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الآراء الواردة يف هذا امللحق متثل وجهة نظر كاتبها 

ولتعك�ص بال�رشورة وجهة نظر اللجنة الوطنية
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كلمة اللجنة

بقلم
معايل الدكتورة/ مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية

وزيرة التربية والتعليم
رئيسة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

لق��د خطت ال�سلطن��ة خطوات وا�سعة نحو حتقي��ق اأهداف التنمي��ة ال�ساملة  يف خمتلف 

املج��الت، ولعل ماي�سهده قطاع التعليم مبراحل��ه  وم�ستوياته واأنواعه  من تطور نوعي 

وكمي يلبي متطلبات الع�رش ويواكب امل�ستجدات التي ي�سهدها العامل لهو خري دليل على 

تل��ك اخلط��ى الثابتة.كما اأن ق�سايا اأخرى -ل تقل اأهمية عن التعليم -قد كانت ول تزال 

مو�س��ع اهتمام بالغ من قبل حكومة ال�سلطنة كق�سايا ال�سباب، ومتكني املراأة، والعناية 

بالطف��ل ورعاية حقوقه، وتعزيز القت�ساد الوطني ،واحلف��اظ على املقومات ال�سياحية، 

و�سون البيئة، والهتمام باملوروث الرتاثي والثقايف.

كلمتي لهذا العدد �ساأحتدث فيها عن �رشيحة هامة من �رشائح املجتمع األ وهم ال�سباب 

بو�سفهم الأداة الفعالة للبناء والتنمية، فقد كانت ال�سلطنة  ول تزال تويل قطاع ال�سباب 

اأهمي��ة بالغة منذ بزوغ فجر النه�سة املباركة عام1970 واإىل اليوم، منطلقة من الروؤية 

احلكيم��ة لباين نه�ستها ح�رشة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم، الذي 

اأف��رد عناية خا�سة بال�سباب لإعداده ورعاية تطلعاته وطموحاته للقيام بدوره املن�سود 

يف كل جمالت التنمية والبناء - خا�سة اأن ال�سباب ي�سكلون الن�سبة الأكرب من املجتمع 

العم��اين الفتي - بدءا من اإن�ساء املجمعات والأندي��ة الريا�سية، وتخ�سي�ص عام 1983 

عام��ا لل�سباب، واإ�رشاكهم يف اخلطط التنموية املختلف��ة، وانتهاًء باإن�ساء اللجنة الوطنية 

لل�سب��اب الع��ام الفائ��ت 2011م، الت��ي تهدف � فيما ته��دف اإليه � اإىل العم��ل علىتو�سيع 

م�سارك��ة ال�سباب يف م�سرية التنمية الجتماعي��ة والقت�سادية بال�سلطنة. هذا اإىل جانب 

التوجيه��ات ال�سامي��ة بتوظيف ال�سباب الباحثني عن عم��ل، وكل ذلك بال �سك ي�ساهم يف 

الدفع بعجلة التنمية اإىل الأمام.

ال�شباب والتنمية
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وا�ستلهام��ا م��ن النهج ال�سام��ي للقي��ادة العمانية احلكيمة يف جم��ال خدمة قطاع 

ال�سب��اب فق��د بذل��ت وزارة الرتبية والتعليم ممثل��ة باللجنة الوطني��ة العمانية للرتبية 

والثقافة والعلوم جهودها احلثيثة خلدمة ال�سباب العماين عن طريق اإقامة العديد من 

الفعالي��ات والربام��ج وامل�ساريع التي تلبي متطلباتهم وتالم���ص حاجاتهم وميولهم، 

وته��دف اإىل تنميتهم من كاف��ة النواحي، كم�رشوع توا�س��ل الثقافات، وملتقى طالب 

املدار�ص، وامل�ساركة يف ملتقى م�سقط لل�سباب، واإ�رشاك ال�سباب يف الفعاليات الدولية 

التي تعنى بفئة ال�سباب. ولعل تنظيم ملتقى طالب املدار�ص الأول يف نوفمرب 2012م، 

الذي حمل عنوان »امل�ستقبل بني اأيٍد �ساّبة« يوؤكد جهود الوزارة يف هذا املجال.

اإن ه��ذا امللتق��ى ب��ال �س��ك �ساه��م يف فت��ح قن��وات احل��وار والتوا�س��ل ب��ني الطلبة 

امل�سارك��ني، ووفر لهم املناخ املنا�س��ب للتعبري الإيجابي بحرية ع��ن الآراء والأفكار 

املطروحة، وقدم لهم ق�سايا ثقافية تالم�ص احتياجاتهم يف جمالت خمتلفة.

كما تدع��م اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم حاليا م�ساريع تواأمة 

يف موا�سي��ع خمتلف��ة كالطاقة والبيئة والرتاث والتب��ادل الثقايف تربط بني املدار�ص 

العماني��ة املنت�سبة لليون�سكو ونظرياتها يف عدد م��ن دول العامل  كاأملانيا والدمنارك 

وبيالرو�سيا ولبنان.

كل ه��ذه اجله��ود التي تق��وم بها اللجنة الوطني��ة اإمنا تعك�ص ماتولي��ه ال�سلطنة من 

اهتم��ام كبري بهذا القط��اع، اإىل جانب الأهمية البالغة الت��ي توليها املنظمات الثالث 

الدولية والعربية والإ�سالمي��ة التي تتعامل معها اللجنة، وبالأخ�ص منظمة اليون�سكو 

الت��ي حتر�ص با�ستمرار على اإ�رشاك ال�سباب يف بناء ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية 

وم��ن ب��ني الأمثلة عل��ى ذلك منت��دى ال�سباب  الذي يعق��د بالتزامن م��ع املوؤمتر العام 

للمنظم��ة كل عامني، ويجمع �سبابًا من خمتل��ف دول العامل بغية اأن يتاح لهم ت�ساطر 

اخلربات والق�ساي��ا امل�سرتكة واإ�سماع �سوتهم واإي�س��ال اأفكارهم املتعلقة ب�سوؤونهم، 

حي��ث يقدمون مبا���رشة تو�سيات اإىل ال��دول الأع�ساء يف املنظمة ترف��ع اإىل املوؤمتر 

العام.
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اأخبار اللجنة

تراأ�س��ت معايل الدكت��ورة مديحة بن��ت اأحمد 

ال�سيبانية وزيرة الرتبية والتعليم رئي�سة اللجنة 

الوطني��ة العماني��ة للرتبي��ة والثقاف��ة والعلوم 

�سب��اح ي��وم ال�سب��ت املواف��ق 2012/9/16م 

بفن��دق ك��راون ب��الزا بالق��رم الجتم��اع الأول 

والثقاف��ة  للرتبي��ة  العماني��ة  الوطني��ة  للجن��ة 

والعل��وم بح�س��ور �سع��ادة الدكت��ور حم��ود بن 

خلفان احلارث��ي وكيل وزارة الرتبي��ة والتعليم 

للتعليم واملناهج نائ��ب رئي�سة اللجنة، وحممد 

اب��ن �سلي��م اليعقوب��ي اأم��ني اللجن��ة، وممثل��ي 

ال��وزارات املعني��ة بالرتبي��ة والثقاف��ة والعلوم 

واملعلومات والت�سال اأع�ساء اللجنة.

يف بداي��ة الجتم��اع األق��ت مع��ايل الدكتورة 

مديح��ة ال�سيباني��ة كلم��ة اأ�س��ارت فيه��ا اإىل اأن 

اللجن��ة ا�ستطاع��ت بف�س��ل القائم��ني عليها اأن 

تكثف من جهودها لتحقيق ال�ستفادة الق�سوى 

م��ن املنظم��ات الت��ي تتعام��ل معه��ا، اآخذة يف 

العتب��ار اخلربات املتميزة التي تتمتع بها هذه 

املنظمات يف جمالت عملها، موؤكدة اأن اللجنة 

ت�س��ري وف��ق الطري��ق ال�سليم املخطط ل��ه بف�سل 

اجلهود والربامج والفعاليات التي نفذتها خالل 

الفرتة املن�رشمة.

ثم ق��دم اأمني الأمانة العام��ة للجنة الوطنية 

العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ومقرر اللجنة 

نب��ذة تعريفي��ة موج��زة ع��ن اللجن��ة ومهامها 

واخت�سا�ساته��ا، كم��ا ا�ستعر���ص التطور الذي 

مرت به اللجنة منذ تاأ�سي�سها من تطور يف اأعداد 

موظف��ي اأمان��ة اللجنة، واجله��ات التي تتعامل 

اأمان��ة  اخت�سا�س��ات  اإىل  تط��رق  كم��ا  معه��ا، 

اللجن��ة، املتمثلة يف الأعمال الإدارية واملالية، 

ودرا�س��ة امل�رشوع��ات والربام��ج، والإعالم عن 

جهود ال�سلطنة يف املجالت الرتبوية والثقافية 

والعلمية يف اإطار العالقة مع املنظمات الثالث 

بالتعاون مع اأجهزة الإعالم املحلية.

كما قام املخت�سون يف اأمانة اللجنة الوطنية 

العماني��ة للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم بتق��دمي 

عرو�ص عن اأب��رز الفعالي��ات املرتبطة باأق�سام 

خمتل��ف  يف  امل�ستقبلي��ة  وامل�ساري��ع  اللجن��ة، 

املجالت التي تن�سوي حتت اهتمام اللجنة. 

عقب ذلك مت ت�سكيل اللجان املتخ�س�سة وهي 

جلن��ة الرتبي��ة، وجلنة العل��وم، وجلن��ة الثقافة، 

املجتمع��ون  وناق���ص  الجتماعي��ة،  واللجن��ة 

�سب��ل تفعيل هذه اللج��ان بالتعاون مع خمتلف 

اجلهات احلكومية والأهلية واخلا�سة.

معايل رئي�شة اللجنة ترتاأ�س اجتماع اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

امل�سدر: دائرة الإعالم الرتبوي
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ال�شلطنة ت�شت�شيف اجتماع م�شاورة املديرة العامة 

لليون�شكو مع الدول الأع�شاء باملنطقة العربية 

الوطني��ة  باللجن��ة  ممثل��ة  ال�سلطن��ة  ا�ست�ساف��ت 

العماني��ة للرتبية والثقاف��ة والعلوم خالل الفرتة من 

بفن��دق  2012/10/1م،  وحت��ى  2012/9/29م 

ق���رش الب�ست��ان مبحافظ��ة م�سق��ط اأعم��ال اجتم��اع 

م�ساورة املديرة العامة لليون�سكو مع الدول الأع�ساء 

واللج��ان الوطني��ة لليون�سك��و يف املنطق��ة العربي��ة 

ب�ساأن اإعداد م���رشوع ال�سرتاتيجية املتو�سطة الأجل 

للفرتة 2014-2021 )37م/4(، وم�رشوع الربنامج 

وامليزانية للفرتة 2014-2017 )37م/5(. 

رع��ت حف��ل الفتت��اح الر�سمي لالجتم��اع معايل 

الدكت��ورة مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية وزيرة الرتبية 

والتعلي��م رئي�س��ة اللجن��ة الوطنية العماني��ة للرتبية 

والثقاف��ة والعل��وم، و�سارك فيه ممثل��ون من منظمة 

الأمم املتح��دة للرتبي��ة والعلم والثقاف��ة )اليون�سكو( 

وعلى راأ�سهم كل من اريك فالت املدير العام امل�ساعد 

ل�سوؤون العالق��ات اخلارجية واإعالم اجلمهور، وجني 

ايف��ز مدي��ر ق�س��م الربام��ج واملوازن��ة وممث��ل مكتب 

التخطي��ط ال�سرتاتيج��ي باليون�سكو، كم��ا �سارك يف 

الجتماع مديري املكاتب الإقليمية لليون�سكو يف كل 

من الدوحة، وب��ريوت، ورام اهلل، والرباط، والقاهرة، 

وبغ��داد، وتون���ص، وممثلني ملنظمات غ��ري حكومية، 

ونائ��ب املندوب��ة الدائم��ة لل�سلطن��ة ل��دى اليون�سكو، 

والأمناء العاّمون للجان الوطنية لليون�سكو باملنطقة 

العربية.

وجاء عقد الجتماع يف اإطار امل�ساورات الإقليمية 

التي جتريها اليون�سكو مع الدول الأع�ساء، والأع�ساء 

احلكومي��ة،  الدولي��ة  املنظم��ات  وم��ع  املنت�سب��ني، 

واملنظم��ات الدولي��ة غ��ري احلكومي��ة للوق��وف على 

التحدي��ات العاملية اجلديدة الت��ي يواجهها املجتمع 

ال��دويل و تقت�سي م��ن اليون�سكو احلر���ص التام على 

الإ�سهام وامل�ساركة يف الت�سدي لها، ومناق�سة توجه 

املنظمة ال�سرتاتيجي واأولوياتها يف امل�ستقبل.

وق��د خرج اجتم��اع امل�ساورة مع ال��دول الأع�ساء 

ال�سلطن��ة  ا�ست�سافت��ه  ال��ذي  العربي��ة  باملنطق��ة 

بتو�سي��ات مهم��ة اأب��رزت اأه��م التحدي��ات العاملية 

والإقليمي��ة م��ن منظ��ور ال��دول الأع�س��اء باملنطقة 

العربي��ة والتي ينبغي اأن تدرج �سم��ن ال�سرتاتيجية 

متو�سط��ة الأج��ل 2014-2021 لليون�سك��و، وكذلك 

حتديد الأولويات التي ينبغي اأن تدرج �سمن م�رشوع 

الربنامج وامليزانية للفرتة 2017-2014.

امل�سدر: دائرة الإعالم الرتبوي
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تراأ�ص �سع��ادة الدكتور حمود ب��ن خلفان احلارثي 

وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتعليم واملناهج نائب 

رئي�س��ة اللجن��ة الوطني��ة العمانية للرتبي��ة والثقافة 

والعل��وم وف��د ال�سلطن��ة امل�س��ارك يف اأعم��ال الدورة 

احلادي��ة ع���رشة للموؤمتر الع��ام للمنظم��ة الإ�سالمية 

للرتبي��ة والعل��وم والثقافة)اإي�سي�سك��و( الت��ي عق��دت 

بالريا�ص يف الفرتة من 1-2 دي�سمرب 2012م.

وق��د ناق���ص املوؤمت��ر العام م���رشوع خط��ة العمل 

الثالثي��ة واملوازنة لل�سن��وات )2013-2015(، كما 

ناق���ص خم�سة تقارير للمدير الع��ام لالإي�سي�سكو حول 

اأن�سط��ة املنظم��ة ب��ني الدورت��ني العا���رشة واحلادية 

والعلمي��ة  الرتبوي��ة  والأن�سط��ة  والربام��ج  ع���رشة، 

والثقافي��ة املوجه��ة لفائدة القد���ص وفل�سطني خالل 

ال�سن��وات 2009 – 2011م، وتقيي��م عم��ل املنظمة 

 –  2010 ولل�سن��وات  2009م   –  2007 لل�سن��وات 

2012م ، وح�ساب��ات الإقف��ال وتقري��ر �رشكة تدقيق 

احل�ساب��ات وتقري��ر جلن��ة املراقبة املالي��ة لل�سنوات 

)2009-2011(، وم�ساهم��ات ال��دول الأع�س��اء يف 

موازن��ة املنظم��ة، ومعاجلة الو�سع امل��ايل للمنظمة 

لل�سن��وات )2009-2011(، كما قدم رئي�ص املجل�ص 

التنفي��ذي لالإي�سي�سك��و، تقريراً حول اأعم��ال املجل�ص 

بني الدورتني العا�رشة واحلادية ع�رشة.

وق��د األق��ى �سع��ادة الدكتور نائ��ب رئي�س��ة اللجنة 

الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم كلمة وفد 

ال�سلطنة يف املوؤمتر اأ�سار فيها اإىل الدور احليوي الذي 

تق��وم به الإي�سي�سكو من دعم للدول الأع�ساء وجعلها 

�رشي��كا فاعال يف التنمي��ة امل�ستدامة، كم��ا اأ�سار اإىل 

تاأيي��د ال�سلطن��ة للتوجه اجلديد للمنظم��ة املتمثل يف 

التخطي��ط الإ�سرتاتيج��ي ال��وارد يف م���رشوع اخلطة، 

وال��ذي يعتمد امل�ساري��ع بدل من الأن�سط��ة ال�سغرية 

املجزاأة، وكذلك وجود م�ساريع قطاعية عامة وبرامج 

ك��ربى م�سرتكة ب��ني القطاع��ات م�سمن��ة يف اخلطة 

وال��ذي يعترب تطورا نوعيا يف م�س��رية عمل املنظمة؛ 

مم��ا �سيكون له نتائج لتحقي��ق اأهداٍف كبرية تالم�ص 

تطلع��ات اجلميع، وع��رب �سعادته عن تقدي��ره للتزام 

املنظم��ة املعل��ن بالزي��ادة الالفتة يف ع��دد الربامج 

املخ�س�سة للتكوين عل��ى امل�ستويني الإقليمي و�سبه 

الإقليم��ي، وت�سجي��ع النا�سئة وال�سباب عل��ى الإبداع 

والبت��كار، والربام��ج الت��ي ت�سه��م يف تربيتهم على 

الثقافة الأ�سيلة وقيم املواطنة.

ال�شلطنة ت�شارك يف اأعمال اجتماعات الدورة 

احلادية ع�شرة للموؤمتر العام لالإي�شي�شكو بالريا�س
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ال�سف��راء  م��ن  وف��د  ق��ام 

ل��دى  الدائم��ني  املندوب��ني 

ر�سمي��ة  زي��ارة  يف  اليون�سك��و 

لل�سلطن��ة ا�ستمرت مل��دة ت�سعة 

اأي��ام وذل��ك خ��الل الف��رتة من 

 ، 2012م  دي�سم��رب   10-2

وج��اءت الزي��ارة تزامن��ا م��ع 

اإعالن م�سقط عا�سمة لل�سياحة 

العربية لع��ام 2012 ، وقد اأعد 

للوف��د رحل��ة �سياحي��ة ثقافية 

لالط��الع عل��ى م��ا تزخ��ر ب��ه 

تاريخي��ة  اآث��ار  م��ن  ال�سلطن��ة 

عريق��ة ومع��امل ح�سارية، ومت 

اإىل  ميداني��ة  زي��ارات  تنظي��م 

املختلف��ة،  الثقافي��ة  املع��امل 

ل�سيما تلك امل�سجل��ة يف قائمة الرتاث العاملي، 

عالوة على اطالع ال�سفراء على النه�سة ال�ساملة 

الت��ي ت�سهدها ال�سلطنة يف ظ��ل القيادة احلكيمة 

حل���رشة �ساحب اجلالل��ة ال�سلط��ان قابو�ص بن 

�سعيد املعظم  حفظه اهلل ورعاه. 

وتاأتي زي��ارة هذا الوف��د بالتن�سيق مع وزارة 

الرتبية والتعليم وبالتعاون مع وزارة ال�سياحة، 

ومكتب معايل م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون 

الثقافي��ة، والط��ريان العم��اين ، وي�سارك يف هذه 

الرحل��ة )51( م��ن ال�سف��راء املندوب��ني الدائمني 

ل��دى اليون�سك��و، حيث روع��ي التوزيع اجلغرايف 

عن��د تنظيم الرحل��ة لت�سمل خمتل��ف التق�سيمات 

اجلغرافية للدول . 

وت�سم��ن برنامج الرحلة زي��ارات ميدانية اإىل 

كل م��ن: حمافظ��ة ظف��ار، لزي��ارة مدين��ة البليد 

الأثري��ة، وموق��ع خور روري »�سمه��رم« الأثري، 

وه��ي م��ن �سم��ن مواق��ع طري��ق اللب��ان الت��ي 

�سجل��ت يف �سجل الرتاث العامل��ي عام 2000م، 

وحمافظ��ة الداخلية لزيارة ح�سن جربين وقلعة 

به��ال املدرج��ني يف �سج��ل ال��رتاث العاملي منذ 

ع��ام 1987، وفل��ج دار���ص مبدين��ة ن��زوى وهو 

م��ن �سم��ن الأف��الج اخلم�سة املدرج��ة يف �سجل 

ال��رتاث العاملي يف ع��ام 2006م وذل��ك تعبريا 

ع��ن املكانة الدولي��ة لهذا النظ��ام املائي الفريد 

ال��ذي ي�سكل موروثا ح�ساري��ا اأبدعه العمانيون 

من��ذ ما يزيد عل��ى األفي عام كاأق��دم هند�سة ري 

باملنطقة.كم��ا ق��ام �سف��راء اليون�سك��و بزي��ارة 

قلع��ة نزوى و�سوق ن��زوى وكذلك رمال ال�رشقية 

مبحافظة �سمال ال�رشقية حيث تتنوع بها البيئة 

بني الرمال واجلب��ال وال�سهول، اأما يف حمافظة 

م�سق��ط فقد مت تنظيم زي��ارات اإىل كل من جامع 

ال�سلطان قابو�ص الأكرب، ودار الأوبرا ال�سلطانية، 

واملتحف الوطن��ي ،و�سوق مطرح كما جرت عدة 

ا�ستقبالت لأ�سحاب ال�سعادة ال�سفراء املندوبني 

الدائمني لدى اليون�سكو اأثناء وجودهم بال�سلطنة 

من قبل العديد من امل�سوؤولني بالدولة .

يف رحلة ثقافية لل�شلطنة

اأكرث من )50( من ال�شفراء املندوبني لدى اليون�شكو يّطلعون 

على املوروثات احل�شارية واملعامل التاريخية العريقة والتنمية ال�شاملة

امل�سدر: دائرة الإعالم الرتبوي
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اخلبري  رح��ال  علي  الدكتور  ق��ام 

مب��ك��ت��ب الإي�����س��ي�����س��ك��و الإق��ل��ي��م��ي 

دي�سمرب  م��ن  ال��راب��ع  يف  بال�سارقة 

الوطنية  اللجنة  ملقر  بزيارة   2012

والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العمانية 

وذلك �سمن برنامج  زيارته لل�سلطنة 

ال��ن��دوة  يف  الإي�����س��ي�����س��ك��و  لتمثيل 

الإي��دز  من  الوقاية  حول  الإقليمية 

التي  العربية  باملنطقة  ال�سباب  بني 

العمانية  الوطنية  اللجنة  نظمتها 

بالتعاون  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

مع الإي�سي�سكو خالل الفرتة من 3-1 

دي�سمرب 2012م.

خ��ب��ري  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  وك������ان 

الإي�سي�سكو حممد بن �سليم اليعقوبي 

اأمني اللجنة، حيث رحب بال�سيف الزائر، ومت ا�ستعرا�ص اأوجه التعاون املختلفة بني اللجنة واملكتب 

الإقليمي لالإي�سي�سكو بال�سارقة و�سبل دعمها وتعزيزها، وقد اأ�ساد ال�سيف الزائر بجهود اللجنة الداعمة 

الإي�سي�سكو  التي تقع �سمن اخت�سا�ساتها، ثم قام خبري  الإي�سي�سكو يف خمتلف املجالت  لتوجهات 

اأق�سام اللجنة وا�ستمع اإىل �رشح موجز عن مهام واخت�سا�سات الأق�سام املختلفة  بجولة يف خمتلف 

كما قام بزيارة مكتبة اللجنة، واطلع على ما حتويه من اإ�سدارات خمتلفة  وكتب ودوريات ون�رشات 

وجمالت وبحوث ودرا�سات. 

خبري من مكتب الإي�شي�شكو الإقليمي بال�شارقة 

يزور مقر اأمانة اللجنة الوطنية العمانية

 للرتبية والثقافة والعلوم

الدكتور حمود بن خلفان احلارثي  �سعادة  تراأ�ص 

واملناهج،  للتعليم  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل 

للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة  رئي�سة  نائب 

اأعمال  يف  امل�سارك  ال�سلطنة  وفد  والعلوم  والثقافة 

للمنظمة  العام  للموؤمتر  والع�رشين  احلادية  الدورة 

التي  )األك�سو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 

اأقيمت فعاليتها باجلمهورية التون�سية خالل الفرتة 

من 29-2012/12/30م. 

حمد  بن  نا�رش  من  كال  ال�سلطنة  وفد  ت�سمن 

ونائب  للمنظمة  التنفيذي  املجل�ص  ع�سو  الرواحي 

وحممد  اليون�سكو،  لدى  لل�سلطنة  الدائمة  املندوبة 

العمانية  الوطنية  اللجنة  اأمني  اليعقوبي  �سليم  بن 

بن  حممد  والدكتور  والعلوم،  والثقافة  للرتبية 

للربامج  العامة  املديرية  عام  مدير  ال�سيدي  خلفان 

التعليمية، وميزون بنت بخيت ال�سحرية نائبة مدير 

عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة ظفار 

لل�سوؤون الرتبوية، واملهند�ص علي بن عامر الكيومي 

وال�س��وؤون  البيئة  بوزارة  الطبيعة  �سون  عام  مدير 

ال�شلطنة ت�شارك يف اأعمال املوؤمتر 

العام ملنظمة )الألك�شو( بتون�س
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قامت باتري�سيا �سايف اخت�سا�سية برامج 

مبكتب التخطي��ط ال�سرتاتيجي باليون�سكو يف 

احل��ادي ع���رش م��ن دي�سم��رب 2012م، بزيارة 

ملقر اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة 

والعلوم، وذلك على هام���ص زيارتها لل�سلطنة 

 2012 دي�سم��رب   11-9 م��ن  الف��رتة  خ��الل 

ملتابع��ة مراحل تنفيذ املرك��ز الوطني لالإنذار 

املبكر من الكوارث الطبيعية بال�سلطنة. 

وكان يف ا�ستقب��ال ال�سيفة حممد بن �سليم 

اليعقوب��ي اأمني اللجنة، حي��ث رحب بال�سيفة 

التع��اون  اأوج��ه  ا�ستعرا���ص  ومت  الزائ��رة، 

املختلفة ب��ني اللجنة، واليون�سك��و، ومكاتبها 

الإقليمي��ة و�سب��ل دعمها وتعزيزه��ا وخا�سة 

يف جمال التعلي��م للجميع مبا فيه التعليم يف 

مرحل��ة الطفول��ة املبكرة، وجودة التعلي��م، كما مت بحث جمالت التع��اون يف الأن�سطة والربامج 

املتعلق��ة بالثقاف��ة والعل��وم، حيث اأ�س��ادت ال�سيف��ة الزائرة بجه��ود اللجنة الداعم��ة لتوجهات 

اليون�سك��و يف خمتل��ف املجالت الت��ي تقع �سم��ن اخت�سا�ساتها، ثم قام��ت ال�سيفة بجولة يف 

خمتل��ف اأق�سام اللجنة وا�ستمعت اإىل �رشح موجز عن مهام واخت�سا�سات الأق�سام املختلفة كما 

قام��ت بزيارة مكتب��ة اللجنة، واطلع��ت على ما حتويه م��ن اإ�سدارات وكت��ب ودوريات ون�رشات 

وجمالت وبحوث ودرا�سات. 

اخت�شا�شية برامج مبكتب التخطيط ال�شرتاتيجي 

باليون�شكو تزور مقر الأمانة العامة للجنة الوطنية 

العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

مدير  ال�سماخي  عبداهلل  بن  وخ��مي�ص  املناخية، 

دائرة العالقات الثقافية بوزارة الرتاث والثقافة .

تقرير  اأعماله؛  جدول  يف  الجتماع  وناق�ص 

املجل�ص  اأعمال  عن  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص 

العاديتني  دورتيه  يف  العام  املوؤمتر  انعقاد  بني 

العام،  املوؤمتر  من  والع�رشين  واحلادية  الع�رشين 

وكذلك تقرير املدير العام عن اأعمال املنظمة فيما 

بني الدورتني وعن اأن�سطة املنظمة وبراجمها خالل 

وحدة  رئي�ص  تقرير  اإىل  بالإ�سافة  نف�سها،  الفرتة 

2011-2012م. عامي  عن  الداخلية  الرقابة 

املوؤمتر  التي قرر  ا�ستعرا�ص املو�سوعات  كما مت 

كل  اقرتحتها  التي  واملو�سوعات  اإدراجها  العام 

العربية والدول الأع�ساء، منها  الدول  من جامعة 

الربنامج العربي لتح�سني جودة التعليم، والقد�ص 

يف  والعلمية  والثقافية  الرتبوية  والأو�ساع 

فل�سطني، بجانب مناق�سة الربنامج للدورة املالية 

املنظمة  اأن�سطة  عقد  واأماكن  2013-2014م، 

خالل عامي 2013-2014م، وم�ساهمات الدول 

املجل�ص  وت�سكيل  املنظمة،  موازنة  يف  الأع�ساء 

التنفيذي.
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جنحت ال�سلطنة ممثلة بوزارة الرتاث 

)ال��ع��ازي(  ف��ن  ت�سجيل  يف  والثقافة 

للرتاث  الدولية  القائمة  يف  العماين 

الثقايف غري املادي، وكذلك ت�سجيل فن 

ال�سلطنة  بني  م�سرتك  كملف  )التغرود( 

ودولة الإمارات العربية املتحدة، وذلك 

للجنة  ال�سابعة  ال���دورة  اجتماع  يف 

احلكومية الدولية ل�سون الرتاث الثقايف 

اليون�سكو  عقد  مبقر  الذي  املادي  غري 

بباري�ص خالل الفرتة من الثالث وحتى 

ال�سابع من �سهر دي�سمرب اجلاري.

