سات الع�رشية 

وتطبيق الربامج يف جمال الدمج.

نظم املركز الإقليمي للتخطيط 

الرتبوي بال�سارقة خالل الفرتة 

م��ن 27-28 نوفم��رب 2013م، 

املوؤمت��ر ال��دويل الث��اين بعنوان 

)التخطي��ط الرتب��وي وحتدي��ات 

القرن احل��ادي والع�رشين(، وقد 

�سارك��ت ال�سلطن��ة ممثلة بوزارة 

الرتبية والتعليم يف هذا املوؤمتر 

الذي تن��اول العديد من املحاور 

التي تعالج التحديات والق�سايا 

الت��ي تواج��ه التعلي��م يف القرن 

احلادي والع�رشين وهي: القيادة 

الرتبوي��ة والتخطي��ط والتطوير، 

والتنمية،  الرتب��وي  والتخطي��ط 

وبن��اء  التعليمي��ة  وال�سيا�س��ات 

جمتمع املعرفة والتخطيط.

املوؤمتر الدويل الثاين حول 

»التخطيط الرتبوي 

وحتديات القرن احلادي والع�سرين«
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الندوة العلمية الرتبوية حول »اأف�سل 

املمار�سات يف التخطيط لنجاح جتارب الدمج 

للطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة«

�سارك��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف الن��دوة العلمي��ة الرتبوية 

»اأف�س��ل املمار�س��ات يف التخطي��ط لنج��اح جتارب الدم��ج للطلبة 

ذوي الحتياجات اخلا�سة« التي نظمها املركز الإقليمي للتخطيط 

الرتب��وي بال�سارق��ة بتاريخ 19 �سبتم��رب2013، والتي هدفت اإىل: 

التعريف باأف�سل املمار�سات وال�سرتاتيجيات الرتبوية والتعليمية 

م��ن اأجل حت�سني عملية دمج الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة يف 

املدار���ص احلكومي��ة من خالل عر���ص اآليات تطوي��ر برامج تاأهيل 

املعلم��ني اأثناء الإعداد يف كليات الرتبي��ة، وعر�ص مناذج عاملية 

من جتارب ناجحة يف عملية الدمج لذوي الحتياجات اخلا�سة.

منتدى حوار ال�سيا�سات الدويل ال�ساد�س

 لفريق العمل الدويل املعني باملعلمني 

من اأجل التعليم للجميع

�سارك��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف منت��دى ح��وار ال�سيا�سات 

ال��دويل ال�ساد�ص لفري��ق العمل الدويل املعن��ي باملعلمني من اأجل 

التعلي��م للجميع، والذي نظمته اأمان��ة الفريق الدويل يف جمهورية 

الكونغ��و الدميقراطي��ة خ��الل الفرتة م��ن 26-29 نوفمرب 2013، 

ويه��دف املنت��دى اىل زي��ادة تب��ادل املع��ارف ح��ول ال�سيا�س��ات 

واملمار�س��ات احلالي��ة وتطوي��ر ���رشاكات جدي��دة لتعزي��ز تنفي��ذ 

اإج��راءات ملمو�س��ة ل�سالح �سيا�سات وطنية فعال��ة. وركز املنتدى 

على عدة حماور ومن اأهمها: اإعداد املعلمني)الهياكل واملحتويات 

والنتائ��ج(، وج��ذب والحتف��اظ باملعلم��ني، والإن�س��اف، واإدارة 

املعلمني، واإدارة اإعداد املعلمني يف �سياقات ما بعد النزاعات وما 

بعد الكوارث.
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املدار�س املنت�سبة لليون�سكو
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اأخبار املدار�س املنت�سبة

يف اإط��ار مب��ادرة احل��وار العرب��ي الأوروبي 

والأوروبي��ة،  العربي��ة  الوطني��ة  اللج��ان  ب��ني 

ودعما مل�ساريع التواأمة امل�سرتكة بني املدار�ص 

العماني��ة املنت�سبة لليون�سك��و وبع�ص املدار�ص 

الأوروبية والعربية املنت�سب��ة لليون�سكو، �سارك 

وف��د مكون من اأربعة ط��الب ومعلم ومعلمة من 

املدار�ص العمانية املنت�سبة لليون�سكو يف ور�سة 

عم��ل ح��ول الأه��داف الإمنائية ل��الأمم املتحدة 

لط��الب ومعلم��ي املدار�ص املنت�سب��ة لليون�سكو، 

والت��ي عق��دت يف مدينة  قرط��اج بتون�ص خالل 

الفرتة من 9-15 نوفمرب 2013. 

تعزي��ز  يف  امل�ساهم��ة  اإىل  الور�س��ة  هدف��ت 

العالقات والفهم املتب��ادل بني طالب املدار�ص 

املنت�سب��ة لليون�سكو يف ال��دول العربية واأوروبا 

وخا�س��ة اأملانيا والقادمني من خلفيات ثقافية 

خمتلفة، كما هدفت اإىل تطوير ال�رشاكات القائمة 

ور�سة العمل الدولية حول االأهداف االإمنائية لالأمم 

املتحدة لطالب ومعلمي املدار�س املنت�سبة لليون�سكو



تواصل العدد التاسع عشر33

بني املدار�ص، وبناء �رشاكات جديدة، وت�سجيع 

التعليم من اأجل تنمية م�ستدامة.

الفعالي��ات  م��ن  ع��ددا  الربنام��ج  ت�سم��ن   

والأن�سط��ة امل�سرتك��ة م��ن بينها: ور�س��ة لتعلم 

)Easy Arabic(   بغر���ص  العربي��ة  اللغ��ة 

اكت�س��اب مه��ارة اإخ��راج مقاطع فيدي��و لتعليم 

اللغ��ة العربي��ة لغ��ر الناطقني به��ا، وم�رشوع 

تعليم��ي تفاعل��ي )مرا�سل��ون دولي��ون( لتزويد 

الطلبة امل�سارك��ني باملعرفة النظرية والعملية 

و�سكيت�س��ات  الدولي��ة،  الإخباري��ة  للمرا�سل��ة 

م�رشحية ق�سرة تعر�ص وت�سور اأمام اجلمهور 

النظ��ر  بطريق��ة مفاجئ��ة لت�سحي��ح وجه��ات 

اخلاطئ��ة بني الثقافت��ني العربي��ة والأوروبية، 

كم��ا ت�سم��ن برنام��ج الور�سة زي��ارات لبع�ص 

املعامل الأثرية والتاريخية العريقة يف مدينتي 

تون�ص وقرطاج .

  واجلدير بالذكر اأن هذه الور�سة تقام �سنويا 

منذ عام 2009 ، و�سبق اأن ا�ست�سافتها كل من 

الأردن، و�سلطن��ة عم��ان، والدمن��ارك، واأملانيا 

وتعترب م��ن الور���ص املهمة الداعم��ة مل�ساريع 

التواأمة  بني املدار�ص املنت�سبة لليون�سكو.
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املدار�س املنت�سبة لليون�سكو 

حتتفل باليوم العاملي لالإيدز

 واليوم العاملي حلقوق االإن�سان

احتفلت املدار���ص املنت�سبة لليون�سكو بال�سلطنة باليوم العاملي 

لالإي��دز والي��وم العامل��ي حلق��وق الإن�س��ان، ففي حمافظ��ة جنوب 

ال�رشقية نفذت جماعة اليون�سكو مبدر�سة ال�سلطان قابو�ص للتعليم 

م��ا بع��د الأ�سا�سي يوم��ا اإذاعيا للتعري��ف باأهداف الي��وم العاملي 

لالإيدز، والذي ي�سادف الأول من دي�سمرب من كل عام، وبث الوعي 

ل��دى الطلب��ة باأ�سباب املر�ص، وط��رق انت�س��اره، واأ�ساليب الوقاية 

منه، ومت توزيع مطوية على جميع الطلبة قامت جماعة اليون�سكو 

بت�سميمه��ا م�سبق��ا وتت�سم��ن معلومات واإح�سائي��ات عن مر�ص 

الإيدز.   

م��ن جانب اآخ��ر احتفل��ت مدر�س��ة ال�سلطان اخلا�س��ة مبحافظة 

م�سق��ط باليوم العاملي حلق��وق الإن�سان وال��ذي يوافق العا�رش من 

دي�سم��رب م��ن كل ع��ام، حي��ث ت�سم��ن برنام��ج احلفل عر���ص فلم 

فيدي��و عن حقوق الإن�س��ان يف العامل، و تك��رمي الفائزين مب�سابقة 

ت�سمي��م اأف�سل �سعار اأو من�سور يتوافق مع اأهداف املنا�سبة، والتي 

اأعلن��ت عنه��ا املدر�سة خ��الل �سهر نوفم��رب و�سارك فيه��ا عدد من 

طالب وطالب��ات املدر�سة. وعقدت ندوة لطالب البكالوريا الدولية 

وبح�س��ور ممثلني م��ن اللجنة الوطني��ة حلقوق الإن�س��ان والأمانة 

العامة للجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم، مت خاللها ت�سليط 

ال�س��وء عل��ى الأدوار املنوط��ة باللجن��ة الوطنية حلق��وق الإن�سان 

عل��ى ال�سعيدين املحلي والدويل. كما مت مناق�سة عدٍد من الق�سايا 

املتعلقة بحقوق الإن�سان ودور اللجان الوطنية حلقوق الإن�سان يف 

بث الوعي بهذه الق�سايا املهمة لكافة �رشائح املجتمع.  
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الثقافة
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دور عمان يف الرتاث التاريخي 

والثقايف امل�سرتك يف طريق احلرير 

روؤية من املدى البعيد   

ورقة الثقافة
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روؤية من املدى البعيد   

املقدمة:

لقد اأ�سبح من املعلوم اأن االعتقاد ال�سابق عن طريق احلرير كونه طريقًا، اأو 

ممراً واحداً ينطلق من النقطة ) اأ ( اإىل النقطة ) ب ( كان اعتقاداً م�سلاًل، كما اأنه 

من اخلطاأ اأي�سًا االعتقاد باأن احلرير فقط كان ال�سلعة الوحيدة على هذا الطريق 

وله���ذا �سمي طريق احلرير. م�سطلح طريق احلرير ه���و نتاج اأوروبي ا�ستعمل 

للم���رة االأوىل خالل الق���رن التا�سع ع�رش، وميكن تعريف���ه على اأنه جمموعة 

من الطرق لنقل التج���ارة والثقافة، براً وبحراً، والتي كانت اأ�سا�سية للتوا�سل 

الثق���ايف عرب مناطق القارة االآ�سيوية، والتي تو�سعت اأحيانًا لت�سل اإىل اأوروبا 

واأفريقيا خالل خمتلف الف���رتات التاريخية. ومن خالل م�سارات طريق احلرير 

توفرت االت�ساالت، لي�س للتجار فقط، بل اأي�سًا للحجاج، والرهبان، واجليو�س، 

والبدو الرّحل و�س���كان املدن، باالإ�سافة اإىل نقل اأنواع جديدة للتجارة واأفكار 

دينية خمتلفة والتي عربت الطريق بداية من ال�سن و�سواًل اإىل البحر االأبي�س 

املتو�س���ط وما بعده. ميتد طريق احلري���ر مل�سافة 6437 كم. وي�ستق ا�سمه من 

جت���ارة احلرير ال�سيني املزدهرة والت���ي كانت بدايتها خالل فرتة حكم الهان 

)206 ق م – 220 م(، اإال اأن���ه كانت هنالك ط���رق اأخرى للتجارة عرب القارات 

قب���ل طريق احلرير بفرتة طويل���ة. وبالتاأكيد؛ كان احلري���ر ال�سلعة الرئي�سية 

م���ن ال�سن خالل فرتة حكم الهان، وكانت هناك اأي�س���ا �سلع اأخرى للتجارة، 

اإىل جانب االأديان والفل�سف���ات، كما انتقل مر�س الطاعون )املوت االأ�سود( يف 

م�سالك طريق احلرير. 

د.حممد ر�سا باقر 

رئي�س حترير جملة الدرا�سات العمانية
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معلومات تاريخية: البداية املبكرة مل�سارات التجارة 

على طريق احلرير وامل�ساركات الثقافية

يقال اأن التجار من �سبه القارة الهندية �ساركوا يف الأن�سطة التجارية على طريق احلرير منذ 

ق��دمي الزمان، وبعدهم ج��اء التجار من بالد فار�ص والتجار العرب. وتط��ورت التجارة البحرية 

م��ع تط��ور و�سائل ال�سحن، يف ح��ني اأن تدجني قطعان املا�سية زاد م��ن اإمكانيات حتميل اأوزان 

ثقيل��ة على م�سافات اأبعد بطريق الرب. ومتك��ن التجار من ال�سفر اإىل م�سافات بعيدة عرب ال�سهول 

ال�سا�سع��ة يف اآ�سيا، بدون املرور يف الأرا�سي الزراعي��ة املوجودة، وكان بالإمكان اأي�سًا ال�سفر 

مع قطعان املا�سية من �سواحل املحيط الهادي اإىل اأفريقيًا والدول الأوروبية البعيدة.

ب��داأت عملي��ة التبادل الثقايف من��ذ ع�سور مبكرة ب��ني الهند والإمرباطوري��ة الفار�سية التي 

كان��ت حينه��ا ت�سيطر على م�ساح��ات �سا�سعة يف منطق��ة ال�رشق الأو�سط، و�س��وًل اإىل املمالك 

الهندي��ة يف ال���رشق. وقد دخلت الثقاف��ة اليونانية اإىل هذه املنطق��ة يف �سنة 330 قبل امليالد 

تقريب��ًا، عندم��ا متك��ن الإ�سكندر الأكرب م��ن احتالل الإمرباطوري��ة الفار�سي��ة. وبالرغم من اأن 

حك��م الإ�سكن��در كان ق�سراً ن�سبيًا )لغاي��ة 325 قبل امليالد( اإل اأن نتائج ه��ذا الغزو اليوناين 

ترك��ت اأثراً بالغ��ًا، حيث اأ�سبحت اللغ��ة اليونانية هي امل�ستخدمة يف ه��ذه املنطقة، وانت�رشت 

الأف��كار اليونانية، وبالتايل اأ�سبحت هذه املنطقة نقطة عبور اإىل اآ�سيا ومكان اندماج الأفكار 

الفار�سي��ة والهندية واليونانية. كما تط��ورت الت�سالت التجارية الربية املبا�رشة بني التجار 

يف اليون��ان، وم���رش، وروما والهن��د، وامتدت اأي�س��ا بينها منذ فرتات تاريخي��ة مبكرة الطرق 

البحري��ة مع الأرا�سي الواقع��ة يف جنوب اأوروبا، و�رشق اأفريقيا، واملنطقة العربية و�سوًل اإىل 

ال�س��ني. كم��ا ت�سر ال�سجالت لتلك الفرتة باأن احلرير الهندي و�سل اإىل ال�سني عرب جبال التبت 

ومت اإن�ساء ميناء بحري خم�س�ص لهذه التجارة مبنطقة جوجرات الواقعة على ال�ساحل ا لغربي 

للهند، والذي �سمي لحقًا  ميناء �رشات.
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تعاقبت وحتاربت �سعوب كثرة على  هذه املنطقة التي 

اأ�سبح��ت نقطة عب��ور اإىل اأقا�سي الق��ارة الآ�سيوية و التي 

امت��دت من جن��وب �سهول هن��دو كو�ص وكاراك��وم، والتي 

اأ�سبح��ت حالي��ًا باك�ست��ان واأفغان�ست��ان. و بع��د اليونان 

تعر�س��ت ه��ذه املنطق��ة لالحتالل م��ن قبل القبائ��ل التي 

انطلقت من تدمر يف �سوريا، وبعدها من بالد فار�ص �رشق 

البح��ر الأبي���ص املتو�سط الذي��ن اعتمدوا اللغ��ة اليونانية، 

ونظ��ام العملة، وقام��وا بن�رش اأفكاره��م ونفوذهم، خا�سة 

يف جم��ال الف��ن والنح��ت، وبعدهم جاءت قبائ��ل يوزيهي 

م��ن احل��دود ال�سمالي��ة لب��الد تاكليم��اكان، والت��ي كان 

الأه��ايل يطلقون عليها ا�سم »اأر���ص املوت« وهي املنطقة 

ال�سحراوي��ة القا�سي��ة التي تف�سل ب��ني ال�سني وبني غرب 

اآ�سي��ا واأوروب��ا وما بعدها. ولحقًا اأ�سب��ح املنحدرون من 

قبائل يوزيهي يعرفون با�سم قبيلة كو�سان، وخالل القرن 

الأول املي��الدي انتقلت هذه القبيلة اإىل منطقة العبور هذه 

م�سطحبني معهم الديانة البوذية املنقولة اأ�ساًل من �سمال 

الهند. وكانت قبيلة كو�سان هي اأول من اأظهر بوذا بال�سكل 

الب���رشي، وكان��وا �سب��ب ادم��اج الف��ن اليون��اين والبوذي 

بطريق��ة فري��دة، كما يف العديد من متاثي��ل الآلهة البوذية 

الت��ي حتمل ت�سابه��ًا قوي��ًا ل�سخ�سيات اأ�سطوري��ة يونانية 

مثل هراكلي�ص. 

▼ م�سطلح »طريق 

احلرير« هو نتاج 

اأوروبي ا�ستعمل 

للمرة االأوىل خالل 

القرن التا�سع ع�سر
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 لطريق احلرير بطيئًا،  نتيج��ًة للحروب امل�ستمرة بني خمتلف 
ّ
كان تط��ور الط��رف ال�رشقي

القبائ��ل ال�سيني��ة لل�سيطرة على اأرا�س��ي ال�سني. وبا�رشت الدوي��الت ال�رشقية ببناء جدران 

دفاعي��ة ل�س��د الغزاة، وخالل حك��م اأ�رشة كني التي متكنت من توحي��د القبائل املتحاربة مت 

تنفي��ذ حملة لرب��ط اأجزاء من اجلدران الدفاعية يف حماولة ل�س��د املزيد من الغزاة وبالتايل 

ب��رز »�س��ور ال�سني العظي��م«. وقد ا�ستمر بن��اء ال�سور خالل حكم اأ�رشة اله��ان عام 206 قبل 

املي��الد اأثن��اء توح��د ال�سني. وق��د اأ�سبح هذا ال�س��ور العظيم حالي��ًا من اأه��م عوامل اجلذب 

ال�سياحي يف ال�سني.

خ��الل ف��رتة حكم اأ���رشة الهان، ب��داأت ال�س��ني باإر�سال البعث��ات الدبلوما�سي��ة واحلمالت 

ال�ستخباراتي��ة  حت��ت قي��ادة زانغ كوان على امت��داد امل�سافة من ال�س��ني اإىل قبيلة يوزيهي 

الت��ي كان اأفراده��ا م��ن امل�ستوطنني الأوائ��ل من ال�س��ني اإىل �سمال الهن��د.)1( وكانت اأ�رشة 

اله��ان تركز جل اهتمامها على جتارة �سلع��ة واحدة، وهي اخليول، اأو ما كانوا يطلقون عليه 

ت�سمية »اخليول ال�سماوية«، وهو نوع من اخليول  ذات الأحجام الكبرة والتي رغبوا بتجهيز 

خّيالتهم بها. ونتيجة لهذه الكت�سافات، ا�ستمرت حمالت الهان باجتاه الغرب ورمبا و�سلت 

اإىل بالد فار�ص. وقد ح�سل اإمرباطور الهان على الكثر من الهدايا ومن بينها مقتنيات دينية 

بوذية واأعمال فنية. وبحلول القرن الأول امليالدي كانت العالقات املبا�رشة قد تاأ�س�ست بني 

جيو���ص اله��ان والرومان الذين متكنوا م��ن احتالل الإمرباطورية اليوناني��ة. وبهذه الطريقة 

اأ�سب��ح بالإمكان و�سول الطرف ال�رشقي  ورب��ط طريق احلرير من اأق�ساها اإىل اأق�ساها. وما 

زال النا���ص ينظ��رون اإىل القائ��د ال�سيني زان��غ كوان، قائد احلم��الت ال�سينية، عل��ى اأنه اأبو 
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»طري��ق احلري��ر«. وبالإ�سافة اإىل احلرير، كان��ت القوافل تنطلق من ال�س��ني حاملة معها 

الف��رو، ومنتج��ات ال�سرامي��ك، والي�س��م والربونز وط��الء الورني�ص واحلدي��د. ويف الجتاه 

املقاب��ل، كان��ت القوافل حتمل املع��ادن الثمين��ة، والع��اج، والأحجار الكرمي��ة والزجاج 

حي��ث مل تتو�سل ال�سني اإىل �سناعة الزج��اج اإل يف القرن اخلام�ص. وجاءت امل�ستوطنات 

وتغ��رت على ط��ول طريق احلرير مع تغر احلكام اأو فق��دان الأهمية ب�سبب تغر م�سارات 

الطريق. وهنالك م�ستوطنات غمرتها رمال ال�سحراء بعد اأن هجرها �سكانها، ومت اكت�ساف 

بع���ص منه��ا والت��ي تخربنا عن طبيعة التج��ارة التي كانت متر بها. فعل��ى �سبيل املثال، 

اأظهرت قبور الأ�ستانة  يف كازاخ�ستان عن وجود قما�ص احلرير من ال�سني بالإ�سافة اإىل 

�سلع اأخرى من بالد بعيدة ومنها بالد فار�ص والهند.

م��ن الناحي��ة الثقافي��ة، مل تك��ن التجارة فح�س��ب هي الت��ي مت التعامل به��ا على طول 

م�س��ارات طريق احلرير، ولكنها تع��دت ذلك لت�سمل الأفكار واملعتق��دات الدينية. وكما هو 

مع��روف، ج��اءت الديان��ة البوذي��ة اإىل ال�سني عن طري��ق الهند، وتو�سعت خ��الل القرنني 

الرابع واخلام�ص امليالديني مع قيام احلكام ال�سينيني بت�سجيع تطور هذه الأفكار وقاموا 

باإر�س��ال املزي��د من البعثات باجت��اه الهند والغرب. وه��ذه الفرتة هي فرتة بن��اء الأديرة 

واملغ��ارات با�ستخ��دام تالل احلجر اجل��ري املحيطة باملناطق ال�سحراوي��ة. ومن اأف�سل 

الأمثلة عل��ى املغارات م�ساهدة مغارة موجاوا يف دونهوان عند الطرف ال�رشقي ل�سحراء 

تاكليم��اكان، والت��ي حتتوي عل��ى اأف�سل الأمثل��ة لالأعمال الفنية البوذي��ة. وعلى اجلانب 

الغربي توجد جمموعة كبرة ومن بينها ثاين اأكرب متثال بوذا يف العامل بارتفاع 55 مرتا، 

والذي مت اإن�ساوؤه مبدينة بوميان يف �سهول هندو كو�ص، والتي اأ�سبحت حاليًا اأفغان�ستان. 

ومثل كل الديانات، اأدت البوذية اإىل قيام عدد من الطوائف املختلفة يف و�سط اآ�سيا، اإل اأن 

طائف��ة الأر�ص النقية وطائفة �سان )اأو الزينية( كانتا هما ال�سائدتني وتو�سعت اإىل خارج 

ال�سني وما زالت هاتان الطائفتان هما ال�سائدتني يف اليابان حتى يومنا هذا.

باميان » افغان�ستان
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وخ��الل ه��ذه الف��رتة الأوىل ظه��رت اأي�س��ًا الديان��ة امل�سيحي��ة، وخا�س��ة م��ع الطائفة 

الن�سطورية، والتي حظرتها روما عام 432 ميالدية، والتي وجدت لها موطئ قدم اأوًل يف 

بالد فار�ص، ومنها انطلقت �رشقًا، وهذا اأدى اإىل قيام اأول كني�سة ن�سطورية مبدينة �سانغان 

بال�سني عام 638 ميالدي.

اإل اأن ال�س��ني ظل��ت غام�س��ة بالن�سبة ملعظم الأوروبيني يف الغ��رب، حيث كانت هنالك 

بع���ص املعلومات ع��ن الهند منذ اأيام الإ�سكندر الأكرب، لك��ن مل تكن هنالك معرفة حقيقية 

بال�س��ني لغاية الق��رن ال�سابع امليالدي بالن�سبة لغرب اآ�سي��ا، وتعرفت اأوروبا على ال�سني 

بعدها بفرتة طويلة امتدت لغاية القرن التا�سع ع�رش.)2(

دور عمان يف الرتاث التاريخي والثقايف امل�سرتك – الرتاث الثقايف

يق��ال اأن »املحيط��ات والبح��ار توحد النا���ص ول تفرقهم«. )3( وينطب��ق هذا املثل 

باأف�سل �سورة على �سكان القرى ال�ساحلية على املحيط الهندي.

واإذا نظرن��ا اإىل جم��الت التاأثر الثق��ايف، ونظرنا اإىل املحيطات عل��ى اأنها قارات، 

ميك��ن عنده��ا الو�س��ول اإىل القوا�سم الكربى ع��رب اآلف ال�سنني والتي م��ن خاللها قام 

�س��كان �سواح��ل املحيط الهن��دي مب�ساركة الهوي��ة الثقافية بني بع�سه��م البع�ص اأكرث 

م��ن م�ساركته��م مع �سكان املناط��ق الداخلية املوجودة يف بالدهم. وق��د تاأثر ال�سعور 

بالهوية اأي�سًا بالظروف املناخية، واأكربها كان التاأثر الكبر للرياح املو�سمية، اأو ما 

يعرف باللغة الإجنليزية حتت ت�سمية )مون�سون( والتي اأ�سلها من اللغة العربية وتعني 

»مو�س��م«، والتي ا�ستعان بها البح��ارة ال�سجعان للقيام برحالت عرب البحار املفتوحة 
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م�ستغل��ني الرياح املو�سمي��ة لالإبحار بني اخلليج والب��الد القريبة، ومع 

م��رور الوقت، و�سلوا اإىل البالد البعيدة. وتعر�ست منطقة اخلليج للعديد 

من الغزوات؛ اإل اأن حياة ال�سكان العاديني كانت تتاأثر بظروف الطبيعة، 

 احلكام، وكان اأهل 
ّ

والري��اح املو�سمي��ة املتكررة اأكرث من تاأثرها بتغ��ر

اخلليج واملقيمون على �سواحل هذا املحيط الكبر يعرفون اأنه ملدة �ستة 

�سهور تهب الرياح باجتاه واحد، وبعدها تهب بالجتاه املعاك�ص خالل 

الن�س��ف الثاين من ال�سنة؛ وبالتايل فقد كانت مواعيد واأمناط التجارة- 

والت��ي حتول��ت اإىل موا�س��م التج��ارة للمنطق��ة- حمددة بح�س��ب موا�سم 

الرياح ال�سائدة، وباإمكان البحارة واملالحني معرفة اجتاه الرياح بدقة 

كب��رة، بيد اأن��ه مل تكن لدى القباطن��ة امل�سهوري��ن يف التاريخ املعرفة 

الكافي��ة لفهم الأ�سباب التي ت��وؤدي اإىل هبوب الرياح املو�سمية  وكيفية 

تدفق الهواء البارد �سماًل عرب املحيط خالل ف�سل ال�سيف نحو الأرا�سي 

الدافئة يف الهند، ومنها جنوبًا من جبال هماليا وال�سهول الهندية خالل 

ف�سل ال�ستاء.  بالن�سبة لهم كان يكفيهم معرفة مواعيد هبوب الرياح يف 

مواعيدها من كل �سنة؛ لن�رش الأ�رشعة.