اأث��م��رت اجل��ه��ود ال��ت��ي قامت  وق��د 

بالتعاون  والثقافة  الرتاث  وزارة  بها 

للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة  مع 

فن  ت�سجيل  يف  وال��ع��ل��وم  وال��ث��ق��اف��ة 

العمانية  اللجنة  وك��ذل��ك  )ال��ع��ازي(، 

 ، )التغرود(  فن  ت�سجيل  يف  الإماراتية 

الت�سجيل  اإعداد ملفات  حيث روعي يف 

ا���س��ت��ي��ف��اء جم��م��ل �����رشوط وم��ع��اي��ري 

ومتطلبات الت�سجيل التي حددها مكتب 

غري  الثقايف  ال���رتاث  �سون  اتفاقية 

الت�سجيل  ملفات  خ�سعت  وقد  املادي، 

ق��ب��ل خ��رباء  ف��ح�����ص دق��ي��ق م��ن  اإىل 

التفاقية  بهذه  املعنيني  اليون�سكو 

قبل اأن يخ�سع للت�سويت عليه من قبل 

اللجنة الدولية احلكومية ل�سون الرتاث 

الثقايف غري املادي يف اجتماع الدورة 

ال�سابعة.

وتعت��رب �سلطن��ة عم��ان م��ن ال��دول 

العربي��ة الأوائل التي حظي��ت بت�سجيل 

ل��دى  امل��ادي  غ��ري  الثق��ايف  تراثه��ا 

اإدراج  يع��د  اليون�سك��و، حي��ث  منظم��ة 

فن��ي )العازي( و )التغ��رود( يف القائمة 

الدولي��ة لل��رتاث الثق��ايف غ��ري املادي 

مك�سب��ا مهم��ا واإجن��ازا كب��ريا ي�ساف 

اإىل ماحققت��ه ال�سلطنة يف هذا املجال، 

ف��ن  ت�سجي��ل  يف  ال�سلطن��ة  فنج��اح 

)الربع��ة( يف اجتماع ال��دورة اخلام�سة 

للجن��ة الدولية احلكومية ل�سون الرتاث 

غ��ري امل��ادي ال��ذي عق��د يف كيني��ا – 

نريوب��ي خ��الل الف��رتة م��ن 15 – 19 

نوفمرب 2010 م، وجناحها يف ت�سجيل 

اأربع مواقع عمانية �سمن قائمة الرتاث 

ميث��ل  والطبيع��ي،  الثق��ايف  العامل��ي 

دعم��ا للجه��ود الت��ي تب��ذل حالي��ا من 

قب��ل اللجن���ة الوطني����ة ل�س�جل ذاك��رة 

الع����امل - الت��ي قام����ت وزارة ال��رتاث 

والثقاف��ة بت�سكيله��ا موؤخ��را وت�سم يف 

ع�سويته��ا ع��ددا م��ن اجله��ات املعنية 

ومن �سمنه��ا اللجنة الوطنية العماني�ة 

للرتبي����ة والثقاف�����ة والعلوم - لتقدمي 

بال��رتاث  اخلا�س��ة  امللف��ات  بع���ص 

الوثائق��ي العم��اين لت�سجيلها يف �سجل 

ذاكرة العامل  لليون�سكو.

فن  وه��و   � )ال��ع��ازي(  ف��ن  ويعترب   

ال�سعبية  الفنون  من   � وامل��دح  الفخر 

يف  ي���وؤدى  حيث  ال�سهرية،  العمانية 

وخ�سو�سا  ال�سلطنة  حمافظات  معظم 

حم��اف��ظ��ات ال�����رشق��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة 

والظاهرة.

ال�شلطنة تنجح يف اإدراج فّني )العازي( و )التغرود( 

يف القائمة الدولية للرتاث الثقايف غري املادي



حمطة
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حمطة

حتت �شعار 

»امل�شتقبل بني اأيد �شابة«
اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم 

تنظم ملتقى طالب املدار�س الأول 2012
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اإعداد: علي بن عبداهلل احلارثي

اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

alialharthi@moe.om

اإّن ال�ضباب هم �رسُّ نه�ضِة الأمم، وقلُبها الناب�ض، وحماُة الوطِن 

ة، وركيزٌة اأ�ضا�ضية للتنمية ال�ضاملة يف كل بلد، وهم اللبنة  مَّ
والأُ

الأ�ضا�ضية الت���ي يبنى عليها جمُد الوطن، بل هم حجُر الزاوية 

يف بناء نه�ضة كل اأمة، وتقدم كل جمتمع وح�ضارة، وهم وجه 

الأمة امل�رسق، ومفج���رو طاقاتها وم�ضاريعها العمالقة، وبقوَّة 

�ضواعدهم وتاآل���ف قلوبهم ُتك�رس التحدي���ات، وُتبلغ الأمنيات 

والطموحات.

الت�سوير/ دائرة الإعالم الرتبوي
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وم��ن هذا املنطلق، فاإن وزارة الرتبية والتعليم، 

تلع��ب دورا حيوي��ا وفاع��ال يف دعم فئ��ة ال�سباب 

لإميانها العميق باأن امل�ستقبل الباهر لكل جمتمع 

ه��و ب��ني اأي��دي هذا اجلي��ل النا�س��ئ م��ن ال�سباب، 

وباأنه��م ه��م املع��ّول عليهم يف تطوي��ر جمتمعهم 

وبيئته��م ووطنه��م الغايل، وكجزء م��ن اهتمامها 

ودعمه��ا لفئ��ة ال�سباب؛ فقد نظمت ال��وزارة ممثلة 

والثقاف��ة  للرتبي��ة  العماني��ة  الوطني��ة  باللجن��ة 

والعلوم ملتقى طالب املدار�ص الأول 2012، الذي 

ا�ستهدف مائتني )200( من طلبة مدار�ص ال�سلطنة 

لل�سف��ني العا���رش واحلادي ع���رش، اأي فئة الطالب 

الذين ت��رتاوح اأعمارهم بني )16-18( �سنة، وهم 

فئ��ة ال�سباب امل�ستهدفة، بحي��ث يلتقون معًا حتت 

�سق��ف واحد ملدة ثالثة اأي��ام، ملمار�سة العديد من 

الور�ص التدريبية، وال�ستماع اإىل عدة حما�رشات 

قيم��ة يقدمه��ا خ��رباء اأكف��اء، تتن��اول موا�سي��ع 

واهتماماته��م،  احتياجاته��م  تالم���ص  خمتلف��ة 

اإ�ساف��ة اإىل اإحي��اء ع��دد م��ن الأم�سي��ات الثقافية 

والفني��ة والريا�سي��ة الرتفيهية.والأ�سطر القادمة 

ت�سلط ال�سوء على هذا امللتقى.

الأم�ضية الريا�ضية: من الطموح اإىل 

الحرتاف:-

ت�سمن امللتقى تنظيم اأم�سية ريا�سية، بعنوان:  

"من الطموح اإىل الحرتاف" برعاية معايل ال�سيخ 
�سعد ب��ن حممد املر�سوف ال�سع��دي وزير ال�سوؤون 

الريا�سي��ة، وبح�س��ور مع��ايل الدكت��ورة مديح��ة 

بن��ت اأحم��د ال�سيبانية وزي��رة الرتبي��ة والتعليم- 

رئي�سة اللجن��ة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة 

والعل��وم حيث بداأ احلفل بكلم��ة اللجنة التنظيمية 

قدمه��ا حممد ب��ن �سلي��م اليعقوب��ي اأم��ني اللجنة 

الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم رئي�ص 

اللجن��ة التنظيمي��ة للملتقى؛ اأكد م��ن خاللها باأن 

ه��ذا امللتق��ى م��ن �ساأن��ه اأن يفت��ح قن��وات احلوار 

والتوا�س��ل بني الطلبة امل�سارك��ني، ويوفر املناخ 

املنا�س��ب للتعب��ري الإيجاب��ي بحري��ة ع��ن الآراء 

والأفكار املطروحة، كما يقدم لهم ق�سايا ثقافية 

تالم���ص احتياجاتهم يف جمالت خمتلفة كريادة 

الأعمال التجارية واأخالقيات التكنولوجيا والفن 

اجلرافيت��ي واإدارة الوقت وثقاف��ة العمل التطوعي 

كلم��ات  اأعقبه��ا  وغريه��ا.  ال�رشاع��ي  والإبح��ار 

الريا�سي��ني امل�سارك��ني وه��م: احلار���ص ال��دويل 

علي احلب�س��ي، وبطل �سباقات الق��وارب ال�رشاعية 

حم�سن البو�سعيدي، وبط��ل الراليات العاملي حمد 

الوهيب��ي، حتدث��وا فيه��ا ع��ن جتاربه��م وم�سرية 

حياته��م الحرتافي��ة يف جمال الريا�س��ة، بعدها 

مت عر���ص فيلم " اأخربنا ق�ستك " من اإعداد �رشكة 

ال�سالم��ة اأول، وج�س��د ه��ذا الفيلم �سع��ار للحد من 

احل��وادث املروري��ة، اإىل جانب تق��دمي لوحة فنية 

لف��ن "الرزح��ة" ال�سعبي العماين م��ن تقدمي طالب 

مدر�سة جابر بن زيد.

حمور: ري���ادة الأعم���ال وثقاف���ة الأعمال 

التجارية:-

ه��دف اإىل تروي��ج ثقاف��ة الأعم��ال التجاري��ة 

وريادة الأعمال وتعزيز قدرات ال�سباب ومواهبهم 

البتكارية، وت�سمن اإقامة ور�سة "مع�سكر البتكار" 

من تق��دمي �سبيب املعمري )اإجن��از عمان(، حتدث 
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معايل الدكتورة رئي�شة اللجنة : 

الهدف من اإقامة هذا امللتقى هو 

غر�س وتعزيز قيم املواطنة والثقة لدى 

الطالب،واإتاحة الفر�شة لهم للتعبري 

عن اآرائهم وق�شاياهم بحرية

فيه��ا عن: حتدي��د امله��ارات ال�رشوري��ة لإقامة 

امل�رشوع��ات الريادي��ة، وت�سجي��ع الط��الب على 

التفك��ري يف البدء يف م�رشوعات جتارية ب�سفتها 

اختيارا مهنيا للم�ستقبل من خالل تقدمي الطالب 

اإىل بع���ص اأ�سح��اب امل�رشوع��ات الذين يقدمون 

روؤاه��م وخرباته��م واإجنازاته��م، وال�ستفادة من 

خ��ربات اأ�سح��اب امل�رشوع��ات الريادي��ة، وبناء 

ات�سالت جيدة مع جمتمع الأعمال العماين.

 Graffiti( حمور: الثقافة والفن اجلرافيتي

-:)Art
حتدث فيه طاه��ر بن ماجد البطا�سي عن الفن 

اجلرافيت��ي كاأح��د الفن��ون الت�سكيلي��ة التعبريية 

الهام��ة الت��ي تعتم��د ب�س��كل كبري عل��ى املوهبة 

والإب��داع يف التعب��ري ع��ن الآراء والأف��كار الت��ي 

يحمله��ا كل ف��رد، ويت��م ممار�س��ة ه��ذا الفن عن 

طريق ر�سومات اأو اأحرف يتم و�سعها على مكان 

بارز مثل اجل��دران واجل�سور والبا�سات وو�سائل 

النقل وغريها.

ونظراً لأهمي��ة هذا الفن الراقي وعامليته التي 

اكت�سح��ت الآفاق فق��د اأتاح للط��الب التعبري عن 

اأفكاره��م واآرائه��م يف موا�سيع الهوي��ة والرتاث 

والتعلي��م عن طريق ه��ذا الفن، وذل��ك با�ستخدام 

األواح خ�سبية كبرية بطول )ع�رشين مرتا(، والر�سم 

عليها.

حمور: ال�ضخ�ضية الإيجابية وروح الإبداع 

واملبادرة:-

احتوى عل��ى اإلقاء ثالث حلق��ات عمل، الأوىل 

ج��اءت بعنوان :" كيف تدي��ر وقتك"، حتدث فيها 

عمار العجيلي م��ن "رواد تكاتف - �رشكة النفط 

العمانية" عن ما يعانيه الطالب �سواء يف مرحلة 

الدرا�سة العامة اأو ما بعد دبلوم التعليم العام من 

�سغوط��ات كبرية تتعل��ق مبواكبته��م ملتطلبات 

الربام��ج التعليمي��ة الت��ي ينتم��ون له��ا، والكثري 

من ه��ذه ال�سغوطات تتعلق بع��دم كفاية الوقت؛ 

لإكمال الواجب��ات الدرا�سي��ة، ومراجعة الدرو�ص 

والتح�سري، والواقع يقول اإن امل�سكلة قد تكمن يف 

كيفي��ة تنظيم الوقت وا�ستغالل��ه بال�سكل الأمثل، 

ولكن �سوء اإدارة الوقت قد توؤدي ل�سغوط نف�سية، 

اأو اإهم��ال الطال��ب لدرا�ست��ه اأو واجباته وحياته 

الجتماعي��ة وغري ذلك من امل�سكالت، كما مت يف 

ه��ذه احللقة عر���ص بع�ص الط��رق الب�سيطة التي 

ميك��ن اأن ي�ستغلها الطالب لتنظي��م وقته واإدارته 

ب�سكل فاعل.

بعن��وان:  الثاني��ة  العم��ل  حلق��ة  وج��اءت 

"�سخ�سيت��ي الإيجابي��ة.. ذو هم��ة"، وقد حتدث 
فيه��ا و�سي��م يو�سف م��ن موؤ�س�س��ة "ركاز لتعزيز 

الأخالق"، بطرق �سهلة تنا�سبت مع اأفكار الطالب 

امل�سارك��ني حي��ث ���رشح ال�سخ�سي��ة الإيجابي��ة 

)ذو هم��ة(، من خالل الرتق��اء بالذات، واحلفاظ 

والهتم��ام  الهواي��ات،  واختي��ار  الوق��ت،  عل��ى 

بامل�سوؤوليات، والعمل التطوعي.

اأم��ا حلق��ة العم��ل الثالثة فقد ج��اءت بعنوان: 

"ب��ادر فاأنت قادر من اأج��ل عمان العطاء �. من 
اأنا؟ ماذا اأ�سعى اأن اأكون؟"، حتدث فيها عبدالعزيز 

احل��داد من اآيزك عمان )الرابط��ة الدولية للطالب 

يف القت�س��اد والأعم��ال(. وتعت��رب ه��ذه الور�سة 

و�سيل��ة ملعرف��ة ق��درات الطالب الذاتي��ة؛ لي�سبح 

الأف�سل فيم��ا يفعله، ولي�ص م��ا يفعله الآخرون، 
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وعلي��ه ال�ستم��رار يف حماولته؛ لتحقي��ق النجاح 

حتى لو قال الآخرون: اإن ذلك م�ستحيل، ومن خالل 

ه��ذه احللقة يدرك الطالب ماه��و النجاح احلقيقي، 

وكيفية بلوغه.

حم���ور: اأخالقيات التعام���ل وال�ضالمة على 

الإنرتنت:-

 وقد حت��دث فيه عبدالعزيز املقب��ايل من "روؤية 

ال�سب��اب" ع��ن اأخالقي��ات التعام��ل وال�سالمة على 

الإنرتن��ت وهدف��ت اإىل: اأن ي�سع��ر الط��الب ب�سغ��ف 

والنظ��ر  لالإنرتن��ت،  الإيجاب��ي  ال�ستخ��دام  نح��و 

للجان��ب امل���رشق في��ه، والثق��ة يف قدرته��م عل��ى 

حتقيق نتائ��ج اأف�سل عرب الإنرتن��ت، واأن ي�سبحوا 

دع��اة اإىل ن���رش الثقافة ال�سحيح��ة لالإنرتنت، واأن 

تتحول ه��ذه ال�سبكة اإىل و�سيل��ة ي�ستخدمها الطلبة 

للتعب��ري عن حبه��م لوطنه��م، واأجاب��ت احللقة عن 

ع��دة ت�ساوؤلت ه��ي :كيف اأحقق مع��دل فائدة اأكرب 

من الإنرتن��ت؟ وكيف ميكن للطالب ال�ستفادة منه 

يف حياته العلمية والعملي��ة والجتماعية؟،وكيف 

اأ�ستخدم ال�سب��كات الجتماعية؟ وكيف اأتعامل مع 

الربي��د الإلكرتوين؟ وكيف اأحمي نف�سي من خماطر 

الإنرتنت؟

اإحياء اأجماد الرتاث البحري العماين:-

ومت اإلق��اء ث��الث اأوراق عم��ل عن اإحي��اء اأجماد 

ال��رتاث البح��ري العم��اين م��ن تق��دمي ثالث��ة م��ن 

البحارة من)عمان لالإبح��ار(، الذين قاموا بعر�ص 

جتاربه��م م��ع الإبحار ال�رشاع��ي، ومتثي��ل �سلطنة 

عم��ان يف املحافل الدولية كم��ا مت عر�ص لقطات 

م��ن رحالتهم البحرية وفتح باب النقا�ص والأ�سئلة 

م��ع الطالب. وقدم ممثلو )عم��ان لالإبحار( جتارب 

عملي��ة حية جلميع الط��الب امل�ساركني وعقب ذلك 

مت التوج��ه اإىل مدين��ة امل�سنع��ة مبحافظة جنوب 

الباطن��ة؛ لقيام الطالب بتجرب��ة الإبحار ال�رشاعي 

يف الق��وارب ال�رشاعي��ة مبدر�سة الإبح��ار ال�رشاعي 

يف مدينة امل�سنعة. 

وت�سم��ن برنامج امللتق��ى يف الف��رتة امل�سائية 

اأم�سي��ة تراثي��ة �سعبية م��ن تقدمي الفرق��ة الطالبية 

م��ن مدار���ص حمافظة جن��وب الباطنة وع��دة فرق 

�سعبية.

امل�ضاركة واإبداء الراأي

ب��ن حمم��د  �سع��د  ال�سي��خ  وق��د ���رشح مع��ايل 

املر�س��وف ال�سعدي وزي��ر ال�س��وؤون الريا�سية عن 

اأهمية  اإقامة مثل هذه امللتقيات التي جتمع كوكبة 

جميدة من اأبنائن��ا الطلبة من خمتلف املحافظات 

التعليمي��ة بال�سلطن��ة حت��ت �سق��ف واح��د قائ��ال: 

بداي��ة اأ�سك��ر وزارة الرتبي��ة والتعلي��م عل��ى تنظيم 

ه��ذا امللتقى، فه��و يعد من امللتقي��ات املهمة التي 

ت�ساهم يف م�ساركة الطلبة، وال�ستماع لهم واإتاحة 

الفر�س��ة له��م للمناق�سة واإب��داء ال��راأي، واطالعهم 

عل��ى بع�ص التجارب من ال�سب��اب العمانيني الذين 

حققوا اإجنازات عظيمة لرفع ا�سم هذا البلد، كما اأن 

وزارة  ال�سوؤون الريا�سية عاكفة على اإقامة العديد 

م��ن امللتقيات التي تهم ال�سباب �سواء على م�ستوى 

وحماول��ة  فيه��ا  للم�سارك��ة  ال�سب��اب  اأو  الأندي��ة 

اإيج��اد احلل��ول الناجعة لكث��ري م��ن الق�سايا التي 

تهمه��م، كم��ا اأود اأن اأقول ل��كل القائمني على مثل 

ه��ذه امللتقي��ات اأن يتحل��وا بال�سفافي��ة، وحماولة 

معايل ال�شيخ وزير ال�شوؤون الريا�شية:

امللتقى ي�شاهم يف غر�س روح امل�شاركة واحلوار 

واإبداء الآراء بكل ثقة وو�شوح لدى ال�شباب 
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مناق�س��ة الق�ساي��ا التي ته��م املجتم��ع وال�سباب 

م��ن خالل هذه امللتقي��ات، ل�سيما اأننا نعي�ص يف 

عامل حمف��وف بالق�سايا املعا���رشة وامل�سكالت. 

وعن جمالت التع��اون القائمة مع وزارة الرتبية 

والتعلي��م يف تاأهي��ل وتدريب الط��الب فقد حتدث 

املر�س��وف قائ��ال :هنال��ك تع��اون م�س��رتك ب��ني 

الوزارت��ني فجهود كلتا الوزارت��ني ت�سب يف اإناء 

واح��د وبوتقة واحدة وهم ال�سباب، وخدمة الوطن 

واملواطن��ني، فاملدار�ص والأندي��ة هي قطاع مهم 

ل��وزارة ال�سوؤون الريا�سية كما هي مهمة بالن�سبة 

ل��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، فيوج��د تن�سي��ق ب��ني 

الوزارتني الذي اآمل اأن  يتعزز دائما.

غر�ض قيم املواطنة

فيم��ا اأو�سح��ت مع��ايل الدكت��ورة مديحة بنت 

اأحم��د ال�سيبانية وزي��رة الرتبي��ة والتعليم رئي�سة 

والثقاف��ة  للرتبي��ة  العماني��ة  الوطني��ة  اللجن��ة 

والعل��وم ب��اأن هذا امللتقى يختلف ع��ن امللتقيات 

ال�سابقة، كونه ي�سته��دف �سبابا يف �سن املدار�ص، 

فاله��دف من اإقام��ة هذا امللتقى هو ط��رح العديد 

م��ن الق�ساي��ا املعا�رشة التي تواج��ه ال�سباب يف 

الوق��ت الراهن وغر���ص بع�ص القي��م احلميدة، من 

قبي��ل غر���ص وتعزي��ز قي��م املواطنة والثق��ة لدى 

الط��الب، واإتاحة الفر�سة له��م للتحاور مع بع�ص 

املخت�س��ني، واأي�سا اإبراز النم��اذج الإيجابية من 

املجتم��ع م��ن الريا�سي��ني واملوظف��ني، واإتاح��ة 

الفر�س��ة لهوؤلء الطالب للتح��اور مع هذه الفئات 

املجي��دة ،وتعد هذه التجربة ه��ي التجربة الأوىل 

لل��وزارة ، ونحن ناأمل اأن تتو�سع بحيث ت�سمل فئة 

الإن��اث) الطالبات( اأي�سا ، وه��ذا ل يتاأتى اإل بعد 

تقييمها.

لقاءات مع الطالب امل�ضاركني

الطالب امل�ساركون يف امللتقى اأبدوا فرحتهم و 

ارتياحهم وا�ستفادتهم مبا قدم لهم يف هذا امللتقى، 

فتحدث الطالب حمد بن اأحمد بن خمي�ص البلو�سي 

بال�س��ف احلادي ع�رش من مدر�سة ال�س�لطان �سعيد 

ب��ن تيم��ور للتعلي��م الأ�سا�سي بتعليمي��ة حمافظة 

جن��وب ال�رشقية عن مدى ا�ستفادته من امل�ساركة 

ا�ستفادت��ي  ، قائ��ال:  الطالب��ي  يف ه��ذا امللتق��ى 

كب��رية جدا من خالل م�ساركتي  يف ملتقى طالب 

املدار�ص الأول، واأ�سكر اجلهة املنظمة لهذا امللتقى 

على ح�سن التنظيم وال�ستقبال، وقد كان امللتقى 

متن��وع الفق��رات واملنا�س��ط، وجميعه��ا مفيدة، و 

تعلم��ت الكث��ري منه��ا: كالثق��ة بالنف���ص، وتنظيم 

الوقت والعم��ل بهدف يف احلياة، وكيفية التعامل 

مع و�سائل الت�سال احلديثة، واأخالقيات التعامل 

معه��ا، بالإ�ساف��ة اإىل بع���ص امله��ارات املفيدة، 

ول�س��ك اأن اللتقاء مع �سب��اب خمتلف حمافظات 

ال�سلطنة والعي�ص معهم ملدة ثالثة اأيام يف حد ذاته 

له فوائد كبرية من حيث التعارف وتبادل الأفكار 

والآراء واخل��ربات ،كم��ا اأن الأم�سيت��ني الريا�سية 

والفني��ة اللت��ني اأقيمت��ا على هام�ص ه��ذا امللتقى 

اأ�سافت��ا لنا الكثري م��ن املعرفة و اكت�ساب اخلربة 

من حي��ث اللتقاء ببع�ص الريا�سيني املوهوبني، 

والذين مثلوا �سلطنة عمان يف املحافل الريا�سية 

اأمث��ال الالع��ب الدويل عل��ي احلب�س��ي واملت�سابق 

ال��دويل حم��د الوهيب��ي ،والبحار العم��اين الدويل 

حم�سن البو�سعيدي .

ابتكار واإبداع

م��ن جهت��ه ق��ال عب��داهلل ب��ن خال��د ب��ن را�سد 

ال�سيابي طالب بال�سف احلادي ع�رش، من مدر�سة 

اخللي��ل بن عب��داهلل للتعلي��م الأ�سا�س��ي، بتعليمية 

حمد البلو�سي فرا�ص العامريعبد اهلل ال�سيابي
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حمافظ��ة الداخلي��ة: ال�ستف��ادة كان��ت 

كب��رية ب��ال �س��ك م��ن خ��الل الربام��ج 

والأن�سطة الت��ي حفل بها ملتقى طالب 

ال��ذي كان يل ���رشف  املدار���ص الأول 

ت�سم��ن  فامللتق��ى  في��ه،  امل�سارك��ة 

منا�سط نظرية ومنا�سط عملية تطبيقية 

،وق��د تعلمن��ا الكث��ري م��ن خ��الل ه��ذه 

املنا�سط: مثل اكت�ساب بع�ص املهارات 

والأفكار، وكيفية تنمية الفكر الإبداعي 

والبت��كاري، وريادة الأعم��ال، واإدارة 

الوق��ت، وتنمية ال�سخ�سي��ة الإيجابية، 

كم��ا اأن الأم�سيات الريا�سي��ة، والفنية 

املقامة عل��ى هام�ص امللتق��ى اأفادتنا 

كث��ريا من خ��الل اللتق��اء ب�سخ�سيات 

ريا�سي��ة اأبدعت وو�سل��ت اإىل العاملية 

وا�ستمتعن��ا وتعلمن��ا كث��ريا من خالل 

ال�ستم��اع اإىل جتاربه��م ال�سخ�سية يف 

احلي��اة ،ول�سك فاإن كل ما تعلمناه من 

خالل ه��ذه امل�ساركة �س��وف ي�سب يف 

�سالح الرتقاء بامل�ستوى التعليمي يل 

ولزمالئي. 

بينم��ا ق��ال فرا���ص ب��ن �سال��ح ب��ن 

�سليمان العام��ري بال�سف العا�رش من 

مدر�سة من��ار العلم للتعلي��م الأ�سا�سي، 

بتعليمية حمافظة م�سقط: تعلمت ال�سيء 

الكث��ري من م�ساركتي يف ه��ذا امللتقى، 

فق��د تعلم��ت اأن اأ�سع هدف��ا يف حياتي 

واأعم��ل بج��د وتخطي��ط �سلي��م؛ لأحقق 

ه��ذا الهدف ،كما تعلمت كيفية التعامل 

م��ع و�سائل الت�س��ال احلديثة، وبع�ص 

امله��ارات مث��ل: فن الر�س��م اجلرافيتي، 

الأم�سي��ة  م��ن  وتعلم��ت  والإبح��ار، 

ا�ست�ساف��ة  فيه��ا  الت��ي مت  الريا�سي��ة 

بع���ص الريا�سيني مث��ل: علي احلب�سي، 

وحمد الوهيب��ي، وحم�س��ن البو�سعيدي  

الثق��ة بالنف���ص واجل��د والجته��اد يف 

�سبيل حتقي��ق الأه��داف، وا�ستفدنا من 

ا�ستعرا���ص خرباته��م يف احلي��اة حتى 

و�سلوا اإىل العاملية.

تبادل الأفكار واملعارف

وحت��دث �سعي��د ب��ن حمم��د باقوير ، 

وهو طالب بال�س��ف الع�رش من مدر�سة 

اأ�سامة بن زيد بتعليمية حمافظة ظفار، 

قائال: اأ�سكر اللجنة املنظمة على اإقامة 

ه��ذا امللتق��ى الرائ��ع، واأنا فخ��ور جدا 

بوج��ودي وم�ساركت��ي في��ه، واجلمي��ل 

اأنن��ي تعرف��ت على طالب م��ن خمتلف 

حمافظات ال�سلطنة وحتت �سقف واحد، 

وتبادلنا الأفكار واملعارف، اإىل جانب 

الطلبة امل�شاركون:

فعاليات امللتقى 

واأن�شطته �شكلت 

لنا نظرة م�شتقبلية 

جادة متكننا من 

النتاج بفاعلية
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املنا�س��ط املتنوع��ة م��ن حما���رشات وحلق��ات عمل 

اأ�ساف��ت لن��ا الكث��ري كالثقة بالنف���ص، واح��رتام اآراء 

الآخري��ن  بالإ�ساف��ة اإىل الأم�سي��ات الرتفيهي��ة التي 

اأظهرت فيه��ا موهبتي وهي)الإن�س��اد(، وحازت على 

اإعجاب ور�سى اجلمهور.

م��ن جهته ق��ال حممد بن �سليم��ان العلوي ، طالب 

بال�س��ف احلادي ع�رش ،من مدر�سة بلعرب بن �سلطان 

م��ن  الكث��ري  الداخلي��ة: هنال��ك  بتعليمي��ة حمافظ��ة 

امله��ارات وال�سرتاتيجيات املهمة التي تعلمناها يف 

هذا امللتقى  ل�سيما م��ا يتعلق بحياتنا اليومية كفن 

اإدارة الوق��ت وتنظيم��ه، والثقة بالنف���ص ، التي اأعدها 

م��ن اأهم امله��ارات الت��ي اكت�سبتها ، فحلق��ات العمل 

املقدم��ة �سكل��ت لن��ا نظ��رة م�ستقبلية ج��ادة متكننا 

م��ن الإنتاج ، لذا �سع��وري بهذه امل�سارك��ة البناءة ل 

يو�س��ف ، واأ�سك��ر كل من اأت��اح يل الفر�سة للم�ساركة 

يف هذا امللتقى.

حتقيق الأهداف

وحت��دث الطال��ب عب��داهلل ب��ن اأحم��د ال�سح��ي م��ن 

مدر�سة عمرو بن العا�ص للتعليم الأ�سا�سي ،بتعليمية 

حمافظ��ة م�سن��دم ،قائ��ال: امللتقى اأ�س��اف لنا الكثري 

م��ن اخلربات من خالل املنا�س��ط والزيارات امليدانية 

وبالأخ���ص زيارتن��ا اإىل مدر�س��ة الإبح��ار ال�رشاع��ي  

مبدينة امل�سنعة وخو�ص جتربة الإبحار ال�رشاعي يف 

الق��وارب ال�رشاعية، كما اأن لقاءن��ا بحار�ص املنتخب 

العم��اين الأم��ني عل��ي احلب�س��ي له��و فخر لن��ا وكان 

مبثابة دافع ق��وي لتحقيق اأهدافن��ا، ول نن�ص لقاءنا 

مبع��ايل الدكت��ورة مديح��ة ال�سيبانية وزي��رة الرتبية 

والتعلي��م التي اأتاح��ت لنا فر�سة التعب��ري بكل حرية 

عن بع�ص امل�سكالت التي تواجهنا.

م��ن جانبه قال اأحم��د بن نا���رش احلو�سني طالب 

بال�س��ف احل��ادي ع�رش، من مدر�سة الف��اروق للتعليم 

م��ا بع��د الأ�سا�س��ي، مبحافظ��ة �سم��ال الباطن��ة: هذا 

اللق��اء كان مبثاب��ة موؤمتر جمع بني ط��الب ال�سلطنة 

م��ن اأق�ساها اإىل اأق�ساه��ا، فهذا امللتق��ى �سي�ساعدنا 

عل��ى حت�سني اأدائنا وتطوي��ر  ذواتنا، و�سقل اأفكارنا، 

وتنمية خرباتنا، كما اأن الأم�سيتني الريا�سية والفنية 

اللتني تخللت��ا برنامج امللتقى اأ�سافتا لنا الكثري من 

املعرف��ة واكت�ساب اخلربة، من حي��ث اللتقاء ببع�ص 

الريا�سي��ني املوهوبني ممن مثل��وا �سلطنتنا احلبيبة 

يف الكثري من املحاف��ل الريا�سية ، ورفعوا فيها ا�سم 

عمانن��ا عالي��ا، مثل: الالع��ب الدويل عل��ي احلب�سي ، 

واملت�ساب��ق الدويل حم��د الوهيبي ، والبح��ار املغوار 

حم�سن البو�سعيدي  .

ثقافة احلوار

اأي�س��ا حت��دث الطالب خال��د بن خمي���ص ال�سوكري 

من مدر�س��ة بلعرب بن �سلطان م��ن تعليمية الداخلية 

وق��ال: اإن ا�ستفادتي كب��رية و�سعادتي اأك��رب باإتاحة 

الفر�سة يل للم�ساركة مع بقية اإخواين يف هذا امللتقى 

الطالب��ي. لق��د تعلمنا م��ن هذا امللتق��ى جمموعة من 

القي��م اأبرزه��ا: التقدي��ر، والح��رتام، والنظ��ام. ومن 

خالل الثالثة الأيام املخ�س�س��ة لهذا امللتقى تعلمنا 

ثقاف��ة التع��رف عل��ى الآخري��ن، واحل��وار وا�ستطعنا 

تكوين العديد من الروؤى والأفكار لتحقيق طموحاتنا 

يف امل�ستقب��ل واأ�س��اف ال�سوك��ري:  اإن �سعار امللتقى 

ج��اء ليمث��ل اأهمية امل�ستقب��ل الذي ه��و يف اأيد �سابة 

ونحن �سباب ه��ذا الوطن واحلري�س��ني على م�ستقبله 

ويف الأخ��ري اأمتنى اأن تتاح يل الفر�سة للم�ساركة يف 

امللتقى الطالبي الث��اين يف العام القادم لكي اأكت�سب 

العديد من املهارات والأفكار والقيم .

برامج واأن�شطة نظرية وعملية 

خمتلفة تالم�س احتياجات 

ال�شباب واهتماماتهم
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الرتبية
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دور املدر�شة يف تعزيز القيم 

الأخالقية لدى ال�شباب

ال�ضباب اأهم قوة ب�رسية لأي جمتمع، فهم عماد امل�ضتقبل وم�ضدر الطاقة 

اأر�ضها  ما يف  تقا�ض مبدى  ل  الأمم  وثروات  والإنتاج.  والتغيري  والتجديد 

من موارد ومعادن واإمنا تقا�ض مبدى ما تقدمه ل�ضبابها من عناية ورعاية 

وحل  �ضبابها،  اإعداد  بح�ضن  مرتبط  الأمم  مل�ضتقبل  والتخطيط  واهتمام، 

البناء،  يف  اخلرية،  م�ضريتها  يف  الأمم  عدة  ليكونوا  وتهيئتهم  م�ضكالتهم 

والتطوير.

الدكتور/ حمد بن حمود الغافري

اأ�ستاذ م�سارك باجلامعة العربية املفتوحة

 �سلطنة ُعمان

رئي�ص اللجنة الوطنية لل�سباب – �سلطنة ُعمان

Hamad.ghafri @gmail.com

ورقة الرتبية
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تقدمها، ورمز  اأ�سا�ص  اأمة  الأخالق يف كل  وت�سكل 

جاءت  وقد  ومبادئها،  عقيدتها  وثمرة  ح�سارتها، 

الل��ت��زام  على  النا�ص  لتحث  ال�سماوية  ال��ر���س��الت 

بالأخالق. والإ�سالم العظيم يعترب الأخالق عنوانًا له، 

وقد حدد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم الغاية الأوىل 

من بعثته بقوله: »اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق«. 

خلق  على  باأنه  ر�سوله  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  وو�سف 

عظيم بقوله تعاىل: »واإنك لعلى ُخلُق عظيم«.

�سلوك  على  للحكم  معياراً  الأخالقي  النمو  ويعد 

الفرد، وعلى ما يوؤمن به من قيم وتقاليد اجتماعية 

القيم واملعتقدات  النمو يعد نتاجًا لهذه  اأن هذا  ،كما 

النمو  وه��ذا  وق��ومي.  �سليم  �سلوك  لكل  الأ�سا�ص  لأن��ه 

بالتن�سئة  املعنية  املوؤ�س�سات  كل  تفاعل  من  يت�سكل 

واملعايري  بالقيم  ال��ف��رد  ت��زود  التي  الجتماعية 

الجتماعية.

ويوؤكد كولربج Kohlberg على اأهمية دور البيئة 

املدر�سية يف النمو الأخالقي، حيث اإن املدر�سة تعمل 

على توفري اجلو املنا�سب، وتوفري الإمكانات املتاحة 

واملوؤثرة يف النمو الأخالقي، وذلك من خالل التعر�ص 

ملواقف �رشاع معرفية اأخالقية. وقد اأكد علماء الرتبية 

وعلم النف�ص على دور املدر�سة يف الرتبية الأخالقية، 

البوؤرة  John Deweyاأن  ديوي   جون  يرى  حيث 

الأخالقية،  الرتبية  هي  املدر�سة  لوظيفة  الأ�سا�سية 

كما اأكد هربر �سبن�رش Herbier Spenser اأن من 

اأهم اأهداف الرتبية تكوين الأخالق، وكذلك يعطي لوك  

Lukeللرتبية الأخالقية اأ�سبقية على الرتبية العقلية 
حيث يعترب اأن الهدف الأ�سا�سي للرتبية بناء الأخالق، 

)عبد الفتاح، 2001: 15(.

وتعمل بيئة املدر�سة على اإك�ساب ال�سلوك الأخالقي 

للطالب لي�ص من خالل الدرو�ص والقواعد فح�سب، بل 

الطالب  معاملة  خالل  من  وخارجه،  الف�سل  داخ��ل 

الأن�سطة  ممار�سة  خ��الل  وم��ن  ومعلميه،  لزمالئه 

الرتبوية حتى ت�سبح لديه ب�سرية اأخالقية، متكنه من 

 :2001 الفتاح،  التمييز بني �سلوك اخلري وال�رش )عبد 

.)16

املحور الأول: ملاذا تعزيز القيم الأخالقية؟

اأنها  يف  الأخ��الق��ي��ة  القيم  تعزيز  اأه��م��ي��ة  ت��ربز 

الأف��راد،  عن  ال�سادر  ال�سلوك  توجه  كمعايري  تعمل 
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املظاهر  من  املجتمع  وحتفظ  واجلماعات، 

ال�سلوكية غري الإيجابية، مما يجعله جمتمعا 

قويا ت�سوده قيم احلق، والف�سيلة، والإح�سان، 

وحتارب فيه قيم ال�رش، والف�ساد.

بتعزيز  الهتمام  �رشورة  من  يزيد  ومما   

الب�رشي  املجتمع  ي�سهده  ما  الأخالقية  القيم 

ل  حيث  �سغرية،  قرية  اإىل  حتول  من  اليوم 

حواجز حتول دون امتزاج الثقافات وتداخلها 

اإ�سافة  وال�سلبية،  الإيجابية  عنا�رشها  بكل 

والتكنولوجيا  الت�سال  و�سائل  تعدد  اإىل 

ي��وؤدي  ال��ذي  الأم��ر  وال�سار؛  للمفيد  ونقلها 

بناء  على  توؤثر  هدامة  �سلوكيات  ت�رشب  اإىل 

املجتمع الأخالقي.

ثماين   )2010( واآخ��رون  بين�سون  ويحدد 

فوائد لتعزيز القيم لدى املراهقني:

ال�ساب . 1 يبني عليه  اأ�سا�سًا قويا  القيم  متثل 

حياته : فيعرف ما الذي يدافع عنه، وما الذي 

يعار�سه، وما الذي يوؤمن به، ومن هو اأن�سب 

�سخ�ص ي�ساعده، وما هو مهم بالن�سبة له.

ل��ه��ا ت��اأث��ري اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى اخ��ت��ي��ارات . 2

اإيجابيًا  تاأثرياً  للقيم  اإن  املراهق:  وت�رشفات 

حيث  ال�ساب  وت�����رشف��ات  اخ��ت��ي��ارات  على 

تر�سده اإىل تقدير ما الذي يفعله، وما يجب األ 

يفعله. وحتميه من تاأثري اأقرانه، اأو البالغني، 

اأو التاأثري ال�سلبي لو�سائل الإعالم.

والهتمام . 3 امل�سوؤولية،  وحتمل  الكفاءة، 

اأن  على  امل��راه��ق  القيم  ت�ساعد  بالآخرين: 

للم�سوؤولية،  وحت��م��ال  ك��ف��اءة  اأك���ر  ي�سبح 

مهارات  يكت�سب  حيث  بالآخرين  واهتمامًا 

ويظهر  النجاح،  لتحقيق  يحتاجها  حقيقية 

اهتمامه لالآخرين، ويحدث اختالفًا يف بيته، 

العامل  ويف  جمتمعه،  ويف  مدر�سته،  ويف 

باأ�رشه، لأنه م�سئول عن خياراته وت�رشفاته.

ذلك . 4 يف  مثلها  الزمن:  مبرور  قيمتها  تزيد 

مثل الأ�سول املالية.

املراهق . 5 القيم  تك�سب  بالأمن:  الإح�سا�ص 

الإح�سا�ص بالأمن لأنه يعرف من هو )هويته(، 

بالإ�سافة  هذا  لديه،  القوة  نقاط  يعرف  كما 

البيوت واملدار�ص،  القيم جتعل  اأن بع�ص  اإىل 

والأحياء اأكر اأمنًا، واأكر راحة وا�ستقراراً.

م�سدر ينهل منه مراراً: القيم م�سدر ميكن . 6

يكت�سب  فعندما  مراراً  منه  ينهل  اأن  للمراهق 

القيم، يكّون عالقات معتدلة، كما اأنه ي�سبح 

اأكر دراية بجوانب كثرية يف احلياة.

 حتميه من ال�سلوكيات ال�سيئة: اإنها حتميه . 7

عليه  توؤثر  قد  �سيئة  ب�سلوكيات  القيام  من 

باأ�سياء  القيام  يتجنب  حيث  امل�ستقبل  يف 

الجتماعي،  كيانه  على  توؤثر  اأن  املمكن  من 

درا�سات  اأجريت  وقد  املادي.   اأو  النف�سي،  اأو 

املختلفة  املراحل  يف  طالب  األف  مائة  على 

اأعوام واثني ع�رش  اأعمارهم بني �ستة  ترتاوح 

يف  خمتلفة  منظمة   213 يف   وذل��ك  عامًا، 

الوليات املتحدة اأثناء العام الدرا�سي 1996 

هناك  اأن  اإىل  النتائج  فاأ�سفرت   .1997  –
انخفا�سا يف امل�سكالت ال�سلوكية مثل)اإدمان 

والعنف،  الكحوليات،  واإدم���ان  امل��خ��درات، 

املزمن،  والكتئاب  اجلن�سية،  واملمار�سات 

املدر�سة(  من  والت�رشب  النتحار،  وحماولة 

القيم، فكلما كان عدد  املراهق  عندما ميتلك 

انخف�ست  كثرية  ال�ساب  ميتلكها  التي  القيم 

�سحيح  والعك�ص  لديه  ال�سلوكية  امل�سكالت 

)بين�سون واآخرون، 2010: 21-20(.

�سخ�سًا . 8 جتعله  اإنها  اأف�سل:  �سخ�سًا  جتعله 

به،  ويعجبون  الآخ��رون،  عنه  يبحث  اأف�سل 

عليه،  ويعتمدون  ويحرتمونه،  فيه،  ويثقون 

اإنها جتعله ذا �سخ�سية قوية.

بناء  خالل  من  الأخالقية  القيم  تعزيز 

الذكاء الأخالقي

الطلبة  لدى  الأخالقي  الذكاء  تعزيز  يعترب 

امل�سار  على  الطلبة  لو�سع  طريقة  اأف�سل 

والتفكري  العمل،  لهم  يت�سنى  بحيث  ال�سحيح 

اأف�سل و�سيلة لتطوير  اأنه  ب�سكل �سحيح، كما 

�سمات ال�سخ�سية القوية.

الطلبة  لدى  الأخالقي  الذكاء  يطور  حيث 

ويكون  وال�سواب،  باخلطاأ  داخليًا  اإح�سا�سا 

ملواجهة  يحتاجونه  ال��ذي  ال���رادع  مبثابة 

القيم الأخالقية تعمل كمعايري توجه ال�شلوك ال�شادر عن الأفراد 

واجلماعات وحتفظ املجتمع من املظاهر ال�شلوكية غري الإيجابية
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لعمل  ال��ق��وة  ويعطيهم  ال�سلبية  ال�سغوط 

ال�سواب مع التوجيه اأو بدونه. 

 Michele ب��ورب��ا  مي�سيل  وت��ت��ن��اول 

Borba يف كتابها )بناء الذكاء الأخالقي( 
 Building Moral Intelligence
اأخالقيني  يكونوا  اأن  الأطفال  تعلم  قيم  �سبع 

لو  نظري  وجهة  من  والتي  )ب��ورب��ا2007(. 

اأوليناها الأهمية يف الرتبية �سواء كان على 

م�ستوى الأ�رشة، اأو املدر�سة لن�ساأ طلبة اأذكياء 

اأخالقيا.

مي�سيل  عند  الأخ��الق��ي  ال��ذك��اء  ويتكون 

بوربا Michele Borba من قيم جوهرية 

ال�سمري،  ال���وج���داين،  التمثل  وه���ي:  �سبع 

الت�سامح،  العطف،  الحرتام،  الذاتية،  الرقابة 

على  الطلبة  ت�ساعد  القيم  وه��ذه  ال��ع��دال��ة. 

مواجهة التحديات وال�سغوط الأخالقية التي 

يواجهونها وهي: )بوربا، 2007: 20(

وال�سعور . 1 التماثل  هو  التمثل الوجداين: 

باهتمامات النا�ص الآخرين.

ال�سحيحة، . 2 الطريقة  معرفة  هو  ال�سمري: 

والنزيهة للعمل مبوجبها.

اأف��ك��ارك، . 3 تنظيم  ال��ذات��ي��ة:وه��ي  ال��رق��اب��ة 

واأعمالك بحيث توقف اأية �سغوط من داخلك، 

تعرف  التي  بالطريقة  وتعمل  خارجك،  اأو 

وت�سعر اأنها �سواب.

مبا اأنك تقيم الآخزين فاإنه من ال�رشوري . 4

اأن تعاملهم بطريقة ودية وحمرتمة.

�سعادة، . 5 ح��ول  اله��ت��م��ام  ك�سف  العطف: 

الآخرين وم�ساعرهم.

كل . 6 وح��ق��وق  ك��رام��ة،  اح���رتام  الت�سامح: 

الذين تختلف ت�رشفاتهم  الأ�سخا�ص، وحتى 

عن ت�رشفاتك.

اختيار اأن تكون بذهنية منفتحة، . 7 العدالة: 

وتعمل بطريقة عادلة.

)التمثل  الأوىل  ال��ث��الث  القيم  وت�سكل 

الذاتية( جوهر  الوجداين، وال�سمري، والرقابة 

تعطيهم  لأنها  الطلبة  لدى  الأخالقي  الذكاء 

ال��رذائ��ل اخل��ارج��ي��ة،  ال��ق��وة على م��واج��ه��ة 

�سيقومون مبا هو �سواب.  والداخلية وعندئذ 

وهنا �سرنكز على قيمة ال�سمري ودور كل من 

املدر�سة واملعلم يف تعزيزها.

ما هو ال�ضمري؟

ال�سمري هو القوة اخلفية النابعة من نف�ص 

وتدفعه  اخلري  طريق  له  تبني  التي  الإن�سان 

اإىل �سلوكه، وتبني له طريق ال�رش، وحتذره من 

القوي  الداخلي  ال�سوت  ذلك  اأنه  اأي  �سلوكه. 

الذي ي�ساعد على جعل الإن�سان على الطريق 

القومي لفعل ال�سواب، وميده باإح�سا�ص عميق 

الأخالق  جوهر  اإنه  يتمادى.  حينما  بالذنب 

وال�سلوك  ال�ساحلة،  للمواطنة  الأ�سا�ص  وهو 

الأخالقي. 

بناء ال�ضمري القوي:

 Michele Borba تقرتح مي�سيل بوربا

القوي  ال�سمري  لتن�سئة  رئي�سة  خطوات  ثالث 

وهي:

اخلطوة 1: و�سع اإطار للنمو الأخالقي.

ال�سمري،  لتقوية  القيم  تعليم   :2 اخلطوة 

وتوجيه ال�سلوك.

الأخ��الق��ي  ال�سبط  ا�ستخدام  اخل��ط��وة3: 

من  اخل��ط��اأ  متييز  على  الطلبة  مل�ساعدة 

ال�سواب.

اخلطوة 1: و�سع اإطار للنمو الأخالقي:

جيدين،  ال��ط��ل��ب��ة  بع�ص  ي�سبح  مل���اذا 

جادة  عن  اآخ��رون  يخرج  بينما  واأخالقيني 

ال�سواب؟ 

الطلبة  ت�ساعد  التي  املمار�سات  هي  وما 

على متييز اخلطاأ من ال�سواب؟

 Michele Borba بوربا  مي�سيل  ترى 

يف  مهمة  تعترب  ممار�سات  �ست  هناك  اأن 

�سمائر  لديهم  يكّونوا  اأن  على  الطلبة  تربية 

قوية و�سليمة )بوربا، 2007: 77(:

1- اأن يكون املعلم منوذجًا اأخالقيًا: 

اأخالقيا  من��وذج��ًا  يكون  اأن  املعلم  على 

لطالبه، فردود اأفعاله وما يقوم به اأمام طالبه 

قد يكون درو�سًا اأخالقية قويًة، فكيف يعامل 

الذكاء الأخالقي يطور لدى الطلبة اإح�شا�شا داخليا باخلطاأ وال�شواب، 

ويعطيهم القوة لعمل ال�شواب مع التوجيه اأو بدونه
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والإداري���ني،  املعلمني  من  وزم���الءه  طالبه 

الأخالقية  لل�رشاعات  ا�ستجابته  وكيفية 

اليومية يف بيئة ال�سف، اأو املدر�سة؛ كل تلك 

ق��رارات،  عنها  تنتج  واملمار�سات  الأف��ع��ال 

و�سمات يراقبها طالبه عن كثب. مثال: ح�سن 

احل�سة  وقت  وا�ستخدام  للدر�ص،  ال�ستعداد 

جوهرية.  راج��ع��ة  تغذية  وت��وف��ري  ب��ك��ف��اءة، 

واإظهار معرفة متقنة ملادته، ونقل الثقة اإىل 

و�سالمة  الهندام،  وح�سن  والهدوء،  تالميذه، 

على  والعمل  املهني،  والتحدث  الت�رشف، 

ت�سحيح نواحي الق�سور يف قدراته املهنية.

عالقة  طالبه  مع  املعلم  يطور  اأن   -2

احرتام متبادلة ب�ضورة وثيقة:

يقتب�سون  الطلبة  اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سري 

الذين  الأ�سخا�ص  من  الأخالقية  املعتقدات 

بعالقة  نحوهم  وي�سعرون  بهم،  يتاأثرون 

قوية، واحرتام اأعمق. لذلك عامل طالبك بحب 

واحرتام؛ ليعاملوك باملثل. ومثال على ذلك: 

مناداة الطلبة باأحب اأ�سمائهم، والبتعاد عن 

الألقاب التي متثل �سخرية بهم، العدل بينهم 

يف  تفقدهم  والت�سجيع،  والنظرة  الكلمة  يف 

والطمئنان  عنهم،  بال�سوؤال  الغياب  حالة 

على �سحتهم، وامل�ساهمة يف حل م�ساكلهم، 

وهمومهم ماديًا، ومعنويًا.

3- اأن ميار�ض املعلم التعليم الأخالقي: 

تقا�ضم مع طالبك معتقداتك الأخالقية:

اإن اأحد اأف�سل الطرق لبناء الذكاء الأخالقي 

من  وذلك  املبا�رش؛  الأخالقي  التعليم  للطلبة 

ي�ستثمرها  التي  الأخالقية  املناق�سات  خالل 

املعلم ليتقا�سم معتقداته الأخالقية مع طالبه، 

وذلك من خالل بع�ص الدرو�ص؛ فمثال مدر�ص 

ي�ستثمر  الإجنليزية  اللغة  اأو  العربية،  اللغة 

مهارة كتابة املقالت، اأو التقارير،اأو القراءة  

و���رشب  وال�����رشق��ة،  الغ�ص،  مثل  ق�سايا  يف 

الكحوليات، ثم يناق�ص هذه املو�سوعات مع 

الطالب، وال�ستماع للمنطق الأخالقي لديهم. 
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ال�ضلوكيات  املعلم  يتوقع  اأن   -4

الأخالقية ويطالب بها:

اإن معرفة املعلم مبا ميكنه وما ل ميكنه 

فالتوقع  بالتوقع.  ي�سمى  ما  هو  حتقيقه 

بعدم  اأو  حدوثه  باإمكانية  يوؤمن  ما  هو 

اإمكانية حدوثه. فاإذا كانت توقعات املعلم 

الذي  والأداء  ال�سلوك  اإيجابية فيما يخ�ص 

يعتمده ويريد اأن يلتزم به طالبه، ف�سيكون 

بالن�سبة  النتائج  اأف�سل  حتقيق  باإمكانه 

روزماري  )هاري،  منهم  يطلبه  �سيء  لأي 

املربي  اأن  اخل��رباء  يجد  لذلك    .)2009

منهم  يتوقع  اأخالقيني  اأطفاًل  يربي  الذي 

اأن يت�رشفوا ب�سورة اأخالقية، بل حتى اأنه 

يطالبهم بذلك.

وال�ضتف�ضار  املنطق  ا�ضتخدام   -5

الأخالقي:

ال�ستف�سار  اأن  ليكونا(  )توما�ص  يرى 

الطلبة،  �سمري  لتعزيز  مهمة  و�سيلة  هو 

ال�سحيحة  الأ�سئلة  ا�ستخدام  اإن  ويقول: 

تبني  على  ي�ساعدهم  اأن  ميكن  الطلبة  مع 

�سلوكهم  نتائج  اآخر، وفهم  �سخ�ص  منظور 

توجيه  اإىل  تدريجية  ب�سورة  العودة  ثم 

ال�سيء  ه��و  ه��ذا  »ه��ل  لأنف�سهم:  ال�����س��وؤال 

لو  �سيحدث  »ماذا  و  به؟«  لنقوم  ال�سواب 

قمت بذلك؟« )بوربا، 2007: 79(:.

اأن  ميكن  التي  الأ�سئلة  بع�ص  وه��ذه 

املنطق  تعزز  اأن  وميكن  املعلم  ي�ساألها 

الأخالقي لطالبه:

بهذه  اأح���د  عاملك  ل��و  ت�سعر  كيف   -

الطريقة؟

ماذا  ال�سف،  يف  واح��د  كل  غ�ص  لو   -

�سيحدث؟

- ل��و مل حت��ر���ص ع��ل��ى ك��الم��ك م��اذا 

�سيحدث بالن�سبة لثقتي بك؟

6- اأن يو�ضح املعلم لطلبته املنطق 

وراء معايريه التي ي�ضعها:

يف  يو�سحون  ل  املعلمني  من  العديد 

الغالب املنطق وراء معايريهم ب�سكل قوي 

بحيث اأن التزام طالبهم يكون �سعيفًا يف 

الغالب بتلك املعايري. فالطلبة بحاجة لأن 
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يعرفوا لي�ص فقط اأنك تريدهم اأن يقوموا بال�سيء 

ال�سواب، بل كذلك ملاذا تريدهم اأن يعملوا بهذه 

و�سعك  معنى  عن  ال�سبب  فتو�سيح  الطريقة؟ 

ملعيار معني ي�ساعد على تعزيز النمو الأخالقي 

لدى طلبتك .

اخلط���وة 2: عل��م القي��م لتقوي��ة ال�سم��ري، 

وتوجيه ال�سلوك:

يف الغالب يعرف الطلبة معنى، وقيمة القيم 

القوي  وال�سمري  الأخ��الق��ي  للنمو  اجلوهرية 

فهم  اأن  اإل  واللياقة؛  والنزاهة،  العدل،  مثل 

على  ي�ساعدهم  ما  هو  بالقيم  واإميانهم  الطلبة 

والأه��م  الأخالقية.  ال�سلوكيات  قانون  تبني 

اإر�ساد  الطلبة على  ي�ساعد  القيم هي ما  اأن  هو 

�سمريهم، ويعطيهم معرفة متما�سكة بالطريقة 

اإن مل تكن  لذا  للت�رشف.  واملنا�سبة  ال�سحيحة 

واإن  يكفي،  مبا  وا�سحة  القيم  حول  تعليماتنا 

الطلبة  فاإن  كاف؛  ب�سكل  القيم  تلك  نعلمهم  مل 

من  الالاأخالقي  الإغراء  اإزاء  �سعفاء  �سيكونون 

باختيارات  يقومون  وق��د  واخل���ارج،  ال��داخ��ل 

�ست  هناك  اإن  بوربا  مي�سيل  د.  وت��رى  �سيئة. 

الذكاء  قيم  تدري�ص  من  املعلم  متكن  طرائق 

الأخالقي بحيث اإن الطلبة لن مييزوا بني اخلطاأ 

قويا  اإميانًا  �سيطورون  بل  فح�سب،  وال�سواب 

واع  ب�سكل  ال�سواب  العمل  ويختارون  بالقيم 

)بوربا، 2007: 84(.

منو 	  تعزز  التي  القيم  لتدري�ص  طرائق  �ست 

�سمري قوي:

اأكرث لدى . 1  حتديد القيم التي نريد تطويرها 

الطلبة.