ونتيج��ة للعوام��ل امل�سرتك��ة ال�سائدة عل��ى حو�ص املحي��ط الهندي، 

والري��اح املو�سمي��ة، متكن��ت جماع��ات خمتلف��ة الثقاف��ات والأدي��ان؛ 

كالفر���ص، والع��رب، والهنود، و ال�سينيني؛ وجماعات م��ن اآ�سيا وال�رشق 

الأدن��ى وال���رشق الأو�س��ط ، من تطوي��ر قوا�س��م ثقافية م�سرتك��ة امتدت 

ع��رب احلقب التاريخية و�سوًل اإىل بداية الف��رتة الإ�سالمية وحتى يومنا 

احلايل.

وق��د اأدت الري��اح املو�سمية املتعاقب��ة اإىل ت�سهيل التج��ارة البحرية، 

وحتولت الهند واملنطقة العربية اإىل ملتقى للطرق التي كانت متتد حتى 

ال�سني يف ال�رشق، و�سوًل اإىل ال�ساحل ال�رشقي لأفريقيا، ومناجم الذهب 

داخل اأرا�سي �سوفال والتي هي حاليًا موزامبيق. وعلى هذه الطرقات مت 

نقل الكثر من ال�سلع الثمينة ومنها الذهب، واحلرير، والأحجار الكرمية، 

والبور�سل��ني، واخلي��ول العربي��ة الأ�سيل��ة، بالإ�ساف��ة اإىل �سل��ع اأخرى 

ومنها الأرز والقطن. وعلى مر ال�سنني كان البحارة والتجار واحلرفيون 

واملب���رشون واملغام��رون يتاج��رون يف ال�سل��ع، والأف��كار، واملعتقدات 

الدينية من جانب لآخر لهذا املحيط الكبر.

ل ميك��ن درا�س��ة عامل البح��ار مبعزل ع��ن الأنهار وم�س��ارات القوافل 

الربية الت��ي كانت تتناف�ص مع املوانئ البحري��ة، وبنف�ص الوقت، ت�سدر 

وت�ست��ورد منه��ا. وعند ملتق��ى التج��ارة البحرية مع التج��ارة الربية مت 

اإن�س��اء العدي��د م��ن املراكز احل�رشي��ة، ومن �سمنها الب���رشة يف جنوب 

الع��راق، وزجنبار يف �رشق اأفريقيا، وموان��ئ جوجارات غرب الهند على 

�سبي��ل املثال، اأو مدينة بولمبانغ على جزيرة �سومطرة، والتي اأ�سبحت 

ممراً للو�سول اإىل مراكز داخلية كبرة تت�سل بالأنهار واملراكز الداخلية 

الكبرة.

 ▼ مل تكن التجارة 

اأهم �سلعة مت 

التعامل بها على 

طول م�سارات 

طريق احلرير 

ولكنها تعدت ذلك 

لت�سمل االأفكار 

واملعتقدات الدينية

▼ البحارة 

العمانيون كان لهم 

دوٌر جوهرٌي يف 

بروز احل�سارات 

القدمية بف�سل 

�سبقهم يف �سناعة 

ال�سفن واملهارات 

املالحية البحرية
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واأمك��ن بن��اء املحطات ب��ني الرب والبح��ر بف�سل التعاون ب��ني الطبق��ة احلاكمة وكبار 

التج��ار، واحلم��الت البحرية، واختيار �سل��ع ال�ستراد والت�سدير وهذا ب��دوره كان اأ�سا�ص 

ق��رار ال�ستثم��ار، بالإ�ساف��ة اإىل ���رشورة حماية القواف��ل الربية من خماط��ر الع�سابات 

امل�سلحة وال�سفن من خماطر القرا�سنة.

م��ن املنظ��ور الثق��ايف، اأدت التو�سع��ات التجاري��ة براً وبح��راً اإىل موجات م��ن الهجرة 

ال�سكاني��ة م��ن التجمع��ات وامل��دن ال�ساحلية اإىل جمي��ع املوانئ املنت�رشة يف ق��ارة اآ�سيا 

والأرا�س��ي الت��ي تطل عل��ى املحيط الهن��دي. وحركة النا���ص بطبيعتها ت��وؤدي اإىل تبادل 

الأف��كار، والنظم القت�سادية، والعادات الجتماعية، والتقاليد املختلفة. وهذه كلها لعبت 

ول ت��زال تلعب دورا مهما يف التطور الثقايف مبعن��اه الوا�سع )الجتماعي، والقت�سادي، 

وال�سيا�س��ي، والديني، والروحي( ل�سعوب منطقة اخلليج و�رشق اأفريقيا والدول املطلة على 

املحيط الهندي والأرا�سي التي ت�سكل م�سارات طريق احلرير.

ه��ذا التم��ازج والختالط بني الثقاف��ات على مر الزمان ي�ساند فك��رة الروؤية من املدى 

البعي��د بالن�سبة للمحيط الهن��دي والذي ي�سكل »اأكرب ات�سالية ثقافي��ة يف العامل«. املوؤرخ 

الفرن�س��ي ال�سه��ر فرديناند بروديل، ال��ذي �ساغ م�سطلح )الروؤية م��ن املدى البعيد( يف 

ف هذا امل�سطلح باأنه »تاريخ مير 
ّ
درا�ساته عن �سكان منطقة البحر الأبي�ص املتو�سط، وعر

بطريق��ة غر حم�سو�سة تقريبًا، الإن�سان يف عالقت��ه مع الطبيعة، تاريخ يكون فيه التغير 

بطيئ��ًا، تاريخ من التكرار امل�ستمر، حلقة م�ستم��رة من الدوران ».)4( وخالل ال�رشد التايل 

�سنقوم باعتماد هذه النظرية ملتابعة تاريخ تطور طرق التجارة من بداية اأ�سل احل�سارة 

الإن�سانية وال�سفر البحري، ودور عمان املحوري طوال هذا التاريخ.

يف البداية

كان اأه��ل عمان معروفني عل��ى اأنهم اأهل جمان، وتعني باللغة ال�سومرية »اأهل البحر«، 

وقاموا بدور كبر يف جمال النقل البحري والتبادل الثقايف والتجارة الربية والبحرية.

اإن اأدل��ة اأثري��ة كث��رة من عم��ان واخللي��ج العربي ت�س��ر اإىل اأن املنطقة ه��ي من اأقدم 

املناط��ق املاأهول��ة با�ستم��رار يف العامل، بالإ�ساف��ة اإىل الدلئل الأولية عل��ى بناء ال�سفن 

والقوارب والإبحار مل�سافات طويلة، تعود اإىل بدايات الألف ال�ساد�ص قبل امليالد.

وط��وال اآلف ال�سنني، وقبل اأن يتع��رف الكّتاب الكال�سيكيون على »اآكلي ال�سمك«، عا�ص 

اأجداده��م على مر التاريخ على ال�سفوح ال�سخرية على ط��ول اخللجان ال�ساحلية املحيطة 

باخللي��ج ويف ال�سواط��ئ ال�ساحلي��ة والبحار املفتوح��ة. وقد مت اكت�ساف بقاي��ا الأ�سداف 

البحري��ة له��ذه القرى ال�ساحلية يف راأ���ص احلمراء مب�سقط، وتوجد دلئ��ل عليها على طول 

الطري��ق باجتاه ال�سواحل اجلنوبي��ة ال�رشقية لل�سلطنة، من قري��ات اإىل �سور وراأ�ص اجلنز. 

وق��د اأظه��رت احلفريات يف راأ�ص احلد وراأ�ص اجلنز، عند جنوب �رشق �سبه اجلزيرة العربية، 

دليل��ني هام��ني وهم��ا: )1( اقت�س��اد ال�سيادين على ال�سواح��ل العماني��ة كان كله تقريبًا 

معتم��داً على �سيد ال�سمك والروبي��ان والأ�سداف واحليوانات البحري��ة، )2( بحلول الألف 

الراب��ع قب��ل امليالد، كان هوؤلء ال�سيادون من فرتة ما قب��ل التاريخ ي�سطادون الأ�سماك 

الكب��رة يف املياه العميقة، كما هو وا�سح من احلفريات التي عرثت على �سنارات ال�سيد 

امل�سنوعة من الأ�سداف البحرية وامل�ستخدمة على قوارب ال�سيد يف ذلك الوقت.)5(
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اآثار بناء ال�سفن والقوارب

عل��ى مر ال�سنني ظه��رت م�سادر كثرة تدل عل��ى وجود �سناعة قدمي��ة لبناء ال�سفن 

والق��وارب والنق��ل البح��ري. وتوجد ر�سومات تدل عل��ى ا�ستخدام القرب��ة للنقل البحري 

)وه��ي جلد حيوان منفوخ( يف الآثار الأ�سورية من القرن التا�سع قبل امليالد، ومذكورة 

اأي�س��ًا يف كت��اب الطواف )خمطوطة يونانية من الق��رن الأول للميالد( كونها »طوافات 

م�سنوع��ة من احليوانات مو�سوعة ف��وق قرب منفوخة« وت�ستخ��دم ل�سيد الأ�سماك يف 

بح��ر العرب.)6( الكاتب الروماين بيليني )اأي�سًا خ��الل القرن الأول امليالدي( ي�سر اإىل 

القرا�سنة العرب الذين يجوبون البحار على منت طوافات م�سنوعة من اجللود املنفوخة 

على اجلزر املوجودة عند مدخل البحر الأحمر.)7(

كّت��اب اأوروبا يف القرن التا�سع ع�رش اأوردوا و�سفًا لل�سيد بوا�سطة القربة وهي مهنة 

الفق��راء ب��ني القبائل العمانية التي تعي���ص على ال�سواحل املمتدة م��ن جعالن اإىل راأ�ص 

مدركة، معربين عن اإعجابهم ب�سجاعة هوؤلء ال�سيادين من قبيلة اجلنبة وقدرتهم على 

حف��ظ توازنهم على القرب املنفوخة، وم�سارعة اأ�سماك القر�ص الكبرة. ونتيجة للدفاع 

ع��ن �سيدهم كانت اأ�سماك القر�ص الكبرة ت�سحب هوؤلء ال�سيادين اإىل »م�سافات بعيدة 

يف البحر«. ويورد �سامويل مايلز )قن�سل بريطانيا يف م�سقط خالل القرن التا�سع ع�رش( 

و�سف��ًا حول قيام ال�سيادين ب�سيد اأ�سماك القر���ص بوا�سطة ال�سباك، اأو بوا�سطة خطاف 

مربوط ب�سل�سلة حديدية، قبل �رشبها على راأ�سها. ومن منطلق الروؤية من املدى البعيد، 

ا�ستم��رت قبيلة اجلنبة مبمار�سة �سيد ال�سمك با�ستعم��ال القربة لغاية اأواخر خم�سينات 

القرن املا�سي.

يف ع��ام 1994 مت التو�س��ل اإىل اكت�ساف مهم يف منطقة راأ�ص اجلنز، وهي عبارة عن 

ل�س��ان بري ميتد طوله ح��وايل 10 كيلومرتات جنوب راأ�ص احلد، اأق�سى الطرف اجلنوبي 

ل�سلطن��ة عم��ان يف �سب��ه اجلزيرة العربي��ة، حيث تو�س��ل فريق فرن�س��ي اإيطايل م�سرتك 

)الفري��ق امل�سرتك لراأ�ص احلد( اإىل اكت�ساف »اأول دليل مبا�رش على بناء ال�سفن يف العامل 

العرب��ي.« احلفري��ات التي مت��ت يف راأ�ص اجلنز اأظه��رت 295 �سفيحة م��ن القار �سمن 

�سي��اق اأح��داث منت�سف الأل��ف الثالث قبل املي��الد. وقد مت حتديد مواد ه��ذه ال�سفائح 

كونه��ا مواد ل�سد ال�سقوق مت نزعها من قوارب وتخزينه��ا لإعادة ا�ستخدامها. وعدد من 

ه��ذه ال�سفائ��ح عليه��ا طبعة ناجتة ع��ن حزمة من الق�س��ب الأحمر امل�س��دود وح�سرة 

حمبوكة باأمناط متعددة، وبذلك ح�سل خرباء الآثار على �سورة افرتا�سية وا�سحة عن 

عملي��ة بناء الق��وارب التي خا�ست مي��اه اخلليج وبحر العرب قبل ح��وايل 4500 �سنة. 

وبع���ص الأدوات التي مت العثور عليه��ا يف راأ�ص اجلنز عليها طبعة األواح خ�سب مربوطة 

م��ع بع�سها البع�ص. وي�سهد التاريخ على اأهمي��ة التقنية التي ا�ستخدمها العمانيون يف 

بناء ال�سفن ول�سق الألواح اخل�سبية عليها با�ستخدام احلبال املجدولة من النخيل، حيث 

كانت هذه الطريقة �سائعة ال�ستخدام يف املحيط الهندي حتى ع�رشنا احلديث.

وم��ن خالل الآث��ار املحفوظة يف هذه ال�سفائح متكن كل م��ن الأ�ستاذ �سرج كلوزيو 

والأ�ست��اذ موريزي��و تو�س��ي، واخلب��ر البحري ت��وم فو�سمر، م��ن اإعادة بن��اء قارب من 

الأدوات واحلبال والق�سب التي مت العثور عليها يف �سور. وقد متكن القارب )جمان( من 

الإبحار يف مياه البحر العربي ب�سهر فرباير 2002.)8(
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الدليل على املالحة والتجارة البحرية

م��ن »كتاب الطواف« يت�سح اأن��ه خالل فرتات تاريخية قدمية كان��ت املالحة يف املحيط 

الهن��دي حك��را على املالحني العرب والهنود الذين جنح��وا يف اكت�ساف طريقة عبور املحيط 

بدًل من الإبحار على طول ال�سواحل.

وخ��الل الق��رون الو�سط��ى كان املالحون الع��رب، ومن �سمنه��م اأحمد بن ماج��د النجدي 

و�سليم��ان املهري، قد برع��وا يف معرفة مواعيد الرياح املو�سمي��ة وم�سارات املالحة وكيف 

كان��ت تتغر هذه امل�سارات بح�سب ت�سكيل��ة ال�ساحل يف اأية نقطة.)9( وتورد هذه املخطوطة 

املالحي��ة ح�س��اب التواري��خ و�سوًل اإىل اآخ��ر يوم من الف��رتات املو�سمية والت��ي من خاللها 

ميك��ن لل�سفينة مغادرة امليناء لعبور املحيط قبل حلول الأحوال اجلوية ال�سيئة. ومن املوؤكد 

تقريب��ًا اأن ه��ذه الأعم��ال املالحي��ة ق��د مت جتميعها من خرائ��ط وتوجيه��ات مالحية كانت 

�سائع��ة ال�ستعم��ال من قب��ل الربابنة يف املحيط الهن��دي والتي كانت تتناق��ل من جيل اإىل 

جي��ل.  امل��وؤرخ واجلغ��رايف عبد احل�س��ني امل�سعودي )مول��ود يف بغداد ح��وايل 893 – 956 

ميالدي( يف القرن العا�رش، كتب يقول »كل البحارة الذين اأبحروا يف هذه املياه )بحر عمان( 

يعرف��ون الرياح املو�سمية، حيث ميكنهم معرفة التوقيت بدقة متناهية. وهذا العلم ناجت عن 

املالحظ��ة واخلربة الطويلة، ويتم تناقله��ا بوا�سطة النظريات واملمار�س��ة. وهم ي�ستخدمون 
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بع���ص العالمات والظواه��ر املحددة للتع��رف على اق��رتاب العا�سفة، 

اأو ري��اح قوية اأو فرتات اله��دوء ».)10( والتفا�سيل الواردة يف »كتاب 

الطواف« بحد ذاتها توحي باأن املوؤلف ح�سل على ن�سخة اأولية مكتوبة 

حتى قبل ه��ذا التاريخ البعيد. ويف كل الأحوال، من الوا�سح اأن معرفة 

اأوقات الرياح املو�سمي��ة كانت را�سخة �سمن معرفة الأهايل منذ اآلف 

ال�سنني وكانت تنتقل من جيل اإىل اآخر.

وبف�س��ل ه��ذه املعرفة متتعت املنطق��ة بالزدهار نتيج��ة للتجارة، 

وت��ورد ن�سو���ص املخطوط��ات القدمية و�سف��ًا للتج��ارة البحرية بني 

مناط��ق دملون )البحرين حاليًا( وملوخ��ة )ح�سارة هارابان يف وادي 

ال�سن��د غرب الهند والت��ي �سملت ال�سند وراج�ست��ان وبلوت�س�ستان وغرب 

البنج��اب(، وجم��ان )�سلطن��ة عم��ان حالي��ا(. ويلت�سق ا�س��م جمان مع 

عمان كونها م��ن م�سادر النحا�ص الكبرة واملهم��ة بالن�سبة حل�سارة 

بالد م��ا بني النهرين. وت�سر املخطوطات امل�سمارية اإىل اأنه يف اأواخر 

الأل��ف الثالث كانت ال�سفن والقوارب املنطلقة من جمان قد و�سلت اإىل 

مين��اء اأجادي، وه��ي العا�سمة اجلدي��دة وامليناء الرئي�س��ي الذي بناه 

القائ��د �رشجون الأكادي بعد انت�ساره عل��ى مدينة اأور واملدن الأخرى 

جن��وب بالد ما بني النهرين )حوايل 2350 قبل امليالد(. وبعدها بعدة 

ق��رون كان��ت �سفن جم��ان تنقل �سحنات م��ن الأخ�س��اب والنحا�ص من 

البح��ر العربي. وقد عرث عل��ى خمطوطة لحقة من ح��وايل �سنة 2000 

قب��ل املي��الد وفيها و�سف عن »بناء ال�سف��ن يف جمان« وهذا يدل على 

اأن اأهايل جمان من العمانيني كانوا من �سناع ال�سفن وكانوا اأي�سًا من 

التجار ومن العاملني بالنحا�ص.)11(

وت�ستن��د هذه ال�سجالت التاريخية للتج��ارة بني عمان وبالد ما بني 

النهرين على الآثار التي مت العثور عليها يف حفريات راأ�ص اجلنز، ومن 

�سمنه��ا قطع م��ن ال�سراميك من ب��الد ما بني النهري��ن وحتتوي على 

بقاي��ا القار من الع��راق. وت�سر هذه البقاي��ا اإىل اأن �سانعي ال�سفن يف 

راأ�ص اجلنز كانوا ي�ستوردون املواد اخلام يف حاويات تخزين من بالد 

م��ا بني النهرين. وبطريقة م�سابهة، ميك��ن اأن جند الدليل على التجارة 

بني عمان والهند م��ن الكميات الكبرة لل�سلع القادمة من وادي ال�سند، 

وميك��ن اأن تك��ون حاوي��ات �سحن. والأخت��ام التي حتم��ل عالمات من 

وادي ال�سن��د تع��ود اإىل الفرتة 2300 – 2100 قب��ل امليالد. ومن واقع 

احلفري��ات الأخرى التي تتم يف ال�سلطنة ميكن ا�ستنتاج وجود عالقات 

م�سابه��ة ب��ني ال�سلطن��ة والهن��د خ��الل ف��رتة حك��م هاراب��ان. اإن اأقدم 

م�ستوطن��ة مت العث��ور عليها يف ال�سلطنة هي مي���رش، والتي من املعتقد 

اأنها كانت مدينة مناجم مزدهرة يف وادي �سمد. ويف مي�رش مت اكت�ساف 

ختم هرم��ي ال�سكل وفيه �سورة كلب وحيوان اآخ��ر )يبدو وكاأنه ماعز( 

عل��ى جهة، و�سورة ثور وعق��رب على اجلهة الأخ��رى، وغزال وخروف 

على اجلهة الثالثة، وهذه هي خ�سائ�ص وادي ال�سند.)12(

▼ التنوع 

الثقايف املوجود 

يف اخلليج 

و�سكان املحيط 

الهندي ما هو 

اإال امتداد لالآالف 

من الهجرات 

بني املجتمعات 

البحرية املنت�سرة 

على طول 

�سواحل هذه 

املنطقة
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وه��ذه اللق��ى الأثرية الت��ي مت اكت�سافها ت�سر اإىل اأن �سكان املناط��ق العمانية ال�ساحلية 

كان��وا ي�ساف��رون بح��راً اإىل م�سافات طويل��ة لغر�ص التب��ادل التجاري من��ذ اآلف ال�سنني، 

وقاموا بتطوير مهارات بناء ال�سفن والقوارب، وقاموا با�ستراد املواد اخلام الالزمة لبناء 

ق��وارب م��ن الق�سب اأو الأخ�ساب امل�س��دودة القادرة على الإبحار يف املي��اه الهائجة ببحر 

العرب. وقد متكنوا اأي�سًا من ا�ستخدام هذه املعرفة الوثيقة مبواعيد الرياح املو�سمية للقيام 

بتجارة بحرية مزدهرة.

وبف�س��ل هذه التجارة الإقليمية فتحت الأبواب اأمام تقنيات ومواد جديدة، ومن �سمنها 

دولب الفخ��ار ال��ذي ي��دار باليد، وامل�ستخدم يف ب��الد ما بني النهرين من��ذ حوايل 3000 

�سنة قبل امليالد. وخالل الألف الثاين قبل امليالد، �سهدت �سناعة املعادن العمانية نه�سة 

كب��رة بف�سل وج��ود النحا�ص. ويف نف�ص الوقت تقريب��ًا مت ا�ستئنا�ص اجلمال وهذا اأدى اإىل 

بدائ��ل جدي��دة لل�سفر براً يف رحالت طويل��ة، وكان له تاأثر عميق على حي��اة قبائل البدو. 

وا�سته��رت املنطقة اجلنوبي��ة بعمان بف�سل جتارة اللبان، هذه امل��ادة التي كانت مرغوبة 

ج��داً يف م�رش القدمية ومنطقة امل�رشق وبالط الإمرباطوري��ة الرومانية، وكان نقل اللبان 

يتم بوا�سطة �سفن البوم والدهو العمانية ال�رشاعية، وبوا�سطة قوافل اجلمال.

 جوهرٌي يف بروز احل�سارات القدمية 
ٌ
ميك��ن القول باأن البحارة العماني��ني كان لهم دور

يف ال�رشق الأدنى والذين كانوا يتاجرون معهم منذ الألف الثالث قبل امليالد. وقد مت تقدمي 

حج��ة مقنع��ة بالنظر اإىل اأن ح�س��ارات ال�رشق الأدن��ى كانت عبارة ع��ن جمتمعات نهرية 

م��ع بع���ص الرحالت البحرية الق�سرة، فل��م تكن الفر�سة �سانحة له��م ليتمكنوا من تطوير 

امله��ارات املالحية والفنية الالزمة للرحالت الطويل��ة والتجارة. ومن هذا املنظور ميكننا 

اأن ن�ستنت��ج اأن البح��ارة العماني��ني مل يكونوا اأب��داً على هام�ص تطوير التج��ارة الدولية يف 
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العه��ود املا�سية، بل كانوا جوهريني يف بروز احل�سارات القدمية بف�سل املهارات الرتاكمية 

للمالحة و�سناعة ال�سفن.

موقع عمان على م�سارات »طريق احلرير« – ال�سن والع�رش االإ�سالمي

خ��الل الن�سف الأول من القرن ال�سابع املي��الدي جتمعت قوتان تاريخيتان ونتج عن هذا 

التجم��ع تاأث��ر مفاجئ. ففي عام 618 ت��وىل الإمرباطور يل يوان عر���ص ال�سني واأ�س�ص حكم 

اأ���رشة ت��اجن )618 – 907(، وه��ي واحدة من اأعظ��م العائالت يف تاريخ ال�س��ني. وبعد اأربع 

�سن��وات، وبالتحدي��د يف16 يوليو 622، هاجر النبي حممد بن عبداهلل، �سلى اهلل عليه و اآله و 

�سحبه و�سلم، من مكة، مكان ولدته، اإىل املدينة املنورة، اأو ما يعرف بالهجرة النبوية.

وبف�س��ل التوحيد الإداري والإجن��ازات القت�سادية خالل حكم تاجن بال�سني تو�سع النفوذ 

الثقايف ال�سيني عرب ال�رشق مما اأدى اإىل ظهور اأمناط حياة جديدة وزاد من طلب امل�ستهلكني 

عل��ى الأغرا���ص الثمينة داخل الإمرباطورية. وكان هذا التو�س��ع ال�سيني يف ال�رشق م�ساحبًا 

لظه��ور الدين الإ�سالمي بالغ��رب، والفتوحات الإ�سالمية وحتول ديان��ة النا�ص عرب الأرا�سي 

اخل�سب��ة لل�رشق الأدنى والهن��د وجنوب اآ�سيا. وهاتان احلادثت��ان املنف�سلتان عن بع�سهما 

البع���ص اجتمعت��ا لتو�سي��ل الن�سف ال�رشقي مع الن�س��ف الغربي من املحي��ط الهندي وطرق 

التج��ارة الربية لأكرث من ثمامنائة �سنة من خالل �سل�سلة طويلة من التجارة عرب املحيط من 

جنوب ال�سني اإىل �رشق البحر الأبي�ص املتو�سط.

وانطالق��ًا م��ن موروثات احل�سارة ال�سا�سانية التي كانت موج��ودة قبل الع�رش الإ�سالمي، 

كان اأه��ل اخللي��ج - وم��ن اأبرزه��م العماني��ون اأو »�سكان الق��وارب« الأ�سلي��ون -  من اأوائل 

امل�ستك�سف��ني التجاري��ني نحو ال�رشق، و�س��وًل اإىل ال�سني. وتعود بداي��ة الإ�سارة اإىل التجارة 

الإ�سالمي��ة العاب��رة للمحي��ط اإىل اأواخ��ر الق��رن ال�ساب��ع امليالدي م��ع وجود �سف��ات ال�سفن 

اخلليجي��ة التي و�سلت اإىل كانتون ل�رشاء احلرير ال�سين��ي. و يورد كتاب وموؤلفه جمهول من 

الق��رن التا�سع »العالق��ات بني ال�سني والهن��د« تفا�سيل م�سارات الإبح��ار اإىل ال�سني والتي 

كان��ت نف�سه��ا امل�سارات الت��ي كان البح��ارة والتج��ار ي�سلكونها من املوان��ئ اخلليجية مثل 

�سراف للقيام برحالتهم ال�سنوية اإىل ال�سني، واإىل ديبل وكلكتا بالهند، والدول املوجودة يف 

�رشق اأفريقيا. ويف هذه الرحلة الطويلة كان ميناء م�سقط وميناء �سحار هما حمطتي التوقف 

الأوىل، وكان��ت ال�سفن حتمل اللبان والبخور، واخليول الأ�سيل��ة، والأحجار الكرمية، واللوؤلوؤ، 

وخ�سب ال�سندل، والبه��ارات. وكانت ال�سفن تعود حمملة باحلرير والبور�سلني. وكانت نتيجة 

املع��ارك لل�سيط��رة على هذه التج��ارة اجلاذبة مع ال�رشق من املكون��ات الأ�سا�سية يف حتديد 

اأماك��ن الغزوات الإ�سالمي��ة الأوىل، وخا�سة و�سول التجار العمانيني يف اأوائل القرن ال�سابع 

اإىل وادي ال�سند غرب الهند. واملهم اأن نذكر يف هذا ال�سياق العدد الكبر من القادة الذين كانوا 

من عمان، وكانوا يف طليعة اجليو�ص الإ�سالمية اأثناء فتوحاتها للهند يف القرن العا�رش. وقد 

ا�ستمرت العالقات بني عمان وال�سند، والتي كانت قوية حتى ما قبل الع�رش الإ�سالمي.

م��ن املوؤك��د اأن التطورات الواردة اأع��اله كانت نابعة من اعتبارات جتاري��ة بالإ�سافة اإىل 

عوامل دينية. ذلك اأن ظهور اخلالفة الفاطمية، نتيجة لنجاح الدعاة يف �سبه اجلزيرة العربية، 

يف ذلك اجلزء من �سمال اأفريقيا الأقرب اإىل دويالت املدن الإيطالية التجارية )امالفي ولحقا 

جن��وا(، والذي كان نتيجة للنه�سة التجارية العامة مبنطق��ة البحر الأبي�ص املتو�سط اعتباراً 

م��ن القرن العا�رش وما بع��ده. والتجارة كانت اأي�سًا احلافز الأ�سا�س��ي للحمالت التي قام بها 

الفاطميون لحقًا للتو�سع �رشقًا اأثناء حماولتهم ال�سيطرة على التجارة مع الهند �سد اخلالفة 
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العبا�سي��ة بع��د غزو م�رش عام 973. )13(كما كانت التجارة من العوامل الكبرة التي تقف وراء 

التو�سع��ات الإ�سالمي��ة يف ال�رشق. وطوال فرتة هذه الغزوات كانت ق��وة الهند تتزايد ب�سكل كبر، 

وخا�س��ة مع قيام جت��ار ال�سند مبهاجمة ال�سف��ن العمانية التجارية يف مي��اه اخلليج با�ستخدام 

البوارج احلربية.)14(

اإن تف��وق البح��ارة الع��رب والفر���ص يف جمال نقل و�سحن ال��ركاب والب�سائ��ع يف هذه الفرتة 

املبك��رة كان نتيجة للمهارات املالحية الت��ي عر�سناها �سابقًا. حيث اأن ال�سفن ال�سينية الثقيلة 

مل تب��داأ بالإبح��ار اإىل �سواحل ملب��ار اإل يف القرن العا�رش خالل فرتة حك��م اأ�رشة �سوجن )960 – 

1126(. اإل اأن��ه بحلول العام 916 توقف��ت الرحالت الطويلة من اخلليج اإىل ال�سني، وبدًل عنها، 

التق��ت ال�سفن من �سراف وعمان مع ال�سف��ن القادمة من ال�رشق الأق�سى يف مكان يدعى بر كلح 

)وميكن اأنها بلدة كدة احلالية( يف ماليزيا. وبهذا برز حمور �سمايل جنوبي للتجارة البحرية بني 

اخللي��ج و�سمال اأفريقي��ا، ويتقاطع مع املحور الأ�سا�سي بني ال���رشق والغرب على طول ال�سواحل 

العربية. ومن �سمن الب�ساعة الفاخرة من �رشق اأفريقيا كان هنالك العاج والذهب، وهذه املواد 

كانت مرغوبة جداً لدى الأ�رش ال�سينية احلاكمة املتعاقبة.

و�سول ال�سليبين واملغول واالأوروبين واالأمريكين- الفرتة احلديثة

اأدت احلم��الت ال�سليبي��ة اإىل ح��دوث تاأث��ر �سلب��ي طوال الفرتة م��ن القرن العا���رش اإىل القرن 

الثال��ث ع���رش، وبعدها جاء الغزو املغويل من ال�رشق مم��ا اأدى اإىل تفرق العامل الإ�سالمي القدمي. 

كان��ت هنالك فرتة ق�سرة من عودة الرح��الت البحرية الطويلة خالل القرن اخلام�ص ع�رش، ففي 

ذل��ك التاري��خ قامت اأ�رشة مينج )1368 – 1644( بعدة رح��الت ا�ستك�سافية بحرية حتت قيادة 

الأدم��رال ال�سين��ي امل�سه��ور زينج هو يف الفرتة م��ن 1404 اإىل 1433، وكان��ت هذه احلمالت 

موجه��ة اإىل جزيرة هرم��ز، واخلليج و�رشق اأفريقيا، لكن بعدها ت�س��اءل ن�ساط ال�سينيني عندما 

اأ�سبح��ت ال�س��ني معر�سة ملخاطر القرا�سنة اليابانيني، وبداأ احل��كام ال�سينيون من اأ�رشة مينج  

بتبن��ي ال�سيا�س��ات النعزالي��ة  وبالتايل ق��ررت ال�سني اإغ��الق �سواحلها اأم��ام الأجانب ومنعت 

التجارة ال�سينية اخلارجية بالرغم من قيام التجار الأوروبيني الأوائل بتاأ�سي�ص بع�ص العالقات 

املبدئي��ة مع احل��كام من املغول خالل القرن الثالث ع�رش، ومن اأ�سهره��م ماركو بولو الذي اأبحر 

م��ن البندقي��ة و�س��وًل اإىل عر�ص قب��الي خان يف خان بالي��ك عام 1271، موق��ع مدينة بيجني 

احلالية.

اعتب��اراً من القرن ال�سابع ع�رش، وبعد و�س��ول الربتغاليني والهولنديني والفرن�سيني و�رشكات 

���رشق الهند الربيطانية، ومعها لفرتة ق�سرة )قبل احلرب الأهلية الأمريكية يف 1860( �رشكات 

جتارية اأمريكية من مدينة �سامل ومدينة نيويورك، وكلها كانت يف جمال املحيط الهندي، ن�ساأت 

نه�س��ة جتارية �ساملة ، وزادت الوحدة الثقافية غ��رب املحيط الهندي خالل فرتة حكم اليعاربة 

والبو�سعيدي��ني يف عمان. وخ��الل هذه الفرتة، كان التجار من خمتل��ف »اجلن�سيات«، والهويات 

العرقي��ة والديانات املتعددة يف زجنبار وم�سقط ومانديف )يف جوجرات بالهند( يحافظون على 

عالقاته��م التجارية من خ��الل ال�سبكات العائلية واملجتمعات التجارية املعنية واملنت�رشة على 

ال�سواح��ل البعيدة يف كاليكوت )الهن��د(، وكدة )ماليزيا(، وال�رشق الأق�س��ى. واأدى هذا اإىل زيادة 

ت�سجي��ع التوج��ه التاريخي للروؤية م��ن املدى البعيد نح��و انت�سار القيم الثقافي��ة امل�سرتكة، من 

املالب���ص اإىل املو�سيقى واملفرو�سات ومنط البناء، وحتى يف ت�سابه اخليارات الغذائية على طول 

الطري��ق م��ن كيل��وا اإىل كانتون. ونتيج��ة لو�سول الق��وة الإمربيالية اجلديدة ن�سبي��ًا اإىل املحيط 

الهندي برزت هنالك اأفكار جديدة ومنها التجارة بوا�سطة احلروب والعقلية ال�سليبية التي كانت 
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�سائدة عند الربتغاليني، والحتالل بن�سب الأعالم، وقيام الدول الأوروبية بر�سم احلدود حلماية 

م�ساحلها، بالإ�سافة اإىل ن�رش قيم اجتماعية غريبة والتي ما زال �سكان اخلليج وال�رشق الأو�سط 

واملحي��ط الهندي ب�سكل عام يحاولون التعاي���ص معها. لكن بالرغم من حالة ال�سطرابات التي 

ت�سبب��ت بها الق��وى الأوروبية ا�ستمرت العالقات التي تربط بني �س��كان املحيط الهندي، وميكن 

اأن جند يف يومنا هذا بع�ص املواطنني العمانيني ما زالوا يعي�سون على تقاليد تاريخية قدمية، 

حي��ث يوج��د منزل وزوجة يف عمان، ومنزل وزوجة يف زجنب��ار، ويعي�سون فرتة من ال�سنة هنا 

وف��رتة هناك. وبع�ص من اأهل اليم��ن وح�رشموت لديهم اأمناط م�سابه��ة يف ماليزيا، وبورنيو، 

وحيدر اآباد، اأو اجلزر الإندوني�سية، واأي�سا يف ح�رشموت.

كم��ا اأن��ه ميكن مالحظة مدى قوة تاأثر البحر على الثقافة والقت�ساد مما اأدى اإىل بروز منط 

حي��اة م��ا زال م�ستمرا يف الكثر من ق��رى ال�سيادي��ن ال�ساحلية. ويف �سلطنة عم��ان، بداية من 

�ساح��ل الباطنة يف ال�سمال و�سوًل اإىل التجمعات ال�سكانية النائية خلف راأ�ص احلد يف اجلنوب، 

وحت��ى ظف��ار، يتم ا�ستخدام اأ�سماك ال�رشدين املجفف لعل��ف احليوانات، واأمناط اأخرى مل تتغر 

على مر اآلف ال�سنني ومنها املاأكولت البحرية التي ت�سكل جزءا مهما من النمط الغذائي للقرى 

ال�ساحلي��ة. وتقوم الن�ساء بالبحث عن الأ�سداف عل��ى ال�سواطئ، ويف ظفار يغو�سون باملالب�ص 

الكاملة ل�سطياد اأذن البحر )ال�سفيلح( من بني ال�سخور.)15(

اليوم – الرتاث امل�سرتك

غالب��ًا م��ا يتفاج��اأ الزائر عن��د و�سول��ه اإىل ال�سلطنة، اأو منطق��ة اخلليج ب�سكل ع��ام، بالتنوع 

العرق��ي املوج��ود بني ال�سكان. وم��ن ال�سهل القول باأن ه��ذه احلالة ناجتة ع��ن الطفرة النفطية 

وتدف��ق العمال الأجان��ب، اإل اأن الطبعة اجلينية ل�رشق اأفريقيا، وجنوب �رشق اآ�سيا، و�سبه القارة 

الهندي��ة، مطبوع��ة على ه��وؤلء النا�ص قبل جميء النف��ط بفرتة طويلة. وه��ذا التنوع يف اخلليج 

و�سكان املحيط الهندي وما بعده يعك�ص اآلف الهجرات بني املجتمعات البحرية املنت�رشة على 

طول �سواحل املنطقة، و�سوًل اإىل اأفريقيا وبحر جنوب ال�سني. اإن تدفق القوى العاملة الأجنبية 

اإىل املنطق��ة موؤخراً خالل الطف��رة النفطية، ومعظمهم من �سبه الق��ارة الهندية، ما هو اإل تاأكيد 

عل��ى ا�ستمرارية العالقات ب��ني اخلليج ودول حو�ص املحيط الهندي منذ قدمي الزمان. وبالتايل 

عن��د ال�سفر من اأق�سى جنوب �رشق املنطق��ة العربية باجتاه الأجزاء الأخرى من املحيط الهندي 

تك��ون معظم الأ�سي��اء مت�سابهة ومعروفة عند اجلمي��ع. من بيناجن )ماليزي��ا حاليا( اإىل جزيرة 

بيمب��ا )بالقرب من زجنبار(، وميكننا اأن نالحظ عالم��ات يف القوارب، اأو الأبواب، اأو النوافذ، اأو 

املجوه��رات، اأو الوج��وه، اأو الأغ��اين وغرها ت�سر اإىل تاريخ م�سرتك م��ا زال يرتدد حتى يومنا 

هذا.

امل�ستقبل – جمالت 

التعاون
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توج��د اآف��اق وا�سعة وغر حم��دودة للتع��اون م�ستقباًل بني املجتمع��ات املطلة 

عل��ى املحيط الهندي وعلى طريق احلرير. وقد تطورت التجارة الإقليمية مع تفكك 

الحت��اد ال�سوفييت��ي، وتاأ�سي�ص كومونولث ال��دول امل�ستقل��ة، بالإ�سافة اإىل توجه 

ال�س��ني موؤخراً نحو اقت�ساد ال�سوق. وم��ن �ساأن م�ساريع اإن�ساء الطرق حول اأطراف 

ال�سح��راء، واكت�ساف احتياطات �سخمة من النفط حتت رمال ال�سحراء، وم�ساريع 

ال�س��كك احلديدي��ة و القطار الذي ي�سل ب��ني دول املنطقة و بني املراك��ز الرئي�سية 

يف غ��رب اأوروبا، واهتمامات ال�سياح باإعادة اكت�ساف اأ�سولهم الدينية والثقافية، 

م��ن �ساأن ذل��ك كله اأن ي��وؤدي اإىل تاأثرات اإيجابي��ة كثرة ويعمل عل��ى امل�ساعدة 

يف اإع��ادة انعا�ص م�سارات »طري��ق احلرير« القدمية، وال�ستم��رار بتبادل الأفكار، 

والفنون، والعلوم، والثقافة والتقنية.
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1967 »ال�رشاع الفاطمي العبا�سي بالهند« 185 – 191

14- عب��داهلل ب��ن حميد ال�ساملي »حتف��ة الأعيان ب�سرة اأهل عمان« املجل��د 1، 123 – راجع 

اأي�سًا دايبول يف املو�سوعة الإ�سالمية

15- ماكينتو�ص �سميث، 2001، »م�سافر ومعه مندرين« 263 – 264



تواصل العدد التاسع عشر53

:املراجع

Agius D	 .A،. 2002، ”In the Wake of the Dhow، The Arabian Gulf and Oman“، Reading، 

UK
Al	 -Salimi، Abdallah bin Humaid، 1965،  ”Tuhfat al-ayan bi sirat ahl Uman“، vol 1، 

2634-;
Al	 -Masudi، ”Muruj al-dhahab wa madain al-jawhar“، 1965 edn، 2 volumes، Cairo
Beech M	 .، ”Fishing in the ‘Ubaid: a review of fish-bone assemblages from early 

prehistoric coastal settlements in the Arabian Gulf“ in Journal of Oman Studies،  vol 
12، 36

Bhacker M	 .R، 1992، ”Trade and Empire in Muscat and Zanzibar“، London and New 
York

Billecocq	 ، X.B. 1994، “Vingt-cinq siècles de récits de voyage – Twenty-five centuries 
of travel writing“،  Paris.

Braudel F	 .، 1949، ”La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe 
II “ ، translation by Reynolds S، ”The Mediterranean and the Mediterranean world in 
the age of Philip II“ 2 vols، London، 19723-.

Chaudhri K	 .N.، 1985، ”Trade and civilisation in the Indian Ocean“،  Cambridge
Chittick N	 .، 1974، ”East Africa and the Orient: ports and trade before the arrival of 

the Portuguese“، in Historical Relations across the Indian Ocean، UNESCO publication 
)1980(.

Cleuziou S	 .، 2003، ”Early Bronze Age Trade in the Gulf and the Arabian Sea: the 
Society behind the Boats“ in Potts D.T.، Naboodah-al H.، Hellyer، P.، 2003، eds.، 

Archaeology of the United Arab Emirates، Proceedings of the First Annual Conference 
on the Archaeology of the Emirates.

Cleuziou S	 .، 2004، ”Magan through the Ages“، International Symposium، Muscat 
2425-، May 2004

Cleuziou S	 . and Tosi M.، 2000، ”Ra’s al-Jinz and the Prehistoric Coastal Cultures of 
the  Ja’alan“ in Journal of Oman Studies، vol 11، 1973-

Hamdani A	 ، 1967، ”The Fatimid-Abbasid Conflict in India“، in Islamic Culture، 41، 

18591-.

Huntingford G	 .W.B، 1980، tr & ed، ”The Periplus of the Erythraean Sea“، London.

Jun	 -Yan Z.، 1983،  ”Relations between China and the Arabs in early times“ in 
Journal of Oman Studies، vol 6، part 1، 91109-.

Lewis B	 ، 1950، ”The Fatimids and the route to India“، in Revue de la Faculte des 
Sciences de l’universite d’Istanbul“، vols 154-50  ،4-; 

Mackintosh	 -Smith T.، 2001، ”Travels with a Tangerine“، A journey in the footnotes 
of Ibn Battuta“، London.

Miles S	 . B.، 1919،.)2nd edn. 1966(،. ”The Countries and Tribes of the Persian Gulf“، 

London
Potts D	 .T.، 1990، ”The Arabian Gulf in antiquity“،  2 volumes، Oxford 
Tibbets	 ، G.R. 1971. ”Arab Navigation in the Indian Ocean before the coming of 

the Portuguese being a translation of Kitab al-Fawa’id fi usul al-bahr wa’l-qawa’id of 
Ahmad b. Majid al-Najdi“، The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

UNESCO Silk Road Website on https	 ://en.unesco.org/silkroad/about-silk-road
Vosmer T	 .، 2000، ”Model of a Third Millennium BC Reed Boat based on evidence 

from Ra’s al Jinz“ in Journal of Oman Studies، vol 11، 14952-.

Wellsted J	 .R.، 1838. ”Travels in Arabia“،  2 volumes، London 
Wild Oliver	 ، 1992، ”The Silk Road“، http://www.ess.uci.edu/~oliver/silk.html
Wilkinson 1987	 ، ”The Imamate tradition of Oman“، Cambridge
Wilson A	 . T.، 1928، ”The Persian Gulf“ London



54 تواصل العدد التاسع عشر

اأخبار الثقافة

�سارك��ت ال�سلطنة ممثل��ة بوزارة ال��رتاث والثقافة واللجن��ة الوطنية العمانية للرتبي��ة والثقافة 

والعل��وم يف الجتم��اع الرابع للجنة ال��رتاث يف العامل الإ�سالمي املنعق��د يف �سنعاء خالل الفرتة 

5-7 نوفم��رب 2013، وقد خرج الجتماع بعدد من التو�سيات من اأهمها : ت�سجيل عدد من مواقع 

الرتاث املادي �سمن قائمة الرتاث يف العامل الإ�سالمي، وتقدمي الدعم املايل للم�ساهمة يف �سيانة 

بع�ص املواقع الرتاثية.  

ال�سلطنة ت�سارك يف االجتماع الرابع 

للجنة الرتاث يف العامل االإ�سالمي ب�سنعاء

اجتماع الدورة الثامنة 

للجنة الدولية احلكومية 

ل�سون الرتاث الثقايف

 غري املادي

�سارك��ت ال�سلطن��ة ممثلة بوزارة 

ال��رتاث والثقاف��ة واللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية والثقافة والعلوم 

يف اجتماع ال��دورة الثامنة للجنة 

الدولي��ة احلكومي��ة ل�س��ون الرتاث 

الثق��ايف غر امل��ادي املنعقدة يف 

باكو بجمهوري��ة اأذربيجان خالل 

الفرتة من 2-2013/12/7، ومت 

خالل هذا الجتماع مناق�سة البنود 

املدرج��ة على جدول الأعمال ومن 

بينها: تقارير الدول الأع�ساء حول 

تطبي��ق التفاقي��ة وح��ول الو�سع 

احلايل للعنا�رش على قائمة الرتاث 

الثق��ايف غر امل��ادي، حيث قدمت 

ال�سلطن��ة  تقريره��ا اأ�س��وة بالدول 

الأع�س��اء موؤك��دة م��ن خالله على 

التزامها مببادئ وميثاق التفاقية 

، كم��ا مت ت�سجيل ع��دد من امللفات 

لعدد من الدول يف هذه  القائمة.

بدعوة من اإدارة حقوق االإن�سان بجامعة الدول العربية

اللجنة الوطنية ت�سارك يف االجتماع الثامن 

لفريق اخلرباء احلكوميني العرب

بدعوة من الأمانة العامة جلامعة الدول العربية )اإدارة 

حقوق الإن�سان( �ساركت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية 

والثقاف��ة والعل��وم يف الجتم��اع الثام��ن لفري��ق اخلرباء 

احلكومي��ني الع��رب، وذل��ك خ��الل الف��رتة م��ن 15 -19 

دي�سم��رب 2013م، به��دف متابع��ة تنفي��ذ وتقيي��م اخلطة 

العربي��ة للرتبية على حق��وق الإن�سان )2009 - 2014(، 

وبح�سور ممثلني من 12 دولة عربية من بينها ال�سلطنة. 

مت خ��الل الجتم��اع مناق�س��ة التقارير الدوري��ة للعام 

2013 ال��واردة م��ن ال��دول الأع�ساء بهدف دع��م وتعزيز 

وت�سجي��ع ال��دول عل��ى متابع��ة تنفي��ذ حمتوي��ات اخلطة 

العربي��ة للرتبية عل��ى حق��وق الإن�سان، ومت اإع��داد تقرير 

�سام��ل يت�سمن املنج��زات وال�سعوب��ات يف تنفيذ اخلطة 

بناًء على التقارير الواردة من الدول الأع�ساء. 

وم��ن اأب��رز التو�سي��ات التي خل���ص اإليه��ا الجتماع : 

تنفي��ذ برامج وور�ص عم��ل لتدريب املدرب��ني على حقوق 

الإن�س��ان باإ���رشاف الأمانة العامة بالتع��اون مع اجلهات 

الوطنية والإقليمية والدولية ذات ال�سلة، وتفعيل التعاون 

مع اخلرباء العرب واملنظمات العربية والإقليمية والدولية 

يف جم��ال الرتبي��ة عل��ى حق��وق الإن�س��ان، واإع��داد اأدل��ة 

ووثائ��ق وحقائ��ب واأدوات متخ�س�س��ة ملختلف اجلهات 

واملج��الت املتعلق��ة باخلط��ة، وحث الدول عل��ى موافاة 

الأمان��ة العامة بن�سخ الكرتونية من اإ�سداراتها وجتاربها 

يف جم��ال الرتبي��ة عل��ى حق��وق الإن�س��ان لتعميمها على 

الدول الأع�ساء.
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�سارك��ت ال�سلطن��ة ممثل��ة ب��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م واللجن��ة الوطني��ة 

العماني��ة للرتبية والثقاف��ة والعلوم يف موؤمتر » احل��وار العربي الأوروبي: 

قيمن��ا امل�سرتك��ة« املنعق��د يف مدين��ة اجل��ارف الربتغالي��ة خ��الل الفرتة 

25-26 نوفم��رب 2013 . وق��د ه��دف املوؤمتر اإىل تنفيذ اإح��دى التو�سيات 

ال��واردة يف موؤمتر فييّنا ب�ساأن تطوير اأدوات تعليمية ت�ستهدف تعزيز القيم 

امل�سرتكة، كما خل���ص املوؤمتر اإىل ت�سكيل فريق عمل م�سغر لإعداد م�سودة 

الأداة التعليمي��ة املطلوب��ة عل��ى اأن تعر���ص على الأع�ساء خ��الل اجتماع 

الفريق املقبل عام 2014.

�سارك��ت  ال�سلطن��ة ممثلة بوزارة 

ال��رتاث والثقافة واللجن��ة الوطنية 

العماني��ة للرتبية والثقافة والعلوم 

العادي��ة  ال��دورة  اجتماع��ات  يف  

ال�سابع��ة للجنة الدولي��ة احلكومية 

تن��وع   وتعزي��ز  حماي��ة  لتفاقي��ة 

اأ�س��كال التعبر الثق��ايف، املنعقدة 

خ��الل  بباري���ص  اليون�سك��و   
ّ
مبق��ر

الفرتة من 10 وحت��ى 13 من �سهر 

دي�سمرب 2013م.

ودر�ست اللجنة  التقارير الدورية 

لل�سن��وات الأرب��ع الأخ��رة، وكذلك 

اأعم��ال اللجنة ب�س��اأن تنفيذ املادة 

جان��ب  اإىل  التفاقي��ة،  م��ن   21

تو�سي��ات دائ��رة الرقاب��ة الداخلية 

ال��دويل  بال�سن��دوق  يتعل��ق  فيم��ا 

للتن��وع الثق��ايف )IFCD(، ف�سال 

عن تقري��ر اللجن��ة ح��ول اأن�سطتها 

ا�سرتاتيجي��ة  ونتائ��ج  وقراراته��ا، 

ب��ني  التفاقي��ة  عل��ى  الت�سدي��ق 

عام��ي 2010 و 2013. كما قامت 

اللجن��ة باإج��راء مناق�س��ات اأولي��ة 

ب�ساأن التقني��ات الرقمية وتاأثرها 

عل��ى التفاقية، وكذل��ك دور خدمة 

اأه��داف  الب��ّث العام��ة يف حتقي��ق 

التفاقية.

اجتماعات الدورة العادية ال�سابعة 

للجنة الدولية احلكومية التفاقية حماية 

وتعزيز تنوع  اأ�سكال التعبري الثقايف

ال�سلطنة ت�سارك يف موؤمتر 

»احلوار العربي االأوروبي: قيمنا امل�سرتكة«
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نف��ذ معهد املخطوط��ات العربية بالقاه��رة  التابع للمنظم��ة العربية للرتبية 

والثقاف��ة والعلوم خ��الل الفرتة م��ن 22-26 دي�سم��رب 2013م، دورة تدريبية 

متقدم��ة بعن��وان »اأ�س�ص حتقي��ق الن�سو�ص )مكم��الت الن�سو���ص(«، وقد ح�رش 

ال��دورة ممثلون م��ن عدة دول عربية م��ن بينها ال�سلطنة، ومت خ��الل اأربعة اأيام 

تدريبي��ة كامل��ة تقدمي جمي��ع املحتوي��ات املعرفية لالأ�س���ص العامة يف حتقيق 

الن�سو�ص على �سكل حما�رشات نظرية األقاها نخبة من املتخ�س�سني  يف جمال 

التحقي��ق كان له الأثر الكبر يف اإثراء برنامج الدورة؛ بينما مت تخ�سي�ص اليوم 

اخلام���ص والأخر  للتدريب العملي على مهارات حتقيق الن�سو�ص والتعامل مع 

الكتاب املحَقق من حيث ا�ستكمال جميع املتطلبات بال�سكل النهائي؛ مما اأ�سفى 

اأ�سلوبًا �سيقًا على الدورة واأخرجها من الطابع النظري التقليدي اإىل التطبيق. 

الدورة التدريبية املتقدمة حول »اأ�س�س حتقيق 

الن�سو�س )مكمالت الن�سو�س(«

تعزيزا لثقافة حقوق االإن�سان

طباعة وتوزيع اخلطة العربية للرتبية على حقوق 

االإن�سان 2009-2014، والدليل اال�سرت�سادي

انته��ت اللجن��ة الوطنية العمانية للرتبي��ة والثقافة والعلوم موؤخ��را من اإعادة 

ت�سمي��م وطباعة اخلط��ة العربية للرتبية عل��ى حقوق الإن�س��ان 2014-2009، 

والدلي��ل ال�سرت�س��ادي له��ا وقام��ت بتوزيعها على اجله��ات املعني��ة بال�سلطنة، 

وكذل��ك املدار�ص احلكومية واخلا�سة؛ بهدف غر�ص وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان 

لدى خمتلف �رشائح املجتمع العماين. 