 تعزيز قيمة يف كل �ضهر.. 2

و�ضف القيمة، ومعناها.. 3

 تعليمهم كيف تبدو القيمة.. 4

تعزيز القيمة يف احلياة اليومية.. 5

توفري الفر�ض للطلبة ملمار�ضة القيمة.. 6

وفيما يلي �رشح مب�سط لهذه الطرائق:

1-  اأن حتدد املدر�سة، اأو املعلم القيم املراد 

تطويرها اأكر لدى الطلبة:

املحددة  القيم  اختيار  هي  الأوىل  اخلطوة 

اأن  الطالب  من  املعلم   اأو  املدر�سة،  تريد  التي 

اأي  يكت�سبوها، فكلما كنا وا�سحني يف معرفة 

الحتمال  كان  اأهمية  اأك��ر  نراها  التي  القيم 

�سن�سبح  لأننا  طالبنا  يتعلمها  اأن  يف  الأك��رب 

اأكر التزامًا بتدري�سها. فعلى املدر�سة، اأو املعلم 

الأخالقي  الذكاء  تعزز  التي  القيم  يختار  اأن 

اأكر  واأنها  اإليها  بحاجة  طالبه  اأن  ي�سعر  التي 

النظام  اختياراته ح�سب  برتقيم  ويقوم  اأهمية، 

تقوميه  يف  ويكتبها  به.  يدر�ص  اأن  يريد  الذي 

�سوف  بذلك  فالقيام  اليومي،  برناجمه  اأو 

ي�ساعده على التعامل معها ب�سمولية يف حياته 

مع  يتعامل  كما  متامًا  اليومية  التدري�سية 

اخلطط الأخرى.

2- تعزيز قيمة يف كل �سهر:

تقول البحوث اإن تعلم �سلوك اأو مهارة جديدة 

اأ�سابيع على الأقل وتنطبق هذه  يحتاج لثالثة 

على  لذلك  جديدة،  قيم  تعزيز  على  الفر�سية 

�سهر،  لكل  قيمة  اختيار  املعلم  اأو  املدر�سة، 

مل�ساعدة  ي��وم  كل  قليلة  دقائق  وتخ�سي�ص 

الإذاعة  خالل  من  �سواء  تعلمها،  على  الطالب 

التعليمية،  الدرو�ص  اأو  الأن�سطة،  اأو  املدر�سية، 

كذلك من خالل ت�سميم املل�سقات وو�سعها يف 

اأو فناء املدر�سة؛  الأماكن املنا�سبة يف ال�سف 

وميكن  ال�سهر،  بقيمة  الطلبة  جميع  نذكر  كي 

اأن ن�سارك الطلبة اأنف�سهم يف ت�سميم مل�سقات 

ت�سف قيمة ال�سهر. مثاًل:

ال�سحيحة،  الطريقة  معرفة  ويعني  ال�سمري: 

والنزيهة لعمل �سي ما.

النزاهة: وتعني امتالك القوة الداخلية يف اأن 

تكون �سادقًا مع نف�سك ومع الآخرين.

�سواب  هو  مبا  اأقوم  اأين  وتعني  امل�سوؤولية: 

لنف�سي ولالآخرين واأنه ميكن العتماد علي.

الطلبة يقتب�شون املعتقدات الأخالقية من الأ�شخا�س الذين يتاأثرون 

بهم وي�شعرون نحوهم بعالقة قوية، واحرتام اأعمق
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3- و�سف القيمة ومعناها:

�ساعدوا طالبكم على معرفة ما تعنيه القيمة، 

و�سبب اأهمية تعلمها، وهناك ثالث طرائق ي�سف 

فيها املدر�سون معنى القيم:

القيمة  ع��ن  للتحدث  وق���ت  تخ�سي�ص   -

الأخالقية.

القيمة  عن  جماعية  ق���راءات  تخ�سي�ص   -

الأخالقية.

جت�سد  التي  املقالت  مناق�سة  اأو  كتابة،   -

القيمة الأخالقية.

4- تعليم الطلبة كيف تبدو القيمة:

اأ�سهل الطرائق للك�سف عن القيمة هي:  اإحدى 

واإليك  حي،  كمثال  ال�سخ�سي  �سلوكك  ا�ستخدام 

بع�ص الأفكار التي تعلم الطلبة ذلك:

- حدد �سفات القيمة: اأي �ساعد طالبك على 

يفعلها  التي  الأ�سياء  اأنواع  ت�سف  قائمة  اإيجاد 

ال�سدق  مثل:  القيمة  على  ت��دل  التي  النا�ص 

قول  بالوعد،  الإيفاء  الإ�سافية،  الفكة  )اإرجاع 

م�سابقة  عمل  اأو  باخلطاأ(،  الع��رتاف  ال�سدق، 

مدر�سية لأف�سل مذكرة تو�سح اأمثلة على القيم 

الأخالقية با�ستخدام ال�سور، والر�سومات.

الأخالقية: فلو كنت  القيمة  - علمهم كلمات 

ت�ستخدم ال�سمري مثال فقد ت�ساأل »ما هي الأ�سياء 

التي يرددها النا�ص الذين لديهم �سمري قوي؟«

- ُقم بلعب دور القيمة الأخالقية: من خالل 

متثيل الأدوار.

5- تعزيز القيمة يف احلياة اليومية:

لي�ست تلك  التعليمية هي  اللحظات  اأف�سل  اإن 

التي يتم التخطيط لها بل التي حتدث ب�سكل غري 

واع، ا�ستثمر مثل هذه اللحظات ووظفها لتعزيز 

القيم الأخالقية.

القيمة  ملمار�سة  للطلبة  الفر�ص  توفري   -6

الأخالقية:

احلياة  يف  ال�سفات  هذه  لدمج  طرق  اإيجاد 

املدر�سية اليومية لطالبك.

الأخ��الق��ي  ال�سبط  ا�ستخدم    :3 اخلطوة 

مل�ساعدة طالبك على اكت�ساب القدرة على متييز 

اخلطاأ وال�سواب.

ي�ستجيب  التي  الكيفية  اأن  الدرا�سات  تك�سف 

بها الوالدان ل�سوء �سلوك طفلهما ميكن اأن تكون 

تعلم اخلطاأ  بناءة يف م�ساعدته على  اأو  هدامة، 

اأو ال�سواب. واإليك اأربع قواعد لل�سبط الأخالقي 

عليك مراعاتها والعمل بها يف البيئة املدر�سية 

)بوربا، 2007: 95(.

القاعدة الأوىل: ال�ستجابة بهدوء لأي �سلوك 

اأخالقي وتقييم ق�سد الطالب.

القاعدة الثانية: مراجعة �سبب خطاأ �سلوكه.

القاعدة الثالثة: تاأُمل اآثار ال�سلوك.

طريق  عن  اخلطاأ  ت�سحيح  الرابعة:  القاعدة 

ت�سجيع الطالب على التعوي�ص.

القاعدة الأوىل: ال�ستجابة بهدوء لأي �سلوك 

اأخالقي وتقييم ق�سد الطالب:

الأكر  الأوىل  اخلطوة  تعد  والإن�سات  الهدوء 

ما  فتحديد  اأخالقي،  �سلوك  اأي  ب�ساأن  �سوابا 

حدث، وما قام به الطالب، و�سبب ذلك، مثاًل هل 

قام بالفعل لأنه وقع حتت �سغط ما؟. 

اأن  القاعدة  هذه  توؤكد  التي  الق�س�ص  فمن 

الدرا�سة  اأيام  من  يوم  يف  املدار�ص  مديري  اأحد 

وجد عددا من اأبواب دورات املياه مك�رشة، هنا 

وبلغ  هدوء  بكل  املوقف  هذا  مع  املدير  تعامل 

ال�سباح  طابور  ي�سري  اأن  منهم  وطلب  املعلمني 

كما اعتادوا وي�ساعدوه بكل هدوء يف معرفة من 

قام بذلك الفعل �رشيطة عدم التعامل معه نهائيا، 

بالفعل  قام  الذي  للطالب  ي�سلوا  اأن  ا�ستطاعوا 

فطلبه مدير املدر�سة اإىل مكتبه بكل هدوء حتاور 

معه باأدب وح�س�سه بالأمان بعد ذلك اكت�سف اأن 

انف�سال  يف  تتمثل  اأ�رشية  م�سكلة  لديه  الطالب 

املدر�سة  وياأتي  اأحد ي�رشف عليهم،  والديه ول 

على املدر�شة اأو املعلم اختيار القيم التي تعزز الذكاء لأخالقي 

لدى الطالب عند ال�شعور اأنهم بحاجة اإليها واأنها اأكرث اأهمية
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اأي مبلغ ل�رشاء طعامه فتحول  كل يوم ول يجد 

ذلك احلرمان اإىل غ�سب جتاه املدر�سة.

القاعدة الثانية: مراجعة �سبب خطاأ ال�سلوك:

هذه اخلطوة مهمة لأننا من خاللها نتاأكد من 

اأن الطالب يفهم ب�سورة وا�سحة �سبب اخلطاأ الذي 

اأخالقيًا. وجتد  در�سًا  ذلك  ي�سبح  بحيث  به  قام 

املعلمني  اأو  الأم��ور  اأولياء  بع�ص  اأن  الدرا�سات 

املرحلة  ه��ذه  يتجاوزون  امل��دار���ص  اإدارات  اأو 

ويقفزون اإىل اإعطاء حما�رشة عن �سوء الأفعال، 

اأو العقاب، وهنا ل يدرك الطلبة ب�سورة وا�سحة 

ال�سلة بني الأمور، فبدًل من تعزيز معرفة قوية 

موافقتنا،  عدم  فقط  ننقل  وال�سواب  اخلطاأ  بني 

لذا خذ ب�سع دقائق ملناق�سة  العقاب،  واإمكانية 

خطاأ ت�رشف الطالب.

القاعدة الثالثة: تاأُمل اآثار ال�سلوك:

اأف�سل  اإح��دى  اإن  اي��زن��ربجن(  )نان�سي  تقول 

حتديد  طريقة  هي  الأخالقي  البناء  ممار�سات 

)انظر  الآخ��ر  ال�سخ�ص  على  الطالب  �سلوك  اأث��ر 

ال�سوء على م�ساعر  اإلقاء  اأو  لقد جعلتها تبكي(، 

ال�سحية )الآن ل ي�سعر اأنه على ما يرام(. 

طريق  عن  اخلطاأ  ت�سحيح  الرابعة:  القاعدة 

ت�سجيع الطالب على التعوي�ص:

هذه اخلطوة ت�ساعد الطالب على اأن يعرف ما 

اإدراك �سبب  ينبغي عمله لت�سحيح خطئه ولي�ص 

الكامل  الهدف  هو  وه��ذا  فح�سب،  �سلوكه  خطاأ 

لل�سبط الأخالقي.

خال�ضة ما الذي ميكن اأن يقوم به املعلم 

يف بناء القيم

تاأكد . 1 لذا  لطالبك  والأقوى  الأول،  املعلم  اأنت   

يلتقطونها  ال��ت��ي  الأخ��الق��ي��ة  ت�رشفاتك  م��ن 

ويقتب�سونها منك.

اإذا اأردت لطالبك اأن يت�رشفوا ب�سورة اأخالقية؛ . 2

توقع وطالب بت�رشفات اأخالقية منهم.

ابحث عن الق�سايا الأخالقية كي تتحدث عنها . 3

حينما تظهر فبو�سع طالبك اأن ي�سمعوا معتقداتك 

الأخالقي  املنطق  تقّوم  اأن  وميكنك  الأخالقية، 
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امل�ستوى  نحو  مداركهم  ع 
ّ
وتو�س لديهم، 

التايل.

اتخذ موقفا فعاًل �سد التاأثريات امل�سممة . 4

للتطور الأخالقي لطالبك كبع�ص العرو�ص 

والفيديو،  واملو�سيقى،  والأفالم،  التلفازية 

عن  جلي  ب�سكل  اأو�سح  ال�سبكية.  واملواقع 

قلقك اإزاء املواقف، و�سع املعايري ثم اثبت 

عليها.

طالبك . 5 قدرة  لتو�سيع  الأ�سئلة  ا�ستخدم 

»كيف  اآخ��ر:  �سخ�ص  منظور  اتخاذ  على 

ت�سعر لو عاملك �سخ�ص ما بتلك الطريقة؟«. 

اأنه ي�سعر ب�سبب ما فعلته به  »كيف تعتقد 

الآن؟«

يت�رشفون . 6 وه��م  طالبك  �سلوك  امتدح 

اجليد  الت�رشف  و�سف  اأخالقية،  ب�سورة 

الذي قاموا به و�سبب تقوميك لذلك.

به  تقوم  اأن  ميكن  الذي  ما  خال�ضة 

املدر�ضة يف بناء القيم

توفري . 1 املدر�سة  اأولويات  اأحد  يكون  اأن 

بيئة مهتمة جلميع الطلبة.

امل�ساعدين، . 2 فريق  تدريب  على  احلر�ص 

والإداري����ني  واملخت�سني،  وامل��در���س��ني، 

على  املدر�سة  يف  يعملون  ممن  وغريهم 

دورهم يف بناء القيم.

توفري فر�ص اإ�سافية لتنمية القيم التي . 3

يهتم بها املجتمع.

الأن�سطة . 4 لتنمية  اإ�سافية  فر�ص  توفري 

املدر�سية حتى ت�سمل جميع ال�سباب.

تقدمي مكافاآت على اأن�سطة بناء القيم.. 5

توفري فر�ص ي�ستطيع من خاللها فريق . 6

من  التدريبات  باأف�سل  ال���س��رتاك  العمل 

وتنمية  ال�سوابط،  وو�سع  امل�ساندة،  اأجل 

املهارات الجتماعية للتعليم والقدرات.

وتطوير . 7 التطوعي،  العمل  تعليم  �سم 

القدرات  وتطوير  العالقات،  وبناء  القيم، 

الجتماعية، وغري ذلك من طرق بناء القيم 

عن طريق اأن�سطة املدر�سة.

اأولياء . 8 مع  املدر�سة  ات�سالت  ا�ستثمار 

الآباء  م�ساركة  زيادة  على  للعمل  الأم��ور 

يف بناء القيم.

خاللها . 9 م��ن  يت�سنى  ف��ر���ص  ت��وف��ري   

للرا�سدين التطوع والقيام بالعمل اخلدمي.

تك�شف الدرا�شات اأن الكيفية التي ي�شتجيب بها الوالدان 

ل�شوء �شلوك طفلهما ميكن اأن تكون هدامة اأو بناءة يف 

م�شاعدته على تعلم اخلطاأ اأو ال�شواب

من اأف�ضل املراجع التي تعيننا على تعزيز القيم الأخالقية

 بوربا، مي�سيل )2007(. بناء الذكاء الأخالقي، ترجمة �سعد احل�سني، العني: دار الكتاب اجلامعي.

الأوىل،  الطبعة  جرير،  مكتبة  ترجمة  للنجاح،  املراهقون  يحتاجه  ما   .)2010( واآخرون  بين�سون 

الريا�ص: مكتبة جرير.

الطبعة  جرير،  مكتبة  ترجمة  عاطفي،  بذكاء  يتمتع  طفاًل  تن�سئ  كيف   .)2002( لوران�ص  �سابريو، 

الأوىل، الريا�ص: مكتبة جرير.

الكتاب  دار  العني:  يون�ص،  مي�سون  ترجمة  فعاًل،  مدر�سًا  تكون  كيف   .)2009( روزم��اري  هاري، 

اجلامعي.

الكمايل، عبداهلل )2003(. الطريق اإىل التميز الرتبوي، الطبعة الثانية، بريوت: دار ابن حزم.

عبد الفتاح ، فوقية ) 2001 ( . مقيا�ص التفكري الأخالقي للرا�سدين – كرا�سة التعليمات،

مكتبة الأجنلو ، القاهرة.



تواصل العدد السابع عشر33

الجتماع الدويل الأول

 للتعليم للجميع

)باري�ص،21-23 نوفمرب2012(

�سارك��ت ال�سلطن��ة يف الجتم��اع ال��دويل الأول للتعليم 

للجمي��ع الذي  عق��د مبقر اليون�سك��و  بباري�ص خالل الفرتة 

من 21-23 نوفمرب 2012م، وجاءت امل�ساركة بدعوة من 

املدي��رة العامة لليون�سكو، ومن اأبرز اأهداف هذا الجتماع: 

التقيي��م الدقي��ق للتقدم املحرز يف حتقي��ق الأهداف ال�ستة 

للتعلي��م للجمي��ع، وذلك بناء عل��ى تقرير الر�س��د العاملي 

لع��ام 2012، وحتديد التحديات التي تعيق التقدم وحتديد 

املب��ادرات الإ�سرتاتيجي��ة والن�سط��ة واأف�س��ل املمار�سات 

وال�سيا�س��ات الناجحة التي ميك��ن اإعادة تطبيقها ملعاجلة 

التحدي��ات الباقي��ة �سواء ب�س��كل جماعي اأو عل��ى م�ستوى 

كل دولة وذلك لزي��ادة اجلهود وت�رشيع العمل  قبل املوعد 

 ،2015 النهائ��ي مل���رشوع التعلي��م للجمي��ع وه��و ع��ام 

والتفاق عل��ى اإجراءات جادة حل��ث الأع�ساء على حتقيق 

اأه��داف التعلي��م للجمي��ع بحل��ول ع��ام 2015، ومناق�س��ة 

اخلط��وات الهامة  التي يتخللها امل�رشوع حتى 2015 وما 

بع��د ذل��ك وخ�سو�سا فيما يتعل��ق بكيفية م�ساع��دة الدول 

على اإعداد تقييم دقيق للتعليم للجميع والتفاق على خطة 

عمل  للقيام بالإجراءات الالزمة حتى عام 2015.

اأخبار الرتبية

ور�شة العمل 

الإقليمية  حول 

تعزيز �شيا�شات 

وممار�شات املعلمني 

يف املنطقة العربية

)الأردن،9-11 دي�سمرب2012(

الرتبية  وزارة  �ساركت 

العمل  ور�سة  يف  والتعليم 

تعزيز  ح���ول  الإق��ل��ي��م��ي��ة  

���س��ي��ا���س��ات ومم��ار���س��ات 

امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ع��ل��م��ني 

ن�سمها  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 

الإقليمي  اليون�سكو  مكتب 

ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ب�����ريوت 

الأردن����ي����ة ع��م��ان خ��الل 

دي�سمرب   11-9 من  الفرتة 

من  ك��ان  والتي  2012م، 

يف  النظر  اأه��داف��ه��ا:  اأب���رز 

ال���رواب���ط ب��ني الأب��ح��اث 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ع��ل��م��ني 

ال�سيا�سات  وت�سميم/�سع 

طرائق  وت��ب��ادل  املّطلعة، 

باملنهاج  املعّلمني  رب��ط 

بفعالية اأكرب يف دول عدة، 

دور  على  ال�سوء  ت�سليط  و 

املعّلمني يف تاأمني بيئات 

و  ومم��ّك��ن��ة،  داجم���ة  تعّلم 

اليون�سكو  م��ب��ادرات  ن�رش 

التي  الأخ��رى  واملبادرات 

تكون مفيدة للدول العربية 

.
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�سارك��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ممثل��ة يف اللجن��ة الوطني��ة العمانية للرتبي��ة والثقافة 

والعل��وم، يف ال��دورة التدريبية للعاملني باللجان الوطني��ة العربية يف جمال جمع ومعاجلة 

البيانات الإح�سائية يف جمالت الرتبية والثقافة والعلوم، والتي نظمتها الألك�سو يف اململكة 

الأردني��ة الها�سمي��ة خالل الفرتة م��ن 14-18 اأكتوبر 2012م، وقد ت�سم��ن برنامج الدورة 

ع��دة موا�سي��ع من اأبرزه��ا: ا�ستعرا�ص لأحدث حمتوي��ات ال�ستم��ارات الإح�سائية املطلوب 

تعبئته��ا ح�سب نظ��ام ISCED 2011    يف جمالت الرتبية والثقافة وحمو الأمية وتنمية 

الق��وى الب�رشية وط��رق حتميل ال�ستبانات ح�س��ب عناوينها من موقع املنظم��ة وا�ستيفائها 

ومعاجلتها ومراقبتها اإلكرتونيا واإعادتها بالربيد الإلكرتوين، وور�سة عمل للتطبيق العلمي، 

ونقا���ص عام حول املادة وعر���ص املعوقات التي تواجهها اللج��ان الوطنية يف جمال جمع 

البيانات، واملقرتحات العلمية لتجاوز تلك املعوقات.

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

والثقاف��ة والعلوم بالتعاون م��ع مكتب اليون�سكو 

ال��دويل  اليون�سك��و  ومعه��د  بالدوح��ة  الإقليم��ي 

لالإح�ساء مبونرتيال، واملركز الإقليمي للتخطيط 

الرتب��وي بال�سارق��ة، خ��الل الفرتة م��ن 12-10 

م��ن دي�سم��رب 2012م، مبحافظ��ة م�سق��ط، ور�سة 

العم��ل التدريبي��ة ح��ول الإح�س��اءات الرتبوي��ة 

وا�ستخداماتها يف عملية التخطيط الرتبوي.

هدف��ت الور�سة اإىل اإجراء عملية جرد ومراجعة 

للو�س��ع احلايل يف الإح�س��اء الرتبوي، من حيث 

تواف��ر هذه الإح�س��اءات وحتليله��ا، وا�ستخدامها 

والعتم��اد عليه��ا يف اتخ��اذ الق��رارات، وحتديد 

التحدي��ات والأولوي��ات واحلاج��ة لتنمية قدرات 

املخطط��ني الرتبويني يف عملي��ات جمع وحتليل 

الوق��ت  البيان��ات املوث��وق به��ا يف  وا�ستخ��دام 

املنا�س��ب، ل�سال��ح ال�سيا�س��ات والإ�سرتاتيجيات، 

البيان��ات،  جم��ع  جم��ال  يف  التدري��ب  وتق��دمي 

وحتليله��ا، وا�ستخدامها للتخطيط الرتبوي لتلبية 

احتياجات واأهداف التعليم للجميع.

متدرب��ا   )25( م��ن  اأك��ر  فيه��ا  و�س��ارك 

الرتب��وي  التخطي��ط  جم��ال  يف  العامل��ني  م��ن 

بدي��وان  الرتبوي��ة  واملوؤ���رشات  والإح�س��اءات 

ع��ام وزارة الرتبي��ة والتعلي��م وم��ن املديري��ات 

كل  فيه��ا  وحا���رش   ، باملحافظ��ات  التعليمي��ة 

م��ن : اخلب��ري مبعه��د اليون�سكو ال��دويل لالإح�ساء 

يو�س��ف ا�سماعي��ل، و الدكتور خمت��ار عثمان من 

املرك��ز الإقليم��ي للتخطي��ط الرتب��وي بال�سارقة 

حي��ث تطرقا خالل اإدارتهما لأعم��ال الور�سة اإىل 

موا�سيع نظري��ة وعملية و تق��دمي متارين عملية 

تتعلق بح�ساب موؤ�رشات التعليم، وكيفية التعامل 

م��ع ا�ستمارات امل�سح ال�سنوي لإح�ساءات التعليم 

وط��رق  لالإح�س��اء،  اليون�سك��و  مبعه��د  اخلا���ص 

حتلي��ل الف��وج يف الإح�ساء الرتب��وي، كما تطرق 

اإىل تعري��ف املتدرب��ني بالت�سنيف الدويل املقنن 

للتعلي��م )ا�سك��د 2011(، والعالقة ب��ني موؤ�رشات 

التعلي��م وبع�ص املوؤ���رشات الدولي��ة، وطرق ن�رش 

الإح�س��اءات الرتبوي��ة، والعالق��ة ب��ني الإح�ساء 

الرتبوي والتخطيط الرتبوي.    

ور�شة العمل التدريبية حول الإح�شاءات الرتبوية 

وا�شتخداماتها يف عملية التخطيط الرتبوي

)م�سقط،10-12 دي�سمرب 2012(

الدورة التدريبية للعاملني باللجان الوطنية يف جمال جمع 

ومعاجلة البيانات الإح�شائية يف جمالت الرتبية والثقافة والعلوم

)الأردن،14-18 اأكتوبر 2012(
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املنتدى الإقليمي للتعليم للجميع

)�رشم ال�سيخ،15-16 اأكتوبر 2012(

الندوة الإقليمية حول »الوقاية من الإيدز

 بني ال�شباب يف املنطقة العربية«

)م�سقط،1-3 دي�سمرب2012(

�ساركت وزارة الرتبية والتعليم يف املنتدى 

الإقليم��ي للتعلي��م للجميع ال��ذي نظمه مكتب 

اليون�سك��و الإقليم��ي ببريوت يف ���رشم ال�سيخ 

بجمهوري��ة م���رش العربي��ة خالل الف��رتة من 

15-16 اأكتوبر 2012م، وهدف املنتدى اإىل: 

تقييم ر�سد الدول للتعليم للجميع يف ما يتعلق 

باآلي��ات التن�سيق ورفع التقارير بالإ�سافة اإىل 

التق��دم نح��و حتقيق اأه��داف التعلي��م للجميع، 

وعر���ص اإ�س��الح اليون�سك��و لآلي��ات التن�سيق 

العاملي��ة للتعلي��م للجمي��ع، وتقيي��م هيكلي��ة 

تن�سي��ق التعليم للجمي��ع اجلدي��دة ا�ستنادا اإىل 

امل�س��اورات الت��ي اأجرته��ا منظم��ة اليون�سك��و 

مع ���رشكاء التعلي��م للجميع، وو�س��ع خارطة 

الطري��ق الإقليمية للتعليم للجمي��ع نحو العام 

2015: اطالق التقييم الوطني املعمق للتعليم 

للجميع منذ العام 2000، وع�سف ذهني حول 

جدول اأعمال التعليم للجميع ملا بعد 2015، و 

حتديد حتديات التعليم للجميع الأ�سا�سية.

نظم��ت اللجن��ة الوطنية العمانية للرتبية والثقاف��ة والعلوم بالتعاون مع املنظم��ة الإ�سالمية للرتبية 

والعل��وم والثقاف��ة )الأي�سي�سك��و(، واملديرية العام��ة للربامج التعليمي��ة ممثلة بدائ��رة الأن�سطة والتوعية 

الطالبي��ة، خ��الل الفرتة من 1-3 دي�سمرب 2012م، مبحافظة م�سق��ط الندوة الإقليمية حول »الوقاية من 

الإيدز بني ال�سباب يف املنطقة العربية« مب�ساركة دول جمل�ص التعاون اخلليجي واليمن.

ت�سم��ن ج��دول اأعم��ال الن��دوة عل��ى م��دار ف��رتة انعقاده��ا  اإلق��اء ثم��اين اأوراق عمل من قب��ل خرباء 

ومتخ�س�س��ني حملي��ني ومن خمتلف الدول امل�سارك��ة، وكذلك اجتماع املائدة امل�ستدي��رة لو�سع ت�سور 

يت�سمن اأف�سل ال�سبل للوقاية من الإيدز، ومناق�سة خم�سة حماور رئي�سية لتحقيق اأهداف الندوة واملتمثلة 

يف تو�سي��ح خماط��ر مر���ص الإيدز على الوط��ن واملجتمع والأ�رشة، و���رشح طرق انتق��ال الإيدز وكيفية 

جتنبه��ا وامل�ستجدات العاملي��ة املتعلقة بذلك، وتو�سيح دور املجتمع والأ�رشة يف حت�سني ال�سباب جتاه 

مر���ص الإيدز، وتاأكي��د دور املوؤ�س�سات الإعالمي��ة والرتبوية واملجتمع الأهل��ي يف الوقاية من املر�ص، 

وبحث �سبل تعزيز القيم الأخالقية لدى ال�سباب وم�ساعدتهم يف تنمية مواهبهم وا�ستثمار طاقاتهم ووقت 

فراغهم ب�سكل اإيجابي، و تبادل اخلربات والتجارب الناجحة بني الدول لوقاية ال�سباب العربي من الإيدز، 

وقد خرجت الندوة بتو�سيات مهمة من �ساأنها اأن ت�سهم يف احلد من انت�سار املر�ص والوقاية منه.
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الثقافة
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ورقة الثقافة

التنوع الثقايف يف �شلطنة عمان 

ودوره يف تعزيز احلوار الثقايف

»مهرجان م�شقط منوذجا «

منذ الق���دم كانت الفعالي���ات كالحتفالت، والطقو����ض، واملهرجانات 

الجتماعية والديني���ة ب�ضمة مهمة وعالمة ممي���زة ي�ضنعها الإن�ضان يف 

حيات���ه ؛ فكان يحتفل بالتغ���ري يف املوا�ضم ، واملراح���ل الفلكية للقمر ، 

ودخول مو�ضم الربي���ع، وقد كان امل�ضلمون يبتهج���ون بال�ضعائر الدينية 

املختلف���ة ، ويحتف���ل ال�ضينيون براأ����ض ال�ضنة ال�ضيني���ة ، بينما يحتفل 

اليونانيون ب�ضعائر )ديوني�ضو�ض( ، واأما الأوربيون فكانوا يقيمون الكرنفال 

التقليدي ملتو�ضطي العمر.