ياأت��ي ذلك يف اإطار تنفي��ذ التو�سيات ال�سادرة عن البيان اخلتامي لالجتماع 

ال�ساب��ع لفري��ق اخلرباء احلكوميني الع��رب الذي اأعد اخلطة العربي��ة للرتبية على 

حق��وق الإن�س��ان )2009-2014( وال��ذي عقد يف مق��ر الأمان��ة العامة جلامعة 

ال��دول العربي��ة بالقاه��رة خ��الل الف��رتة م��ن )2-6( دي�سم��رب2012م، ومنه��ا 

التو�سي��ة التي حتث ال��دول الأع�ساء عل��ى اإعادة طباعة اخلط��ة العربية للرتبية 

عل��ى حقوق الإن�سان 2009-2014، والدليل ال�سرت�سادي لها؛ بغر�ص توزيعها 

عل��ى املدار�ص وموؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية لتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان لدى 

املجتمعات العربية.
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ورقة العلوم

الكوارث الطبيعية 

وامل�سوؤولية الرتبوية 

روؤية توعوية

مقدمة: 

االأخط���ار اأو الكوارث الطبيعية هي اأح���داث �سلبية كبرية ناجتة عن العمليات 

الطبيعي���ة لالأر�س، وت�سمل الفي�سانات وث���ورات الرباكن والزالزل وموجات املد 

البحري )ت�سونامي(، والعمليات اجليولوجية االأخرى. وميكن للكارثة الطبيعية اأن 

ت�سبب خ�سائر يف االأرواح اأو اأ�رشارا يف املمتلكات، وعادة ما يرتك بع�سها اأ�رشارا 

اقت�سادية. وتعتمد �س���دة االأ�رشار على قدرة ال�سكان املت�رشرين على التكيف، اأو 

القدرة على التعايف. وتختلف حدة تاأثري الكوارث الطبيعية من منطقة اإىل اأخرى، 

حي���ث اأن هذه االأحداث ال�سلبية ال ترقى اإىل م�ستوى كارثة يف حال حدوثها 

يف منطق���ة �سكنية غري ح�سا�س���ة، بعبارة اأخرى مث���ال لو تعر�ست 

منطقت���ان من العامل لزل���زال قوته 7 درجات، ف���اإن املنطقة 

ال�سعيفة التجهيز واال�ستع���داد ملواجهة اأخطار الزالزل 

ميك���ن اأن يوؤدي فيها الزل���زال اإىل عواقب وخيمة 

و يرتك ����رشرا دائما ، االأم���ر الذي يتطلب 

املنطقة  بينما  الإ�سالحه���ا،  �سنوات 

تاأثرا  اأق���ل  تك���ون  االأخ���رى 

جلاهزيتها  نظرا  بالزلزال 

الهند�سية وال�سكانية.

اإعداد:

  د. حممد بن �سيف البو�سعيدي

خبري تربوي باملديرية العامة لتطوير املناهج
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يف ع��ام 2012 ، كان هن��اك 905 كارثة 

 ٪ 93  ، الع��امل  اأنح��اء  طبيعي��ة يف جمي��ع 

منه��ا مرتبط��ة بالطق���ص، وبلغ��ت التكاليف 

الإجمالية للخ�سائر الناجتة عنها 170 مليار 

دولر اأمريك��ي،  واخل�سائر املوؤمن عليها 70 

مليار دولر. ويعترب عام 2012 من الأعوام 

املعتدل��ة يف حجم الكوارث الطبيعية. �سكلت 

الأعا�س��ر 45٪ ، بينم��ا 36 ٪ للفي�سانات، 

و12 ٪ مرتبطة  مبوجات احلرارة، و موجات 

ال��ربد، واجلفاف، وحرائ��ق الغابات، و كانت 

)ال��زلزل  اجليوفيزيائي��ة  لالأح��داث   ٪7

الأح��داث  و�سكل��ت  الربكاني��ة(.  والث��ورات 

اجليوفيزيائية ن�سبة 14 ٪ من جميع الكوارث 

الطبيعية بني عامي 1980 و 2011.

اإن طبيع��ة الك��وارث الطبيعي��ة وتواترها 

و�سدته��ا ومدته��ا والتع��ود عليها ه��ي اأمور 

توؤث��ر على منط وحجم اآثارهذه الكوارث على 

املجتمع��ات املختلفة والنظ��م الإيكولوجية 

اله�سة. واآثار الكوارث والأزمات ترتبط  اأي�سا 

بعوامل من قبيل اجلن�ص، والعمر، وامل�ستوى 

التعليم��ي واملع��ريف، والو�س��ع الجتماعي 

والقت�سادي والثق��ايف، والقدرة املوؤ�س�سية، 

وفر���ص  املخاط��ر  حتك��م  اأخ��رى  وعوام��ل 

احل�سول على املوارد.

اإن الكثر من اآثار الكوارث الطبيعية ميكن 

التخفيف منها وبع�سها ميكن تالفيه، ولكن 

ب���رشط اأن تتوفر املقومات التي ت�ساعد على 

ذل��ك. وتاأت��ي املعرف��ة بالك��وارث الطبيع��ة 

والتوعي��ة باأخطاره��ا وكيفية احلد منها يف 

مقدمة هذه املقومات، اإ�سافة اإىل ال�ستعداد 

احلكوم��ي وال�سعب��ي ملواجه��ة اأخط��ار هذه 

الك��وارث. وم��ا يهمن��ا يف ه��ذه الورق��ة هو 

ا�ستعرا���ص بع���ص الأمثلة من جه��ود وزارة 

الرتبي��ة والتعليم للتوعي��ة مبخاطر الكوارث 

الطبيعي��ة، وكيفي��ة تالفيه��ا، اأو احل��د منها. 

وت�ستعر���ص ه��ذه الورق��ة م�سوؤولي��ة النظام 

التعليم��ي بوج��ه ع��ام واملناه��ج الدرا�سية 

بالأخط��ار  التوعي��ة  جت��اه  خا���ص  بوج��ه 

الطبيعي��ة والأث��ار الناجت��ة عنه��ا وكيفي��ة 

التعام��ل معها واحل��د من نتائجه��ا ال�سلبية 

على الفرد واملجتمع والوطن. 

 التوعي���ة باأخطار الك���وارث الطبيعية: 

ملاذا؟ ومن اأين تبداأ ؟

اإن اإدماج الوعي باملخاطر وا�سرتاتيجيات 

احلد منه��ا يف املناهج الدرا�سي��ة هو اأف�سل 

اأك��رب  اإىل  الر�سائ��ل  ه��ذه  لإي�س��ال  الط��رق 

ن�سب��ة م��ن ال�س��كان عل��ى امل��دى الطوي��ل. 

وما يت��م تعلم��ه يف مرحلة الطفول��ة يندمج 

م��ع املع��ارف الكلي��ة للطلبة وتنتق��ل معهم 

اآثاره��ا  و�ستنعك���ص  اإىل م�ستقب��ل حياته��م 

الإيجابي��ة حتم��ا يف عملي��ات �سن��ع القرار 

يف امل�ستقبل. وعالوة على ذلك، فاإن تثقيف 

الأطفال حول املخاط��ر الطبيعية  واحلد من 

اآثاره��ا الكارثية يعد من الإج��راءات املهمة 

ج��دا، خا�س��ة م��ع �سع��ي معظ��م ال��دول  اإىل 

ن�رش املعرف��ة الفعالة على امل�ستوى الأ�رشي 

)OECD, 2010(

ع��ام  مدي��ر  اأطل��ق   2006 يوني��و  يف 

مات�س��ورا،  كوي�س��رو  اليون�سكو)ال�ساب��ق(، 

ومدي��ر الأمانة امل�سرتكة لل��وكالت التابعة 

لال�سرتاتيجي��ة الدولية ل��الأمم املتحدة للحد 

من الك��وارث، �سالفانو بري�سنيو، يف باري�ص، 

احلمل��ة العاملي��ة للتعليم من اأج��ل احلد من 

الكوارث. اأطلقت  هذه احلملة يف اإطار الندوة 

الدولي��ة التي حتم��ل عنوان »التق��دم املحرز 

والقرتاحات اجلدي��دة يف جمال التعليم من 

اأجل التنمية امل�ستدامة« التي نظتمها اللجنة 

الفرن�سية لعقد الأمم املتحدة للتعليم من اأجل 

التنمي��ة امل�ستدامة يف مقر اليون�سكو من 14 

اإىل 16 يونيو 2006.

وحتمل احلملة م�سم��ى »احلد من الكوارث 

تب��داأ يف املدر�س��ة« ولها هدف��ان رئي�سيان: 
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تعزي��ز جه��ود احلد من الكوارث �سم��ن املناهج املدر�سي��ة، وحت�سني اأمن 

املدار�ص من خالل ت�سجيع تطبيق معاير البناء الكفيلة مبقاومة اأي نوع 

من التهديدات الطبيعية.

واأعل��ن مات�س��ورا لدى اإطالق احلمل��ة مايلي: »ي�س��كل التعليم والتوعية 

العن�رشين الأ�سا�سيني لإقامة ثقافة الوقاية هذه. لو كان النا�ص املقيمون 

يف املناطق امله��ددة يدركون اأنهم عر�سة لتلك الأخطار ويعرفون كيفية 

ال�ستع��داد له��ا واحل��د من اآثاره��ا، �ستقع خ�سائ��ر اأق��ل يف الأرواح وعدد 

اجلرحى وحجم الأ�رشار املادية نتيجة للكوارث«.

ل ب��د م��ن الإ�س��ارة اإىل اأن اأك��رث م��ن 200 ملي��ون �سخ���ص يتعر�سون 

للك��وارث الطبيعي��ة �سنويًا، علم��ًا اأن الأ�سخا�ص م��ا دون ال�18 من العمر 

ه��م الأكرث تاأثراً به��ا، خ�سو�سًا يف حال تواجده��م يف املباين املدر�سية 

لدى حدوثها.

واأعل��ن �سالفانو بري�سنيو بهذا ال�س��دد: »اإن ال�ستثمار يف اأمن املدار�ص 

واحل��د من الك��وارث ياأتي بالنتائ��ج الإيجابية على الأم��د الطويل«. ففي 

مار���ص 2006 دمرت 160 مدر�سة يف اإيران لدى وقوع هزة اأر�سية، كما 

اأن 200 طفل قتلوا يف الفلبني عندما ابتلع �سيل من الوحل مدر�ستهم.

وم��ن بني البل��دان ال� 82 التي وف��رت بياناته��ا لال�سرتاتيجية الدولية 

للح��د م��ن الكوارث قبل حل��ول يناي��ر 2005، اأعلن 33 منه��ا فقط اإدراج 

موا�سيع مرتبطة بالكوارث الطبيعية �سمن الربامج املدر�سية للمرحلتني 

البتدائي��ة والثانوي��ة، يف ح��ني اأن تعلي��م املوا�سي��ع وامل��واد املت�سل��ة 

بالك��وارث الطبيعي��ة اإلزامي يف كل من املك�سي��ك، ورومانيا، ونيوزيلندا. 

ويف بلدان اأخرى كالربازيل وفنزويال وكوبا واليابان، يتم هذا التعليم من 

خ��الل اإلقاء ال�سوء على هذه النقطة يف املرحلت��ني البتدائية والثانوية. 

ويق��ول �سالفانو بري�سنيو: »لقد ا�ستخل�ست بلدان كثرة الدرو�ص من جراء 

الك��وارث املا�سية واتخذت اإجراءات لتح�سني م�ستوى الأمن يف مدار�سها. 

اإنن��ا ن�سجع جمي��ع احلكومات على اإدراج مو�س��وع الكوارث يف براجمها 

املدر�سية«.

روؤية وزارة الرتبية والتعليم للتوعية باأخطار الكوارث الطبيعية

اأدرك��ت �سلطن��ة عم��ان اأهمية  توعي��ة الأفراد واملجتمع��ات بالأخطار 

البيئي��ة من��ذ ف��رتة مبكرة م��ن تاري��خ نه�سته��ا يف ع��ام 1970، وكان 

م�س��در ه��ذا الإدراك ح�رشة �ساح��ب اجلاللة ال�سلط��ان قابو�ص بن �سعيد 

املعظم )حفظه اهلل( الذي جعل من الهتمام بالبيئة العمانية �سمة مميزة 

مل�س��رة التنمية العمانية. ويف ظل التطور القت�سادي والجتماعي الذي 

ت�سه��ده ال�سلطنة ، ات�سع نط��اق الهتمام بالبيئة لي�سكل جانبا من جوانب 

التنمي��ة امل�ستدام��ة؛ وذلك من خ��الل العناية مبف��ردات البيئ��ة العمانية 

م��ن ناحي��ة ، ومراعاة اللتزام ب���رشوط ال�سالمة البيئي��ة يف امل�رشوعات 

▼ الكثري من اآثار 

الكوارث الطبيعية 

ميكن التخفيف منها 

وبع�سها ميكن تالفيها  

ولكن ب�سرط اأن تتوفر 

املقومات التي ت�ساعد 

على ذلك

▼ تثقيف االأطفال 

حول املخاطر الطبيعية 

واحلد من اآثارها 

الكارثية يعد من 

االإجراءات املهمة جدا

▼ االهتمام بالبيئة 

ومكوناتها وم�سكالتها 

واأخطارها ياأتي �سمن 

اأولويات ال�سيا�سة 

العمانية
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التنموي��ة عن��د اإن�سائه��ا م��ن ناحي��ة ثانية. 

وبالت��ايل ت�سر عمليات التطوير القت�سادي 

يف كل القطاع��ات دون الت�سحي��ة مبف��ردات 

البيئ��ة اأو زي��ادة مع��دلت التل��وث وه��و م��ا 

يوف��ر بيئة �سحية للمواط��ن العماين تنعك�ص 

اإيجابيًا عليه وعل��ى كل املوارد القت�سادية 

الأخرى. ويف هذا الإطار �سدر قانون حماية 

البيئة العماني��ة ومكافحة التلوث باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2001/114، كما �سدر قانون 

املحميات الطبيعية و�سون الأحياء الفطرية 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/6 .

يت�سح جليا اأن الهتمام بالبيئة ومكوناتها 

وم�سكالته��ا واأخطارها ياأتي �سمن اأولويات 

ال�سيا�س��ة العمانية وه��ذا ما اأكدته الكثر من 

القواع��د والقوان��ني وال�سيا�س��ات البيئية يف 

ال�سلطن��ة، حت��ى اأن ال�سلطن��ة تعد م��ن اأف�سل 

ال��دول العربية يف جم��ال ال�سيا�س��ة البيئية. 

وق��د انعك�ص هذا الهتمام على �سيا�سة وزارة 

الرتبية والتعليم وبراجمها الرامية اإىل اإعداد 

جيل من املواطنني يع��ي م�سوؤولياته البيئية 

�سم��ن منظوم��ة امل�سوؤولي��ات الت��ي ينبغ��ي 

عليه القي��ام بها. ولهذا �سع��ت وزارة الرتبية 

والتعليم اإىل توفر مقوم��ات النجاح الفاعل 

للعملي��ة التعليمية التعلمية، وذلك وفق روؤية 

تتما�س��ى م��ع الجتاه��ات العلمي��ة  احلديثة 

باأبعاده��ا  البيئي��ة  ال�سبغ��ة  ذات  خا�س��ة 

الرتبوي��ة يف ع���رش يت�س��م بطف��رات �سكانية 

ومعلوماتي��ة مت�سارع��ة. ويتطلب ه��ذا الأمر 

مواكب��ة م�ستمرة من خالل التجديد والتطوير 

امل�ستمرين يف مدخ��الت التعليم وخمرجاته 

باعتباره الو�سيلة الرئي�سة والغاية الأ�سا�سية 

ملواكبة امل�ستجدات مبا يتوافق مع التطورات 

الإقليمية والعاملي��ة يف جمال حماية البيئة 

واملحافظة عليها.

وقد حر�ست وزارة الرتبية والتعليم ممثلة 

يف املديري��ة العام��ة لتطوي��ر املناه��ج على 

تطوي��ر برام��ج الرتبية البيئية؛ نظ��را لكونها 

ج��زءا ل يتج��زاأ من التعلي��م. وتتكامل جميع 

املواد والتخ�س�سات الدرا�سية لغر�ص مفاهيم 

واأخطاره��ا  مب�سكالته��ا  والتوعي��ة  البيئ��ة 

املختلفة. 

�سكل تو�سيحي )1( دور وزارة  الرتبية والتعليم 

يف التوعية باأخطار الكوارث الطبيعية

▼ حر�ست وزارة الرتبية والتعليم على تطوير برامج الرتبية 

البيئية نظرا لكونها جزءاً ال يتجزاأ من التعليم
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ويب��داأ الهتم��ام بالبيئ��ة واحلف��اظ عليه��ا 

بالتاأكي��د عل��ى ذل��ك يف وثيق��ة فل�سف��ة الرتبية 

الت��ي ت�س��ر يف اأك��رث م��ن مو�س��ع اإىل �رشورة 

تربي��ة الأبناء على الهتم��ام بالبيئة، واحلفاظ 

عل��ى موارده��ا، وح��ل م�سكالته��ا، واحل��د م��ن 

الأخط��ار التي حت��ل بها. وتب��ني الق�سا�سة يف 

ال�سكل )4( اأن اأحد اأهم مبادئ فل�سفة الرتبية يف 

�سلطنة عمان هو تنمية الوعي مب�سكالت الع�رش 

وق�ساياه الرئي�س��ة والتي يف مقدمتها الق�سايا 

البيئية طبعا.

ال�سكل )4( ق�سا�سة من وثيقة »فل�سفة واأهداف الرتبية« يف �سلطنة عمان. امل�سدر وزارة الرتبية 

والتعليم،2003. 

وتعت��رب فل�سفة الرتبي��ة يف �سلطنة عمان اأن 

الهتم��ام بالبيئ��ة وال�سكان من اأه��م مبادئها 

الت��ي حتر�ص عل��ى الرتكيز عليه��ا. وذلك على 

اعتب��ار اأن العالق��ة ب��ني البيئة وال�س��كان هي 

عالق��ة اأزلية، ول ب��د لالإن�س��ان اأن يتعامل مع 

م��ن  ب�س��يء  وخماطره��ا  ومكوناته��ا  البيئ��ة 

العقالني��ة والت��وازن حت��ى ي�ستطي��ع حتقي��ق 

امل�ست��وى الالئق من املعي�سة واحلياة الكرمية. 

لذل��ك ل ب��د للرتبي��ة والتعلي��م اأن تغر���ص لدى 

الطلب��ة تلك املعارف، والفه��م العميق، والوعي 

اإىل  الرامي��ة  والجتاه��ات  والقي��م  املنا�س��ب، 

�سيان��ة البيئ��ة واحلفاظ عليه��ا، والتغلب على 

م�سكالتها، واحلد من خماطرها. 

ال�سامل��ة  التنمي��ة  اأن حتقي��ق »  كم��ا جن��د 

للمجتم��ع العماين« يعد غاية كربى من غايات 

الرتبي��ة يف �سلطن��ة عمان. وهذا ل��ن يتاأتى اإل 

بتوعية الطلبة ب�رشورة اتباع العادات الر�سيدة 

يف التعام��ل مع معطي��ات البيئة خا�سة اإذا ما 

نظرنا اإىل حمدودية املوارد البيئية يف ال�سلطنة 

)وزارة الرتبية والتعليم،2003(. 

وتاأتي وثيقة الرتبية البيئية كدليل متكامل 

ل��كل امل��واد الدرا�سي��ة ي�ستع��ان به��ا لتن��اول 

امل��واد  خمتل��ف  يف  البيئي��ة  املو�سوع��ات 

الدرا�سية. وت��ربز الوثيقة الكث��ر من املفاهيم 

البيئي��ة عل��ى �س��كل م�سفوف��ة م��دى وتتابع ، 

بالإ�ساف��ة اىل ما �ساغت��ه من تعريف للرتبية 

البيئية واأهدافها العامة. 

وعن��د مقارن��ة حمتوي��ات الكت��ب الدرا�سية 

)مثال الدرا�سات الجتماعية( يبدو من الوا�سح 

اأن هن��اك بع���ص الق�سور يف ا�ستكم��ال تناول 

خمتلف املفاهيم والق�سايا املتعلقة بالأخطار 

والكوارث الطبيعي��ة، والأمل معقود يف اأن يتم 

ت��دارك ه��ذا الق�س��ور اأثن��اء عملي��ات التجديد 

والتطوي��ر التي بداأته��ا وزارة الرتبية والتعليم 

امل��واد  ملختل��ف  املعاي��ر  اإع��داد  مب���رشوع 

الدرا�سية. 

▼ فل�سفة واأهداف الرتبية بال�سلطنة تدعو اإىل تربية االأبناء 

على االهتمام بالبيئة واحلفاظ على مواردها وحل م�سكالتها
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بالنتق��ال اإىل م��ا ت�سمنت��ه الكت��ب الدرا�سية 

ع��ن الك��وارث الطبيعي��ة واعتمادا عل��ى التحليل 

ال��ذي قام به معدو وثيقة الرتبية البيئية جند اأن 

م��واد الدرا�سات الجتماعي��ة والعلوم هي املواد 

الرئي�سة املنوط بها تناول مثل هذه املو�سوعات 

والق�ساي��ا، بينم��ا امل��واد الأخرى فه��ي تتناول 

فق��ط من هذه املوا�سيع ما يخ��دم اأهدافها وهي 

بالطبع معاجلات ل تغطي كل تلك الق�سايا. 

الجتماعي��ة  الدرا�س��ات  م��واد  اإىل  وع��ودة 

والعل��وم فه��ي اأي�سا مل تتن��اول ق�سايا الكوارث 

الق�ساي��ا  تل��ك  ل��كل  ب�س��كل مف�س��ل  الطبيعي��ة 

وبالت��ايل ميك��ن الق��ول اأنه ل بد م��ن تاليف هذا 

النق���ص يف املعاجل��ة اأو التن��اول. وللحديث عن 

كيفية تناول ق�سايا الكوارث الطبيعية يف الكتب 

املدر�سي��ة ناأخ��ذ كت��اب الدرا�س��ات الجتماعية 

لل�سف العا�رش كمثال. حيث مت تخ�سي�ص وحدة 

كامل��ة يف هذا الكتاب لدرا�س��ة بع�ص امل�سكالت 

والأخطار البيئية وهي معرو�سة يف ال�سكل )7(

ال�سكل )7( ق�سا�سة تو�سح بع�س مو�سوعات الكوارث الطبيعية يف كتاب الدرا�سات 

االجتماعية لل�سف العا�رش. امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم،2012، �س 123.

▼ تاأتي وثيقة الرتبية البيئية كدليل متكامل لكل املواد الدرا�سية 

ي�ستعان بها لتناول املو�سوعات البيئية يف خمتلف املواد الدرا�سية
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ويت��م درا�س��ة اأو عر���ص مو�سوع��ات الك��وارث 

الطبيعية يف الكتاب امل�سار اإليه بطرق ن�سية و�سور 

ور�سوم��ات تو�سيحي��ة واأن�سط��ة عملي��ة يف بع�ص 

الأحي��ان؛ حي��ث يب��داأ الدر�ص بالتعري��ف  بالكارثة 

الطبيعي��ة الت��ي يتم درا�سته��ا، ثم عر���ص الأ�سباب 

واأه��م التاأث��رات اأو النتائ��ج ال�سلبية له��ذه الكارثة  

و�سبل التنبوؤ والوقاية من اأخطار تلك الكارثة. 

ه��ذا ويت��م تدعي��م التن��اول النظ��ري لكث��ر من 

مو�سوع��ات الك��وارث الطبيعي��ة بو�سائ��ل تعليمية 

فعال��ة با�ستخ��دام الأف��الم التعليمي��ة، والعرو���ص 

العملي��ة، وكذل��ك املواق��ع عل��ى �سبك��ة املعلومات 

العاملية. ولتعزيز فهم اجلوانب النظرية فاإن الوزارة 

الآن ب�س��دد اإع��داد الأطل���ص الرقم��ي ل�سلطنة عمان 

والع��امل؛ ال��ذي �سيحت��وي يف بع���ص اأجزائ��ه على 

عرو���صٍ تفاعلية ب��ني الطلبة وحمتوي��ات الأطل�ص 

الرقمي ليتمك��ن الطلبة من فه��م الآلية التي حتدث 

به��ا الكوارث الطبيعية وبالتايل الت�رشف املنا�سب 

من قبل الأفراد للتقليل من خماطر تلك الكوارث. 

وتب��ذل وزارة الرتبي��ة والتعلي��م جه��ودا خمتلفة 

يف �سبي��ل التوعي��ة بالق�ساي��ا البيئي��ة واحل��د من 

تاأثر الكوارث الطبيعي��ة. وتربز م�سابقة املحافظة 

عل��ى النظافة وال�سحة يف البيئ��ة املدر�سية  كاأداة 

مهمة من اأدوات الوزارة لرفع الوعي البيئي خا�سة 

فيم��ا يتعلق بالوقاية من اأخط��ار احلريق والوقاية 

من اأخطار انت�س��ار الأوبئة؛ ففي جمال الوقاية من 

اأخط��ار احلريق ف��اإن امل�سابقة امل�س��ار اإليها ت�سع 

�سم��ن بن��ود تقييمه��ا للمدرا���ص م��دى توافرخطط 

الإخ��الء يف ح��الت احلري��ق. ويف جم��ال الوقاية 

م��ن الأوبئة فاإن امل�سابقة تقيم املدار�ص كذلك على 

م��دى التزامها بالنظاف��ة العامة للمبن��ى املدر�سي 

ونظافة مياه ال�رشب. 

املنا�سب��ات  م��ن  كث��ر  يف  ال��وزارة  وتتع��اون 

والأح��داث البيئي��ة م��ع كث��ر م��ن وزارات الدول��ة 

جرع��ات  لإعط��اء  وذل��ك  اخلا�س��ة؛  واملوؤ�س�س��ات 

اإ�سافية وتكميلية من التوعية حول خماطر الكوارث 

الطبيعي��ة. وكثرا ما يتم التعاون مع الدفاع املدين 

يف جميع املحافظات التعليمية خا�سة فيما يتعلق 

بنظم الأمن وال�سالمة يف املبنى املدر�سي.  

وتبقى ق�سي��ة اإدماج ذوي الإعاق��ات يف برامج 

واأن�سط��ة التوعي��ة مبخاط��ر الك��وارث الطبيعية من 

الق�ساي��ا اجلوهري��ة الت��ي توليه��ا وزارة الرتبي��ة 

والتعلي��م عناية خا�سة. فهناك دائرة خا�سة تعنى 

بالربام��ج التعليمية ل��ذوي الإعاق��ات وحتمل هذه 

الدائ��رة على عاتقه��ا م�سوؤولية تعليم هذه الفئة من 

املجتم��ع وع��دم التمييز بني ه��ذه الفئ��ة  والفئات 

الأخ��رى من الطلبة الأ�سحاء. ه��ذا وتقوم املدار�ص 

الت��ي ينتظم بها الطلبة م��ن ذوي الإعاقات بتنظيم 

برامج خا�سة لرفع الوعي لدى هوؤلء الطلبة خا�سة 

يف يتعل��ق مبب��ادئ الأم��ن وال�سالم��ة م��ن اأخط��ار 

احلريق وذل��ك بالتع��اون مع جه��ات الخت�سا�ص 

وا�ستغ��الل للمنا�سبات التي يت��م فيها الرتكيز على 

بع�ص الق�سايا املتعلقة بالكوارث الطبيعية.    

اخلال�سة 

ل �س��ك اأن الك��وارث الطبيعي��ة ت�س��كل هاج�س��ا 

لي���ص فقط على امل�ست��وى الوطني؛ ب��ل وحتى على 

امل�ست��وى الدوىل، وذلك نظرا مل��ا تخلفه من نتائج 

�سلبي��ة وخيم��ة عل��ى امل��وارد الب�رشي��ة وامل��وارد 

الطبيعية اللتني ت�س��كالن عماد اأي دولة وعماد كل 

اقت�ساديات العامل.

ومم��ا ل �س��ك في��ه اأن املعرفة اجلي��دة بالكوارث 

الطبيعي��ة - م�سبباته��ا وكيفي��ة حدوثه��ا والوعي 

ال��كايف ب�سب��ل احلماية واحلد م��ن اآثاره��ا ال�سلبية 

- �سيجن��ب الأف��راد والدول الكثر م��ن اخل�سائر يف 

الأرواح والقت�س��اد. وعلي��ه كان لزام��ا على الدول 

اأن تعم��ل عرب نظامه��ا التعليمي عل��ى غر�ص ثقافة 

التعام��ل مع الكوارث الطبيعي��ة والوعي ب�سبل احلد 

من اآثاره��ا ال�سلبية. وتعمل معظ��م الدول املتقدمة 

والنامية على حد �سواء على تقدمي جرعات منا�سبة 

م��ن املع��ارف والتوعي��ة والتدري��ب عل��ى مواجهة 

اأخطار الكوارث الطبيعية للطلبة ح�سب م�ستوياتهم 

التعليمية. 

▼ تدعيم التناول النظري لكثري من مو�سوعات الكوارث الطبيعية بو�سائل 

تعليمية فعالة با�ستخدام االأفالم التعليمية والعرو�س العملية
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اأخبار العلوم

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

والثقاف��ة والعلوم بالتعاون مع جامعة ال�سلطان 

قابو���ص ممثل��ة يف ق�سم اجلغرافي��ا بكلية الآداب 

والعلوم الجتماعي��ة، »الندوة الدولية حول احلد 

م��ن خماطر الكوارث الطبيعي��ة« وذلك يف الفرتة 

تنظي��م  وج��اء  2013م،  اأكتوب��ر   29-28 م��ن 

الن��دوة تزامن��ا م��ع احتف��الت الع��امل  بالي��وم 

ال��دويل للحد من الك��وارث الطبيعية الذي يحتفل 

ب��ه الع��امل يف �سهر اأكتوب��ر من كل ع��ام، وتاأتي 

احتف��الت ه��ذا الع��ام حت��ت �سع��ار »العي�ص مع 

الإعاقة والكوارث«.

والإدراك  الوع��ي  تعزي��ز  اإىل  الن��دوة  هدف��ت 

باملخاطر الناجتة عن الك��وارث الطبيعية و�سبل 

تعبئ��ة املوارد الوطنية والدولي��ة، ولفت النتباه 

اإىل املعاق��ني واأخ��ذ خ�سو�سيته��م يف احل�سبان 

اأثن��اء الكوارث، وحتديد الجتاه��ات والأولويات 

والإقليم��ي  ال��دويل  امل�ست��وى  عل��ى  العم��ل  يف 

والوطن��ي لكفال��ة تنفي��ذ ال�سرتاتيجي��ة الدولية 

للح��د م��ن خماط��ر الك��وارث الطبيعي��ة، وتبادل 

اخل��ربات وال�ستف��ادة م��ن املمار�س��ات اجلي��دة 

يف جم��ال مب��ادرات احلد م��ن خماط��ر الكوارث 

الطبيعية يف العامل.

ورق��ة   )17( مناق�س��ة  الن��دوة  خ��الل  ومت 

عم��ل على م��دار يوم��ني األقاها خ��رباء حمليون 

وخارجيون وتركزت حول اأربعة حماور رئي�سية 

وه��ي: الكوارث الطبيعية )ال�ستعداد وال�ستجابة 

وعالقته��ا  املناخي��ة  والتغ��رات  والإدارة(، 

وتوعي��ة  التعلي��م  ودور  الطبيعي��ة،  بالك��وارث 

ال�س��كان يف التخفيف من اأثر  الكوارث الطبيعية، 

ونظ��م الإن��ذار املبك��ر املتع��دد و اإدارة الكوارث. 

وا�ستهدف��ت الن��دوة بع���ص العامل��ني يف احلق��ل 

الرتب��وي وطلب��ة اجلامع��ات والكلي��ات اخلا�سة 

والإعالميني واملتخ�س�سني من القطاعني العام 

واخلا�ص وبع�ص اجلمعيات الأهلية واملدنية.

اللجنة الوطنية تنظم »الندوة الدولية

حول احلد من خماطر الكوارث الطبيعية« 
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�سارك��ت ال�سلطن��ة ممثل��ة يف وزارة البيئة 

وال�س��وؤون املناخي��ة يف اأعمال الن��دوة �سبه 

الإقليمي��ة حول حتديات البيئ��ة واأثرها على 

املنطق��ة  يف  ال�سحي��ة  والرعاي��ة  التنمي��ة 

العربية، والت��ي نظمته��ا )الإي�سي�سكو( خالل 

الفرتة من 13 – 14 دي�سمرب 2013 بالرباط، 

اململكة املغربية.

هدف��ت الندوة اإىل جم��ع نخبة من اخلرباء 

ح��ول  املعلوم��ات  لتب��ادل  واملخت�س��ني 

ق�ساي��ا البيئ��ة والتغرات املناخي��ة واأثرها 

عل��ى التنمي��ة والرعاي��ة ال�سحي��ة يف الدول 

العربية، وحتدي��د امل�سكالت البيئي��ة واأثرها 

عل��ى اخلدم��ات ال�سحي��ة، كما هدف��ت اأي�سا 

اإىل اإيج��اد �سيغ��ة مثلى لتوعي��ة املواطنني، 

وتعزي��ز انخراط ال��دول العربي��ة يف اجلهود 

الدولي��ة الرامي��ة اإىل مواجه��ة الإ�سكالي��ات 

البيئي��ة واق��رتاح حلول نابعة م��ن املوروث 

الثقايف واحل�ساري لالأمة ال�سالمية.  

ال�سلطنة ت�سارك يف الندوة �سبه االإقليمية حول حتديات البيئة 

واأثرها على التنمية والرعاية ال�سحية يف املنطقة العربية بالرباط

املوؤمتر العربي الثاين لعلوم الروبوت والذكاء اال�سطناعي،

 اململكة االأردنية الها�سمية، دي�سمرب 2013

الوطني��ة  اللجن��ة  �سارك��ت 

والثقاف��ة  للرتبي��ة  العماني��ة 

املوؤمت��ر  اأعم��ال  يف  والعل��وم 

العرب��ي الث��اين لعل��وم الروبوت 

ال��ذي  ال�سطناع��ي  وال��ذكاء 

نظمته اجلمعية العربية للروبوت 

الها�سمي��ة  الأردني��ة  باململك��ة 

يف الفرتة م��ن 14-16 دي�سمرب 

ه��ذا  املوؤمت��ر  وج��اء  2013م، 

»نح��و  عن��وان  حت��ت  الع��ام 

�سناعة عربي��ة مميزة يف جمال 

ال�سطناعي«،  والذكاء  الروبوت 

وم��ن اأب��رز اأه��داف املوؤمتر ن�رش 

الوع��ي املع��ريف بعل��م الروبوت 

وال��ذكاء ال�سطناعي ودوره يف 

التق��دم العلم��ي والتكنولوج��ي، 

اخل��ربات  تب��ادل  جان��ب  اإىل 

والط��الع  والعاملي��ة،  العربي��ة 

يف  الناجح��ة  التج��ارب  عل��ى 

هذا املج��ال، مع بح��ث اإمكانية 

تنفيذ م�ساريع م�سرتكة وت�سجيع 

املبادرات العربية الواعدة. 

وق��د خ��رج املوؤمتر بع��دد م��ن التو�سيات م��ن اأبرزها: 

الدعوة اإىل اإن�س��اء اأكادميية عربية متخ�س�سة تكون مظلة 

ل��كل الع��رب تعم��ل عل��ى ا�ستقط��اب اخل��ربات العربية من 

علماء وخمت�سني يف جمال الروبوت والذكاء ال�سطناعي 

لتاأ�سيل الهتمام به��ذا اجلانب يف الوطن العربي وتي�سر 

تدري�ص تخ�س�ساته، والتعاون من اأجل النهو�ص ب�سناعة 

عربية رائدة يف جمال الروبوت.
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االت�سال واملعلومات
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ورقة االت�سال واملعلومات

امل�سادر التعليمية املفتوحة
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بقلم / �سيف بن حمد البو�سعيدي

saifalbusaidi@moe.om
اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

اإن االأخ���ذ بالتكنولوجي���ا يف حياتنا املعا�رشة، وت�سخ���ري براجمها خلدمة 

اأجي���ال الغد �رشورة حتمية الب���د منها، ومورد البد م���ن اأن ن�ستقي منه، فمع 

تعدد وانت�سار الو�سائل واالأدوات التكنولوجية والبيئات املختلفة التي اأوجدتها 

التقني���ة، ظهرت م�سطلحات كثرية وبرامج متعددة، جعلت دول العامل حري�سة 

عل���ى ثقافاتها وقيمها وتعيد النظ���ر والتفكري بعمق يف االأهمية واحلاجه ملثل 

هذه الربامج وما قد جتلبه من منافع اأو ما قد جتره من خماطر.

اإن النفجار املعريف اأوجد اأهمية بالغة 

لربامج التقني��ة يف عملية التعليم والتعلم 

بالدول، فتناف�س��ت ال�رشكات واملوؤ�س�سات 

بغي��ة  براجمه��ا؛  اإنت��اج  واملنظم��ات يف 

اإيجاد بيئات تعليمية مفيدة تنقل وت�سارك 

املعرفة بكل اأمانة ومو�سوعية؛ كي  تقدم 

للمهتمني املعرف��ة والتج��ارب الإن�سانية 

الت��ي ي�ستن��ار به��ا يف عملي��ة التخطي��ط 

والتنفيذ يف جمال التعليم، ولعل م�سطلح 

امل�س��ادر التعليمي��ة املفتوح��ة اأح��د تلك 

احلديث��ة،  التعليمي��ة  والبيئ��ات  الربام��ج 

الت��ي تعم��ل عل��ى حتديثه��ا وتطويره��ا 

العديد من ال��دول واملنظمات؛ حيث تقوم 

فك��رة  امل�سادر التعليمي��ة املفتوحة على 

امل�سارك��ة والت�س��ارك يف تنمي��ة وتطوير 

امل��واد وامل��وارد التعليمي��ة ب��دون حدود 

ول قي��ود ول تكالي��ف مالي��ة اأو اإداري��ة، 

وهي بذلك ت�ساهم يف ن�سج حمتوى املواد 

والو�سائ��ل والأدوات التعليمي��ة، كما اأنها 

جتمع ب��ني فكر املربني وح��وار املهتمني 

باختالف فئاتهم العمرية. و�سوف يتطرق 

هذا املقال اإىل بع�ص النقاط والتو�سيحات 

عن امل�سادر التعليمية املفتوحة.

مفهوم امل�سادر التعليمية املفتوحة:-

التعليمي��ة  يعت��رب م�سطل��ح امل�س��ادر 

املفتوح��ة - كم��ا مت ذك��ره �سالف��ا - من 

م�سطل��ح  فه��و  احلديث��ة،  امل�سطلح��ات 

امل�س��ادر  م��ن  اأبع��د  اإىل  يذه��ب  �سام��ل 

املفتوح��ة والتعلي��م اللك��رتوين وغرها 

م��ن امل�سطلح��ات املنت���رشة، فه��و ياأخذ 

فك��ر الت�س��ارك وامل�ساركة، وتع��رف على 

اأنه��ا »م��واد الكرتوني��ة وغ��ر الكرتونية 

من املناه��ج الدرا�سية، وم��واد املقررات، 

الفيدي��و،  ومقاط��ع  الدرا�سي��ة،  والكت��ب 

وتطبيق��ات الو�سائط املتع��ددة، واخلرائط 

اجلغرافي��ة، وغرها من امل��واد امل�سممة 

بغر���ص التعلي��م والتعل��م، وتعط��ي احلق 

للم�ستخ��دم باإبداء راأي��ه، واإ�سافة ما يراه 

مهم��ا اإىل تل��ك املواد وم�سارك��ة الآخرين 

باأعمالهم، بدون اأية قيود مادية اأو اإدارية 

اأو احلاج��ة اإىل �رشاء حق��وق الطبع اأو دفع 

ر�سوم للرتاخي�ص«.

http://www.creativecommons.qa/ar  مصدر الصورة
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مقارنة  امل�سادر التعليمية 

املفتوحة بغريها من برامج التعليم:

يف ظ��ل انت�س��ار الربام��ج والتقني��ات 

احلديث��ة ظه��رت م�سطلحات ع��دة تعنى 

منه��ا:  التقني��ة  عل��ى  القائ��م  بالتعلي��م 

التعليم اللك��رتوين، والتعليم القائم على 

امل��واد، والتعليم املفت��وح، والتعليم عن 

بع��د، ولكن م�سطلح امل�س��ادر التعليمية 

املفتوحة يختلف ع��ن تلك امل�سطلحات 

من حيث الرتاخي�ص والقوانني، ومبقارنة 

امل�سادر التعليمية املفتوحة مع التعليم 

الإلك��رتوين جن��د اأن التعلي��م الإلكرتوين 

يكون دوما مرادفا للتعليم عرب الإنرتنت 

ول يحم��ل اأي��ة تراخي�ص، اأم��ا امل�سادر 

عل��ى  تقت���رش  ل  املفتوح��ة  التعليمي��ة 

كونه��ا الكرتونية؛ بل ق��د تكون مطبوعة 

ورقي��ا  ن�رشه��ا  بالإم��كان  اأي  اأي�س��ًا، 

اأوتك��ون مرئي��ة، اأو �سمعي��ة، اأو و�سائ��ط 

متع��ددة ع��ن طري��ق احلا�س��وب، ونظ��راً 

لتحديات الت�سال ب�سبكة الإنرتنت التي 

تواجهه��ا بع�ص ال��دول النامية، فيتوقع 

الباحثون واملتخ�س�سون اأن ن�سبة كبرة 

م��ن امل��وارد املتعلق��ة بالتعلي��م العايل 

يتم ت�ساركه��ا ورقيًا اأكرث م��ن ت�ساركها 

الكرتوني��ًا، مم��ا ق��د ي�سيف اأهمي��ة اأكرب 

للم�سادر التعليمية املفتوحة بالإ�سافة 

اإىل حماي��ة امللكية الفكري��ة والقانونية 

يف هذه امل�سادر. 

التعليمي��ة  امل�س��ادر  ومبقارن��ة 

املفتوح��ة م��ع التعليم املفت��وح جند اأن 

التعلي��م املفتوح  لي�ص جم��رد ن�رش مواد 

برتخي���ص مفت��وح اأو ا�ستخ��دام م��واده 

يتطل��ب  فه��و  التعليمي��ة،  الربام��ج  يف 

منهج��ا للتقييم والعتماد، وو�سائل دعم 

واآلي��ات  للمناه��ج،  للط��الب، وتخطي��ط 

يج��ب اأن تراعى قبل الب��دء بالتعليم. اأما 

امل�سادر التعليمية  املفتوحة فال حتتاج 

اإىل كل ذل��ك؛ فه��ي اأ�سه��ل يف الو�س��ول 

واأعم جلميع فئات املجتمع.

اأهمية امل�سادر التعلمية املفتوحة :

الرتبوي��ون  املخطط��ون  اأ�سب��ح  لق��د 

ينظ��رون اإىل ال�ستثم��ار يف تكنولوجي��ا 

الت�س��ال واملعلوم��ات عل��ى اأن��ه ج��زء 

���رشوري يف عملي��ة الإع��داد والتطوي��ر 

ملناهجهم  واأ�سبح ا�ستخدام التكنولوجيا 

للدار�س��ني  ج��ذب  عام��ل  التعلي��م  يف 

واملهتم��ني، وبالت��ايل؛ فه��و اأ�سا�سي يف 

نظر العامة واخلا�سة من اأفراد املجتمع، 

وه��و كذل��ك جم��ال للتطوي��ر والبتكار، 

وحت�سني جودة ونوعي��ة التعليم. وميكن 

ح�رش اأهمية امل�سادر التعليمة املفتوحة 

يف النقاط التالية: 

1.  حت�س��ني وتطوي��ر نوعي��ة وفاعلية 

التعلي��م م��ن خ��الل وج��ود ه��ذه املواد 

املتاحة ب�سهولة وي�رش.

2. رفع جودة التعليم واملواد التعليمية 

واإدارة امل�رشوف��ات ب�س��كل عام يف ظل 

التحديات التي تواجه التعليم يف اإدخال 

التكنولوجيا يف املناهج التعليمية.

3. تواف��ر نوعي��ة ممت��ازة م��ن املواد 

ط��الب  تكوي��ن  يف  ي�سه��م  التعليمي��ة 

▼ امل�سادر التعليمية املفتوحة م�سطلح �سامل يذهب اإىل اأبعد 

من التعليم االلكرتوين، والتعليم املفتوح، والتعليم عن بعد 
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ومعلمني اأكرث اإنتاجية.

امل��واد  با�ستخ��دام  ال�سم��اح   .4

التعليمي��ة وقي��ام الط��الب بت�سمينها 

يف درو�سه��م يحق��ق تفعي��ل م�سارك��ة 

الط��الب يف العملي��ة التعليمية ويحفز 

القدرات الإبداعية لديهم.

التعليمي��ة  امل�س��ادر  تلع��ب   .5

املفتوحة  دوراً مهمًا يف تعزيز القدرات 

ع��ن طريق اإتاح��ة الو�سائ��ل التعليمية 

واجلامع��ات  التعليمي��ة  للموؤ�س�س��ات 

ب��دون ر�س��وم لتطوي��ر قدراته��م عل��ى 

اإنت��اج وت�سميم م��واد تعليمية خا�سة 

بهم.

�سب��ق  م��ا  خ��الل  وم��ن  وبالت��ايل 

للم�س��ادر  اأهمي��ة  م��ن  ا�ستعرا�س��ه 

التعليمي��ة املفتوحة ميك��ن اأن يتحقق 

ما يلي:

بيئ��ات  توف��ر  يف  1.ال�ستثم��ار 

تعليمي��ة فاعل��ة للح�سول عل��ى تعليم 

نوعي.

2.اإيج��اد و�سيل��ة رئي�سي��ة لتكوي��ن 

تطوي��ر   �ساأنه��ا  م��ن  منتج��ة  اأنظم��ة 

الأ�سا���ص الفك��ري امل�س��رتك  ب��دل من 

تكرار اجلهود املماثلة.

امل�س��ادر  تكيي��ف  عل��ى  3.الق��درة 

التعليمي��ة  املتاح��ة ب�س��ورة اأف�س��ل 

واأ�سمل وبدون اأية قيود.

اإعالن باري�س للم�سادر التعليمية 

املفتوحة عام 2012 : 

لل�سيا�سات  دويل  م���وؤمت���ر  ع��ق��د 

احلكومية للموارد التعليمية املفتوحة 

العا�سمة  يف  ي���ون���ي���و2012،  يف 

الفرن�سية باري�ص.

واعتمدت الدول الأع�ساء باملنظمة 

تو�سي��ات خرج��ت عل��ى �س��كل اإعالن 

باري���ص للم��وارد التعليمي��ة املفتوحة 

2012 ومن اأبرز هذه التو�سيات :  

	 تعزي��ز الوع��ي با�ستخ��دام امل��وارد 
التعليمية املفتوحة.

ل�ستخ��دام  مواتي��ة   بيئ��ة  	 توف��ر 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.

ال�سرتاتيجي��ات  اإع��داد  	 تعزي��ز 
بامل��وارد  اخلا�س��ة  وال�سيا�س��ات 

التعليمية املفتوحة.

	 النهو�ص بفهم وا�ستخدام اأطر عملية 
الرتخي�ص املفتوح.

	 دعم بناء القدرات م��ن اأجل التنمية 
امل�ستدامة ملواد التعلم اجليدة.

	 تدعيم ال���رشاكات ال�سرتاتيجية من 
اأجل املوارد التعليمية املفتوحة.

	 ت�سجي��ع اإع��داد امل��وارد التعليمي��ة 
املفتوح��ة ونقله��ا اإىل خمتلف اللغات 

وال�سياقات الثقافية.

	 ت�سجي��ع البح��ث يف جم��ال املوارد 
التعليمية املفتوحة.

	 تي�سر العثور على املوارد التعليمية 
املفتوحة واحل�سول عليها وتبادلها.

	 ت�سجي��ع عملية الرتخي���ص املفتوح 
للمواد التعليمية التي اأنتجت ا�ستخدام 

الأموال العامة.

▼ توافر النوعية اجليدة من املواد التعليمية ي�سهم يف تكوين 

طالب ومعلمني اأكرث اإنتاجية
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الرتاخي�س املفتوحة:

اإن م��ن العتقادات اخلاطئة اأن املوؤلف والنا�رش ملواده 

 Open(عرب الإنرتنت �سمن الرتاخي�ص املفتوحة امل�سدر

Source(  ق��د تخلى عن كاف��ة حقوقه يف هذه املادة. 
الأم��ر عك���ص ذل��ك< فاملوؤل��ف والنا���رش �سم��ن  ولك��ن 

الرتاخي���ص املفتوحة امل�سدر قد �سمن حماية ملكيته يف 

اإط��ار قان��وين �سمن ل��ه حقوقه يف الن���رش، يف ظل بيئات 

يتم فيه��ا ن�س��خ املحتويات )ل�سّيم��ا الرقمي��ة( وتبادلها 

ع��رب �سبك��ة الإنرتنت م��ن دون احل�سول عل��ى اإذن م�سبق، 

ويف ه��ذا الإطار ظهرت اأطر قانونية تقنن ا�ستخدام املواد 

وامل�سادر كي حتفظ حق��وق املوؤلفني والنا�رشين، وعليه؛ 

فق��د ظه��رت العديد م��ن الأط��ر القانونية تق��نن ا�ستخدام 

امل�سادر التعليمية املفتوح��ة، حيث ي�سمح بع�سها بن�سخ 

امل��واد والبع�ص الآخ��ر يتيح للم�ستخدم��ني تكييف املواد 

وترجمتها ون�سخه��ا. ومن اأف�سل الرتاخي���ص التي ن�ساأت 

 Creative الإبداع��ي  امل�س��اع  امل��وارد  ترخي���ص  ه��و 

▼  ظهرت العديد من 

االأطر القانونية تقنن 

ا�ستخدام امل�سادر 

التعليمية املفتوحة

▼ على املوؤ�س�سات 

الرتبوية والتعليمية �سمان 

جودة حمتوى املواد 

وامل�سادر املن�سورة فهي 

تعك�س مدى تطور اأدائها 

وجودتها
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يتب��ع  ترخي���ص  فه��و    Commons
اآلي��ات ت�سمن ن�سب امل��واد اىل اأ�سحابها 

مع ال�سماح بتبادلها، اأو اأنها تقوم بتقييد 

الن�س��اط التج��اري اإذا ما رغب��وا، اأو متنع 

الآخري��ن م��ن تكيي��ف امل��واد اإذا ما كان 

ذل��ك منا�سبًا. وبالتايل، فاإن املوؤلف الذي 

يعطي ترخي�ص امل�ساع الإبداعي لأعماله 

ي�سع��ى حتدي��دا اإىل الإبقاء عل��ى حقه يف 

ه��ذا العم��ل، ولكن��ه يواف��ق- م��ن خ��الل 

الرتخي�ص - عل��ى التخلي عن بع�ص تلك 

احلقوق.

لرتخي�س  املمي���زة  اخل�سائ�س  اأب���رز 

امل�ساع االإبداعي : 

تراخي���ص  الإبداع��ي  امل�س��اع  يوف��ر 

مفتوحة �سهلة ال�ستخ��دام للمواد الرقمية 

جتنب القي��ود على حقوق التاأليف والن�رش 

التي عادة ما تطبق تلقائيا.

ياأخذ بالعتبار قوانني امللكية الفكرية 

يف خمتل��ف الدول وال�سلط��ات الق�سائية، 

كما اأنه يتيح ن�سخها بلغات خمتلفة.

يوجد يف املوق��ع الإلكرتوين لرتخي�ص 

امل�س��اع الإبداع��ي برنام��ج اآيل يعر���ص 

اأك��رث الرتاخي�ص مالئم��ة للم�ستخدم بناًء 

على اإجابته لأ�سئلة حمددة تتعلق بكيفية 

ا�ستخدام موؤلفات��ه؛ وذلك لت�سهيل ح�سول 

امل�ستخدمني على الرتاخي�ص.

تت�سمن جميع مناذج تراخي�ص امل�ساع 

للموؤلف��ني  الأ�سا�سي��ة  الإبداع��ي احلق��وق 

تاأكيداً حلقهم يف امللكية الفكرية، وحقهم 

يف منح حريات حمددة عند الن�رش.

كم��ا يح��ق للموؤل��ف �سم��ن نط��اق هذا 

الرتخي�ص وبطريقة �سهلة ال�ستخدام منح 

اأ�سخا���ص اآخري��ن احلق يف ن�س��خ اأعماله، 

باإج��راء  اآخري��ن  لأ�سخا���ص  وال�سم��اح 

تغيرات على موؤلفاته دون احل�سول على 

اإذن م�سبق.

للم�ستخدم��ني  ي�سم��ح  والرتخي���ص 

و�سع بع���ص القيود على ه��ذه الأذونات، 

فعل��ى �سبي��ل املث��ال، و�سع ���رشط اإ�سناد 

العمل الأ�سل��ي اإىل موؤلفه، اأو تقييد اإعادة 

ا�ستخدام املوارد لأغرا�ص جتارية.