اإع�داد / خالد بن حممد املحاربي

م�ضاعد مدير اإدارة مهرجان م�ضقط

بلدية م�ضقط

www.muscat-festival.com
م�سدر ال�سور
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تعم��ل تلك الفعاليات املميزة روحيا، وفكريا، 

وعاطفي��ا عل��ى م��دى الأع��وام وم��ا حتتويه من 

نظم، وقيم، وعادات، وتقاليد، ومعتقدات تتناقل 

وتتفاع��ل فيما بينها، وت�ساهم مع ما ت�سّمه من 

م��واد مادي��ة على ت�سكي��ل الإطار الثق��ايف الذي 

تتميز به تلك املجتمعات اأو املجموعات .

وق��د كانت تل��ك الفعاليات وما تزخ��ر به من 

ثقاف��ة عل��ى م��ر الع�س��ور حم�س��ورة يف اإط��ار 

املجموع��ات ذاته��ا ، اأو تتبادله��ا م��ع املناطق 

املحيط��ة به��ا ح�س��ب م�ست��وى تط��ور و�سائ��ل 

زم��ن.  كل  يف  والت�س��الت  كالنق��ل  التوا�س��ل 

م��ن هنا ن�ستنت��ج اأن الفعالي��ات اخلا�سة ومنها 

املهرجان��ات قد �ساهمت من��ذ القدم على ت�سكيل 

جزء من ثقافات ال�سعوب.

والت�س��الت  النق��ل  و�سائ��ل  تط��ور  وم��ع 

كالإنرتن��ت، والقن��وات التلفزيوني��ة الف�سائي��ة 

ب��رزت عل��ى ال�ساح��ة �سناع��ة جدي��دة ت�سم��ى 

»�سناعة ال�سياحة«، وحتى حترز تلك الدول تقدما 

تناف�سي��ا لال�ستفادة م��ن عوائده��ا القت�سادية 

،والجتماعي��ة، والثقافي��ة من خ��الل رفع ن�سبة 

ال��زوار القادمني اإىل دولها جند اأن بع�ص البلدان 

اأ�س�س��ت مهرجان��ات خمتلفة كفعالي��ات خا�سة 

للرتوي��ج لل�سياحة وعر���ص التنوع الثقايف لها ، 

وم��ا يرافق ذلك �سمنا من تبادل يف امل�ساركات 

الثقافي��ة مع الدول ال�سديق��ة كجانب من احلوار 

الثقايف، مثال ذل��ك »مهرجان م�سقط « الذي هو 

حمور حديثنا يف هذه الورقة .

مهرجان م�ضقط ، الن�ضاأة والهدف : 

داأب��ت بلدي��ة م�سقط من��ذ اإن�سائه��ا على توفري 

اخلدم��ات البلدي��ة يف العا�سم��ة م�سقط ، وتعدى 

دوره��ا اإىل تفعي��ل املدينة بعدد م��ن الفعاليات 

الثقافي��ة، والرتفيهي��ة ذات الأبع��اد ال�سياحي��ة 

والجتماعية والقت�سادية .
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وكان��ت اإقامة مهرج��ان الت�سامن م��ع املعوقني 

بعن��وان »مدين��ة بال حواج��ز« ع��ام 1996م مبثابة 

نقط��ة النطالقة، ف��كان مهرجانا يه��دف اإىل تعزيز 

دور وم�ساركة الفئات ذات الحتياجات اخلا�سة يف 

املجتمع.

اإل اأن فكرة تنفيذ مهرج��ان باأبعاد اأو�سع تطورت 

خا�س��ة م��ع تزاي��د ظاه��رة املهرجان��ات اإقليمي��ا، 

يف  اأحدثته��ا  الت��ي  املتنوع��ة  املناف�س��ة  ومواكب��ة 

جمالت الرتوي��ج ال�سياحي، والثقايف ، بهذا انطلقت 

الدورة الأوىل ملهرج��ان م�سقط عام 1998م هادفة 

اإىل اإب��راز وج��ه عمان الثق��ايف بتفا�سيل��ه الإن�سان 

واملكان.

وم��ع اأن املهرج��ان �سم��ة ممي��زة يع��زز التعريف 

بالعا�سم��ة م�سق��ط، لكن��ه يف الوق��ت نف�س��ه  يعت��رب 

متحفا يقدم ث��راء الرتاث العم��اين بالفنون واحلرف 

التقليدي��ة، والع��ادات والتقالي��د، واملب��اين وبيئات 

العي���ص، كم��ا يعت��رب ف�ساء خ�سب��ا للح��وار الثقايف 

م��ع �سعوب الع��امل ، �سواء م��ن خالل عر���ص الرتاث 

الثقايف العماين على ال��زوار املرتددين على مواقعه 

الذي��ن ي�س��ل عدده��م ملي��ون واأربعمائ��ة األ��ف زائر 

ح�س��ب اإح�سائية 2012م، اأو م��ن خالل امل�ساركات 

اجلالي��ات  وم�سارك��ة  الوا�سع��ة،  الدولي��ة  الثقافي��ة 

املقيم��ة بال�سلطنة يف اأن�سطة احل��رف وال�سناعات ، 

والفنون .

ت�ضميم الفعاليات الثقافية ودوره يف تعزيز التنوع 

واحلوار الثقايف:

ل بد يف البداية اأن ن�سري اإىل حتمية وحقيقة التعدد 

يف الوجود وما ينتج عنه من تنوع ثقايف طاملا اأنه 

يقاد عن طريق الإن�س��ان. هذه التعددية تفر�ص على 

الإن�س��ان بطبعها الجتماع��ي التعاي�ص مع الآخرين 

والتفاع��ل مع اختالفاتهم، عدا ذلك فاإنه يعزل نف�سه 

عن العامل .

اإن مفهوم »احلوار الثقايف« كما ينظر اإليه البع�ص 

عل��ى اأنه ثقاف��ة وفكر يح��رتم الف��روق، والتنوع يف 

الهوي��ة ل��كل جمتم��ع، اأو جمموعة ، وه��و ينطلق من  

مهرجان م�شقط يعترب 

متحفا يقدم ثراء الرتاث 

العماين، بالفنون واحلرف 

التقليدية، والعادات 

والتقاليد، وف�شاء خ�شبا 

للحوار الثقايف مع 

�شعوب العامل



40 تواصل العدد السابع عشر

ال��ذات ويق�سد به القتناع التام بوجود الفروق 

والتنوع عند الب�رشية كو�سع طبيعي،  ثم ينتقل 

اإىل مرحل��ة العم��ل م��ن خ��الل اإيج��اد م�ساحة 

ت�سم��ن ا�ستيع��اب ثقاف��ة الطرف الآخ��ر �سمن 

ح��دود ثقافتك ، هذا هو الدور ال��ذي ي�سعى اإليه 

مهرجان م�سقط .

فاملهرجان – اإىل جانب اإبراز التنوع الثقايف 

لل�سلطنة - يعمل على تعزيز احلوار الثقايف من 

خالل الفعاليات ، ويبداأ ذلك مع ا�ستيعاب ثقافة 

الآخري��ن وه��و ما ينت��ج عنه ت�سمي��م الأن�سطة 

الثقافي��ة الت��ي تعك���ص م�ساح��ات التوافق بني 

الثقاف��ة العمانية، والثقاف��ات الدولية الأخرى، 

ويدخ��ل يف عملي��ة اإنتاجها عدد م��ن العنا�رش 

املادية وغري املادية.

العنا���رش غ��ري املادي��ة تع��رب ع��ن املناف��ع 

الأ�سا�سية )Benefits Core(  التي تقدم من 

خالل الفعالي��ات الثقافية ويقا�ص عليها جناح 

املهرج��ان بقدر م��ا تولد لدى الزائ��ر من خربة 

معرفية ممي��زة، و�سورة ذهني��ة اإيجابية وهي 

 Intangible( تت�سم��ن : عنا�رش غري ح�سي��ة

components( كاملمار�س��ات، والتعاب��ري، 
هوي��ة  تعك���ص  الت��ي  وامله��ارات  واملع��ارف، 

اإليه��ا امل��واد احل�سي��ة  املجتمع��ات ، م�ساف��ا 

)Tangible  components( امل�ساع��دة 

وامل�سنوع��ات،  والقط��ع،  والأدوات،  كالآلت، 

الت��ي تاأت��ي متوافقة م��ع تعري��ف اتفاقية عام 

2003م لليون�سك��و للرتاث الثقايف غري املادي 

ويتجلى ذلك يف املجالت الآتية : 

التقالي��د واأ�س��كال التعبري ال�سفه��ي مبا فيها . 1

اللغ��ة كو�سيلة للتعبري عن ال��رتاث الثقايف غري 

املادي .

الفنون وتقاليد اأداء العرو�ص .. 2

،والطقو���ص، . 3 الجتماعي��ة  املمار�س��ات 

والحتفالت .

املع��ارف واملمار�سات املتعلق��ة بالطبيعة، . 4

والكون .

احلرفي��ة . 5 بالفن��ون  املرتبط��ة  امله��ارات 

التقليدية .

وم��ن العنا���رش املادي��ة: املب��اين الرتاثي��ة 

بع���ص  يف  جت�سيده��ا  يت��م  الت��ي  التاريخي���ة 

الفعالي��ات الثقافي��ة م��ن خ��الل ن�س��خ بع���ص 

عنا�رشه��ا لعك���ص �س��ورة رمزية ع��ن املواقع 

الأ�سلي��ة �س��واء املوج��ودة بال�سلطن��ة اأو الت��ي 

ت�سته��ر به��ا ال��دول امل�سارك��ة ،   وذل��ك لتاأتي 

من�سجمة ،ومكملة لأهداف العر�ص .

مناذج التنوع والتبادل الثقايف باملهرجان:

اأول: ال�ضتعرا�ض���ات الغنائي���ة الراق�ضة 

)الأوبريت( :

تعت��رب ال�ستعرا�سات الفنية اإ�سارة النطالق 

لفعالي��ات املهرج��ان، اإل اأنه��ا دائم��ا ماجت�سد 

مقوم��ات ال�سلطن��ة ال�سياحي��ة، وب�س��كل كب��ري 

وتعك���ص  لل�سلطن��ة  تاريخي��ة  حقب��ة  ت�س��ور 

وجودها الدويل، وعالقاتها مع العامل ، ودورها 

يف التبادل الثقايف، واحلوار مع الآخرين .
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يو�ضح اجلدول الآتي ال�ضتعرا�ضات التي مت تنفيذها  للفرتة من )2004اإىل  2009( : 

2004
ا�ستعرا�ص »�سيمفونية 

م�سقط«

والتاريخ،  والإن�سان،  الأر�ص،  بني  العالقة  الأوبريت  ج�سد 

املرتبط  املحلي  الإيقاع    . لوحات  �ست  يف  الطبيعة  ومفردات 

 ، العربية  اجلزيرة  �سبه  اإيقاعات  على  وانفتاحه  بالأر�ص 

اجلزيرة  �سبه  اإيقاعات  وانفتاحه على  ب�سكله  العربي  والإيقاع 

، والإيقاع العربي ب�سكل عام مبزيج يقدم »�سيمفونية  العربية 

اإىل  وال�سوئية  ال�سوتية  واملوؤثرات  والأداء  بالكلمات  م�سقط« 

جانب باقة ا�ستعرا�سية لالأطفال .

2005
ا�ستعرا�ص »م�ساعل 

الوفاء«

ا�ستعرا�ص فني اأبرز ق�سة خم�سة وثالثني عاما منذ بزوغ فجر 

�سعيد  بن  قابو�ص  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  بقيادة  النه�سة 

املعظم .  لكل ف�سل حمور دليل خا�ص : كالوعد الذي حتول اإىل 

واقع بفعل الإرادة، والتالحم الوطني ، والولء لالإجناز .

ا�ستعرا�ص »رواحل«2006

عرب  العرب  حققها  التي  الإجنازات  ج�سد  ملحمي  ا�ستعرا�ص 

الهجرات  ثم  ماأرب  �سد  انهيار  عند  اليمن  منذ ح�سارة  الزمان 

اإىل  تاريخية  رحلة  يف  ومنها  العربية  اجلزيرة  اإىل  العربية 

املغرب العربي وفتح الأندل�ص ، ثم بالد ال�سام ، ثم وادي النيل 

وبالد الرافدين و�سول اإىل اخلليج واأخريا ت�سل اإىل م�سقط .

2007
ا�ستعرا�ص » اأمري البحار«

الإن�سان  بني  الوطيدة  التاريخية  العالقات  الأوبريت  ج�سد 

العماين والبحر، وا�ستعرا�ص التاريخ البحري لل�سلطنة يف قالب 

 ، ال�رشقي  اأفريقيا  �ساحل  اإىل  الرحالت  تفا�سيل  يج�سد  درامي 

ثم ال�سني والهند ، والوليات املتحدة واأوروبا ، هذا اإىل جانب 

احلياة اليومية للعماين باملدن ال�ساحلية.

2008
ا�ستعرا�ص » عمان ، الوعد 

والرتحاب«

ا�ستعرا�ص ج�سد مالمح البيئة واحلياة العمانية ، نقل املا�سي 

بروؤية حديثة ، وتواأمة تظهر التعاي�ص بني الأ�سالة واملعا�رشة 

اإىل  الطيور  هجرة  اأبرزت  التي  اللوحات  من  عدد  خالل  من   ،

ال�سلطنة ، والقالع ، والطبيعة البحرية ، وال�سحراء، واجلبال .

2009
ا�ستعرا�ص » عمان املالذ «

عر�ص ا�ستح�رش ذاكرة عمان منذ ما قبل التاريخ عندما كانت 

ت�سمى »جمان« ت�سمن العر�ص ثماين لوحات ا�ستعر�ست جمد 

الإ�سالم  ، مرورا بدخول  والأمان  اأر�ص املالذ  ، وعمان  جمان 

 ، القرنفل  جتارة  و�سفن   ، �سفنهم  عرب  له  العمانيني  ون�رش 

والبخور، واللبان . 
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ثانيا : القرية الرتاثية العمانية  :

الدورة  يف  مرة  لأول  الرتاثية  القرية  اأن�سئت 

وا�ستمرت  2000م  عام  يف  للمهرجان  الثالثة 

حتى الآن ، كما اأنها �سهدت تطويرا م�ستمرا خالل 

دورات املهرجان املتعاقبة يف املواد امل�ستخدمة 

ت�ستخدم  طبيعية  مواد  اأدخلت  حيث  الإن�ساء  يف 

كبرية  وتو�سعة   ، جدي�دة  ومراف�ق   ، الأ�سل  يف 

خا�سة يف الدورة الأخرية عام 2012م . 

العمانية  القرى  يحاكي  منوذجا  القرية  متثل 

مببانيها ومكوناتها الطبيعية ،  كما اأنها جت�سد 

بعاداتها  والقت�سادية  الجتماعية  اأن�سطتها 

على  القرية  واأع��راف��ه��ا.وحت��ت��وي  وتقاليدها 

وعر�ص  والبدوية،  وال�ساحلية،  الزراعية،  البيئة 

والفنون  اليدوية،  العمانية  واحلرف  لل�سناعات 

للمنتجات  حيا  �سوقا  ت�سم  كما  ال�سعبية، 

والب�سائع القدمية.

ثالث���ا: الربنام���ج التلفزي���وين الرتاث���ي 

»اأ�ضال���ة«: 

ثقافية  تراثية  حمطة  »اأ�سالة«  برنامج  يعد 

تلفزيونية رافقت املهرجان لت�سع دورات ، حيث 

خالل  من  عديدة  تراثية  جوانب  الربنامج  اأّطر 

اأ�ستوديو خارجي يبث من القرية الرتاثية العمانية 

)�سبق تعريفها(. �ساهم الربنامج يف نقل الرتاث 

بتنوعه،  لل�سلطنة  املادي  املادي، وغري  الثقايف 

بال�سلطنة  املختلفة  املحافظات  ومب�ساركة 

كما  ال�سا�سعة،  اجلغرافية  م�ساحاتها  خمتزل 

فّعلت عددا من حلقاته م�ساركات فئات ال�سباب 

والن�ساء والأطفال .

للحرف  الدولية  امل�ضاركات   : رابعا 

والفنون: 

فكرة تنطلق من مبداأ احلوار من خالل التبادل 

املهرجان  دورات  وتطورت على مدى   ، الثقايف 

 ، امل�ساركة  الدول  يف  والتنوع  التعدد  حيث  من 

اأنها  اإل   ، العر�ص  واأ�سلوب   ، التنفيذ  واإجراءات 

حافظت على هدفها واإطارها الرئي�سي ، من حيث 

عر�ص حرف الدول و�سناعاتها وفنونها.

ت�شميم الأن�شطة الثقافية التي تعك�س م�شاحات التوافق 

بني الثقافة العمانية والثقافات الدولية الأخرى
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يو�ضح اجلدول اأدناه تطور تنفيذ الفعالية للفرتة من )2000 اإىل 2012( : 

2000
 املهرجان الدويل للحرف

والفنون ال�سعبية

 ب��داأت اللجنة املنظم��ة للمهرجان بتنظيم

 ه��ذه الفعالي��ة بالتن�سي��ق م��ع �سف��ارات

 ال��دول املعتم��دة ل��دى ال�سلطن��ة ، وترتكز

 امل�س��اركات عل��ى اإحياء احل��رف وعر�ص

الفنون التقليدية .

2006 - 2003
 املعر�ص الدويل للحرف

والفنون

 لأول م��رة يت��م تنظيم��ه من قب��ل القطاع

ب��ذات موا�سف��ات امل�س��اركات  اخلا���ص 

ال�سف��ارات م��ع  وبالتع��اون   الدولي��ة 

 املعتم��دة بال�سلطنة ، اإل اأنها تركزت على

 بي��ع منتج��ات احل��رف وعر���ص الفن��ون

التقليدية.

2008 - 2007

الأ�س�واق احلرفية الدولي�ة

 حمل املهرج��ان يف دورته لعام 2007م

 �سع��ار )توا�س��ل ح�ساري وف��رح عائلي(

 ليج�س��د التب��ادل الثق��ايف ب��ني ال�سلطن��ة

 و 33 دول��ة م�سارك��ة مبج��الت ممار�سة

 احلرف، وبي��ع منتجاتها، وعر�ص الفنون

 التقليدية.

الأ�سواق احلرفية العربية

 جت�سيد باملب��اين واملمار�س��ات التجارية

، ال�سلطن��ة  م��ن  ل�س��وق مط��رح   اليومي��ة 

 واأ�سواق احلميدية من دم�سق ، و�سوق خان

 اخلليلي من القاه��رة ، و�سوق �سنعاء من

اليمن وال�سوق املغربي .

 مهرجان م�سقط الدويل2009 -2012

للفنون والرتاث والإبداع

 يتمي��ز ه��ذا املهرجان ال��دويل باحرتافية

 اأكر يف طريقة عر���ص الأن�سطة احلرفية،

امل�سارك��ة لل��دول  التقليدي��ة   والرتاثي��ة 

 م��ن حيث تنفي��ذه ال��ذي مت بالتعاون مع

 مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة

الإ�سالمية )ار�سيكا( باإ�سطنبول.

 ت�سم��ن ممار�سات حية ومنتق��اة للحرف

 من قبل حمرتفني مبدع��ني يقدمونها يف

 مواقع الفعالي��ة، وعلى هام�ص املهرجان

 خ�س�س��ت جائ��زة يف ع��دد م��ن جمالت

 الإبداع احلريف اأطلق عليها )جائزة م�سقط

 الدولي��ة لالبت��كار والإج��ادة يف احل��رف

اليدوية(.
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املاأك���ولت  مهرج���ان  خام�ض���ا: 

العمانية : 

مهرجان املاأك��ولت اإىل جانب كونه 

ا�سرتاحة للزائر ليتمكن من �رشاء وتذوق 

فاإن��ه  التقليدي��ة  العماني��ة  املاأك��ولت 

اأي�س��ا فر�س��ة ل�ستك�س��اف خ�سائ���ص 

تقالي��د وثقاف��ة املطبخ العم��اين. ويتم 

على هام�ص املهرجان ا�ستعرا�ص طريقة 

اإعداد الوجبات يف درو�ص حية للجمهور 

لإك�سابهم املعرفة واملهارات.

�ضاد�ضا : اأ�ضبوع م�ضقط لالأزياء :

العربي��ة  لالأزي��اء  دولي��ة  فعالي��ة 

املط��ورة ي�سارك فيها م�ساهري م�سممي 

الأزي��اء العماني��ني الذي��ن ي�ستعر�سون 

ت�ساميمه��م مب�ساحب��ة م�سممني عرب 

جن��ب  اإىل  جنب��ا  يقدم��ون  وعاملي��ني 

التقالي��د  ذات  الأزي��اء  م��ن  اإبداعاته��م 

العربية يف قالب حديث . 

اإيج��اد ف�س��اء  اإىل  ته��دف الفعالي��ة 

العماني��ني  امل�سمم��ني  لإب��داع  رح��ب 

والتعري��ف بالأزي��اء العمانية كموروث 

ثقايف ، وت�سويقها عامليا من خالل رفع 

م�ست��وى امل�س��اركات الدولي��ة وتب��ادل 

اخلربات يف هذا اجلانب .

ال�شتعرا�شات الفنية ملهرجان 

م�شقط ت�شور حقبة تاريخية 

لل�شلطنة وتعك�س وجودها الدويل

 وعالقاتها مع العامل 

التعدد والتنوع يف امل�شاركات الدولية 

من حيث عر�س احلرف وال�شناعات 

والفنون �شاهم اإىل حد كبري 

يف تعزيز التبادل الثقايف
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�ضابع���ا : اأن�ضطة اجلالي���ات املقيمة 

بال�ضلطنة   

تتفاعل اجلاليات ب�سكل كبري مع فعاليات 

املهرج��ان ، وتنتهز هذه ال�سانحة للم�ساركة 

م��ن خ��الل املجموع��ات املقيم��ة بال�سلطنة 

يف تنفي��ذ فعاليات فني��ة تقليدية ، كما اأنها 

ت�ساهم يف بع���ص الأحيان مع �سفاراتها يف 

عر���ص ثقافة دولها يف اأج��واء مميزة جت�سد 

روح ال�سداقة بني ال�سلطنة وتلك الدول.

ثامن���ا : فن�����ون ، وا�ضتعرا�ض����ات ، 

وري�ا�ض����ات الهجن واخلي���ل والقوارب 

التقليدية : 

ت�ساه��م هذه الأن�سط��ة يف �سون املوروث 

من الفن��ون والريا�سات التقليدية من خالل 

التعريف بالثقاف��ة املرتبطة بها من فنون ، 

وا�ستعرا�سات للمهارات الفردية واجلماعية ، 

واأنواع املناف�سات التقليدية ،كما اأنها تعمل 

عل��ى ت�سجيع اجلي��ل اجلديد للحف��اظ عليها 

كموروث اأ�سيل بال�ستمرار يف ممار�سة تلك 

الأن�سطة .

الأبعاد الثقافية للمهرجان  : 

مم��ا �سبق يعت��رب مهرجان م�سق��ط و�سيلة 

هامة للتعريف بالثقاف��ة العمانية بتنوعها 

، الهوي��ة، والفك��ر ، وال��رتاث والتقاليد  . كما 

اأن��ه ي�سه��م يف تفعيل عملية احل��وار الثقايف 

م��ع دول العامل من خالل تن��وع امل�ساركات 

اأبع��اده  ترك��زت  وق��د  الثق��ايف،  والتب��ادل 

الثقافية �سمن ذلك الإطار على الآتي : 

ي�س��ع  اأن  املهرج��ان  ا�ستط��اع  اأول: 

نف�س��ه على خارط��ة املهرجان��ات الإقليمية 

والعاملي��ة بهويت��ه الثقافي��ة املمي��زة ع��ن 

طري��ق اإنت��اج وعر���ص الفعالي��ات الثقافية 

الت��ي ج�سدت بنج��اح تنوع ال��رتاث الثقايف 

العماين ب�سنفيه املادي كالرموز احل�سارية 

التاريخية،  وغري املادي كالفنون ، والتقاليد، 

واملهارات ، وبيئ��ات احلياة املختلفة ، التي 

حافظ املهرجان عليه��ا طوال الثالث ع�رشة 

دورة املا�سية .

ثانيا : املهرج��ان بتنوع فعالياته يعترب 

نقط��ة جذب للزوار ، فه��و ي�ستقطب ما يفوق 

املليون زائ��ر يف كل دورة من دوراته ، وهو 

ما نعرب عنه باأنه » قاعدة الزوار« التي كلما 

ات�سعت زادت فر�ص الإط��الع والتعرف على 

الرتاث الثق��ايف العماين جنب��ا اإىل جنب مع 

ثقاف��ات الدول امل�سارك��ة مما يعزز اخلربات 

والتب��ادل الثق��ايف )الفعالي��ات باأنواعه��ا ، 

والزوار باختالفهم وفئاتهم العمرية( .

ثالثا : يعت��رب املهرج��ان اأح��د الو�سائل 

امل�ساهم��ة يف �س��ون الرتاث الثق��ايف وذلك 

من خ��الل اإبرازه ونقل��ه لثقاف��ات الآخرين 

والتطوي��ر يف طريق��ة عر�س��ه م��ع حماي��ة 

هويت��ه الأ�سيل��ة.  فاملهرج��ان يعمل حمليا 

وقيم��ه  اجلدي��د برتاث��ه  اجلي��ل  رب��ط  عل��ى 

وح�سارت��ه خا�س��ة اأن ما يق��ارب من %61 

من احل�سور هم من فئات ال�سباب، اأما دوليا 

فاإنه ي�ست�سيف وي�ساهم يف التبادل الثقايف 

مع الآخرين وتوفري قنوات توا�سل معهم .

: يعم��ل املهرج��ان عل��ى التفاعل  رابعا 

ب��ني �رشائ��ح املجتمع مب��ا فيه��م اجلاليات 

املختلف��ة ، ويعت��رب مكان��ا خ�سب��ا لاللتقاء 

وامل�سارك��ة ، والحتف��ال بثقافاتهم بحرّية 

يف اإط��ار مراع��اة قيم املجتم��ع وذلك حتت 

ح�س��ور واهتم��ام ر�سم��ي واإعالم��ي دويل ، 

تتجلى فيه مع��اين قبول الآخرين وامل�ساواة 

يف التعام��ل بني اأطي��اف املجتمع والفر�ص 

املتاح��ة للم�سارك��ة. الأم��ر ال��ذي يعزز لدى 

اجلالي��ات انتماءه��ا لهذا املجتم���ع، ويحفز 

عل��ى املعرف�ة،والتعاي�ص ب�س��الم، والحرتام 

املتب��ادل للثقاف��ات يف اإط��ار خ�سو�سيات 

كل جمتمع.
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خام�سا : رغم النظرة الربحية لدى القطاع اخلا�ص يف 

دع��م الفعاليات الثقافي��ة على وجه اخل�سو���ص ، يوؤدي 

مهرج��ان م�سق��ط بتنوع براجم��ه دورا حمف��زا لل�رشكات 

يف تق��دمي الدعم امل��ادي لالأن�سطة الثقافي��ة باملهرجان 

بطريقة غري مبا�رشة وكا�ستثمار غري منظور. 

�ضاد�ضا : ب�سورة عامة فاإن مثل هذه املنا�سبات تعزز 

التعارف ب��ني الإدارات املنظم��ة للفعاليات خا�سة على 

امل�ستوى الدويل ، وت�سهم يف تبادل امل�ساركات والأفكار 

بني اجلهات التنظيمية املعنية �سمن فعالياتها الثقافية 

الأمر الذي يعزز اأي�سا احلوار والتبادل الثقايف.

املراجع : 

	. )بلدية م�سقط ، التقارير الإح�سائية ملهرجان م�سقط )من 2000م حتى2011م

	)بلدية م�سقط ، التقرير الإح�سائي ملهرجان م�سقط 2012م )تقرير غري من�سور

	 ، الثقايف  والبعد  م�سقط  مهرجان   ،  )2005( اخلارجية  والعالقات  الإعالم  اإدارة 

بلدية م�سقط )تقرير غري من�سور( 

	 الأ�سا�سية الن�سو�ص   ،  )2011( والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة 

الرتاث  �سعبة   ، املادي  غري  الثقايف  الرتاث  ب�سون  اخلا�سة   2003 عام  –لتفاقية 
الثقايف غري املادي )قطاع الثقافة( اليون�سكو . 

	 ،املوؤمتر العام لليون�سكو )2001( ، اإعالن اليون�سكو العاملي ب�ساأن التنوع الثقايف

www.unesco.org/culture مت مراجعته من املوقع

	J. Allen، I. McDonnell، W. O›Toole، R. Harries، )2002(، 2nd
 Edition، 

Festival and Special Event management، National Library of Australia، 

Kyodo Printing Co; Singapore.