جودة امل�سادر التعليمية املفتوحة :

اإن �سم��ان ج��ودة امل�س��ادر التعليمية 

املفتوح��ة م��ن ال�سعوب��ة مب��كان يف ظل 

املحتوي��ات  يف  اللكرتوني��ة  الطف��رة 

اأو املحمي��ة مبلكي��ة  املفتوح��ة امل�س��در 

فكري��ة، ويف ظ��ل الك��رثة والوف��رة للمواد 

واملوارد التعليمية والرتبوية - باعتبارها 

�سفة اإيجابية -  تقل احلاجة اإىل الإنفاق 

وا�ستهالك اجله��د الب�رشي؛ اإل اأنها حتتاج 

اإىل وج��ود مهارات يف البح��ث والختيار 

والتكييف والتقييم، ومع التزايد يف الن�رش 

عل��ى  والتعليمي��ة  الرتبوي��ة  للموؤ�س�س��ات 

ال�سبكة اللكرتوني��ة، والتنوع يف العر�ص 

والطرح، وجب على تلك املوؤ�س�سات �سمان 

جودة حمتوى املواد وامل�سادر املن�سورة؛ 

فهي تعك�ص �سورته��ا ومدى تطور اأدائها 

ال�ستثم��ار  ذل��ك  وي�ستوج��ب  وجودته��ا، 

اجلي��د يف الإنتاج بحيث ل يت��م الن�رش اإل 
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بع��د �سل�سلة م��ن الإجراءات يت��م من خاللها 

الختي��ار الأن�س��ب للم��واد املن�س��ورة، وهذه 

ال�ستثمارات �ست��وؤدي مع الوقت اإىل ت�سهيل 

احل�س��ول عل��ى م��وارد جي��دة لال�ستخ��دام، 

وهنا تبقى امل�سوؤولية الأوىل لإيجاد املوارد 

ال�سحيحة وا�ستخدامه��ا لدعم التعليم اجليد 

يف ي��د املوؤ�س�س��ات نف�سه��ا، مم��ا يوؤكد على 

���رشورة ا�ستحداث ق�س��م باملوؤ�س�سات يعمل 

عل��ى �سمان ج��ودة املنتج م��ن املحتويات 

يدع��م باأف��راد اأكادميي��ني متخ�س�س��ني، اأو 

اإ�سن��اد م�سوؤولي��ة �سم��ان اجل��ودة لإح��دى 

املوؤ�س�سات املعنية باجلودة.

معوقات انت�سار امل�سادر 

التعليمية املفتوحة :

اإن اأب��رز املعوق��ات الت��ي قد حت��ول دون 

انت�سار امل�س��ادر التعليمي��ة املفتوحة هي: 

فكر النا�رشين واملوؤ�س�سات، وكذلك القوانني 

امللكي��ة  بحق��وق  املرتبط��ة  وال�سيا�س��ات 

الفكري��ة والطباع��ة والن�رش، وبن��اء القدرات 

الب�رشية، والإمكانيات التقنية والتكنولوجية 

املتعلق��ة بالربجمي��ات، والأجه��زة واأنظمة 

التخزي��ن، واأخ��راً �سيا�سة �سم��ان اجلودة، 

ولع��ل حق��وق  امللكي��ة الفكري��ة اأو الربحية 

متثل اأحد الأ�سباب املهم��ة لرتدد النا�رشين 

واملوؤ�س�س��ات م��ن و�سع حمتوي��ات موادهم 

برخ�ص مفتوحة امل�س��در، وكذلك القلق من 

ال�ستغ��الل لهذه املواد بغر ح��ق بالتك�سب 

اإ�س��اءة  اأو  اأدبي��ا  �رشقته��ا  اأو  ورائه��ا  م��ن 

ا�ستخدامه��ا. ومن الأ�سب��اب اأي�سا ما يتعلق 

بعملية النقد ملوادهم من قبل املتخ�س�سني 

والأكادمييني م��ن نظرائهم مما يدفعهم اإىل 

التفك��ر بافتق��ار مواده��م اإىل اجلودة، ويف 

اأغلب الأحيان جميع ما ذكر هي خماوف قد 
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امل�سادر:

Glennie. J & Others، 2012، Open Educational Resources and Change 
in Higher Education: Reflection from Practice، Commonwealth of 
Learning، Vancouver.

Asha. K & others، 2011، A basic Guide to Open Educational Resources، 

Commonwealth of Learning، UNESCO.

http://en.unesco.org/events/unesco-workshop-development-

kenya-national-oer-policy، Access in 2 jan 2014.

يك��ون  لها ما يربرها ، ولك��ن اإذا ما مت النظر 

اإىل كل واحدة على حدٍة و مت اأخذ التخوف من 

ع��دم الرب��ح؛ فذل��ك يتطلب تخ�سي���ص حوافز 

للن���رش م��ع اأن امل��واد التعليمي��ة يف حقيق��ة 

الأم��ر ه��ي ذات قيم��ة ربحية �سعيف��ة، وهي 

يف طريقه��ا اإىل ال�سمحالل م��ع تزايد املواد 

التعليمية املجانية على �سبكة الإنرتنت، ومن 

ح اأن ت�سبح منافذ بيع املواد التعليمية  املرجَّ

العام��ة ه��ي الأك��رث تخ�س�سي��ة وربحية عن 

بقي��ة املواد املن�س��ورة. اأم��ا اإذا كان التخوف 

م��ن النق��د؛ فه��ذا يتوج��ب العمل عل��ى تغير 

القناعات م��ن حيث تو�سي��ح اأهمية النقد يف 

البن��اء والتطوي��ر؛ وال��ذي ي��وؤدي اإىل حت�سني 

ج��ودة املواد املن�سورة ومنه اإىل تطور قدرات 

النا�رشين، اأما اإذا كان النا�رش لديه اخلوف من 

ال�ستغ��الل التجاري مل��واده فهذا ما ميكن اأن 

يقع حتت الإطار القانوين للم�سادر التعليمية 

املفتوحة م��ن اأهمية الطمئنان اإىل اأن جميع 

م��واد الطب��ع والن���رش حمفوظة احلق��وق لذلك 

النا���رش، مم��ا يتطل��ب اأن تكون جمي��ع حقوق 

امللكي��ة الفكرية مرنة بحيث ت�سمح للنا�رشين 

بالحتفاظ بحقوقهم.

اخلامتة :

للم�س��ادر  والرقم��ي  الرتب��وي  البع��د  اإن 

التعليمي��ة املفتوحة �سمن النط��اق القانوين، 

يجع��ل منها ذات اأهمية يف العملية التعليمية، 

وه��ذا م��ا يت�س��ح يوم��ًا بع��د يوم م��ن خالل 

م��ا نراه عل��ى ال�سبك��ة املعلوماتية م��ن مواد 

وحمتويات تعليمي��ة وتربوية، ولكن التوجيه 

والتقيي��م هو الدور الأكرب الذي يجب اأن يلعبه 

كٌل م��ن الرتبوي��ني والآباء، فم�س��ارات املواد 

ل��ة عل��ى الإنرتن��ت عدي��دة واجتاهاتها  املحمَّ

متنوع��ة، فالبد من تقيي��م وتب�سر كي ُيوؤخذ 

املفي��د وُي��رتك ما غ��ر ذل��ك خدم��ة لأهداف 

التعليمي��ة،  والربام��ج  املناه��ج  و�سيا�س��ات 

فالقيمة الرتبوية للم�سادر التعليمية ل ميكن 

احلكم عليها من خالل الكم اإمنا بقدرة الأبناء 

ال  على الو�سول والتقييم والتكييف ب�سكل فعَّ

لتل��ك امل�س��ادر، الأم��ر الذي ي�ستوج��ب اإقامة 

جل�سات علمية اأو درو�ص خا�سة اأو ا�ست�سارات 

فردي��ة لإجراء تقيي��م دقيق ح��ول انطباعات 

واجتاهات الأبناء يف ذلك.
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اأخبار ورقة االت�سال واملعلومات

نظم��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م بالتعاون 

م��ع منظمة اليون�سكو خ��الل الفرتة  من 26- 

بن��اء  عم��ل  ور�س��ة  2013م،   �سبتم��رب    28

خط��ة ا�سرتاتيجي��ة وطني��ة للتنمي��ة املهني��ة 

للمعلم��ني يف جم��ال تكنولوجي��ا الت�س��ال 

واملعلوم��ات يف العملي��ة التعليمي��ة، وهدفت 

الور�سة  اإىل و�سع خطة وطنية لدعم امل�سادر 

تكنولوجي��ا  لتوظي��ف  املفتوح��ة  التعليمي��ة 

املعلوم��ات والت�س��الت يف التعلي��م، وبناء 

التكنولوجي��ا  ودم��ج  تكنولوجي��ة،  كفاي��ات 

باملناه��ج، ومواءم��ة الإج��راءات املتبعة يف 

التقومي والإ�رشاف مع اخلطة العامة، وتدريب 

املعلم��ني وتوف��ر م�س��ادر التعلي��م املفتوح 

والتوظي��ف داخ��ل املدار�ص، واإك�س��اب الطلبة 

مه��ارات الق��رن ال )21(، والتفك��ر الناق��د، 

واحلوار البناء، والتوا�سل الجتماعي. 

ا�ستهدف��ت  الور�س��ة جمموع��ة م��ن مديري 

املدار���ص وطلبته��ا، وم�رشيف اأنظم��ة تقنيات 

م��ن  وع��دد  املعلم��ني،  وبع���ص  التعلي��م، 

املخت�سني من خارج الوزارة.

ور�سة عمل بناء خطة اإ�سرتاتيجية وطنية للتنمية املهنية للمعلمني 

يف جمال تكنولوجيا االت�سال واملعلومات يف العملية التعليمية 

مب�سارك��ة خ��رباء م��ن منظم��ة اليون�سك��و، 

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

-19 والثقاف��ة والعل��وم خ��الل الف��رتة م��ن 

21 نوفم��رب 2013، ور�س��ة عمل ح��ول و�سع 

اإجرائي��ة مل��دة عام��ني  ت�س��ور خلط��ة عم��ل 

)2014/2013 ( ملتابع��ة وتنفي��ذ تو�سيات 

اإعالن باري�ص للم�س��ادر التعليمية املفتوحة، 

ودم��ج تكنولوجي��ا الت�س��ال واملعلومات يف 

التعلي��م. وته��دف اخلط��ة اإىل و�س��ع وتطوي��ر 

اخلط��ط الإ�سرتاتيجية الوطني��ة لرفع كفايات 

تكنولوجي��ا  م��ع   التعام��ل  يف  املعلم��ني 

املعلوم��ات والت�س��الت، وتطبي��ق امل�سادر 

التعليمية املفتوحة.

ياأت��ي تنفيذ الور�س��ة يف اإطار م�رشوع دمج 

تكنولوجيا الت�س��ال واملعلومات يف العملية 

التعليمية التعلمي��ة ب�سلطنة عمان، حيث يقدم 

امل�رشوع امل�سورة ب�ساأن زيادة وعي املوؤ�س�سات 

احلكومية والأفراد لأهمية امل�سادر التعليمية 

املفتوحة، ودع��م املواد التدريبي��ة للمعلمني، 

وتدري��ب املعلمني على دمج املوارد التعليمية 

املفتوح��ة )اإنتاج، ا�ستخدام، اإع��ادة ا�ستخدام( 

املمار�س��ات  يف  التعليمي��ة  الأه��داف  لدع��م 

املعلم��ني  م��ن  جمموع��ه  وتكوي��ن  املهني��ة، 

املدربني لت�سخر امل�سادر التعليمية املفتوحة 

كي يكونوا جزءا من جمموعة اأكرب من اخلرباء 

لدعم املزيد من فر�ص التدريب، وزيادة الوعي 

والأهمي��ة بامل�سادر التعليمية املفتوحة. وقد 

ا�ستهدف��ت ور�سة العمل املوظفني العاملني يف 

احلقل الرتبوي من م�رشيف امل�سادر التعليمية 

الأنظم��ة،  وم���رشيف  اللك��رتوين،  واملحت��وى 

باملحافظ��ات  املعلوم��ات  تقني��ة  ومعلم��ي 

التعليمية.

خطة عمل اإجرائية لت�سخري امل�سادر التعليمية املفتوحة ودمج تكنولوجيا 

االت�سال واملعلومات يف العملية التعليمية التعلمية ب�سلطنة عمان
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حديث اخلربات

بريناردو الياجا:
▼ اأنظمة اكت�ساف االأمواج املدية باملحيطات تعتمد على تعاون 

دويل �سمن التزامات ر�سمية وال ميكن الأي دولة اأن تعمل مبفردها 

اأجرى احلوار: حممود بن عبداهلل العربي

      MahmoodAlabri@moe.om

ما راأيكم ح���ول اأهمية عقد مثل هذه الندوات 

يف �سلطنة عمان، وما هو انطباعكم حول تنظيم 

الندوة، واأي�سًا حول موا�سيع واأوراق العمل التي 

مت تقدميها خالل الندوة.

يرك��ز التقرير العاملي حول تخفيف خماطر الكوارث لهذه ال�سنة 

على ال�رشاكات، حتت �سعار »من خماطر م�سرتكة اإىل قيم م�سرتكة: 

حالة عمل لتخفيف خماطر الكوارث«. معظمنا يت�سور الكوارث من 

خالل �س��ور �سادمة عن املعاناة واملاآ�س��ي وال�سحايا التي تنتج 

ع��ن هذه الك��وارث. اإل اأنه ميكن لالقت�ساد اأي�س��ًا اأن يت�رشر ب�سدة 

نتيجة للكوارث، م��ع بع�ص احلالت احلادة الوا�سحة. ومن ناحية 

اأخ��رى، اأظه��رت التحاليل احلديثة اأنه عند اجلم��ع بني اخل�سائ�ص 

ال�سكاني��ة للمنطق��ة جند اأن هنالك زي��ادة يف التعر�ص الجتماعي 

والقت�سادي للمخاط��ر الطبيعية. وهذا ميكن اأن يوحي باأن الدول 

التي لديها معاير اأعلى للمعي�سة ميكن اأن تكون هي اأي�سًا معر�سة 

مل�ستوي��ات عالي��ة م��ن املخاط��ر، بح�سب من��ط تخطي��ط املناطق 

ال�سكنية و�سيا�س��ات تطوير الأرا�سي. ومن واقع كلمات املتحدثني 

خ��الل الن��دوة علمن��ا اأن ال�سلطن��ة لديه��ا معلومات وخ��ربات غر 

م�ستغل��ة متامًا للتخفيف م��ن خماطر الكوارث، وخا�س��ة بالن�سبة 

للمي��اه اجلارف��ة واملخاط��ر ال�ساحلي��ة. وكانت قيم��ة املوؤمتر يف 

نظمت اللجنة الوطنية العمانية 

للرتبية والثقافة والعلوم موؤخرا، 

الندوة الدولية حول احلد من 

خماطر الكوارث الطبيعية، مب�ساركة 

جمموعة من اخلرباء واملخت�سن 

الدولين واملحلين، وقد كان من 

بن اأبرز اخلرباء امل�ساركن يف 

الندوة الدكتور برناردو األياجا 

اأخ�سائي اأول برنامج اللجنة 

احلكومية الدولية لعلوم املحيطات 

باليون�سكو، املتحدث الرئي�س يف 

الندوة، والذي قدم ورقة عمل حول ) 

التثقيف والتوعية العامة يف �سياق 

احلد من خماطر الكوارث(، حتدث 

من خاللها عن دور كل من التعليم 

والوعي العام يف احلد من خماطر 

الكوارث الطبيعية. وقد مت اإجراء 

احلوار التايل معه:
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الدعوة الت��ي اأطلقها، من منطلق الرتبية والتعليم، 

نحو حت�سني جتهيز ال�سكان املقيمني يف املناطق 

للفي�سان��ات.  املعر�س��ة  واملناط��ق  ال�ساحلي��ة 

و�سيك��ون من اجليد اأن نرى بع�ص الأعمال اجلادة 

بهذا الجتاه نتيجة لهذا املوؤمتر.

ما هو راأيكم ب���دور التوعية 

العام���ة ب���ن جمي���ع فئ���ات 

من خماطر  للتخفيف  املجتمع 

الكوارث الطبيعية.

املخاط��ر ه��ي مفه��وم يخت���رش معن��ى اخلطر 

وال�سعف معًا. ويف حني اأنه ل ميكننا عمل الكثر 

ملن��ع ح�سول الكوارث الطبيعي��ة، منها العوا�سف 

والأم��واج  واجلف��اف  وال��زلزل،  والأعا�س��ر، 

املدي��ة؛ اإل اأنه بالإمكان تخفيف خماطر الوفيات 

واملمتلكات نتيجة لهذه املخاطر؛ وذلك من خالل 

معاي��ر هيكلية وغ��ر هيكلية. والتوعي��ة العامة 

هي م��ن اأف�سل املعاي��ر غر الهيكلي��ة للتخفيف 

م��ن املخاطر، وهذا يعني »جم��ال املعرفة العامة 

حول خماط��ر الكوارث، والعوامل الت��ي توؤدي اإىل 

ال�سرية الذاتية

برن��اردو  اإلياج��ا ه��و اأخ�سائ��ي برامج 

باللجنة احلكومية الدولية لعلوم املحيطات، 

اليون�سك��و، وهو ت�سيلي اجلن�سية ولد يف عام 

1961، ن��ال �سه��ادة البكالوريو�ص يف علم 

الأحياء البحرية م��ن جامعة كون�سيب�سيون، 

ت�سيل��ي، كم��ا ح�سل على درج��ة املاج�ستر 

احلي��ة  امل��وارد  ا�ستغ��الل  تخ�س���ص  يف 

ال�ساحلية من جامعة كاين، فرن�سا، و�سهادة 

يف الدرا�س��ات العلي��ا -الدرا�سات الأمريكية 

الالتينية )القت�ساد(، من جامعة ال�سوربون، 

فرن�سا.

ويحم��ل �سجال مهنيا حاف��ال ، حيث عمل 

اأخ�سائي تقييم الأثر البيئي باللجنة الوطنية 

مل���رشوع:  وم�ست�س��ارا  ت�سيل��ي،  يف  للبيئ��ة 

ال�ساحلي��ة  للمنطق��ة  الإقليم��ي  »التخطي��ط 

ملنطقة بيو بيو« باجلمعية الأملانية للتعاون 

التقن��ي، ويعم��ل منذ ع��ام 2001 اأخ�سائي 

برامج، وم�ساع��د املدير العام مبكتب اللجنة 

احلكومي��ة الدولية لعلوم املحيطات ومن ثم 

وحدة الت�سونامي، وبعدها اللجنة احلكومية 

الدولية لعلوم املحيطات التابعة لليون�سكو، 

باري�ص.

و�ساهم يف مهمة م�ساعدة الدول الأع�ساء 

م��ن املحي��ط الهندي لبناء نظ��ام حتذير من 

الت�سونامي والتخفيف من اآثاره يف املحيط 

الهندي، كما �ساهم يف تعزيز النظم الوطنية 

لالإن��ذار من الت�سونامي والتخفيف من اآثاره 

يف كولومبي��ا، و�سيلي، والبرو، والإكوادور، 

وكذلك بناء قدرات وطنية ملواجهة املخاطر 

ال�ساحلية مبا يف ذلك الت�سونامي يف هايتي، 

وجمهوري��ة الدوميني��كان، وله م�ساهمة يف 

تطوير نظام وطني لالإنذار املبكر بالأخطار 

املتع��ددة يف �سلطن��ة عم��ان، وه��و حالي��ًا 

ال�سكرت��ر الفن��ي لفريق التن�سي��ق احلكومي 

الت�سونام��ي  م��ن  الإن��ذار  لنظ��ام  ال��دويل  

والتخفيف من اآثاره ملنطقة البحر الكاريبي 

واملنطقة املجاورة.
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ح��دوث الكوارث، والت�رشفات املمكنة فرديًا وجماعيًا لتخفيف 

التعر�ص وال�سعف اأمام املخاطر )التقرير العاملي 2009(«. اإن 

جناح التوعي��ة العامة يعتمد على ا�ستمراريتها لفرتة طويلة من 

خالل ر�سائل ب�سيطة وموحدة على اأ�سا�ص اأف�سل العلوم املتوفرة. 

على �سبيل املثال، على اجلميع اأن يعرف اأنه اإذا كنا بالقرب من 

البح��ر و�سعرنا بهزة اأر�سية قوية اأو طويل��ة، اأو �ساهدنا ارتفاع 

اأو انخفا���ص مفاج��ئ مب�ستوى �سطح البح��ر، اأو �سمعنا �سجيجًا 

غريبًا وقويًا �سادراً من البحر، فعلينا اأن نرك�ص اإىل املرتفعات. 

ومثال اآخر، اإذا �سعرنا بزلزال قوي، علينا اأن جنل�ص على الأر�ص 

ونحاول تغطية الراأ�ص والعنق، اأو اجل�سم بالكامل اإذا اأمكن، حتت 

طاولة قوية، اإىل اأن يتوقف اهتزاز الأر�ص.

ال �سك باأن اللجنة احلكومية الدولية لعلوم 

املحيط���ات تقوم بدور كبري يف جمال مراقبة 

تغري املن���اخ، باالإ�ساف���ة اإىل تن�سيق اأنظمة 

االإن���ذار من االأمواج املدي���ة )ت�سونامي( على 

امل�ستوى العاملي. هل ميكن اأن تعطينا ملحة 

عن ه���ذا اجلانب، وخا�سة م���ن منظور الدول 

النامية والدول الفقرية.

بالن�سب��ة مل��ن ل يعرف ع��ن اللجنة احلكومي��ة الدولية لعلوم 

املحيطات، باخت�سار: تاأ�س�ست اللجنة عام 1960، ولها جمعية 

وجمل���ص تنفي��ذي، وتعمل �سمن منظمة اليون�سك��و. حاليًا لدينا 

146 دول��ة ع�س��واً باجلمعي��ة، وهنال��ك اأي�س��ًا دول تنتظر قرار 

الن�سم��ام. و�سم��ن نظ��ام الأمم املتح��دة تق��وم اللجن��ة ب��دور 

مركز الت�سال بالن�سبة ملراقب��ة املحيطات، وعلوم املحيطات، 

وخدمات املحيطات وتبادل البيانات.

ل ميك��ن لأي دول��ة مبفردها تطوي��ر نظام اكت�س��اف الأمواج 

املدية الذي ميكنه تغطية حو�ص املحيط، حيث اأن هذه الأنظمة 

تعتمد على تعاون دويل �سمن التزامات ر�سمية، والدعم الر�سمي 

م��ن حكوم��ات الدول املعنية. وقد جنح��ت اللجنة يف بناء نظام 

املحي��ط اله��ادئ لالإن��ذار املبك��ر من الأم��واج املدي��ة منذ عام 

1965. وبع��د اأم��واج ت�سونام��ي باملحي��ط الهن��دي بتاريخ 26 

دي�سم��رب 2004 ، بداأت اللجنة ببن��اء نظام اإنذار م�سابه للمحيط 

الهن��دي، والبح��ر الكاريب��ي، وبح��ر ال�سم��ال، والبح��ر الأبي�ص 

املتو�سط، والبحار املت�سلة بها.

بخ�سو���ص دور اللجن��ة، �س��وف اأو�س��ح هن��ا فق��ط نواح��ي 

التدري��ب وبن��اء الق��درات، حي��ث اأن التدريب والتوعي��ة يلعبان 

▼ اللجنة احلكومية 

الدولية لعلوم 

املحيطات تقوم 

بدور مركز االت�سال 

بالن�سبة ملراقبة 

املحيطات

▼ جناح التوعية 

العامة حول املخاطر 

الطبيعية يعتمد على 

ا�ستمراريتها لفرتة 

طويلة با�ستخدام 

اأف�سل الو�سائل 

املتاحة

❞

❝
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دوراً حموري��ًا يف تطوي��ر اأنظمة الإنذار من 

الأم��واج املدي��ة. وخ��الل ال�سن��وات ال�س��ت 

املا�سي��ة، ولربنامج ت�سونامي فقط، قامت 

اللجنة بتنظيم دورات اأو تقدمي م�ساعدة يف 

التدري��ب من خالل اأكرث من 60 ور�سة عمل 

يف خمتلف املوا�سي��ع ومن �سمنها: تقييم 

املخاط��ر، والإج��راءات النموذجي��ة للعمل، 

ومن��اذج  ال�ساحلي��ة  الفي�سان��ات  من��اذج 

الأمواج املدي��ة )ت�سونامي(، بالإ�سافة اإىل 

تنظي��م اإنت��اج جمموع��ة وا�سعة م��ن الأدلة 

والتعليم��ات مبختل��ف اللغ��ات للم�ساع��دة 

يف زي��ادة ال�ستعدادات والتوعي��ة باأف�سل 

املمار�س��ات يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل، مع 

تركيز خا�ص على الدول النامية.

احتف���االت هذه ال�سنة 

باليوم العاملي للتخفيف 

من خماطر الكوارث كانت 

�سع���ار »التعاي�س  حتت 

واالإعاقة«  الك���وارث  مع 

لغر����س توجي���ه انتباه 

اأهمية مراعاة  اإىل  العامل 

ه���ذه الفئة م���ن النا�س، 

خا�سة يف اأوقات االأزمات 

والكوارث. هل تعتقد حقًا 

بوجود نق����س بالتوعية 

الناحية؟ واإىل  يف ه���ذه 

اأي مدى.

بالطب��ع، بع���ص التقارير ال�س��ادرة بعد 

ت�سونام��ي املحي��ط الهن��دي ت�س��ر اإىل اأن 

منظم��ات الإغاث��ة واجه��ت م�س��اكل كثرة 

لتاأمني و�سول الغ��ذاء واملاأوى وامل�ساعدة 

الأ�سخا���ص املعاق��ني خ��الل  اإىل  الطبي��ة 

تل��ت  الت��ي  والأ�سه��ر  والأ�سابي��ع  الأي��ام 

ت�سونام��ي، وه��ذا يرتبط مبا���رشة فيما اإذا 

كان لدى الدول��ة اأو مل يكن لديها �سيا�سات 

قوية مل�سان��دة املعاقني قبل الكارثة. نحن 

ل نتكل��م عن التاأث��رات املتباينة للكوارث 

الطبيعية املفاجئة مثل ت�سونامي والتي ل 

ت�سمح بالوقت ال��كايف لإخالء املعاقني اإل 

يف حالة التنظي��م اجليد قبل الكارثة بفرتة 

طويل��ة. وم��ا زال الع��امل متاأخ��را بالن�سبة 

خلدم��ات املعاقني من حي��ث التجاوب مع 

الكارثة والإخالء الفوري.

بح�سب علمكم، ما هي 

اأكرب الك���وارث الطبيعية؟ 

واأي���ن حت���دث اأك���ر من 

غريها.

الكوارث لي�س��ت طبيعي��ة، املخاطر التي 

ميكنه��ا اأن تتحول اإىل ك��وارث هي طبيعية 

عندما تكون عوامل �سعف وتعر�ص النا�ص 

ه��ي الت��ي ت�سم��ح بح�س��ول ك��وارث. واإذا 

اأخذناه��ا منف�سل��ة، الفي�سان��ات والزلزل 

والأعا�سر املدارية هي من اأعنف املخاطر 

الطبيعي��ة. اإن زل��زال هايت��ي كان بق��وة 7 

درجات، بتاريخ 10 يناير 2010، اأظهر اأنه 

حتى الزلزل بدرج��ات اأقل ميكن اأن توؤدي 

اإىل اأ�رشار كب��رة. والتجربة مع الأعا�سر 

الأعا�س��ر  حت��ى  نف�سه��ا،  ه��ي  املداري��ة 

املداري��ة ال�سغ��رة ميكن اأن تك��ون مدمرة 

يف حال��ة ع��دم ا�ستع��داد النا���ص، وكان��ت 

الظروف الجتماعي��ة والقت�سادية ت�سمح 

مبث��ل ه��ذه النتائ��ج. عل��ى امل��دى الق�سر 

واملتو�س��ط تب��دو الظواه��ر اجلوي��ة القوية 

)اجلف��اف، والأعا�سر املداري��ة، والأمطار 

الغزي��رة، والفي�سان��ات( م�ستم��رة باإحداث 

اأ���رشار يف كل مكان لديه تاريخ مبثل هذه 

الأحداث، وما زال ه��ذا املكان غر م�ستعد. 

وذل��ك ينطب��ق اأي�س��ا عل��ى الأماك��ن الت��ي 

حت�سل فيها هزات اأر�سية م�ستمرة واأمواج 

ت�سونامي غر معروفة لالأجيال احلالية، اأو 

يت��م جتاهله��ا، والت�رشيح ببن��اء امل�ساكن 

والت�سهيالت يف اأماكن خطرة.
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بح�س���ب منظمة اليون�سك���و، من املمكن 

تخفي���ف اخل�سائ���ر الناجتة ع���ن الكوارث 

ب�سكل كبري، مث���ال، كان باالإمكان تخفيف 

ع���دد �سحاي���ا الفي�سان���ات والعوا�س���ف 

بح���وايل الثلثن يف ����رشق اآ�سيا واملحيط 

اله���ادئ منذ 1980. وت�سري املنظمة اإىل اأنه 

مقاب���ل كل دوالر يت���م اإنفاقه على تخفيف 

تاأثريات الكوارث قب���ل ح�سولها يتم توفري 

�سب���ع دوالرات من تكلفة التجاوب مع مثل 

ه���ذه الكوارث بعد ح�سولها. هل ممكن حقًا 

تخفيف اخل�سائر اإىل ه���ذا احلد؟ واإذا اأمكن، 

ملاذا مل تهتم الدول املتاأثرة بهذه الكوارث.

لك��ي نب�سط �رشح معن��ى جمال تكلفة الك��وارث لناأخذ على 

�سبي��ل املث��ال �سنة م��ن تقاري��ر ���رشكات التاأم��ني: الكوارث 

الطبيعية والكوارث الناجتة ب�سبب الإن�سان اأدت اإىل حوايل 14 

األ��ف حالة وف��اة واإىل خ�سائر اقت�سادية بح��وايل 186 مليار 

دولر اأمريك��ي عام 2012 منها فق��ط مبلغ 8 مليارات دولر 

من�سوب��ة اإىل ك��وارث من �سن��ع الإن�سان، اأي اأق��ل من 4٪ من 

اإجمايل التكلف��ة. التقارير الفنية من جمعية جنيف )ل�رشكات 

التاأم��ني( ت�سر اإىل وجود اجتاه ت�ساعدي يف خ�سارة التاأمني 

ب�سبب الأحوال اجلوية ال�سديدة، وهذا يعني اأن الجتاه �سيكون 

نح��و تزاي��د تكلفة املخاط��ر الطبيعية م�ستقب��اًل. اأنا غر واثق 

م��ن املع��دل ال�سحيح ب��ني الإنفاق عل��ى التخفي��ف والإنفاق 

عل��ى التج��اوب للكوارث، اإل اأنن��ي اأعتقد اأن املع��دل ميكن اأن 

يختل��ف يف كل حالة. لكني اأعرف اأن بع�ص الدول التي قامت 

بال�ستثم��ار وال�ستعداد من خالل تطبي��ق قوانني بناء جيدة 

م��ن الناحي��ة الفنية كانت لديه��ا حالت وفي��ات اأقل وكانت 

�رشيعة يف ا�سرتجاع احلياة الطبيعية بعد الزلزال.

ما ه���ي اأهمية دور التعليم يف التخفيف 

من خماطر الكوارث الطبيعية.

بكلم��ة واحدة، جوهرية. املدر�سة هي املكان الأمثل لتعليم 

الأطف��ال تقني��ات اإنق��اذ النف���ص وامل�ساع��دة يف اإنق��اذ حياة 

الآخرين.

▼ املدر�سة هي 

املكان االأمثل 

لتعليم االأطفال 

تقنيات اإنقاذ 

النف�س وامل�ساعدة 

يف اإنقاذ حياة 

االآخرين

❞

❝
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من 

اأروقة 

املنظمات
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من اأروقة املنظمات

عقد يف باري�س اأكتوبر املا�سي منتدى اليون�سكو الثامن 

لل�سباب، حتت �سع���ار »ال�سباب واالندم���اج املجتمعي: 

امل�سارك���ة املدنية واحلوار وتنمية املهارات«. و�سارك يف 

ه���ذا احلدث اأكر من 500 م�سارك م���ن ال�سباب من بينهم 

�سب���اب من �سلطنة عمان، وخ���رج بتو�سيات اإ�سرتاتيجية 

للعم���ل ال�سبابي امل�ستقبلي، ومت اختيار 15 م�رشوع عمل 

من قبل ال�سباب حول العامل. 

حتت �سعار »ال�سباب واالندماج املجتمعي: امل�ساركة املدنية واحلوار وتنمية املهارات«

اأكرث من)500( �ساب بينهم �سباب من 

ال�سلطنة يف منتدى اليون�سكو الثامن لل�سباب 

يارا بنت زاهر الغافرية 

املندوبية الدائمة لل�سلطنة 

لدى اليون�سكو
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»دعونا نوفر لهم الو�سائل لُي�ْسَمعوا!« )1(

للتغ��رات  عر�س��ة  ال�سب��اب  جمه��ور  اإن 

الجتماعية الأ�سا�سي��ة ب�سهولة. ولذلك فاإنهم 

املعني��ون ب�سكل خا�ص ب��كل جوانب التنمية، 

وميكنهم اأن يكون��وا عنا�رش فاعلني بقوة يف 

التغي��ر، وخ�سو�س��ا يف الع�رش الرقمي حيث 

اأو�سل��ت تكنولوجيا املعلوم��ات والت�سالت 

اأن  بي��د  العامل��ي.  امل�ست��وى  اإىل  �سوته��م 

اإدماجهم ل ميكن اأن يكون فعاًل اإل عندما يتم 

متكينهم. وينبغي على احلكومات، والوكالت 

احلكومية الدولي��ة واملنظمات غر احلكومية 

واملوؤ�س�س��ات ذات ال�سل��ة الأخ��رى العمل معا 

حت��ت �سعار »م��ع ال�سب��اب ومن اأجله��م«)2(. 

وهذا بال�سبط ما ت�سعى اليون�سكو اإىل حتقيقه 

من خالل منتداها ال�سبابي كل �سنتني.

يف ع��ام 1999 قام��ت منظم��ة اليون�سك��و 

بتاأ�سي���ص منت��دى ال�سباب الذي يت��م تنظيمه 

م��رة كل �سنت��ني اأثن��اء انعقاد املوؤمت��ر العام 

للمنظم��ة، وذل��ك به��دف تعزي��ز التفاعل بني 

ال�سيا�س��ات،  و�سانع��ي  ال�سب��اب،  جمه��ور 

واملجتمع املدين، والقطاع اخلا�ص. 

عقد منتدى اليون�سكو الثامن لل�سباب خالل 

الفرتة م��ن 29 اإىل 31 اأكتوبر 2013 يف مقر 

اليون�سكو، وا�ستمل على اجتماعات، وجل�سات 

جمموع��ات العم��ل، وور���ص عم��ل، ومعار�ص 

هدف��ت جميعها اإىل تعزيز احلوار بني خمتلف 

الأطراف املعنية، وحت�سني التفاعل وامل�ساركة 

ب��ني ال�سب��اب، وتعزي��ز كفاءاته��م لي�سبح��وا 

عنا���رش قوي��ة يف عملي��ة التغي��ر. ونتج عن 

املنتدى اعتماد تو�سيات تركزت على اإ�رشاك 

ال�سب��اب يف ال�سيا�سات وعملي��ة �سنع القرار، 

وتطوي��ر قدراته��م لالنتقال الأف�س��ل ملرحلة 

�سن الر�سد، وكذلك متكينهم للم�ساركة املدنية 

والبتكار املجتمعي.  

وق��د مت �سم��ن ه��ذا املنت��دى اختي��ار 15 

م���رشوع عمل م��ن اأنحاء الع��امل تركزت حول 

والندم��اج  امله��ارات،  تنمي��ة  مو�سوع��ات 

وتوطي��د  املدني��ة،  وامل�سارك��ة  املجتمع��ي، 

ال�سالم، وح�سلت على �سعار »منتدى اليون�سكو 

الثام��ن لل�سب��اب «، وبالتايل تكت�س��ب ال�سهرة 

وامل�سداقية.

منت��دى ال�سباب لي���ص هو الن�س��اط الوحيد 

فق��ط الذي تق��وم ب��ه اليون�سكو لل�سب��اب، فقد 

عمل��ت املنظم��ة ب�س��اأن املب��ادئ التوجيهية 

ل�سياغة ال�سيا�سات، وقام��ت بتطوير وحدات 

تدريبية لإدم��اج احتياجات جمهور ال�سباب، 

واأع��دت موؤخ��را ا�سرتاتيجي��ة ت�سغيلي��ة له��م 

لالأعوام )من 2014 حت��ى 2021()3(.والتي 

تت�سم��ن تقدمي امل�س��ورة اإىل ال��دول الأع�ساء 

ح��ول ال�سباب، مم��ا يتيح تب��ادل املمار�سات 

لل�سب��اب،  الوطني��ة  البن��ى  وتعزي��ز  اجلي��دة، 

ودعمه��م بامله��ارات والكف��اءات، وت�سجي��ع 

القيادات ال�سابة واإ�رشاكه��ا يف تعزيز ال�سالم 

والحرتام املتبادل.

»ال�سباب هم حا�رش االأمة 

وم�ستقبلها« )4(

لل�سب��اب،  اليون�سك��و  روؤي��ة  م��ع  متا�سي��ا 

ومع قناعته��ا باأهمية م�ساركته��م يف تنمية 

املجتم��ع ككل، قام��ت �سلطنة عم��ان باإن�ساء 

اللجن��ة الوطني��ة لل�سب��اب مبوج��ب املر�سوم 

ال�سلط��اين رق��م 2011/117، وذل��ك به��دف 

اإ�رشاكهم يف خمتل��ف برامج التنمية الوطنية، 

وكذلك تعزيز التوا�سل والتعاون مع احلكومة 

واملوؤ�س�س��ات اخلا�سة والأهلية. ولتحقيق هذا 

الغر���ص قام��ت اللجنة بن�ساط��ات عديدة منذ 

اإن�سائه��ا، وبالإ�ساف��ة اإىل امل�سارك��ة الفعالة 

يف منت��دى اليون�سك��و الثام��ن لل�سباب، حيث 

مث��ل اللجن��ة اأربعة م��ن ال�سب��اب العمانيني، 

قام��ت اللجن��ة ع��ام 2013 بتنظي��م جل�سات 

ا�ستطالعية اإىل عدد م��ن حمافظات ال�سلطنة، 

ون��دوات،  وموؤمت��رات  عم��ل  ور���ص  وكذل��ك 

ملناق�س��ة روؤية وتوقعات ال�سب��اب وترجمتها 

اإىل اأن�سطة ملمو�سة)5(.

وبن��اء عل��ى هذا الإق��رار باأهمي��ة م�ساركة 

ال�سب��اب عل��ى جمي��ع امل�ستوي��ات يف تنمي��ة 

املجتم��ع، تق��وم حكومة �سلطنة عم��ان اأي�سّا 
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اإىل  بت�سجي��ع مب��ادرات ال�سب��اب، بالإ�ساف��ة 

امل�ساري��ع املبتك��رة جلمه��ور ال�سب��اب، مث��ل 

مب��ادرة توا�س��ل الثقاف��ات، والت��ي تدعمه��ا 

وت�رشف على تنظيمها اللجنة الوطنية العمانية 

للرتبية والثقافة والعلوم، وهو ما يعزز احلوار 

املبا�رش وجها لوجه ب��ني ثقافات ال�سباب من 

خمتلف اأنحاء العامل من خالل الرحالت الربية 

الق�سرة يف �سحراء �سلطنة عمان.

»تغيريي يجعل العامل يتغري« )6(

جوان��ب  خمتل��ف  يف  ال�سب��اب  اإ���رشاك  اإن 

التنمي��ة هو اأمر بال��غ الأهمية. فعلى الرغم من 

اأهمي��ة ح�س��د القواع��د ال�سعبي��ة، اإل اأن فعالية 

تل��ك امل�ساركة تزداد با�سط��راد اإذا ترافقت مع 

نه��ج ت�ساركي م��ن القمة اإىل القاع��دة. كما اأن 

ال�سيا�س��ات واملوؤ�س�سات وال��وكالت احلكومية 

الدولي��ة تلع��ب دورا حا�سما يف متك��ني هوؤلء 

ال�سب��اب وم�ساعدته��م لتك��ون اأعمالهم مبدعة 

وبن��اءة، لي�ص فقط على امل�ست��وى الوطني، بل 

عل��ى امل�ست��وى ال��دويل اأي�س��ًا، وبالن�سبة لهم 

ليكون��وا مواطنني عاملي��ني م�سوؤولني. وتزداد 

اأهمي��ة هذا املو�س��وع بالنظ��ر اإىل املناق�سات 

اجلاري��ة حالي��ًا ح��ول ج��دول اأعم��ال التنمية 

العاملي��ة مل��ا بع��د ع��ام 2015 عل��ى جمي��ع 

والدولي��ة.  والإقليمي��ة  الوطني��ة  امل�ستوي��ات 

ويف ه��ذا ال�سدد، يج��ب اأن يكون ال�سباب جزءاً 

متكام��اًل يف ه��ذه املناق�س��ات، لأن »ال�سب��اب 

لي�س��وا فقط جي��ل امل�ستقبل - اإمن��ا هم �رشكاء 

اليوم اأي�سًا« )7(.

امل�سادر:

- كلمة ايرينا بوكوفا، املديرة العامة ملنظمة اليون�سكو مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سباب 21 اأغ�سط�ص 

www.unesco.org  2013

www.unesco.org -

- تتوفر ال�سرتاتيجية الت�سغيلية من املوقع التايل: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022221799/002217/e.pdf- 

- خط��اب جاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد مبنا�سبة افتت��اح الفرتة اخلام�سة ملجل�ص عمان بتاريخ 

www.omanet.om  - 2011 اأكتوبر   31
- جملة الروؤيا:

 http://alroya.info/ar/alroya-newspaper/local-news/85632 
Rainbow Youth Global Citizen Project- www.unesco.org سعار�- 

www.unesco.org ،اأحمد الهنداوي، املوفد اخلا�ص لالأمم املتحدة لل�سباب -
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منا�سبات عاملية

»اأيام االألك�سو والنهو�س باللغة العربية« عنوانا الحتفالية نفذتها اللجنة الوطنية العمانية 

للرتبية والثقافة والعل���وم، وقد اختري الإقامتها توقيت له اأهمية كبرية بالن�سبة لالأمة العربية 

وهو الثامن ع�رش من دي�سمرب 2013م، الذي ي�سادف االحتفال باليوم العاملي للغة العربية، ومل 

ياأت اختيار هذا التاريخ  وال ذلك العنوان من فراغ، فاملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

)االألك�س���و( م�سهود لها من حي���ث مبادراتها وم�ساريعها التي تهدف يف املقام االأول اإىل احلفاظ 

عل���ى الهوية العربية، ولعل م�رشوع »النهو�س باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة« 

من اأهم امل�ساريع التي ت�سطلع بها االألك�سو يف هذا اجلانب على اعتبار اأن اللغة العربية وعاء 

للمعرفة و�سبيل االأمة نحو التوجه اإىل جمتمع املعرفة.

تغطية:

علي بن عبداهلل احلارثي

اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

  alialharthi@moe.om

اللجنة الوطنية حتتفل باأيام االألك�سو 

واليوم العاملي للغة العربية
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اإن احتف��ال اللجنة الوطني��ة العمانية باأيام 

الألك�سو ج�سد العالقة الوطيدة التي جتمع  بني 

ال�سلطن��ة واملنظم��ة العربية للرتبي��ة والثقافة 

الرتبوي��ة  املج��الت  يف  )الألك�س��و(  والعل��وم 

والثقافية والعلمية من جهة، ومن جهة اأخرى 

اأت��اح للفئ��ة امل�ستهدفة من املجتم��ع العماين 

التع��رف ع��ن ق��رب عل��ى امل�ساري��ع والربامج 

الك��ربى لالألك�س��و وخ�سو�سا م��ا يتعلق منها 

بتطوير التعليم يف العامل العربي، واإبراز الدور 

الإيجاب��ي لالأم��ة العربية يف اإغن��اء احل�سارة 

بالهتم��ام  املرتبط��ة  وامل�ساري��ع  الب�رشي��ة، 

باللغ��ة العربية، وكذلك اإب��راز الإنتاج الفكري 

لهذه املنظمة العريقة.

اأقيم��ت الحتفالي��ة حت��ت رعاي��ة �سع��ادة 

م�سطفى بن علي ب��ن عبداللطيف وكيل وزارة 

الرتبي��ة والتعليم لل�س��وؤون الإداري��ة واملالية، 

مب�سارك��ة الأ�ستاذ الدكتور حمم��د عبد الباري 

القد�سي املدير العام امل�ساعد للمنظمة العربية 

للرتبية والثقاف��ة والعلوم)الأل�سكو(، وبح�سور 

العماني��ة للرتبي��ة  الوطني��ة  اللجن��ة  اأع�س��اء 

والثقاف��ة والعلوم، واأع�ساء جلنة تطوير الأداء 

بالرتبي��ة  العالق��ة  ذات  واجله��ات  اللغ��وي، 

واملعلوم��ات  والت�س��ال  والعل��وم  والثقاف��ة 

وخا�س��ة،  واأهلي��ة  حكومي��ة  موؤ�س�س��ات  م��ن 

وامل�رشف��ني واملعلمني املعني��ني بتعليم اللغة 

العربية بوزارة الرتبية والتعليم، والأكادمييني 

واملهتمني بالأدب واللغة العربية.

اأوراق العمل

 مت التخطي��ط له��ذه الحتفالي��ة ب��اأن تكون 

فاعل��ة وفري��دة وذات قيم��ة علمي��ة وعملي��ة 

كبرة؛ حي��ث اأقيمت ن��دوة ا�ستملت على ثالث 

اأوراق عم��ل تتمحور حول اللغ��ة العربية ودور 

اأن  الإع��الم والرتبي��ة للنهو���ص به��ا، حي��ث 

املحور الرئي�ص لحتفالت اليوم العاملي للغة 

العربي��ة للعام 2013 يركز عل��ى دور الإعالم 

يف تقوي��ة اأو اإ�سعاف اللغ��ة العربية، وات�سمت 

اأوراق العمل بالطرح العلمي املعّمق. 
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فقد قدم الورقة الأوىل: اأ. د/حممد عبد الباري 

القد�س��ي املدير العام امل�ساع��د لالألك�سو، وجاءت 

بعن��وان »برام��ج وم�ساري��ع الألك�س��و والنهو�ص 

باللغ��ة العربي��ة«، وتناول��ت الورق��ة اهتمامات 

الألك�س��و واأهدافه��ا وبراجمه��ا وم�ساريعه��ا يف 

املجالت الرتبوية والثقافية والعلمية والت�سال 

واملعلومات، وحتدثت اأي�سا عن امل�ساريع الكربى 

لالألك�س��و والتي من �سمنها »خطة تطوير التعليم 

يف الوط��ن العربي«، وم���رشوع »النهو�ص باللغة 

العربي��ة للتوج��ه نح��و جمتم��ع املعرف��ة«، كم��ا 

تناولت الورقة اأهم برامج واخت�سا�سات املراكز 

اخلارجية لالألك�سو.   

اأما الورقة الثانية: قدمتها �سمية بنت �سليمان 

ب��ن عل��ي ال�سليمانية – نائبة مدي��ر دائرة تطوير 

مناه��ج العل��وم الإن�ساني��ة للغة العربي��ة بوزارة 

الرتبي��ة والتعلي��م، وج��اءت بعن��وان» دور وزارة 

الرتبي��ة والتعليم للنهو�ص بتعلي��م اللغة العربية 

وتعلمه��ا«، وتناولت الورقة منزل��ة اللغة العربية 

يف املنظومة الرتبوية؛ فهي لغة التدري�ص يف كل 

املواد الجتماعية والعلمية والتقنية والفنية ويف 

كل مراحل التعلي��م الأ�سا�سي وما بعده، وحتدثت 

عن مقا�س��د تدري�سها، وعن جه��ود الوزارة لدعم 

اللغ��ة العربي��ة يف جم��الت املناه��ج، والربامج 

امل�سابق��ات  الرتبوي��ة، ويف جم��ال  وامل�ساري��ع 

وامل�ساركات املحلية والإقليمية والدولية.

فيما ق��ّدم الورقة الثالث��ة: الدكتور حممود بن 

�سليمان الريامي، اأ�ستاذ م�ساعد بجامعة ال�سلطان 

قابو���ص يف علوم اللغ��ة العربية، وجاءت بعنوان 

»دور الإعالم يف النهو�ص باللغة العربية«، حيث 

تناول��ت الورق��ة تعريف اللغة كظاه��رة اإن�سانية، 

ووظائفه��ا التوا�سلي��ة والفكري��ة والثقافية كما 

حتدثت ع��ن العالقة بني اللغ��ة العربية والإعالم 

وخ�سائ���ص اللغ��ة الإعالمي��ة، وعن واق��ع اللغة 

ال�سحاف��ة  يف  املعا���رش  الإع��الم  يف  العربي��ة 

والإذاع��ة والتلف��از والقنوات الف�سائي��ة، واأكدت 

الورق��ة على اأهمي��ة اللغة العربي��ة ومكانتها يف 

برام��ج الأطفال والربامج احلواري��ة والإعالنات، 

وقدمت الورقة بع�ص التو�سيات للنهو�ص باللغة 

العربية.

وت�سم��ن برنام��ج الحتفالية اأي�س��ا؛ معر�سا 

�سم جمموعة كبرة من اإ�سدارات الألك�سو ومنها: 

الدوري��ات، والكتب، والن���رشات، والكتيبات التي 

توثق امل�ساريع الك��ربى للمنظمة ومنها م�رشوع 

النهو���ص باللغ��ة العربية، كم��ا احتوى املعر�ص 

عل��ى جمموع��ة وا�سع��ة م��ن اإ�س��دارات اللجن��ة 

الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم. 
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م�شاحة حرة

التنمية امل�ستدام���ة مبجاالتها املتعددة هو م���ا تن�سده وت�سعى 

اإلي���ه جميع دول العامل، وحتث عليه خمتلف املنظمات واملوؤ�س�سات 

الدولي���ة احلكومي���ة وغري احلكومي���ة، وتعد هدف���ا اأ�سا�سيا جلميع 

ال���دول ال�ساعية اإىل تق���دم وازدهار �سعوبها جي���ال بعد جيل، ومما 

ال�سك في���ه باأن الكوارث الطبيعية وما حتدث���ه من اآثار مدمرة على 

البني���ة االقت�سادية واالجتماعي���ة واالأيكولوجية  تعترب �سببا مهما 

م���ن االأ�سباب املوؤثرة على التنمية امل�ستدام���ة. وتعد �سلطنة عمان 

من الدول الت���ي تويل اأهمية كبرية بالتنمي���ة امل�ستدامة يف جميع 

جماالتها، وت�سعها دائما يف احل�سبان عند التخطيط لو�سع و�سياغة 

اال�سرتاتيجيات التنموية. 

ويف هذا االإط���ار تتوا�سل املبادرات التي تتبناها اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبي���ة والثقافة والعلوم يف �سبي���ل امل�ساهمة لتحقيق 

التنمي���ة امل�ستدامة والتي من �سمنها اإقام���ة »الندوة الدولية حول 

احلد م���ن خماطر الكوارث الطبيعية« خالل الف���رتة 28-29 اأكتوبر 

2013م.   

اللجنة الوطنية توا�سل مبادراتها 

للم�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة 

تو�سيات مهمة يف ختام الندوة الدولية حــول 

احلد من خماطر الكوارث الطبيعية

بقلم: علي بن عبداهلل احلارثي

اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

alialharthi@moe.om
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االأهداف

اإن تعزي��ز الوع��ي والإدراك باملخاط��ر 

الناجت��ة ع��ن الك��وارث الطبيعي��ة، و�سبل 

تعبئ��ة امل��وارد الوطنية والدولي��ة، ولفت 

النتباه اإىل املعاقني واأخذ خ�سو�سيتهم 

وحتدي��د  الك��وارث،  اأثن��اء  احل�سب��ان  يف 

الجتاه��ات والأولوي��ات يف العم��ل على 

والوطن��ي  والإقليم��ي  ال��دويل  امل�ست��وى 

لكفالة تنفي��ذ الإ�سرتاتيجية الدولية للحد 

؛ تع��د  الك��وارث الطبيعي��ة  م��ن خماط��ر 

جميعه��ا م��ن اأه��م واأب��رز الأه��داف التي 

اأقيم��ت م��ن اأجله��ا الندوة، والت��ي جاءت 

متزامن��ة م��ع احتف��الت الع��امل بالي��وم 

الدويل للحد من خماطر الكوارث الطبيعية 

الإعاق��ة  م��ع  »العي���ص  �سع��ار  ويحم��ل 

والك��وارث« ، هذا ال�سع��ار الذي يحمل يف 

طيات��ه مدلولت ومع��اٍن اإن�ساني��ة جمة، 

ويه��دف ب�س��كل اأ�سا�سي اإىل لف��ت الأنظار 

ح��ول الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة، واأخذهم 

يف احل�سبان اأثن��اء و�سع الإ�سرتاتيجيات 

الك��وارث  اخلا�س��ة باحل��د م��ن خماط��ر 

الطبيعية، بل واإ�رشاكهم يف جميع مراحل 

الإعداد لهذه الإ�سرتاتيجيات للوقوف على 

احتياجاته��م وع��دم اإغفاله��ا؛ بو�سفه��م 

اإح��دى الفئات التي تواج��ه اأكرب املخاطر 

عند وقوعها.