يعترب مهرجان م�شقط 

اأحد الو�شائل امل�شاهمة 

يف �شون الرتاث الثقايف 

وذلك من خالل اإبرازه 

ونقله لالآخرين والتطوير يف 

طريقة عر�شه مع حماية 

هويته الأ�شيلة
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اأخبار الثقافة

 نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية 

وزارة  م��ع  بالتعاون  والعلوم  والثقافة 

الإ�سالمية  واملنظمة  والثقافة،  ال���رتاث 

للرتبية والعلوم والثقافة )اإي�سي�سكو( خالل 

مبحافظة   2012/11/13-11 الفرتة 

»التنوع  ح��ول  الإقليمية  ال��ن��دوة  م�سقط 

بني  احل����وار  اإث����راء  يف  ودوره  ال��ث��ق��ايف 

عربية،  دولة   )12( مب�ساركة  احل�سارات« 

ع�رشين  من  اأك��ر  اإلقاء  الندوة  وت�سمنت 

التي  الثالثة  الأي��ام  مدار  على  عمل  ورقة 

اأقيمت خاللها وذلك من قبل متخ�س�سني، 

،و�سملت  وخ��ارج��ي��ني  حمليني،  وخ���رباء 

كما  الندوة  حم��اور  خمتلف  العمل  اأوراق 

امل�ساركة،  الدول  لتجارب  عر�سا  ت�سمنت 

التنوع  على  احلفاظ  جمال  يف  وجهودها 

الثقايف، واإثراء احلوار الثقايف، كما ركزت 

اجلانب  هذا  يف  ال�سلطنة  دور  على  الندوة 

األقاها  عمل  ورقة  ع�رشة  اإحدى  خالل  من 

خرباء حمليون من وزارة الإعالم، وجامعة 

ال�سلطان قابو�ص  ال�سلطان قابو�ص، ومركز 

البحث  وجمل�ص  والعلوم،  للثقافة  العايل 

العلمي، والهيئة العامة لل�سناعات احلرفية 

وال�سوؤون  الأوقاف  ،ووزارة  م�سقط  ،وبلدية 

،ووزارة  املعلومات  تقنية  وهيئة  الدينية، 

الرتاث والثقافة ،واللجنة الوطنية العمانية 

للرتبية والثقافة والعلوم. 

على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الندوة  هدفت 

الثقايف،  التنوع  دعم  يف  ال�سلطنة  جهود 

اتفاقية  وتفعيل  الثقافات،  بني  والتعاي�ص 

التعبري  اأ���س��ك��ال  ت��ن��وع  وت��ع��زي��ز  حماية 

وتعزيز  بها،  التعريف  خالل  من  الثقايف 

الثقافية  املوؤ�س�سات  بني  اخل��ربات  تبادل 

يف  ل�سيما  املنطقة  دول  يف  املختلفة 

جمال دعم التنوع الثقايف، كما هدفت اإىل 

الثقايف،  للتنوع  الإيجابية  الأبعاد  اإظهار 

والتعددية الفكرية على امل�ستويني املحلي 

احلقيقية   ال�����س��ورة  واإب����راز  والإق��ل��ي��م��ي، 

للمجتمع العربي والإ�سالمي باعتباره نواة 

للحوار، والتعاي�ص ال�سلمي بني الثقافات.

ندوة التنوع الثقايف ودوره 

يف اإثراء احلوار بني احل�شارات

)م�سقط،11-13 نوفمرب 2012(
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اجتماع الدول الأطراف 

يف اتفاقية عام 1970م

)باري�ص،20-21 يونيو 2012(

�ساركت ال�سلطنة ممثلة بوزارة الرتاث والثقافة يف اجتماع الدول 

الأطراف يف اتفاقية عام 1970م، ب�ساأن التدابري الواجب اتخاذها 

حلظر ومنع ال�سترياد غري امل�رشوع للممتلكات الثقافية، الذي عقد 

 21 وحتى   20 من  الفرتة  خالل  بباري�ص  اليون�سكو  منظمة  مبقر 

اتخذتها  التي  التدابري  اأثر  الجتماع  تدار�ص  وقد  2012م.  يونيو 

ال�سعيدين  على   1970 اتفاقية  تنفيذ  لتح�سني  الأط��راف  ال��دول 

بالجتاهات  يتعلق  فيما  كفاءاتها  وتقييم  والإقليمي،  الوطني 

وبحث  الثقافية،  باملمتلكات  امل�رشوع  غري  الإجت��ار  يف  اجلديدة 

الطرائق املمكنة ل�سمان التطبيق الفعال واملنظم لالتفاقية.

الدورة الثامنة ع�شر ملوؤمتر 

الوزراء امل�شئولني عن ال�شئون 

الثقافية يف الوطن العربي

)املنامة،13-14 نوفمرب 2012(

�ساركت ال�سلطنة ممثلة بوزارة الرتاث 

ع�رش  الثامنة  ال���دورة  يف  والثقافة 

ملوؤمتر الوزراء امل�سئولني عن ال�سئون 

الثقافية يف الوطن العربي واجتماع 

اللجنة الدائمة للثقافة العربية، الذي 

 –  13 من  الفرتة  يف  باملنامة  عقد 

14 نوفمرب2012م، باإ�رشاف وتنظيم 

من املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

والعلوم.  

تناول املوؤمتر يف جدول اأعماله خالل 

لقرارات  التنفيذي  املوقف  جل�ستني 

للموؤمتر،  ال�سابقة  الدورة  وتو�سيات 

ال���دول  ال��ث��ق��اف��ي��ة يف  والأو����س���اع 

العربية، والرتاث الثقايف واحل�ساري 

ال�ساملة  واخلطة  العربي،  الوطن  يف 

املحدثة للثقافة العربية، والتفاقيات 

الثقافية  للقمة  والإع���داد  الثقافية، 

العربية  القمة  لقرار  تنفيذا  العربية 

ب�ساأن  ليبيا  وطلب  ب�����رشت)2010(، 

للثقافة  عا�سمة  طرابل�ص  تر�سيح 

حمل  وق��د  2014م.  ل�سنة  العربية 

عنوان  للموؤمتر  الرئي�ص  املو�سوع 

الثقافات  م��ع  الثقايف  »التوا�سل 

روؤي��ة  وت��ن��اول  الأخ����رى«  العاملية 

�ساملة للعمل الثقايف العربي امل�سرتك 

وتفعيل التفاقيات الثقافية ال�ساملة 

املقرتحة،  القومية  للم�رشوعات 

وت�سمن اللقاء عدة حماور من بينها 

العناية بالثقافة العربية واتخاذ كل 

العربية  اللغة  بحماية  الكفيلة  ال�سبل 

العربية،  الهوية  متثل  باعتبارها 

الثقايف  ال���رتاث  حماية  ع��ن  ف�ساًل 

واحل�ساري يف الوطن العربي.

اجتماع الدورة الرابعة للجمعية العمومية

 للدول الأطراف يف التفاقية الدولية 

ل�شون الرتاث الثقايف غري املادي

)باري�ص،4-8 يونيو 2012(

الوطنية  واللجنة  والثقافة،  الرتاث  بوزارة  ممثلة  ال�سلطنة  �ساركت 

الرابعة  ال��دورة  اجتماع  يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العمانية 

ل�سون  الدولية  التفاقية  يف  الأط��راف  للدول  العمومية  للجمعية 

اليون�سكو  منظمة  مبقر  عقد  ال��ذي  امل��ادي،  غري  الثقايف  ال��رتاث 

خالل  جرى  وقد  يونيو2012م.  م��ن8-4  الفرتة  خالل  بباري�ص 

جدول  على  املدرجة  املوا�سيع  من  العديد  مناق�سة  الجتماع 

الأعمال واملتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي، وكان من اأبرز ما 

العامة  الأمانة  اعتماد تقرير  اإليه خالل الجتماع هو  التو�سل  مت 

من  للفرتة  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  ل�سون  الدولية  لالتفاقية 

التفاقية  موازنة  اعتماد  مت  كما  يونيو2012م،  يونيو2010– 

لعامي 2013-2014، ومت رفع تو�سية للمديرة العامة لليون�سكو 

�سندوق  خالل  من  لالتفاقية  اإ�سافية  مالية  م��وارد  لتخ�سي�ص 

مت  كما  متاحة،  مالية  موارد  اأية  اأو  باليون�سكو  اخلا�ص  الطوارئ 

يف  كاأع�ساء  التفاقية  يف  الأط��راف  الدول  من  دولة   12 انتخاب 

غري  الثقايف  ال��رتاث  ل�سون  الدولية  لالتفاقية  احلكومية  اللجنة 

املادي.
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ندوة الرتاث الأثري 

يف عمان

)باري�ص، �سبتمرب 2012(

على  ال�سلطنة  حر�ص  من  انطالقا   

على  العماين  الثقايف  ال��رتاث  اإب��راز 

ال�سعيدين الإقليمي والعاملي، واإميانا 

واحل���وار  ال��ت��وا���س��ل  باأهمية  منها 

العلمي لإثراء براجمها وخططها بعقد 

نظمت  العلمية،  واملوؤمترات  الندوات 

بالتعاون  والثقافة  ال��رتاث  وزارة 

اللجنة الوطنية العمانية للرتبية  مع 

والثقافة والعلوم واملندوبية الدائمة 

لل�سلطنة لدى اليون�سكو بباري�ص ندوة 

مهد  عمان  يف  الأثري  الرتاث  حول« 

احل�سارة العربية املبكرة » وذلك يف 

منظمة  مبقر  2012م   �سبتمرب  �سهر 

معايل  برعاية  بباري�ص،  اليون�سكو 

املديرة  بوكوفا  اإيرينا   الدكتورة 

العامة ملنظمة اليون�سكو، ومب�ساركة 

عدد من اجلهات املعنية يف ال�سلطنة 

ونخبة متميزة من الباحثني والعلماء 

واملخت�سني يف جمال الرتاث الأثري 

من خمتلف دول العامل.

ما  وتقييم  اإب��راز  اإىل  الندوة  هدفت 

وتنقيبات  م�سوحات  من  تنفيذه  مت 

اأثرية يف جمالت خمتلفة  ودرا�سات 

حقبا  تغطي  املا�سية   العقود  خالل 

متنوعة  جغرافية  ومناطق  تاريخية 

ال�سلطنة، وهو ما يعك�ص  على امتداد 

املعرفة  بتعزيز  ال�سلطنة  ال��ت��زام 

و�سيانته  تراثها  وبحماية  العلمية 

اإن�����س��ان��ي��ا حتكمه  اإرث����ا  ب��اع��ت��ب��اره 

الت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة والإج����راءات 

التي  للممار�سات  ووفقا  له  املنظمة 

املتنوعة،  الدولية  التجارب  تقدمها 

حتقيق  �سبيل  يف  ال��ن��دوة  وناق�ست 

هي:  رئي�سية  حماور  ثالثة  اأهدافها 

الندرة  من  جمان،  ح�سارة  اكت�ساف 

اإىل الوفرة، ُعمان والرتاث العاملي.

الحتفال بالذكرى ال�شنوية الأربعني

 لتفاقية اليون�شكو حلماية الرتاث

 العاملي الثقايف والطبيعي

)كيوتو،6-7 نوفمرب 2012(

ووزارة  العمانية  البيئة  بجمعية  ممثلة  ال�سلطنة  �ساركت 

الرتاث والثقافة يف حفل اختتام فعاليات الحتفال بالذكرى 

ال�سنوية الأربعني لتفاقية اليون�سكو حلماية الرتاث الثقايف 

العاملي والطبيعي الذي اأقيم يف مدينة كيوتو باليابان خالل 

الفرتة 6-7 نوفمرب2012م ؛ وقد جاء هذا الحتفاء كخامتة 

ال�سنة  طوال  ا�ستمرت  التي  الحتفائية  للفعاليات  تتويجية 

اجلارية يف خمتلف اأرجاء العامل، وذلك حتت مظلة الحتفال 

التفاقية، حيث جمعت  الأربعني لعتماد  ال�سنوية  بالذكرى 

الفعاليات اأكر من 500 خبري عاملي باجلانب الرتاثي مثلوا 

وم�ستقبل  وحا�رش  ما�سي  امل�ساركون  وناق�ص  دولة،   )60(

والتنمية  والطبيعي،  العاملي  الرتاث  مواقع  حماية  اتفاقية 

ال�سلة  ذات  والق�سايا  املحلي،  املجتمع  ودور  امل�ستدامة، 

كيوتو  روؤي��ة  على  التفاق  ال��دورة  خ��الل  ومت  باملو�سوع، 

التي تهدف اإىل توجيه عمليات تنفيذ اتفاقية حماية الرتاث 

العاملي الثقايف والطبيعي.

الدورة )36( للجنة الرتاث العاملي

 )�شانت بطر�شربغ(

)�سانت بطر�سربغ  24يونيو-6 يوليو 2012(

،ووزارة  والثقافة  ال��رتاث  ب��وزارة  ممثلة  ال�سلطنة  �ساركت 

للجنة   )36( ال��دورة  يف  املياه  وم��وارد  الإقليمية  البلديات 

الرتاث العاملي التي عقدت يف مدينة �سانت بطر�سربغ برو�سيا 

الحتادية خالل الفرتة من24يونيو وحتى 6 يوليو2012م.

ذات  املوا�سيع  من  كبري  عدد  مناق�سة  ال��دورة  خالل  جرى   

الثقايف والطبيعي وخا�سة  العاملي  ب�سقيه  العالقة بالرتاث 

اأو�ساع املواقع املدرجة على قائمة الرتاث العاملي املهددة 

العاملية، واملحلية  املواقع  اأو�ساع عدد من  باخلطر، وكذلك 

مواقع  اإدراج  ملفات  اللجنة  تباحثت  كما  بهال،  قلعة  كموقع 

جديدة على قائمه الرتاث العاملي من اأهمها موقع مدينه بيت 

حلم الذي �ستقدمه دولة فل�سطني كاأول موقع فل�سطيني مقرتح 

اإدراجه بعد ت�سجيل مدينه القد�ص على القائمة عام 1981م.



العلوم
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ورقة العلوم

ا�شتخدام م�شادر املياه املاحلة 

لتخفيف ال�شغط عن املياه العذبة

اإعداد: م. اأجمل خان، رازي الدين ان�ضاري، وبلقي�ض غول

معهد علوم النباتات امللحية امل�ضتدامة

جامعة كرات�ضي، باك�ضتان
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كوكب الأر�ض هو مكان مالح جداً، وحوايل 75% من اإجمايل م�ضاحة الكوكب مغطاة 

مبياه البحر العالية امللوحة، وم�ضادر املياه العذبة ل تكفي لتلبية احتياجاتنا، كما اأن 

املحا�ضيل الزراعية التقليدية اإما قليلة اأو معتدلة احل�ضا�ضية للملوحة، وبالتايل؛ فاإنها 

ت�ضتلزم اأرا�ضي �ضاحلة للزراعة ومياه جيدة للري ليمكنها النمو، وميكن املالحظة اأن كال 

من الأرا�ضي الزراعية واملياه العذبة يف تناق�ض م�ضتمر، وميكن اأن ت�ضبح نادرة نتيجة 

امللحية  لالأرا�ضي  م�ضتدام  اإنتاج  نظام  تطوير  �رسورة  تربز  هنا  ومن  ال�ضيئة،  لالإدارة 

املاحلة.  املياه  با�ضتخدام  النمو  على  قادرة  النباتات  من  م�ضتدامة  اأنواع  با�ضتخدام 

والنباتات امللحية هي من الأ�ضناف التي ميكن ا�ضتخدامها يف مثل هذه الظروف، حيث 

اأن هذه الأنواع القادرة على العي�ض يف البيئة املاحلة ميكن ا�ضتخدامها �ضمن م�ضادر 

وقد متكن  وغريها.  واخل�ضب  والتع�ضيب،  النباتية،  والألياف  والعلف،  والطعام،  الدواء، 

معهد علوم النباتات امللحية امل�ضتدامة من حتقيق تقدم يف البحوث الهادفة اإىل اإيجاد 

والدواء،  الطعام،  زيوت  يف  لال�ضتخدام  واأي�ضًا  للما�ضية،  التقليدية  غري  العلف  اأنواع 

والوقود احليوي، والديزل احليوي من اأ�ضناف النباتات امللحية. وتقوم جمموعات عديدة 

والكيمياء  الفي�ضيولوجية،  البيئة  ومنها  عديدة  م�ضتويات  على  متخ�ض�ضة  بدرا�ضات 

الظروف امللحية.  القادرة على حتمل  الأ�ضناف املختارة  احليوية، واجلزيئات لتحديد 

التي مل تنجح خالل  الناجحة  والأخرى  اأن ن�ضارك بخرباتنا  الورقة  وي�رسنا يف هذه 

�ضعينا لتطوير حما�ضيل جمدية من النباتات امللحية.
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املقدمة:

الأ�سا�سية  اأثمن املكونات  املياه من  تعترب 

وتوجد  املتعددة،  باأ�سكالها  احلياة  ل�ستمرار 

ت�سكل  ل  العذبة  املياه  اأن  اإل  بكميات كبرية، 

املياه  كميات  اإج��م��ايل  م��ن   %2 م��ن  اأك���ر 

متوفرة  وغري  الأر�ص،  كوكب  على  املوجودة 

ب�سهولة، ومعظمها حم�سورة  على �سكل ثلوج، 

لالإن�سان  ميكن  اأن��ه  املعروف  ومن  جليد.  اأو 

البقاء على قيد احلياة بدون طعام لفرتة اأطول 

اأي�سًا على  من البقاء بدون ماء. وهذا ينطبق 

النباتات التي متت�ص جميع مكونات التغذية 

ريها  يتم  التي  املحاليل  من  للنمو  الالزمة 

املياه  حتافظ  الري  و�سائل  وبا�ستعمال  بها، 

املجريات  جميع  وتتم  الحتقان  حالة  على 

النبات يف  الكيميائية / احليوية داخل ج�سم 

حالة �سائلة. 

الرئي�سي  امل�ستهلك  الزراعة  قطاع  يعترب 

للمياه اإل اأن ا�ستخدام املياه بدون وعي اأو اأية 

اعتبارات للمتطلبات الفعلية للنبات هو �سبب 

امل�ساكل التي توؤدي اإىل ت�سبع الأر�ص باملياه 

الواقع  ويف  معًا،  كليهما  اأو  الرتبة،  متليح  اأو 

احل�سارات  من  كبرية  اأع���داد  انقر�ست  فقد 

القدمية نتيجة لعدم وجود نظام منا�سب للري 

نف�ص  هذا  يومنا  يف  الزراعة  وتواجه    ،)2،1(

امل�سكلة، وهي وجود حوايل مليار هكتار من 

الأرا�سي املتاأثرة بامللوحة يف خمتلف اأنحاء 

و�سبه  اجلافة  املناطق  يف  وخا�سة  العامل، 

كبري  تناق�ص  اإىل  اأدى  ب��دوره  وه��ذا  اجلافة، 

يف جمموعة وا�سعة من املحا�سيل، وبالتايل 

ال��غ��ذاء،  احتياجات  تلبية  �سعوبة  ت���زداد 

الأخرى.  الأ�سا�سية  والحتياجات  والأعالف، 

يهدد  خطر  اأي�سًا  هو  الثانوي  التملح  اأن  كما 

والتي  العامل،  يف  لل�سكان  املتزايدة  الأع��داد 

ويوؤثر  �سخ�ص،  مليارات  �ستة  فعاًل  جتاوزت 

 .)5،4،3( الغذاء  توريد  �سل�سلة  ا�ستدامة  على 

اإىل  التو�سل  ال�رشوري  من  اأ�سبح  وبالتايل 

هذه  مع  للتعامل  الالزمة  والو�سائل  الطرق 

امل�سكلة.

امل��احل��ة  الأر�����ص  ا���س��ت��خ��دام  عملية  اإن 

اإىل  اإما  حتتاج  التقليدية  الزراعية  للعمليات 

املحا�سيل  مقاومة  تعزيز  اأو  الرتبة،  حت�سني 

غري  املحا�سيل  معظم  اأن  حيث  للملوحة، 

قادرة على العي�ص يف الرتبة املاحلة املنت�رشة 

يف احلقول ،وكل واحدة من هاتني الطريقتني 

لها بع�ص الق�سور، ففي حني اأن عملية حت�سني 

للملوحة  م�ستويات حتمل املحا�سيل احلقلية 

فاإن  الهام�سية،  املنافع  بع�ص  اإىل  اإل  توؤد  مل 

الرتبة  يف  التملح  م�ستويات  حت�سني  عملية 

هي  كيميائية   / فيزيائية  و�سائل  بوا�سطة 

يبدو  وبالتايل  الأمد،  وق�سرية  مكلفة  عملية 

الإجماع  مت  ما  بح�سب  الأف�سل  اخليار  اأن 

يف  الكامنة  اخلا�سية  ا�ستخدام  هو   )6( عليه 

تكملة  من  تتمكن  بحيث  امللحية  النباتات 

الدورة احلياتية حتت اأ�سد ظروف التملح. 

والنباتات امللحية هي نباتات برية متكنت 

تكملة  من  ميكنها  خا�سة  اآليات  تطوير  من 

دورتها احلياتية يف البيئات املاحلة )7(. حيث 

من  ملحية  تدفقات  تواجه  النباتات  هذه  اأن 

الطبقة حتت ال�سطح بوا�سطة الرت�سح النباتي، 

تخفيف  من  الأ�سناف  هذه  متكنت  وبالتايل 

ال�سع�سعة  عملية  خ��الل  من  التملح  خماطر 

الأم��الح  ف�سل  على  تعمل  التي  )التخفيف( 

فيها  كامنة  وح�سوات  جتويفات  يف  ال�سارة 

ا�شتخدام املياه لري 

املزروعات بدون وعي اأو 

انتباه للمتطلبات الفعلية 

للنبات من الأ�شباب التي 

توؤدي اإىل ت�شبع الأر�س 

باملياه اأو متليح الرتبة اأو 

كليهما معا
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لالمت�سا�ص،  مقارنة  حماليل  ت�سنيع  بوا�سطة  وموازنتها 

تاركة  الأمالح  امت�سا�ص  بعملية  القدمية  الأوراق  وتقوم 

عمليتها  حت�سني  اإمكانية  منها  والأ�سغر  اجلديدة  الأوراق 

النباتية. وهذه الأوراق هي عبارة عن اأماكن لتقليل العبء 

امللحي، ويتم اأي�سًا اإخراج امللح عن طريق العملية الثالثية 

عديدة  حماولت  هنالك  وكانت   ، املحلية  واملثانة  للغدد 

بالإ�سافة  العامل،  يف  امللحية  للنباتات  قائمة  لتجميع 

اأن  اإل   ،)8  ،3  ،1( الإقليمية  املحلية  النباتات  قائمة  اإىل 

املعلومات ما زالت غري مكتملة.

القادرة  الربية  الأ�سناف  ا�ستغالل  عملية  تكون  ورمبا 

واأ�سهل، واأجنح للح�سول  اأرخ�ص،  على حتمل امللوحة هي 

على حما�سيل جمدية من البيئة امللحية بدل من حماولة 

تعزيز مقاومة النباتات احل�سا�سة للملوحة.

يوجد تاريخ طويل من ا�ستخدام النباتات امللحية على مر 

الع�سور ولأغرا�ص خمتلفة، يعود بع�سها اإىل التاريخ القدمي، 

 )alhagi maurorum( عندما ا�ستخدام ال�سومريون نبات

ال�ستخدام  اأن  الرغم من  الرتبة، وعلى  �سمن مواد حت�سني 

التجاري للنباتات امللحية مل يتمكن حتى الآن من تكوين 

الزخم الكايف، ت�ستخدم هذه النباتات يف املناطق الفقرية 

احل�شا�شية امللحية لالأنواع 

الأ�شا�شية من الغذاء قد 

توؤدي اإىل عدم امكانية 

ا�شتغاللها يف امل�شتقبل.

ا�شتغالل النباتات امللحية 

القادرة على تكملة دورتها 

احلياتية يف بيئة ماحلة ميكن 

اأن تكون البديل املنا�شب يف 

ظل ت�شاعد خماطر ملوحة 

الرتبة واملياه.
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اإىل  والأرياف كدواء لبع�ص الأمرا�ص، بالإ�سافة 

كونها م�سدر الغذاء لال�ستهالك الآدمي يف بع�ص 

امللحي  الع�سب  اأن��واع  بع�ص  اأن  كما  املناطق، 

اأي�سًا  وهي  الع�سبية،  املناطق  لتطوير  ت�ستخدم 

احليوانات،  اأعالف  اأنواع  بع�ص  تكملة  يف  مفيدة 

الأخرى  ال�ستخدامات  ل�ستك�ساف  فر�ص  وتوجد 

احليوي،  والوقود  للحرق،  خ�سب  ومنها  املحتملة 

الرملية،  التالل  وتثبيت  الكربوين،  والنحبا�ص 

وغريها من ال�ستخدامات الأخرى.

ال�ضتخدامات املحتملة للنباتات امللحية

حما�ضيل غذائية من النباتات امللحية

لزيادة  نتيجة  املحا�سيل  تناق�ص  من  بالرغم 

من  الآن  حتى  ال��زراع��ة  متكنت  امللوحة،  ن�سبة 

تلبية الطلب، اإل اأنه ل ميكن جتاهل امل�سكلة لفرتة 

وميكن  للقلق.  م�سدراً  تكون  اأن  يجب  بل  طويلة، 

خالل  من  الغذائية  امل��وارد  ه�سا�سة  مدى  تقييم 

املجموعة ال�سيقة جداً من املواد الغذائية ال�سائعة 

حاليًا. ففي الوقت احلا�رش اأكر من 90% من غذاء 

الإن�سان م�سدره 30 �سنفا من الأ�سناف النباتية 

اأ�سناف وهي  اأربعة  50% منها هي  فقط، ون�سبة 

الأرز، والذرة، والقمح، والبطاط�ص. ويبدو وا�سحًا 

الأ�سا�سية  لالأنواع  امللحية  احل�سا�سية  اأن  اأي�سًا 

ا�ستغاللها  اإمكانية  ع��دم  اإىل  ت��وؤدي  قد  للغذاء 

بعد  حقيقة  هذه  ت�سبح  اأن  وميكن  امل�ستقبل،  يف 

اأكر  اأنها من  اإل  اأطول،  اأو فرتة  الزمن،  عقود من 

الحتمالت التي ميكن اأن تواجه اجلن�ص الب�رشي. 

الكبرية  التوقعات  تظهر  ل  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 

للنباتات امللحية يف امل�ساهمة باملوارد الغذائية 

يف العامل، بالرغم من اأن بع�سا منها ي�ستخدم يف 

مبعدلت  ولكن  الغر�ص،  لهذا  املجتمعات  بع�ص 

اخل�سار،  اأن���واع  �سمن  ع��ادة  وت�ستخدم  قليلة، 

وال�سلطة واملخلالت )5،8،9(.

اأعالف احليوانات

فاإن  الأخ��رى،  لال�ستخدامات  حتيز  اأي  ب��دون 

امللحية  للنباتات  احتماًل  الأك��ر  ال�ستخدام 

املناطق  معظم   .)10( احليواين  العلف  اإنتاج  هو 

مناطق  ه��ي  ال��ع��امل  ح��ول  ال�سا�سعة  ال�ساحلية 

اجليدة، وتوجد  املياه  نق�ص  ب�سبب  جرداء قاحلة 

نف�سها،  امل�سكلة  من  تعاين  كثرية  داخلية  مناطق 

املعهد  ق��ام  وق��د  اجلافة،  املناطق  يف  وخا�سة 

ميكنها  التي  امللحية  الأع�ساب  اأ�سناف  بتحديد 

املحا�سيل  حمل  بالكامل  اأو  جزئيًا،  حتل  اأن 

اأ�سناف  للعلف.مثل  حاليًا  امل�ستخدمة  الع�سبية 

 )Panicum turgidum( املعمر  الع�سب 

املحا�سيل  م��ن  عالية  مب��ع��دلت  تتميز  ال��ت��ي 

الواحد(  الهكتار  من  كيلوجرام  األف   50 )ح��وايل 

اأر���ص  وعلى  امل��احل��ة،  املياه  يف  زراعتها  عند 

جافة  اأو  خ�رشاء  وهي  ا�ستخدامها  ميكن  ماحلة، 

وهي  التوايل،  على  ال��ذرة  ق�ص  اأو  القمح  عن  بدًل 

زيادة وزن  التقليدية من حيث  لالأعالف  مطابقة 

الأي�سية  والعملية  اللحوم،  وجودة  العجول  ج�سم 

الثانوية لهذا الع�سب ل تزيد كثرياً وبالتايل لي�ست 

�سنف  اأن  كما   ،)11( للحيوانات  بالن�سبة  �سارة 

املجفف   )Desmostachya bipinnata(

واملقطع ميكنه اأن يحل حمل 75% من ق�ص القمح 

والعلف اجلاف عند ال�ستخدام مع الذرة اخل�رشاء.

بذور الزيت

تعترب عملية اإنتاج الزيوت النباتية من النباتات 

بع�ص  ولتح�سني  الواعدة  العمليات  من  امللحية 

لكنها بحاجة   ، الآدمي  الزيوت لال�ستهالك  اأنواع 

اإىل الفح�ص للتاأكد من كمية وجودة الزيت الناجت 

لالأحما�ص  بالن�سبة  الأ�سناف، وخا�سة  عن هذه 

بها  قمنا  التي  والدرا�سات  امل�سبعة.  غري  الدهنية 

للتو�سل اإىل م�سادر بديلة لبذور الزيت ال�ساحلة 

طول  على  املنت�رشة  امللحية  النباتات  من  لالأكل 

حيث  من  كبرياً  تنوعًا  اأظهرت  باك�ستان  �سواحل 

الزيت واملكونات الأخرى )الربوتني، والن�سويات، 

والرطوبة،  الكربوليك،  وحام�ص  اخلام،  والألياف 

واملواد الع�سوية، والرماد واحلديد(، وقد مت حتى 

اأظهرت  �سنفا   26 منها  �سنفا،   45 حتليل  الآن 

اأظهرت  20%، كما  بن�سبة  ا�ستخراج زيت  خا�سية 

حتاليل الت�سوير الغازي تنوع الأحما�ص الدهنية 

اأحما�ص دهون غري م�سبعة يف  ون�سبة عالية من 

زيوت العديد من هذه الأ�سناف.
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الوقود احليوي

ي�سهد العامل حاليًا زيادة ملحوظة يف اأ�سعار 

املنتجات البرتولية، ذات التاأثريات ال�سيئة على 

اقت�ساد العديد من الدول، وبالتايل تزايد اإنتاج 

املتجددة،  امل��وارد  با�ستخدام  احليوي  الوقود 

بدون  النتيجة  هذه  اإىل  التو�سل  ميكن  ولكي 

التعدي على الأرا�سي واملوارد املائية الالزمة 

على  ال��رتك��ي��ز   مت  فقد  التقليدية؛  ل��ل��زراع��ات 

التحول اإىل ا�ستخدام الكتلة احليوية امل�سغوطة 

ايثانول.  اإىل  وحتويلها  امللحية  للنباتات 

ال�سواحل  على  منا�سبة  اأ�سناف  ع��دة  وتوجد 

الغر�ص،  لهذا  ا�ستخدامها  ميكن  الباك�ستانية، 

وقد اأظهرت بع�ص الأ�سناف املحددة اإمكانيات 

عالية يف جمال الوقود احليوي، وهذه الأ�سناف 

التملح،  مبقاومة  تتمتع  املعمرة  الأع�ساب  من 

قليلة  ملدخالت  وحتتاج  عالية،  منو  ون�سبة 

ذات  م�سغوطة  حيوية  كتلة  على  وحتتوي  جداً 

مكونات جيدة وميكنها اأن حتل حمل املحا�سيل 

التقليدية للوقود احليوي )12(.

ال�ضتعمالت الطبية

النبات  اأ���س��ن��اف  ا���س��ت��خ��دام  ال�����س��ائ��ع  م��ن 

من  الكثري  يف  الآلم  بع�ص  لإزال���ة  املختلفة 

الو�سيلة  هو  الأع�ساب  طب  ولي��زال  الأمرا�ص. 

والفقرية  الريفية  املناطق  يف  ا�ستعمال  الأكر 

الطبية،  الت�سهيالت  تنق�سها  التي  باك�ستان  يف 

يتم  بالنباتات  اخلا�سة  املعلومات  اأن  كما 

تناقلها من جيل اإىل جيل �سمن العائلة الواحدة 

النباتات  درا�سة  اأظهرت  وق��د   .)9  ،8  ،5  ،1(

يف  ل�سبيدا  مقاطعة  يف  ال�ساحلية  احليوية 

كانت  حملية  اأ�سناف  عدة   ،)13( بلو�س�ستان 

الزكام،  الأمرا�ص  منها:  ل�سفاء بع�ص  ت�ستخدم 

وع�سات  امل��ع��دة،  وا���س��ط��راب��ات  وال�����س��ع��ال، 

واأم��را���ص اجل��ل��د، وال��ع��ني، والأذن  الأف��اع��ي، 

ج�سم  من  خمتلفة  اأج��زاء  وت�ستخدم  وغريها. 

النبات ملعاجلة هذه الأمرا�ص، وكان ا�ستخدام 

ا�ستخدام  ي��اأت��ي  وب��ع��ده  الأع��ل��ى،  ه��و  الأوراق 

القليل من امل�ساندة ميكن  النبات باأكمله. ومع 

زراعة هذه املوارد الطبيعية واملحافظة عليها، 

امل�ستدام  ال�ستخدام  اإىل  التو�سل  ميكن  بحيث 

حت�سني  يف  وامل�ساعدة  النباتية  ال��روة  لهذه 

للمواطنني.  والجتماعية  القت�سادية  الظروف 

ومن املقرتح اأي�سًا قيام القطاع العام والقطاع 

اخلا�ص معًا بت�سجيع ال�ستثمار يف هذه اجلهود 

�سناعات  اإىل  تتحول  اأن  املحتمل  من  التي 

اقت�سادية جمدية.

ال�ضتخدامات املتنوعة للنباتات 

امللحية

تعد هذه النباتات منا�سبة للزينة وذلك لأنها 

متتاز بزهورها اجلميلة وتنوع اأ�سكال اأغ�سانها 

وطرائق منوه��ا. وهناك اأنواع لديها قدرة جيدة 

عل��ى حب���ص الرتبة واحل��د من التعري��ة.  وميكن 

ا�ستخدامها يف عمل املروج ومالعب الغولف عن 

طريق ا�ستخدام الرتبة املاحلة املروية مبياه الري 

املاحل��ة )14(. كما يتم ا�ستزراعها يف الأرا�سي 

القاحل��ة كونه��ا ت�ساه��م يف وق��ف الحتبا���ص 

احلراري م��ن خالل اإزال��ة ثاين اأك�سي��د الكربون 

من اجلو وحتويل��ه اىل اأحوا�ص منتجة للكربون 

يف الرتبة والنباتات لفرتات طويلة  وتوجد هذه 

الأحوا���ص يف اخل�س��ب واأوراق ال�سجر وخملفات 

اجل��ذور وغريه��ا.  وه��ذه النبات��ات ه��ي اي�سًا 

م�س��در جمموعة متنوعة من امل��واد الكيميائية 

التي ت��رتاوح بني الأدوي��ة امل�ستخدمة  لل�سحة 

امل�ستخدم��ة  الكيميائي��ة  امل��واد  اإىل  واجلم��ال 

للدباغة اأو اإنتاج املواد البال�ستيكية. 

ويت��م احل�سول على ن��وع من ال�س��ودا بكميات 

 Salicornia و Suaeda كبرية من نبات��ات

و Salsola و اأنواع نبات Haloxylon الذي 

ي�ستخدم يف �سنع ال�سابون و�سناعة الزجاج.

ق�ض�ض جناح وف�ضل:

نتيجة  الأرا�سي  لت�سحر  احلالية  ال�رشعة  اإن 

املناطق اجلافة  امللوحة، وخا�سة يف  لنت�سار 

و�سبه اجلافة، توؤثر كثرياً على الأن�سطة الزراعية، 

اإىل تناق�ص املح�سول، ومن قراءة هذا  وتوؤدي 

بتنويع  التفكري  ال�رشوري  من  ي�سبح  الواقع، 

املحا�سيل من خالل زيادة ا�ستعمالت النباتات 

املحلية  الظروف  مع  تتنا�سب  التي  امللحية 

العديد  امللحية  النباتات  وتوفر  الرتبة،  لأنواع 

الإن�ساين  الغذاء  با�ستثناء  ال�ستخدامات  من 

التي  املتاحة،  الغذائية  للخيارات  نتيجة  وذلك 
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النجاح على اجلهات  اأن م�ستويات  الب�رشية عليها، كما  اعتادت 

قويًا، ومن  تكت�سب زخمًا  اأنها  اإل  قليلة ومتباعدة،  الأخرى هي 

لال�ستخدامات  امللحية  الأع�ساب  اأن��واع  لدينا  الأ�سناف  اأ�سهر 

 ،)14( مع�سبة  مالعب  وتطوير  الأرا���س��ي،  وتع�سيب  التجارية، 

وتوجد بع�ص الأنواع امل�ستخدمة كعلف للحيوانات )15(، اإل اأن 

�سحية  م�ساكل  ت�سبب  الأك�ساليت  حمتويات  من  العالية  الن�سبة 

كبرية. وقد اأدت احلمالت الت�سويقية القوية لأع�ساب اريزونا )16، 

17( اإىل اإتاحة جمالت جديدة لرتويج النباتات امللحية كونها 

من املحا�سيل املجدية، اإل اأن ا�ستخدام بع�ص الأ�سناف الأخرى 

مو�سعًا  يزال  ل  الآدم��ي  لال�ستهالك  ال�ساحلة  الزيوت  لإنتاج 

ال�سوق  اإىل  اإجناز منتج من املخترب  لل�سك، وبالتايل تبدو مهمة 

لتجميع  اجلهود  كل  تكاتف  ال�رشوري  فمن  ال�ساقة،  املهام  من 

لإيجاد  امللحية  النباتات  العاملني يف جمال  البيولوجيا  علماء 

على  للح�سول  �سعيا  بينهم  التوا�سل  لتعزيز  املنا�سبة  الآلية 

يحتاج  وهذا  القت�سادية،  الناحية  من  جمدية  حمددة  اأ�سناف 

اإىل تن�سيق جهود دولية عديدة..

من ال�شروري التو�شل 

اإىل اآلية منا�شبة لتعزيز 

التوا�شل بني علماء 

البيولوجيا العاملني يف 

جمال النباتات امللحية 

للتو�شل اإىل اأ�شناف 

حمددة من هذه النباتات 

جمدية من الناحية 

القت�شادية
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ال�ضتنتاج

واملياه  الرتبة،  ملوحة  تزايد  خماطر  ت�ستمر 

الزراعية  املحا�سيل  اأن  حني  يف  بالت�ساعد، 

كميات  وتتناق�ص  للملوحة  ح�سا�سة  التقليدية 

عن  وال��ب��ح��ث  ال��ظ��روف،  ه��ذه  يف  املحا�سيل 

النباتات  ا�ستخدام  احتمال  اإىل  يقودنا  البدائل 

احلياتية  دورتها  تكملة  على  القادرة  امللحية 

هذه  النباتات  اأ�سناف  وتتميز  ماحلة،  بيئة  يف 

ال�ستخدامات؛  ملختلف  نتيجة  عريق  بتاريخ 

وبالتايل يجب حتديد النباتات امللحية املنا�سبة 

للجن�ص الب�رشي التي ل يوجد فيها تعار�ص بني 

النبات وامللوحة. وقد متكنت البحوث يف معهد 

كرات�سي  بجامعة  امل�ستدامة  امللحية  الزراعات 

 panicum( �سنف  كفاءة  جناح  اإظهار  من 

 Desmoatachya( و�سنف   )turgidum

البديلة  الأ�سناف  من  كونهما   )bipinnata
ال��ذرة،   : ومنها  التقليدية  لالأعالف  املنا�سبة 

والقمح. وتوجد اأنواع من النباتات امللحية التي 

اإنتاج زيوت �ساحلة لال�ستهالك الآدمي  ميكنها 

الأحما�ص  من  متدنية  ن�سبة  مع  عالية،  بجودة 

احتمالت  توجد  كما  املت�سبعة،  غري  الدهنية 

كبرية لبع�ص اأنواع الع�سب امللحي لإنتاج الكتلة 

احليوية التي ميكن حتويلها اإىل وقود، بالإ�سافة 

التي متلك خا�سية  الأخ��رى  الأن��واع  بع�ص  اإىل 

من  ي�سبح  وبالتايل؛  الأم��را���ص،  بع�ص  �سفاء 

املتاأثرة  الأرا�سي  مع  التعامل  عدم  ال�رشوري 

جمدبة  اأنها  على  املاحلة،  املياه  اأو  بامللوحة، 

اأو مقفرة ، بل يجب النظر اإليها على اأنها موارد 

ثمينة م�سخرة لال�ستثمار  الب�رشي. 
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اأخبار العلوم

املنتــدى العلمي لل�شباب العرب حول تعزيز 

دور ال�شباب يف التنمية العلمية

)ال�سارقة،8-10 اأكتوبر 2012( 

الرتاث  وزارة  من  كل  يف  ممثلة  ال�سلطنة  �ساركت 

والثقافة، واللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة 

حول  العرب  لل�سباب  العلمي  املنت��دى  يف  والعلوم 

نظمه  الذي  العلمية   التنمية  يف  ال�سباب  دور  تعزيز 

الإ�سالمية للرتبية والعلوم  للمنظمة  الإقليمي  املكتب 

 10  -8 من  الفرتة  خالل  وذلك  بال�سارقة  والثقافة  

العربية  المارات  بدولة  ال�سارقة  2012م يف  اأكتوبر 

منها:  اأه���داف  ع��دة  املنتدى  ت�سمن  وق��د  املتحدة، 

واأه��م  املت�سارع  العلمي  التطور  ج��وان��ب  تو�سيح 

و  العربي،  املجتمع  انعكا�ساته على  جمالته، و�رشح 

العمل على كيفية تعميق دور ال�سباب العربي وتعزيز 

جمال  يف  ومهاراتهم  اإبداعاتهم  وتن�سيط  خرباتهم 

الواقع  ومناق�سة  العلمية خلدمة جمتمعاتهم،  التنمية 

وحتدياته يف هذا املجال يف جمتمعاتنا العربية.

موؤمتر الطاقة املتجددة 

والتنمية امل�شتدامة

)بريوت، 7-8 دي�ضمرب 2012(

�ساركت ال�سلطنة ممثلة بجامعة 

ال�سلطان قابو�ص يف موؤمتر الطاقة 

امل�ستدام��ة  والتنمي��ة  املتج��ددة 

الذي عق��د يف بريوت باجلمهورية 

م��ن  الف��رتة  خ��الل  اللبناني��ة، 

2012م،وال��ذي  دي�سم��رب   8-7

نظم��ه املكتب الإقليم��ي للمنظمة 

والعل��وم  للرتبي��ة  الإ�س�المي��ة 

بالتع��اون  بال�سارق��ة  والثقاف��ة 

للطاق��ة  العاملي��ة  ال�سبك��ة  م��ع 

والأكادميي��ة  بلن��دن،  املتج��ددة 

وق��د   ، بعّم��ان  للعل��وم  العربي��ة 

ه��دف املوؤمت��ر اإىل الط��الع على 

التج��ارب العاملي��ة املتط��ورة يف 

جمال ا�ستخدام الطاقة املتجددة، 

والوقوف على اأح��دث امل�ستجدات 

العلم��ي  املج��ال  يف  العلمي��ة 

للطاق��ة  والتكنولوج��ي  والتقن��ي 

جم��الت  ودرا�س��ة  املتج��ددة، 

ال�ستف��ادة م��ن الطاق��ة املتجددة 

التنمي��ة  حتدي��ات  مواجه��ة  يف 

الب�رشية يف الدول العربية النامية 

والإ�سالمي��ة، وو�س��ع ال�سيا�س��ات 

الالزم������ة  والإ�س�������رتاتيجي��ات 

للم�ساع��دة على ا�ستخ��دام تقنيات 

وتكنولوجي��ات الطاق��ة املتجددة 

التنمي�����ة  جم����الت  لتح�س����ني 

الب�رشية.

ندوة اإقليمية حول الوقف والزكاة 

ودورهما يف معاجلة امل�شكالت الجتماعية 

)ال�سارقة، 24- 26 دي�سمرب 2012(

وال�سوؤون  الأوقاف  بوزارة  ممثلة  ال�سلطنة  �ساركت 

الدينية يف ندوة اإقليمية حول الوقف، والزكاة ودورهما 

يف معاجلة امل�سكالت الجتماعية الذي نظمه املكتب 

الإقليمي للمنظمة الإ�س�المية للرتبية والعلوم والثقافة 

باخلرطوم  الإ�سالمية  الدعوة  ومنظمة  بال�سارقة، 

وذلك خالل الفرتة من 24- 26 دي�سمرب 2012م  يف 

وه�دفت  املتحدة،  العربية  المارات  بدولة  ال�سارقة  

الندوة اإىل اإب��راز الفكر الإ�سالمي لل�سلوك القت�سادي 

الإ�سالمية  القيم  واإبراز  القت�ساد،  اإدارة  على  القادر 

كالعدل وامل�ساواة والتوازن والكفاءة حلل امل�سكالت 

الإ�سالمية  ال�سيا�سات  اأهداف  وتو�سيح  القت�سادية، 

قواعد  وا�ستقاق  الإ�سالمية،  القت�سادية  للموؤ�س�سات 

الرتاث  من  وحمدداته  الإ�سالمي  القت�سادي  لل�سلوك 

الفقهي.
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العاملي للعلوم  اليوم  تزامنا مع منا�سبة 

من اأجل ال�سالم والتنمية، وم�ساركة للمجتمع 

تاأتي  التي  املنا�سبة  هذه  اإحياء  يف  الدويل 

هذا العام 2012م، حتت �سعار »العلوم من 

اأجل تنمية عاملية م�ستدامة« نظمت اللجنة 

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العمانية  الوطنية 

التنمية  اأج��ل  من  للعلوم  البتكار  مع�سكر 

امل�ستدامة، وذلك يف مدر�ستي جابر بن زيد 

و�ساطئ  الأ�سا�سي)ذكور(،  بعد  ما  للتعليم 

)اإناث(، وقد  القرم للتعليم ما بعد الأ�سا�سي 

وطالبة،  طالبا   120 املع�سكر  يف  �سارك 

للخيال  العنان  يطلق  برناجما  وت�سمن 

الطالب  ق��درة  وينمي  والبتكار  والإب���داع 

لر�سم  البتكاري  التفكري  نحو  امل�ساركني 

وذلك  والطالبات،  للطلبة  اأف�سل  م�ستقبل 

واملدربات  املدربني  من  نخبة  طريق  عن 

القائمني على التدريب يف حا�سنات البتكار 

والطالبات  الطلبة  اأب��دى  وق��د  التعليمية، 

وع���ربوا عن  ال��ربن��ام��ج  م��ع  ك��ب��ريا  تفاعال 

ا�ستفادتهم الكبرية من هذا املع�سكر.

الوطنية  اللجنة  نف�سه نظمت  الإطار  ويف 

ال��ع��م��ان��ي��ة ل��ل��رتب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم 

تنمية  يف  الأ���رشة  »دور  بعنوان  حما�رشة 

يف  وذلك  الأبناء«  لدى  البتكاري  التفكري 

األقاها  قاعة جامع ال�سلطان قابو�ص الأكرب 

الدكتور يو�سف �سعادة - امل�ست�سار مبجل�ص 

املحا�رشة  ت�سمنت  حيث  العلمي-  البحث 

بيئة  من  جتعل  كيف  اأهمها:  حم��اور  ع��دة 

وعوائق  لالبتكار،  حا�سنة  بيئة  الأ����رشة 

والأن�سطة  الأ����رشة،  داخ��ل  التفكري  تنمية 

الأ�رشية التي ت�ساعد على تنمية التفكري لدى 

الأطفال. 

اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم 

حتتفي باليوم العاملي للعلوم من اأجل ال�شالم والتنمية

)م�سقط، نوفمرب 2012(
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االت�صال 

واملعلومات
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ورقة الت�شال واملعلومات

الرتاث الوثائقي 

يف �شلطنة عمان

اإعداد:

الدكتور/ حميد بن �ضيف النوفلي – اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

humaid.nofli@moe.om
عفاف بنت حممد الهاللية –  اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

af5775@moe.om
م�ضدر ال�ضور:

www.google.com
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تتباهى الأمم بتاريخها 

وتراث اأ�ضالفها، وتنظر اإليه 

نظرة خا�ضًة باعتباره ثروة 

وطنية قيمتها تفوق بكثري 

الرثوات املادية الأخرى. كيف 

ل؛ والرتاث هو دليل الهوية ، 

ومفتاح البحث عن الذات، بل 

واحل�ضن احل�ضني يف الت�ضدي 

لل�رساعات الثقافية، واملالذ 

الآمن يف مواجهة التيارات 

الفكرية الآتية من ال�رسق، 

والغرب مع قوالب العوملة. 

و�ضلطنة عمان واحدة من 

الدول التي تنبهت لأهمية 

العتناء بحفظ تراثها وتوثيقه 

منذ وقت مبكر، وكانت �ضاحبة 

�ضبق وريادة وجتربة جديرة 

بال�ضتفادة منها.ويف هذا 

املقام فاإن املقال الذي بني 

اأيدينا �ضي�ضلط ال�ضوء على 

التجربة العمانية الرائدة، 

واملتناغمة مع توجهات 

املنظمات العاملية املخت�ضة 

بهذا ال�ضاأن كمنظمة اليون�ضكو 

وغريها، كما �ضيعطي القارئ 

الكرمي ملحة ب�ضيطة عن 

مكنونات الرتاث الوثائقي 

العماين وما يحمله من كنوز 

فريدة �ضاهمت يف ت�ضكيل 

احل�ضارة العمانية قدميًا 

وحا�رسا. ولعل من املنا�ضب 

البدء بتقدمي اإ�ضاءة تعريفية 

عن �ضجل ذاكرة العامل 

لليون�ضكو. 

نبذة تعريفية عن برنامج �ضجل ذاكرة العامل لليون�ضكو :

 ُيعت��رب »برنام��ج �سج��ل ذاكرة العامل « م��ن الربامج الرائ��دة ملنظمة 

اليون�سك��و الت��ي ُتعنى بحفظ ال��رتاث املادي وغري امل��ادي. وهو اإحدى 

مب��ادرات اليون�سكو الثالث الرامية اإىل حماية ال��رتاث الثقايف العاملي 

ورف��ع م�ست��وى الوعي ب��ه. اأما املبادرت��ان الأخريت��ان فاإحداهما هي: 

اتفاقي��ة حماي��ة الرتاث العاملي الثق��ايف، والطبيع��ي املعنية باحلفاظ 

على قائمة ال��رتاث العاملي والتي ت�سم املباين، واملواقع الطبيعية ذات 

القيم��ة ال�ستثنائي��ة العاملية ، والأخرى هي اتفاقية �س��ون الرتاث الثقايف غري 

امل��ادي التي تعمل عل��ى التعرف على مكن��ون الثقاف��ة بكافة رموزها 

و�س��ون عنا�رشها ومفرداتها غري املادية كال��رتاث املروي، والأزياء، 

والفنون، والريا�سات التقليدية، وال�سناعات احلرفية، وغريها وتهدف 

اإىل اإبقائها واملحافظة عليها، وتكمل هذه الُنُهج الثالث بع�سها بع�سًا. 

وقد مت اإن�ساء هذا الربنامج يف عام 1992م؛ حيث دعت منظمة اليون�سكو 

جمي��ع الدول الأع�س��اء اإىل املحافظة على ال��رتاث الوثائقي الب�رشي من 
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ال�سي��اع اأو التلف �س��واًء كان ذلك بفعل العوامل 

بعوام��ل  اأو  والرطوب��ة،  كاحل��رارة  الطبيعي��ة 

اإن�ساني��ة نتيجة ال�سلوك غري الأخالقي جتاه هذا 

ال��رتاث كالإهمال ، اأو ع��دم الوعي بقيمة الرتاث 

الوثائق��ي، اأو نتيج��ة للح��روب والنزاعات التي 

حتدث بني الدول ، اأو انعدام ال�ستقرار الأمني . 

ويتكون برنامج �سجل ذاكرة العامل لليون�سكو 

من ث��الث جلاٍن رئي�سي��ة معنية بت�سي��ري اأعمال 

الربنامج . وهي كالتايل:-  

 اللجنة الوطنية: تقوم الدول الأع�ساء بت�سكيل 	•

جلنة وطني��ة ميث��ل اأع�ساوؤها اجله��ات املعنية 

بالرتاث الوثائقي الب�رشي .

اللجن��ة الإقليمية: وتتكون من دولتني اأو اأكر 	•

تربطهم��ا ح��دود جغرافي��ة، اأو ثقاف��ة دينية، اأو 

ح�سارية وغريها. 

اللجن��ة ال�ست�ساري��ة الدولي��ة: وه��ي الهيئ��ة 	•

العلي��ا، الت��ي يتم عن طريقه��ا ا�ستقبال الأعمال 

فني��ة،  معاي��ري  ح�س��ب  ودرا�سته��ا  وتقييمه��ا 

وتاريخي��ة، وعلمي��ة دقيق��ة ، وُينتخ��ُب جمل���ُص 

اأع�سائه��ا املكون من 14 ع�سواً عن طريق مدير 

عام اليون�سكو كل �سنتني . 

مفهوم الوثيقة :

اأن ندخ��ل يف تفا�سي��ل  م��ن اجلي��د قب��ل - 

املو�س��وع ال��ذي نح��ن ب�س��دده- اأن ن�ستعر�ص 

مفه��وم الوثيق��ة ب�سكل عام، و�سب��ب ذلك اعتقاد 

البع�ص ب��اأن مفهوم الوثيقة يقت�رش على املادة 

املكتوب��ة، اأو املطبوع��ة فقط، ولك��ن يف حقيقة 

الأم��ر اأن الوثيق��ة لها اأبع��اد اأخ��رى، وحدودها 

اأو�س��ع، واأ�سمل.ونق��ول بكثري م��ن الخت�سار اأو 

الإيج��از يف املعن��ى، اإن الوثيقة وفق��ًا لتعريف 

منظمة اليون�سك��و  »تتكون من عالمات اأو رموز 

)مث��ل الكتاب��ة( اأو اأ�س��وات اأو �س��ور، اأو كليهما 

معا )مثل الت�سجيالت اأو ال�سور الفوتوغرافية اأو 

الأفالم(، وتكون غالب��ًا متحركة وميكن حفظها 

واإعادة اإنتاجها اأو ن�سخها « . وبناًء عليه ، ميكن 

القول باأن ال��رتاث الوثائقي هو »كل ما دّونه اأو 

نحت��ه اأو ر�سم��ه اأو �سقل��ه اأو رمز اإلي��ه الإن�سان 

مع��ربا بذل��ك ع��ن معتقدات��ه ومبادئ��ه وثقافته 

املتنوعة على مر الع�سور التاريخية، م�ستخدمًا 

بذل��ك كل الأدوات املتاح��ة ل��ه يف ذل��ك الوقت، 

وق��د ت�سمل اأي�سا تل��ك الأدوات التي ابتكرها يف 

وق��ت لي�ص ببعيد ع��ن ع�رشنا احلا���رش فكانت 

ه��ي الأداة الوحي��دة الت��ي ت�سمنت ج��زءاً فريداً 

م��ن ذاك��رة الإن�سان �س��واًء من الناحي��ة الدينية 

اأو  والتجاري��ة  القت�سادي��ة  اأو  الجتماعي��ة  اأو 

الثقافية واحل�سارية.«

 

ت�ضني���ف اليون�ضك���و لأ�ض���كال ال���رتاث 

الوثائقي: 

هن��اك اأنواع واأ�سكال كث��رية للرتاث الوثائقي 

بتجليات��ه العامة. ووفقًا لربنام��ج ذاكرة العامل 

لليون�سكو فاإن الوثيق��ة بطبيعة احلال - ت�ستمل 

على مكونني اأو جانبني رئي�سيني هما: امل�سمون 

املعلومات��ي، والدعامة التي ي�ستن��د عليها. وقد 

يت�س��م هذان املكون��ان بالتنوع والتع��دد البالغ 

للوثيقة ،  وفيما يلي بع�ص الأمثلة :

املواد الن�سية: مثل  املخطوطات )التي ترجع 

اإىل اأي ع�رش( ، والكتب، وال�سحف، واملل�سقات، 

وملف��ات   ، الأعم��ال  و�سج��الت   ، واملرا�س��الت 

احلا�س��وب ، وما اإىل ذلك . وق��د يكون امل�سمون 

الن�س��ي م�سجال باحل��رب اأو الر�سا���ص اأو الطالء 

اأو الأرق��ام اأو غري ذلك م��ن الو�سائط . وقد تكون 

دعام��ة من الورق، اأو البال�ستي��ك، اأو الربدي،  اأو 

للوثيقة مفهوم اأو�شع واأ�شمل من 

املتعارف عليه عند البع�س يف ح�شر 

مفهومها على  كل ما هو مكتوب اأو 

مطبوع.

الوثيقة وفقا لربنامج �شجل ذاكرة 

العامل ت�شمل على مكونني رئي�شيني 

وهما: امل�شمون املعلوماتي،

 والدعامة التي ي�شتند اإليها.
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اأوراق النخي��ل، اأو حل��اء ال�سج��ر، اأو احلج��ر، اأو 

 )hard disk( بنية ن�سيجي��ة، اأو قر�ص �سلب

م��واد  اأو   )data Tape( بيان��ات  اأو �رشي��ط 

اأخرى . 

املواد غري الن�سية: مثل الر�سوم، واخلرائط، 

والنوت��������������ات املو�س������يقية، والت�سميمات، 

والر�سوم  البيانية،  والر�سوم  واملطبوعات، 

التخطيطية. 

امل��واد ال�سمعي��ة والب�رشية: مث��ل الأقرا�ص 

والأ�رشط��ة   ،  )Sound Discs( ال�سوتي��ة 

املمغنط��ة )Magnetic Tape( ، والأفالم ، 

وال�سور الفوتوغرافية �سواًء كانت م�سجلة على 

قط��ع تناظري اأو رقم��ي اأو اأي �سيء اآخر يف اأي 

�س��كل من الأ�سكال. وقد تكون الدعامة  املادية 

من ال��ورق، اأو اأ�سكال متعددة من البال�ستيك اأو 

ال�سيلولي��د، اأو ال�سيالك، اأو املعدن، اأو اأي خامة 

اأخرى . 