اأهمية الندوة

تنب��ع اأهمي��ة اإقامة ه��ذه الن��دوة لي�ص 

يف كونه��ا ج�س��دت اأهداف الي��وم الدويل 

الطبيعي��ة  الك��وارث  خماط��ر  م��ن  للح��د 

و�سع��اره مبختل��ف جوانب��ه فح�س��ب، بل 

فيم��ا ت�سمنته م��ن اأوراق عمل ذات قيمة 

علمي��ة كب��رة غّط��ت املح��اور الأربع��ة 

للن��دوة، واألقيت من قبل خرباء خارجيني 

وحمليني متخ�س�س��ني على م�ستوى عال 

م��ن الكف��اءة ويتقل��دون منا�س��ب رفيعة 

دولي��ة  موؤ�س�س��ات  يف  �س��واء  امل�ست��وى 

مرموقة اأو يف بلدانهم، من اأمثال الدكتور 

يف  اأول  اأخ�سائ��ي   - األياج��ا  برن��اردو 

برنام��ج اللجنة احلكومي��ة الدولية لعلوم 

اأرديتو  املحيطات باليون�سكو- والدكتور 

كوديج��ات - اأخ�سائ��ي برامج يف وحدة 

ومعلوم��ات  الك��وارث  خماط��ر  تخفي��ف 

يف  اليون�سك��و  مكت��ب  م��ن  الت�سونام��ي 

جاكرت��ا- والدكتور ت��وين اإليوت-رئي�ص 

وتخفي��ف  املحيط��ات  ت�سونام��ي  نظ��ام 

الآث��ار باللجنة احلكومي��ة الدولية لعلوم 

كويزوم��ي  والدكت��ور  املحيط��ات-  

تاكي�س��ي - من�سق اأول ملعلومات الزلزل 

والت�سونام��ي بوكال��ة الأر�س��اد اجلوي��ة 

اإىل خ��رباء م��ن  الياباني��ة- بالإ�ساف��ة 

بع�ص الدول الآ�سيوية املطلة على املحيط 

الهن��دي واملحي��ط اله��ادي والت��ي  له��ا 

جتارب يف التعامل مع الكوارث الطبيعية 

واندوني�سي��ا،  و�رشيالن��كا،  اإي��ران،  مث��ل 

وكذل��ك بع���ص الأكادميي��ني م��ن جامعة 

ال�سلط��ان قابو���ص واجلامع��ات اخلا�سة، 

واخت�سا�سيني م��ن اجلهات ذات العالقة 

بال�سلطنة.

كما اأن التو�سيات املهمة التي خرجت 

كب��رة  اأهمي��ة  ذات  تعت��رب  الن��دوة  به��ا 

للجه��ات ذات العالق��ة بال�سلطنة وعموم 

�رشائح��ه،  مبختل��ف  العم��اين  املجتم��ع 

حي��ث يتمثل اله��دف الرئي���ص للندوة يف 

رفع توعي��ة املجتم��ع باأخط��ار الكوارث 

الطبيعي��ة، والتعرف على اأه��م الدرا�سات 

والنظ��م احلديث��ة امل�ستخدم��ة للح��د م��ن 
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اآثاره��ا، اإ�ساف��ة اإىل حتدي��د نوعية 

الك��وارث الطبيعي��ة الت��ي تتعر���ص 

له��ا �سلطن��ة عم��ان، ووفق��ا للبيان 

اخلتامي لهذه الن��دوة فقد اأو�سحت 

�سلطن��ة  »اأن  العم��ل  اأوراق  بع���ص 

اجلغ��رايف  ب�سب��ب موقعه��ا  عم��ان 

تك��ون عر�س��ة للجف��اف والت�سحر، 

اجلغ��رايف  املوق��ع  ي�سف��ي  كم��ا 

والإطاللة املبا�رشة على بحر العرب 

�سم��ة  اأخرى؛ وهي جم��اورة اإحدى 

مناط��ق ن�س��وء الأعا�س��ر املدارية 

الت��ي تتك��ون يف بح��ر الع��رب ويف 

م�س��ارات منطي��ة ميكن التنب��وؤ بها. 

وقد ي�ساحب هذه الأعا�سر �سقوط 

اأمط��ار غزيرة وري��اح �سديدة. ومن 

ناحي��ة اأخ��رى فاإن وق��وع ال�سلطنة 

على حاف��ة �سب��ه اجلزي��رة العربية 

على اأح��د الألواح التكتونية يجعلها 

معر�سة  واملناطق املجاورة حلدوث 

موج��ات زلزالية وما ي�ساحبها من 

هزات اأر�سية واأمواج ت�سونامي«.

وعندما ت�ستهدف الندوة العاملني 

يف احلقل الرتبوي وطلبة اجلامعات 

والإعالمي��ني  اخلا�س��ة  والكلي��ات 

واملتخ�س�سني من القطاعني العام 

واخلا�ص وبع�ص اجلمعيات الأهلية 

واملدني��ة، فذلك ل��ه قيم��ة اإ�سافية 

بالغ��ة الأهمي��ة نظرا لل��دور الكبر 

ال��ذي تلعب��ه املوؤ�س�س��ات الرتبوي��ة 

والإعالمية على وجه اخل�سو�ص يف 

التوعية مبخاطر الكوارث الطبيعية 

واحل��د م��ن اآثاره��ا، ب��ل اإن دورها 

ي�سم��ل جمي��ع املراح��ل م��ن حي��ث 

والإدارة  وال�ستجاب��ة،  ال�ستع��داد، 

للكوارث الطبيعية.

▼ )17( ورقة عمل ذات قيمة علمية 

كبرية غّطت املحاور االأربعة للندوة
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املحاور واأوراق العمل

اأربعة  الندوة على  ا�ستملت   

على  ح��ازت  اأ�سا�سية  حم��اور 

وم�ستفي�سة  مهمة  مناق�سات 

متتاليني  يومني  م��دار  على 

عمل،  ورق��ة   )17( خ��الل  من 

وامل����ح����اور الأرب����ع����ة ه��ي: 

)ال�ستعداد  الطبيعية  الكوارث 

وال�����س����ت����ج����اب����ةوالدارة(، 

والتغرات املناخية وعالقتها 

ودور  الطبيعية،  ب��ال��ك��وارث 

يف  ال�سكان  وتوعية  التعليم 

الكوارث  اأث���ر   م��ن  التخفيف 

الطبيعية، ونظم الإنذار املبكر 

املتعدد واإدارة الكوارث.

ال��ك��وارث  الأول:  امل��ح��ور 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة: ال����س���ت���ع���داد 

وال�ستجابة و الإدارة

اأوراق العمل:

- املدخل الزلزايل التكتوين 

الت�سونام��ي  لدرا�س��ة خماط��ر 

يف بح��ر عم��ان )فعالية نظام 

.)EW
يف  ال��زلزل  خماط��ر   -

�سلطنة عمان.

- التدريب على التعامل مع 

كوارث الت�سونام��ي كجزء من 

التقييم امل�ستمر.

بيان��ات  قاع��دة  اإن�س��اء   -

جغرافية ملباين الإيواء التابعة 

والتعلي��م  الرتبي��ة  ل��وزارة 

ل�ستخدامها يف اإدارة احلالت 

الطارئة.

▼ تعزيز الوعي واالإدراك باملخاطر 

الناجتة عن الكوارث الطبيعية، ومراعاة 

خ�سو�سية املعاقني اأثناء الكوارث
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املناخي��ة  التغ��رات  الث��اين:  املح��ور 

وعالقتها بالكوارث الطبيعية.

اأوراق العمل:

- التغ��رات امل�ستقبلية يف اأمناط �سقوط 

الأمطار ودرجات احلرارة يف �سلطنة عمان.

- دور حمط��ات الر�س��د الهي��درو مرتي��ة 

خالل التغرات املناخية ال�ستثنائية عامي 

2007 و 2010م.

- تاأري��خ ك��وارث الت�سونام��ي يف اإقلي��م 

مكران واأثرها على �سلطنة عمان.

- تاأري��خ الأعا�سر املداري��ة يف �سلطنة 

عمان.

- التاأث��رات اجليومورفولوجي��ة الناجتة 

من تقاطع الطرق مع جماري الأودية.

املحور الثالث: نظم الإنذار املبكر املتعدد 

و اإدارة الكوارث.

اأوراق العمل:

- نظ��ام الإنذار املبكر املتعدد يف �سلطنة 

عمان.

الأر�س��اد  وكال��ة  نظ��ام  حت�سين��ات   -

الياباني��ة للتحذير من موج��ات الت�سونامي 

���رشق  زل��زال  م��ن  امل�ستخل�س��ة  )الدرو���ص 

اليابان الكبر عام 2011(.

 – الت�سونام��ي  اأخط��ار  وتقيي��م  اإدارة   -

درا�سات حالت من �سريالنكا.

- درا�س��ة تقيي��م الفي�سان��ات يف �سلطنة 

م��ن  للح��د  املعتم��دة  ومعايره��ا  عم��ان 

خماطرها.

املحور الرابع: دور التعليم وتوعية ال�سكان 

يف التخفيف من اأثر الكوارث الطبيعية. 

اأوراق العمل:

املعلوم��ة  اإي�س��ال  تقني��ة   نظ��ام   -

للجمهور.

- الأخطار البيئية وامل�سوؤولية التعليمية: 

روؤية توعوية.

- بن��اء الق��درات املدر�سي��ة يف التخفيف 

من خماطر الكوارث.

- اإج��راءات احل��د م��ن اأخط��ار الك��وارث 

لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

▼ الندوة تو�سي 

باإن�ساء كر�سي بحثي 

يف جامعة ال�سلطان 

قابو�س لعلم اإدارة 

االأزمات والكوارث
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 التو�سيات

خرجت الندوة مبجموعة من التو�سيات 

الق��رار يف �سلطن��ة  اإىل متخ��ذي  لرفعه��ا 

عمان لتطبيقها كل يف جمال اخت�سا�سه 

ومن اهمها مايلي:

1- درا�س��ة اإن�س��اء مركز وطن��ي لإدارة 

الأزم��ات والك��وارث تكون مهمت��ه و�سع 

اإ�سرتاتيجي��ة وا�سح��ة للح��د م��ن خماطر 

الك��وارث الطبيعي��ة م��ع الأخ��ذ بالعتبار 

التخطي��ط، والتطوير، والتنمية امل�ستدامة، 

وتكامل وتوحيد اجله��ود املتعلقة باإدارة 

املتعلق��ة  اخلط��ط  ومراجع��ة  الك��وارث، 

الدرا�س��ات  جمي��ع  ومتابع��ة  باإدارته��ا، 

والبحوث، وعقد املوؤمترات والندوات.

2- درا�س��ة اإن�س��اء كر�س��ي بحث��ي يف 

اإدارة  لعل��م  قابو���ص  ال�سلط��ان  جامع��ة 

الأزمات والكوارث، واإن�ساء تخ�س�ص مواز 

له، و برنامج للدرا�سات العليا.

3- حتديث واإدخال وحدات متخ�س�سة 

حول الكوارث وطرق التعامل معها �سمن 

ملختل��ف  الرتبوي��ة  والأن�سط��ة  املناه��ج 

احللقات، مع ربط ذلك بالتدريب والتاأهيل 

للهيئات الرتبوية

4- العمل على التطوير امل�ستمر لربامج 

العمل التطوعي يف التعليم العام والتعليم 

العايل على وجه التحديد.

5- ا�ستحداث برامج اإعالمية وتدريبية 

ت�ساعد على رفع م�ستوى الوعي، والإ�سهام 

الفع��ال ملختلف فئات املجتمع )مبا فيهم 

خ�سو�سيته��م(  مراع��اة  م��ع  املعاق��ني 

التوا�س��ل  و�سائ��ل  جمي��ع  با�ستخ��دام 

والتقني��ة احلديثة بكيفي��ة التعامل الأمثل 

قبل واأثناء وبعد حدوث الكوارث.

6- ال�ستف��ادة م��ن اخل��ربات الدولية، 

وت�سجيع نق��ل املع��ارف والتكنولوجيات 

واأف�س��ل املمار�س��ات ملواجه��ة الك��وارث 

يف جمي��ع مراحله��ا م��ن خ��الل ال�رشاكة 

واملنظم��ات  البل��دان  ب��ني  والتوا�س��ل 

الدولي��ة، والتفعي��ل العمل��ي لالتفاقي��ات 

والربوتوكولت ذات العالقة.

البني��ة  تقيي��م  يف  ال�ستم��رار   -7

الأ�سا�سية وتطويرها ل�سمان الأداء الفعال 

يف مواجهة الأزمات والكوارث.

8- درا�سة اإمكاني��ة اإن�ساء اأماكن اإيواء 

موؤهلة ل�ستقب��ال ال�سكان املتاأثرين جراء 

الكوارث.

الب�رشي��ة  الإمكان��ات  زي��ادة   -9

والآلي��ة، ورف��ع م�ست��وى تدري��ب وتاأهيل 

الكوادر، وبن��اء الق��درات املحلية املدربة 

واملتخ�س�س��ة يف جمي��ع ف��روع املعرفة 

والعمل واحلر�ص على اإحلاق هذه الكوادر 

بالن��دوات واملوؤمترات املحلي��ة والدولية؛ 

لكت�س��اب اخل��ربات والتج��ارب يف ه���ذا 

املجال. 

10- يوؤك��د امل�سارك��ون عل��ى اأهمي��ة 

نظم الإن��ذار املبك��ر باملخاط��ر املتعددة 

كاأداة فاعل��ة لإنق��اذ الأرواح واملمتلكات 

يف ح��الت الكوارث والط��وارئ واعتباره 

اأ�سا�سي��ًا يف احل��د م��ن خماط��ر  عن���رشاً 

الك��وارث، والهتم��ام برف��ع ق��درات نظم 

الإنذار املبكر، والأخذ بكل ما هو منوذجي 

ومتجدد يف هذا املجال. 

ملواكب��ة  الفاع��ل  التن�سي��ق   -11

مراك��ز  م�ست��وى  ورف��ع  امل�ستج��دات، 

العملي��ات، وتب��ادل املعلوم��ات بني دول 

الإقلي��م يف �ُسب��ل مواجهة الك��وارث، ومبا 

يكفل ت�سافر اجله��ود والتكامل بني كافة 

الدول ملواجهتها.
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اإ�سدارات
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اإ�سدارات

عنوان الكت���اب : املوؤمتر ال�سنوي العا�رش 

ملراك���ز تعليم الكب���ار بجامعة عن �سم�س 

»تعلي���م الكب���ار والتنمي���ة امل�ستدامة يف 

الوطن العربي« خ���الل الفرتة من 23-21 

اإبريل 2012م

املوؤل���ف : برعاي���ة اأ . د م�سطفى ح�سن 

كام���ل ، اأ . د / حممد العزيز بن عا�سور ، اأ . 

د عالء فايز ... ) واآخرون(

بيان���ات الن�رش : القاه���رة : جامعة عن 

�سم�س ، 2012م

املحتوى

ي�س��كل حتقي��ق التنمية امل�ستدامة قوة التما�سك احلقيقية للمجتمعات؛ لأنها تقوم على عدد من 

املبادئ الأ�سا�سية التي متكنها من ت�سكيل هذا التما�سك يف املجتمعات، منها العدالة الجتماعية 

ب��ني ال�رشائ��ح املختلفة داخل املجتم��ع الواحد، مما يق�سي على كافة اأ�س��كال التمييز والتهمي�ص 

وال�ستبع��اد من برامج التنمية القت�سادية والجتماعية الب�رشية والبيئية امل�ستدامة ، وا�ستثمار 

عائده��ا ل�سال��ح جمي��ع املواطنني بالإ�ساف��ة اإىل متكني اأف��راد املجتمع م��ن اإدراك اإمكانياتهم 

واإ�سب��اع احتياجاتهم وم�ساركتهم يف جميع مراحل التنمية. ومما ل�سك فيه اأن الب�رش وتنظيمهم 

الجتماع��ي ميثل��ون الق��وة الفعالة الرئي�س��ة يف و�سع احلل��ول القابلة للتطبيق م��ن اأجل حتقيق 

التنمي��ة امل�ستدامة، وتعليم الكبار مبا يقدمه م��ن اأدوات واآليات جيدة للتعليم والتدريب، وتطوير 

امله��ارات احلياتي��ة، وانتهاج التعلي��م امل�ستمر، وتاأكيده عل��ى مفاهيم جيدة للتعلي��م والتدريب 

وتر�سي��د ال�سته��الك ميثل ق��وة اأ�سا�سية لتحقي��ق التنمية امل�ستدام��ة. وتاأتي اأهمية ه��ذا املوؤمتر 

ال��ذي يدور حول تعليم الكبار والتنمي��ة امل�ستدامة يف الوطن العربي، من خالل مناق�سة املحاور 

التالية:-

	 التعليم امل�ستمر مدى احلياة والتنمية امل�ستدامة.
	 معلم تعليم الكبار والتنمية الذاتية امل�ستدامة.

	 ا�سرتاتيجيات وبرامج م�ستقبلية لتعليم الكبار يف الوطن العربي من اأجل ا�ستدامة التنمية.
	 دور مراكز تعليم الكبار وكليات الرتبية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.

	 جتارب وخربات عربية يف جمال تعليم الكبار من اأجل التنمية امل�ستدامة.
	 متكني الكبار من اأجل ا�ستدامة التنمية.

	 دور منظمات املجتمع املدين يف حتقيق التنمية امل�ستدامة من خالل تعليم الكبار.
	 اجتاهات عاملية وعربية معا�رشة يف جمال تعليم الكبار من اأجل ا�ستدامة التنمية.

	 دور البحث العلمي يف ميدان تعليم الكبار لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
	 دور الإعالم والتوعية يف جمال التنمية امل�ستدامة.
	  دور الرتبية البيئية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.

❞

❝
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عن���وان الكتاب : االإط���ار العربي 

املوحد لقيا����س الكفاية اللغوية يف 

اللغة العربية للناطقن بغريها.

للم����رشوع  املن�س���ق   : املوؤل���ف 

د.لطواف العبداهلل 

بيانات الن����رش : تون�س : املنظمة 

العربي���ة للرتبية والثقافة والعلوم ، 

2013م

املحتوى

     ين��درج م���رشوع ت�سمي��م اختب��ار دويل لقيا���ص الكفاي��ة اللغوي��ة ملتعلم��ي العربية من غر 

الناطق��ني بها يف �سياق م���رشوع النهو�ص باللغ��ة العربية للتوجه نحو جمتم��ع املعرفة باعتبار 

تعلي��م اللغ��ة العربية لغر الناطقني بها عملي��ة ذات اأبعاد ح�سارية وثقافي��ة وكونية. وا�سرت�سادا 

باأهداف هذا امل�رشوع ومنطلقاته والنتائج املرجوة منه، انبثقت احلاجة اإىل اإعداد وبناء اختبارات 

قيا���ص معياري��ة لقيا�ص الكفاية اللغوية لغر الناطقني باللغة العربية من متعلميها لتو�سيع دائرة 

ا�ستعماله��ا لأغرا���ص وظيفية اأو علمية اأو اإ�سرتاتيجية  ت�ستلزم )تعلي��م اللغة العربية اأداة للتوا�سل 

وللبح��ث وللمعام��الت القت�سادي��ة اأو غرها من الأغرا���ص( العتماد على معاي��ر دولية لتعليم 

اللغات الأجنبية.

يتوخ��ى امل�رشوع اإع��داد اأداة قيا�ص معيارية �ساملة وموحدة تقي���ص الكفاية اللغوية التوا�سلية 

وف��ق مرجعي��ة املعاير الدولي��ة يف جمال تعلم اللغات لغ��ر الناطقني بها، موؤ�س�س��ة على معاير 

مو�سوعي��ة علمي��ة دقيقة وموؤ�رشات لقيا���ص الكفاية اللغوي��ة بتوزيع املهارات الأرب��ع: ) الكتابة 

والقراءة وال�ستماع واملحادثة ( يف كل م�ستوى من امل�ستويات التالية : املبتدئ )1و2( واملتو�سط 

)1و2( واملتق��دم )1و2(. جتع��ل ه��ذه امل�ستوي��ات التمكن من اللغ��ة العربية اأ�سا���ص احل�سول على 

�سه��ادة الكفاية اللغوية. وه��ي �سهادة ت�ستند اإىل حتديد دقيق ل�سل��م م�ستويات تعلم اللغة والتمكن 

من القدرات واملهارات املعرفية واللغوية والتوا�سلية والثقافية. 

ي�ستن��د امل���رشوع اإىل روؤي��ة حديثة موؤط��رة لختبار �سامل يقي���ص م�ستوى امله��ارات والقدرات 

اللغوية للمتعلمني من غر الناطقني باللغة العربية بناء على املعاير الدولية املحددة لختبارات 

قيا�ص الكفاية اللغوية لتعلم اللغات ) على غرار اللغات الأجنبية مثل توفل واآيلت�ص ...( وبناء عليه، 

تتمثل اأهداف امل�رشوع فيما يلي :-

	 اإع��داد جمموع��ة من الختب��ارات تتيح فر�س��ة التعرف عل��ى م�ستوى متكن غ��ر الناطق باللغة 
العربية من املهارات اللغوية، واإعداد معاير لقيا�ص الكفاية اللغوية.

	 التع��رف عل��ى احلاجات اللغوية للمتعلمني من الناطقني بغ��ر اللغة العربية يف خمتلف مواقف 
الت�سال اللغوي �سواء اللغوية منها اأم الثقافية واعتمادها لتحقيق الأهداف املتوخاة.

	 تقدمي تو�سيف علمي للمهارات والقدرات اللغوية )ال�ستماع واملحادثة والقراءة والكتابة(. 
	 بناء اأدوات اختبارية لقيا�ص مدى حتقق تلك املهارات اللغوية.

	 التدرج يف قيا�ص وتقومي الكفاية اللغوية برت�سيم احلدود بني امل�ستويات.
	 تطبيقات وتدريبات على كيفية اإتقان املهارات اللغوية وتقوميها.

❞

❝
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ونتوا�سل

حممد بن �سليم اليعقوبي

اأمني اللجنة 

الوطنية العمانية للرتبية 

والثقافة والعلوم

مرحب��ا بك��م اأعزائي الق��راء الك��رام يف العدد التا�س��ع ع�رش م��ن )توا�سل(، وال��ذي ي�ستمل كما 

عودناك��م على باقة م��ن املو�سوعات والأخبار الهادفة والتي تربز اأهم  امل�ستجدات  يف جمالت 

الرتبية والثقافة والعلوم والت�سال واملعلومات، متمنيا لكم طيب ال�ستفادة.

و�س��وف اأتط��رق يف كلمتي له��ذا العدد اإىل مو�س��وع التدريب املهني للمعلم��ني، وهو مو�سوع 

مه��م ج��دا، يحظى باهتمام عاملي �س��واء كان على م�ستوى احلكوم��ات اأو على م�ستوى املنظمات 

الدولي��ة. وتكم��ن الأهمية الك��ربى التي توليه��ا احلكومات واملنظم��ات املختلفة عل��ى امل�ستوى 

العاملي لق�سية التدريب يف اعتبار  اأن  التدريب املهني للمعلمني ميّثل ركنا اأ�سا�سيا لبد منه يف 

احلقل التعليمي، فالعملية التعليمية متطورة ومتجددة ومتطلبات احلياة و�سوق العمل تختلف من 

جي��ل اإىل اآخ��ر، كما اأنه، ويف ع�رش  التقدم التكنولوجي واملعلوماتي��ة اأتيحت العديد من الو�سائل  

والتقنيات لتي�سر احل�سول على املعرفة،  ومما ل �سك فيه باأن املعلمني ينبغي اأن 

يكون��وا عل��ى دراية بها، ومبا ي�ستجد من مهارات وطرق التدري���ص وتوظيف التكنولوجيا احلديثة 

يف العملي��ة التعليمي��ة. وعلى الرغم مما تق��دم  اإل اأن امل�ستقرئ لأحوال التدريب يف حالت كثرة 

يكت�سف �ساآلة عوائد اجلهود التدريبية و�سعف تنفيذها، ورمبا كان ذلك عائدا لأموٍر عدة ك�سعف 

الوع��ي التدريب��ي وقلة املراف��ق التدريبية و�سعف م�س��ادر التمويل، مع الفتق��ار اإىل التو�سيف 

املهن��ي، وكذلك غي��اب الت�رشيعات املنظمة للتدري��ب و�سعف اأ�ساليب التق��ومي واملتابعة، ورمبا 

جتاهل الإفادة من التكنولوجيا احلديثة واأ�ساليب التدريب الناجحة.

اإن حتقي��ق معاي��ر اجل��ودة يف الربامج الإمنائية للم��وارد الب�رشية يف جم��ال التعليم، واإيجاد 

بيئ��ة جاذب��ة لتدريب املعلمني خ�سو�س��ًا، يعد من الأمور الهامة التي ينبغ��ي اأن يلتفت اإليها من 

قب��ل القائم��ني على الإمناء املهني للمعلم��ني، وذلك  من خالل التخطي��ط وو�سع ال�سرتاتيجيات 

املالئم��ة  والرامي��ة اإىل تلبي��ة احلاجات الفعلي��ة التي ميليها الواق��ع امليداين للمعلم��ني، كما اأن 

التقيي��م امل�ستمر لربامج الإمناء املهني ي�سه��م وب�سكل فاعل يف الوقوف على العائد التدريبي من 

الربامج التدريبية املوجهة للمعلمني.  

وق��د اأولت حكومة �سلطن��ة عمان تنمية املوارد الب�رشية عناية كبرة، وتتج�سد تلك العناية من 

خ��الل التوجيهات امل�ستمرة لقائد البالد املفدى يف العديد من املنا�سبات باأهمية تطوير املوارد 

الب�رشي��ة عل��ى اعتبار اأن الإن�سان هو حمور التنمية، وهو هدفها الأول وغايتها، ويف الإطار ذاته؛ 

فق��د اأق��ر جمل�ص الوزراء موؤخ��ًرا اإن�ساء مركز تخ�س�س��ي للتدريب املهني للمعلم��ني يعنى باإقامة 

ال��دورات املهنية املكثف��ة واإخ�ساعها لالإ�رشاف الدقيق، بهدف تاأهيله��م تاأهياًل يجعلهم قادرين 

عل��ى القي��ام بامله��ام املوكل��ة اإليهم عل��ى اأكمل وجه؛ مب��ا ي�سهم يف حتقي��ق العملي��ة التعليمية 

لأهدافها ال�ساعية اإىل اإيجاد جيل قادر على التعاطي مع متطلبات التطوير والتحديث يف املجتمع 

على اأ�س�ص من العلم واملعرفة ومبا يتوافق مع متطلبات الع�رش، واملتغرات الوطنية وامل�ستجدات 

العاملية.

اإن اإن�س��اء هذا املرك��ز يعد بال �سك من امل�ساريع الرتبوية الهامة، ومن �ساأنه اأن  يرتقي بربامج 

الإمن��اء املهن��ي وفق منهج علمي خمطط ومواكب لأبرز امل�ستج��دات يف جمال التدريب، وين�سجم 

م��ع التوجه��ات الدولية وجهود املنظمات املعنية يف هذا ال�س��اأن ول �سيما منظمة اليون�سكو التي 

اعت��ربت دعم التطوير املهن��ي للمعلمني اأحد اأهم اأولوياتها �سمن اخلط��ة املتو�سطة الأجل للفرتة 

2014-2021، واأن�س��اأت فري��ق العمل الدويل املعن��ي باملعلمني  يف اإط��ار التعليم للجميع وهو 

يعن��ى بتقدمي الدعم وم�ساندة جهود الدول الأع�س��اء يف  تاأهيل وتدريب املعلمني. كما اأن م�ساألة 

تدري��ب املعلمني تقع �سمن اأب��رز اأولويات التعليم ملا بعد عام 2015، وهو ما يوؤكد باأن م�رشوع 

اإن�س��اء مرك��ز تخ�س�سي للتدري��ب املهني للمعلم��ني بال�سلطنة يع��د مبثابة ا�ست���رشاف للم�ستقبل 

ويالم�ص احلاجة امللحة للتطوير وبلوغ اجلودة والكفاءة يف الأداء. 

التدريب  املهني للمعلمني