املواق��ع  مث��ل  الفرتا�سي��ة:  الوثائ��ق 

الإلكرتوني��ة الت��ي ق��د ت�س��م بيان��ات جمّمعة 

م��ن م�س��ادر متنوع��ة م��ن حا�سوب واح��د، اأو 

حوا�سيب متعددة، اأو من دعامة واحدة، اأو اأكر 

من الدعام��ات احلاملة للبيانات على حا�سوب 

واحد . 

     اأ�ضكال الرتاث الوثائقي الُعماين :

الوثائق��ي  ال��رتاث  لتاري��خ  املتفح���ص  اإن 

والدعام��ة  م�سمون��ه،  حي��ث  م��ن  العم��اين 

اأن عم��ان  ل��ه جلي��ًا  ل��ه؛ يت�س��ح  احل�ساري��ة 

تزخ��ر مبوروث وثائقي متن��وع يبداأ من رموز، 

كاملكت�سف��ات  الأولي��ة  الكتاب��ة  وعالم��ات 

الأثري��ة، وبقاي��ا عظ��ام احليوان��ات، والأواين 

الفخاري��ة، واجلدران املكت��وب عليها وغريها، 

واجلرائ��د  واملخطوط��ات،  الكت��ب  ث��م  وم��ن 

وال�سح��ف، واملتاح��ف وم��ا حتويه م��ن كنوز 

مث��ل: النق��ود الُعماني��ة، وجمموع��ة الطواب��ع 

البحري��ة،  وامل�سال��ك  واخلرائ��ط  الربيدي��ة، 

وجمموعة الوثائق واملرا�سالت. 

واملع��ريف  الفك��ري،  الر�سي��د  كان  واإذا 

للح�س��ارة الُعمانية قد اأث��رى املكتبة الُعمانية 

بالكت��ب، واملراج��ع الُعمانية العلمي��ة املهمة، 

القّيم��ة؛  واملخطوط��ات  النفي�س��ة،  والوثائ��ق 

فاإن بقي��ة امل�سادر الأخرى لل��رتاث الوثائقي 

الُعماين ل تق��ل اأهمية ول اإنتاجا عن امل�سادر 

وال�سح��ف  للجرائ��د،   كان  فلق��د  املكتوب��ة؛ 

الُعماني��ة دورا بارزا خا�س��ة يف بدايات القرن 

الع�رشي��ن، وحتديداً يف اأوج ازده��ار احل�سارة 

ع��ام  ب��ني  م��ا  اأفريقي��ا  ���رشق  يف  الُعماني��ة 

)1911- 1958م(؛ حي��ث بلغ عددها اأكر من 

ع�رش �سحف وجرائد، ففي مار�ص عام 1911م 

تاأ�س�ست اأول �سحيف��ة ُعمانية ا�سمها )النجاح( 
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وكانت �سحيفة اأ�سبوعية ت�سدر كل خمي�ص من 

زجنبار، وكان رئي�ص حتريره��ا اآنذاك الأديب/ 

اأب��و م�سل��م نا�رش بن �س��امل البه��الين، وجريدة 

)الفلق( التي تاأ�س�ست عام 1920م وتناوب على 

رئا�سة حتريرها  نخبة من الكتاب الُعمانيني. 

 كم��ا احتوت معظم املتاح��ف الُعمانية على 

مناذج من كنوز الرتاث الوثائقي الُعماين متثلت 

يف:

لأول 	• الُعماني��ة(: حي��ث ظه��رت  )العم��الت   

مرة النق��ود الُعمانية زمن الدول��ة الأموية عام 

90 للهج��رة، وكان��ت ت�ستخ��دم يف املعامالت 

التجاري��ة . كم��ا يوج��د يف متحف بي��ت الزبري 

جمموعة من العم��الت املعدنية التي ترجع اإىل 

عه��د ال�سي��د برغ�ص ب��ن �سعيد  �سلط��ان زجنبار 

خ��الل الف��رتة )1870-1888م (، واإىل عه��د 

ال�سلط��ان في�س��ل ب��ن ترك��ي خالل الف��رتة من 

)1888-1913م( وال�سلط��ان �سعيد بن تيمور 

خالل الفرتة )1932-1970م (. 

)اخلرائ��ط البحرية(:  وه��ي تلك اخلرائط التي 	•

تو�س��ح امل�سالك الت��ي كان يتبعه��ا الُعمانيون 

للتوا�س��ل م��ع الع��امل اخلارج��ي، والتجارة مع 

اخلليج العربي، وبالد فار�ص، وال�سني، وجنوب 

�رشق اآ�سيا ، كما برع البحارة الُعمانيون يف كل 

ما يتعل��ق با�ستخدام اأو اخرتاع الآلت و تعيني 

مر�س��دات فلكي��ة وبحرية ، فاب��ن ماجد – على 

�سبيل املث��ال - كان من الرواد يف هذا املجال 

حي��ث خل��ف لنا م�س��ادَر باقي��ة اإىل يومنا هذا 

اأهمها كتاب )النونية الكربى( . 

)الوثائ��ق واملرا�س��الت( حي��ث توج��د بهيئة 	•

الوثائ��ق واملحفوظ��ات الوطني��ة جمموعة من 

املرا�س��الت التي ُجمعت من خمتلف دول العامل 

تتن��اول يف م�سمونها العالق��ات الدبلوما�سية، 

والكثري م��ن الق�ساي��ا ال�سيا�سي��ة، و التجارية، 

و الجتماعي��ة، كم��ا يوجد الكثري م��ن الوثائق، 

واملرا�سالت يف متاحف خا�سة كمتحف البيت 

العماين الفرن�س��ي  – على �سبيل املثال - الذي 

يوثق العالقة بني ال�سلطنة وفرن�سا خالل الفرتة 

ما بني عام 1896-1920م. 

وتو�س��ح 	• الربيدي��ة(:  الطواب��ع  )جمموع��ة 

الطوابع الربيدية احلي��اة ال�سيا�سية، والثقافية، 

الف��رتة  خ��الل  بعم��ان  العام��ة  والجتماعي��ة 

التاريخية من بداي��ة القرن الع�رشين اإىل يومنا 

هذا. كما توجد اإ�سدارات بريدية خا�سة بالأ�رشة 

احلاكمة البو�سعيدي��ة ومعها بع�ص الإ�سدارات 

التذكاري��ة، وهناك العديد من الطوابع الربيدية 

التي حتوي �سوراً ور�سومات للقالع، واحل�سون 

العماني��ة املختلف��ة ، و�سوراً لُعم��ان تعود اإىل 

بداي��ات ع�رش النه�سة  املباركة 1970م ، كما 

توج��د طوابع بريدي��ة تخ�ص زجنب��ار، والهند، 

وبريطاني��ا، وباك�ستان، وكان��ت ت�ستخ��دم يف 

املرا�س��الت ب��ني ُعمان وه��ذه البل��دان يف عام 

1966م وما قبلها.

الوثائقي  ال���رتاث  مالمح م���ن تاري���خ 

الُعماين:

لكي نفهم تاريخ توثيق الرتاث العماين ب�سكل 

معّم��ق ودقيق؛ فاإن من اجلي��د اأن نتعر�ص لكل 

مرحلة وع�رش من ع�س��ور التاريخ العماين من 

اأجل ت�سليط ال�سوء على ال�سمات العامة املميزة 

لكل ع�رش؛ وبالتايل التعرف على مالمح توثيق 

الرتاث العماين، اأو م��ا ميكن ت�سميته ا�سطالحًا 

ب� »الرتاث الوثائقي«، وهي كالتايل:

اإن املتفح�س لتاريخ الرتاث 

الوثائقي العماين من حيث 

م�شمونه، والدعامة احل�شارية 

له، يت�شح له جليا مدى قيمته 

وتنوعه

ت�شري الدرا�شات التاريخية اإىل 

اأن احل�شارة العمانية يعود 

تاريخها اإىل ما قبل الألف 

العا�شرة قبل امليالد، اإل اأنها مل 

تنل حظها الكايف من البحث 

والدرا�شة
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اأول: الع�رس القدمي :- �ضح امل�ضادر 

ت�سري الدرا�س��ات التاريخية اإىل اأن احل�سارة 

العماني��ة يع��ود تاريخه��ا اإىل م��ا قب��ل الألف 

احل�س��ارة  ،  ولك��ن  املي��الد  قب��ل  العا���رشة 

العماني��ة مل تن��ل حظه��ا ال��كايف م��ن البح��ث 

احلفري��ات  اأن  رغ��م    ، الآن  حت��ى  والدرا�س��ة 

مازال��ت م�ستم��رة يف البح��ث والتنقي��ب ع��ن 

موجودات وخملفات اأثرية، وقد مت  العثور على 

اأدوات حجرية، وبقايا عظام حليوانات، وقطع 

من الفخار وغريها . 

   ومن اأبرز املواقع التي عر فيها على �سواهد 

 اأثرية:   م�ستوطنة راأ�ص احلمراء )حمافظة م�سقط( 

ويرج��ع تاريخه��ا اإىل الأل��ف العا���رشة  قب��ل 

املي��الد ، وق��د ع��ر به��ا عل��ى خملف��ات اأثرية 

ا�ستمل��ت على اأدوات  حجرية وقطع من الفخار، 

كم��ا عر عل��ى مواق��د للن��ار وبع���ص الأدوات 

ال�سوانية احلادة وامل�سنن��ة  على �سكل مكا�سط 

واأن�سال و�سه��ام ، وبع�ص النقو���ص ال�سخرية 

الت��ي تعرب عن اأ�ساليب ال�سي��د، وطرق  مقاومة 

احليوانات املفرت�سة.

ج��دران  عل��ى  املكتوب��ه  العب��ارات  وتع��د 

اخلن��ادق يف مدين��ة �سح��ار م��ن الكت�سافات 

املهمة الت��ي اأبرزت جزءا مهما من تاريخ هذه 

املدينة.

 كما دلت القطع اخلزفية املكت�سفة يف �سحار 

عل��ى اأن البحارة العمانيني و�سلوا ال�سني منذ 

بداي��ة الق��رن الراب��ع امليالدي، وهن��اك اأي�سا 

الآث��ار املوج��ودة يف موقعي الوطّي��ة، وبو�رش 

مب�سق��ط. كم��ا تعت��رب مواق��ع كل م��ن )ب��ات، 

واخلطم، والعني( بعربي، و)خميليف( بالباطنة 

، و)�سم��د( بال�رشقي��ة، واآث��ار )�سمه��رم والبليد 

وخ��ور روري و�س���رش( مبحافظ��ة ظف��ار م��ن 

اأبرز املواقع املهم��ة التي مت اكت�سافها يف هذا 

امل�سمار؛ ف�س��ال عن املواقع الأث��رية التي مت 

اكت�سافها موؤخرا يف مدينة )دبا( الأثرية مبحافظة 

م�سن��دم. وكل حمتوي��ات ه��ذه املواق��ع الأثري��ة 

م��ن اأدوات مكت�سف��ة، وخملف��ات اأثرية تعت��رب 

بالن�سب��ة  لت�سنيف برنامج �سجل ذاكرة العامل 

لل��رتاث الوثائق��ي م��ن الأهمي��ة مب��كان؛ وبخا�سة اأن 

جميعها م��ن الأدوات البدائية الأولية  التي اعتمد 

عليه��ا الإن�س��ان العم��اين الق��دمي  يف و�س��ف 

البيئة واملحيط  الذي يعي�ص فيه، وهي بالتايل 

تعترب توثيق��ا حقيقيا لل��رتاث الإن�ساين يحكي 

تفا�سيل حياة الإن�سان العماين القدمي.

ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل �سح امل�سادر التي 

تعيننا عل��ى فهٍم اأكر حلي��اة الإن�سان العماين 

القدمي - كما اأو�سحت عمليات، البحث والدرا�سة 

عن الرتاث الوثائقي الُعماين  نق�ص الإمكانيات 

يف ذل��ك الوقت ؛ فالإن�سان العماين القدمي كان 

ة اإىل توفري دعامة حقيقية تتمثل 
ّ
بحاجة ما�س

يف توفري اأدوات لها خا�سية البقاء ملدى اأطول 

م��ن بقايا عظ��ام احليوانات، اأو قط��ع الفخار؛ 

الأح��داث  لت�ساع��ده عل��ى تدوي��ن وتوثيقه��ا؛ 

املحيط��ة ب��ه؛ ف��الأدوات ال�سابقة الت��ي ُذكرت 

�سابقا ميكن اأن تتاأثر بعوامل التعرية التي متر  

بها  كالرياح، و احلرارة، وغريهما من العوامل 

الطبيعي��ة الأخ��رى ،وتكون بذل��ك معر�سة اإىل 

الت��اآكل اأو التل��ف، اأ�س��ف اإىل ذل��ك اأن الإن�سان 

العم��اين الق��دمي مل يكن يهتم كث��رياً – على ما 

يب��دو – بالكتاب��ة، وو�س��ع النقو���ص، والرموز 

على جدران الكهوف، واملدافن ليكتب ما يدور 

يف حيات��ه، ورمبا يع��ود ذلك اأ�سا�س��ا اإىل عدم 

وجود لغة مكتوبة اأو رموز متعارف عليها لدى 

الإن�س��ان العماين القدمي؛ بخالف احلال ملا هو 

عليه عن��د الفراعنة، والآ�سوريني، وال�سومريني، 

وغريهم.  

 وهنا يقودن��ا الت�ساوؤل ب�س��يء من الف�سول 

خالله��ا  م��ن  ا�ستط��اع  الت��ي  الكيفي��ة  ع��ن 

امل�رشي��ون القدم��اء احلف��اظ عل��ى م��ا يقرب 

م��ن 4٠٠،٠٠٠ وثيق��ة م��ن تراثه��م الفك��ري 

يف مكتب��ة الإ�سكندري��ة يف الق��رن الثالث قبل 

املي��الد ؟ وج��واب ذلك يكم��ن يف اأنه��م جلاأوا 

اإىل حف��ظ تراثهم وتوثيقه من خ��الل ا�ستخدام 

ورق نب��ات ال��ربدي يف الكتاب��ة؛ مم��ا كان له 

عظي��م الأث��ر يف بق��اء تراثه��م الوثائق��ي حيًا 

عل��ى مر الع�س��ور.  واجلدي��ر بالذك��ر اأن نبات 

ال��ربدي ه��و نبات ينم��و يف حو�ص نه��ر النيل 

وميت��از بقدرته العالية على حفظ الكتابة التي 

تدون عليه .حي��ث ا�ستخدمه الإن�سان امل�رشي 

الق��دمي يف ذلك الوق��ت، والذي م��ن املوؤكد اأنه 
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مل ي�س��ل اإىل ُعم��ان يف تلك احلقب��ة التاريخية، 

العم��اين  الن�س��ان  ان�سغ��ال  ذل��ك  اإىل  اأ�س��ف 

القدمي ب�سوؤون  حيات��ه اخلا�سة وق�سوة ظروفه 

الجتماعي��ة، ومتطلباته��ا املختلف��ة كتوف��ري 

الرزق لعائلته وغريها. 

ثانيا: الع�رس الإ�ضالمي :- ازدهار .. وتاألق 

يف حركة تاأليف الكتب واملخطوطات  

 ميك��ن الق��ول ب��اأن الع���رش الإ�سالم��ي �سهد 

الكت��ب  وتدوي��ن  التاألي��ف  ن�ساط��ًا يف حرك��ة 

واملراجع املختلفة بالن�سبة للح�سارة الُعمانية 

عل��وم  �ست��ى  يف  عظيم��ًا  تراث��ًا  خّلق��ت  الت��ي 

املعرف��ة مث��ل عل��وم الدي��ن، واللغ��ة، والفنون، 

والآداب، وغريه��ا، وق��د انت���رش الُعماني��ون يف 

م��دن وحوا���رش العامل الإ�سالم��ي داخل عمان، 

وخارجه��ا كالب���رشة ،وغريه��ا خ��الل القرون 

الأوىل وقاموا باأدوار بارزة واأ�سا�سية و�سعتهم 

يف ال�س��دارة ب��ني علم��اء الع��امل الإ�سالمي من 

حيث الإنتاج الفكري، والت�سال باأنحاء العامل 

الإ�سالمي .

 ومن اأ�سهر العلماء الُعمانيني يف القرن الأول 

الهج��ري �سحار بن العبا�ص العبدي، وجابر بن 

زي��د الأزدي العماين وله كتاب��ه ال�سهري )ديوان 

جاب��ر( ، و�س��امل بن ذك��وان الهاليل ال��ذي األّف 

ر�سال��ة �سج��ل فيها اآراءه يف كث��ري من امل�سائل 

الفقهي��ة . واإذا انتقلنا اإىل القرن الثاين الهجري 

كان الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الأزدي 

من اأهم الأعالم ،  وله كتاب )م�سند الربيع( وهو 

جام��ع لالأحادي��ث النبوي��ة ، اأما يف عل��م اللغة 

فلق��د برع اخللي��ل بن اأحم��د الفراهيدي يف علم 

العرو���ص واألّف )معجم الع��ني( وهو اأول معجم 

يف العربي��ة ، ومل حت��ظ الكتاب��ات التاريخي��ة 

والتوثيقية يف ع�سور الإ�سالم الأوىل بالهتمام 

الكايف م��ن قبل الُعماني��ني كاهتمامهم بعلوم 

الدين واللغة ، ولذلك ندرت الكتابات التاريخية 

لديه��م يف تلك الع�س��ور، ففي الق��رون اخلم�سة 

الأوىل للهج��رة )م��ن القرن ال�ساد���ص اإىل القرن 

العا���رش امليالدي( ل جن��د اإل كتاب��ًا واحداً يف 

عل��م التاأري��خ للجماع��ات والقبائل األّف��ه �سلمه 

اب��ن م�سلم العوتب��ي ال�سحارى وه��و كتاب يف 

)الأن�س��اب( ولي���ص يف �سمي��م التاري��خ، يرجع 

ال�سب��ب يف ذلك اإىل بع���ص الأح��وال ال�سيا�سية 

الت��ي كان��ت تعي�سها ُعم��ان يف تلك الف��رتة. اإل 

اأن الُعماني��ني ن�سط��وا من��ذ عه��د اليعارب��ة يف 

بداي��ة القرن احل��ادي ع�رش للهج��رة يف تق�سي 

تاريخه��م وتدوينه. وازداد ع��دد الكتب يف القرون 

التالي��ة بحي��ث اأ�سبحت ت�س��كل ثروة تاريخي��ة هائلة ل 

ي�ستغني عنها الباحث يف التاريخ الُعماين احلديث . 
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وبالع��ودة اإىل احلدي��ث ع��ن حرك��ة التاأليف 

يف ُعم��ان يف تل��ك الف��رتة ، جن��د اأن م��ن اأ�سهر 

الكت��ب املوؤلف��ة يف التاري��خ الُعم��اين هو كتاب 

)ك�س��ف الغمة اجلام��ع لأخبار الأم��ة( املن�سوب 

ل�رشح��ان ب��ن �سعي��د الأزك��وي ولق��د ا�ستم��دت 

كت��ب التاري��خ الُعماين التي تل��ت )ك�سف الغمة( 

معلوماتها منه، مثل )ق�س�ص واأخبار جرت يف 

عمان( للمع��ويل، و )الفتح املب��ني( لبن زريق، 

و)حتف��ة الأعيان( لل�ساملي . وقد ا�ستطاعت هذه 

املوؤلف��ات اأن تري املكتبة الُعمانية، واأ�سبحت 

يف وقتن��ا احلا���رش مرجع��ًا مهم��ًا تبن��ى عليه 

الدرا�سات والبحوث املختلفة للباحثني وطالب 

اجلامع��ات، كم��ا اأنه��ا كن��وز مهمة تزخ��ر بها 

العديد م��ن املكتبات اخلا�سة مثل مكتبة ال�سيد 

/ حمم��د بن اأحمد البو�سعيدي التي حتتوي على 

جمموع��ة قّيمة م��ن الكت��ب الُعماني��ة النادرة، 

اإىل جان��ب بع���ص الأدوات، والأ�سلح��ة القدمية، 

ومكتب��ة العالم��ة ال�سيخ / نور الدي��ن ال�ساملي، 

التي ت�سم كل املوؤلفات والوثائق اخلا�سة بهذا 

الع��امل اجلليل، وغريها م��ن املكتبات اخلا�سة؛ 

ف�سال عن املكتبات الر�سمية واملتخ�س�سة. 

ثالثا: الرتاث الوثائقي العماين يف ع�رس 

النه�ضة احلديثة :

النه�س��ة احلديث��ة ل�سلطن��ة عم��ان  يف ظ��ل 

بقيادة جالل��ة ال�سلطان قابو���ص املعظم، اأولت 

احلكوم��ة العماني��ة اهتمام��ا خا�س��ا بالرتاث 

العم��اين م��ن حي��ث ح���رشه وجمع��ه وحفظ��ه 

عل��ى اختالف اأنواعه واأ�سكاله �س��واًء كان تراثًا 

مادي��ًا اأو غ��ري مادي؛ حيث ج��اءت التوجيهات 

ال�سامية من ل��دن جاللته من�سجمة مع ما تدعو 

اإليه منظمة اليون�سكو لأجل احلفاظ على الرتاث 

بجمي��ع اأ�سكال��ه مل��ا يحمله م��ن قيم��ة ثقافية 

ك��ربى، وثروة قومية، وم��وروث عريق ل يتكرر 

ول يعو�ص بثمن.

وجت�س��د اهتم��ام القي��ادة العماني��ة بالرتاث 

والثقاف��ة  ال��رتاث  وزارة  اإن�س��اء  يف  العم��اين 

من��ذ بداي��ة النه�س��ة احلديثة وحتدي��دا يف عام 

1976م  ، وه��ي تعت��رب النطالق��ة الأوىل يف 

الع�شر الإ�شالمي �شهد ن�شاطا كبريا 

يف حركة التاأليف بالن�شبة للح�شارة 

العمانية التي خلفت تراثا وثائقيا 

يف �شتى علوم املعرفة.

احلكومة العمانية اأولت اهتماما 

خا�شا بالرتاث الوثائقي العماين 

يف ع�شر النه�شة احلديثة.
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national-memory-of-the-world-committees/arab-states/oman/

جم��ع الرتاث العماين وما تل��ت هذه النطالقة 

م��ن عملي��ات ا�ستك�سافي��ة وا�سع��ة يف البحث 

والتنقي��ب يف خمتل��ف املحافظ��ات العمانية، 

كما قطعت ال��وزارة �سوطًا كبرياً يف املحافظة 

على املخطوطات العمانية؛ حيث قامت موؤخراً 

بجه��ود مقدرة يف جمال رقمن��ة املخطوطات 

اإلكرتوني��ا، وتوفري ن�سخة م�س��ورة ملونة لكل 

خمطوطة؛ الأمر الذي ميّكن من اإعادة طباعتها 

مطابق��ًة لالأ�سل. ثم ج��اء اإن�ساء هيئة الوثائق 

واملحفوظ��ات الوطنية يف عام 2007م ، التي 

مل يقت���رش دوره��ا على جمع مف��ردات الرتاث 

الوثائق��ي العم��اين وحفظه فح�س��ب؛ بل قامت 

ببن��اء القدرات، والكف��اءات الوطنية من خالل 

تدريب، وتاأهيل امل��وارد الب�رشية املتخ�س�سة 

يف جمال نظ��ام اإدارة الوثائ��ق، والرتويج له، 

والتعري��ف ب��ه لزي��ادة الوع��ي الثق��ايف ل��دى 

اجلمه��ور باأهمي��ة ال��رتاث الوثائق��ي، ومتث��ل 

ذل��ك يف اإقام��ة املعار�ص الوثائقي��ة ال�سنوية 

داخ��ل ال�سلطن��ة وخارجه��ا، وكان م��ن اأهمها 

املعر�ص الوثائقي الذي اأقيم موؤخراً يف تركيا 

حت��ت عن��وان )عم��ان يف الوثائ��ق العثماني��ة 

والعالق��ات الدولي��ة( بجامع��ة مرم��رة خالل 

الف��رتة م��ن 6-2012/10/8م كم��ا عق��دت 

وامللتقي��ات  الن��دوات  م��ن  العدي��د  الهيئ��ة 

املتنوع��ة، عل��ى اعتب��ار اأن ال��رتاث الوثائقي 

العماين ميثل مقومًا �سياحيًا ي�سهم يف التنمية 

القت�سادي��ة لل�سلطنة، بالإ�سافة اإىل اأنه يتيح 

للباحث��ني، والدار�س��ني، والأكادمييني فر�سة 

مهم��ة لالط��الع عل��ى امل��وروث، واملخ��زون 

الوثائقي الري. 

وعل��ى �سعيد مت�سل؛ فق��د ان�سمت ال�سلطنة  

اإىل برنامج ذاكرة العامل من اأجل ت�سجيل تراثها 

الهائل وتوثيقه ك�ساهد لالأجيال القادمة على 

املنجز احل�س��اري لالآباء والأج��داد، وكذاكرة 

الغائ��رة يف  التفا�سي��ل  حي��ة ت�ستح���رش كل 

اأعماق احلقب التاريخية املتعاقبة.    
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 )IITE 2012 ( ساركت ال�سلطنة ممثلة بوزارة الرتبية والتعليم يف املوؤمتر الدويل�

بعنوان » تقنية املعلومات  والت�سال يف التعليم : طرق التدري�ص واملوارد التعليمية 

املفتوحة و�سمان اجلودة« الذي اأقيم يف العا�سمة الرو�سية مو�سكو خالل الفرتة من 

13-14 نوفمرب 2012 م ونظمه كل من معهد اليون�سكو لتقنية املعلومات يف الرتبية  و 

جامعة مو�سكو لالقت�ساد والإح�ساء واملعلومات واملكتب الإقليمي لليون�سكو مبو�سكو، 

مب�ساركة 40 دولة وبح�سور 155 م�ساركا ، ومت خالل اأعمال املوؤمتر عر�ص العديد من 

العرو�ص ذات العالقة با�ستخدام تقنية املعلومات يف الرتبية واأهم  املمار�سات يف هذا 

املجال كما تخللت اأعمال املوؤمتر مناق�سات م�ستفي�سة يف خمتلف اجلوانب الرتبوية 

ا�ستخدام  التعامل مع  الرتبوية يف طرق  وال�سيا�سات  الإ�سرتاتيجيات  بينها و�سع  من 

وتدريب  املتعددة   والو�سائط  بعد  عن  والتعلم  الإلكرتوين  التعليم  وبرامج  التقنية 

وكذلك  احلا�سوب  مع  التعامل  اإتقان  على  ت�ساعد  التي  اجلوانب  خمتلف  يف  املعلمني 

اإنتاج املحتويات التعليمية اللكرتونية املفتوحة امل�سدر ون�رش ثقافة التعامل معها 

وتوثيقها مبا يحفظ حقوق امللكية الفكرية ون�رشها اإلكرتونيا على �سبكات الإنرتنت، 

واألقيت يف املوؤمتر حوايل 80 حما�رشة وورقة عمل قدمت من قبل خرباء من خمتلف 

املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة و�رشكات التقنية وموؤ�س�سات التعليم العايل. 

وقد �سارك وفد ال�سلطنة  يف حلقات العمل املغلقة التي خ�س�ست ملناق�سة اجلودة 

يف  التعلم عن طريق امل�سادر الإلكرتونية املفتوحة امل�سدر وكذلك اجلودة يف متكني 

املعلمني واملعلمات وتنمية قدراتهم يف اجلوانب التقنية املختلفة الذي اأكد عليه موؤمتر 

باري�ص حول الروؤية امل�ستقبلية للتقنية يف اجلانب الرتبوي وا�ستحداث برامج تدريبية 

التعلم للطلبة والتاأكيد على  للتقنية لزيادة فاعلية  الأمثل  متخ�س�سة يف  ال�ستخدام 

ب�سكل  واملراأة   اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  بينهم  ومن  الأجنا�ص  جلميع  التعلم  حق 

خا�ص. 

اجلوانب  يف  اليون�سكو  مبادرات  دعم  بينها  من  املوؤمتر  بها  خرج  هامة  تو�سيات 

الرتبوية  الإ�سرتاتيجيات  وو�سع  التقنية  املهارات  لرفع  تنتهجها  التي  والربامج 

احلكومات  يف  الرتبوية  القيادات  توجيه  وكذلك   ، املختلفة  واحلكومات  للموؤ�س�سات 

يف  والعاملية  املحلية  املمار�سات  اأف�سل  درا�سة  اإىل  املختلفة  الرتبوية  واملوؤ�س�سات 

احلقل  يف   العاملون  عليها  يعتمد  التي  واملهارات  التكنولوجية  التطبيقات  جوانب 

الذي حث  التقنية  ا�ستخدام  اليون�سكو فيما يخ�ص  اإليه ملحق  اأ�سار  الرتبوي وفقا ملا 

عليه مركز الت�سال التكنولوجي يف رو�سيا. 

اأخبار الت�شال واملعلومات

ال�شلطنة ت�شارك يف املوؤمتر الدويل ملعهد اليون�شكو 

لتكنولوجيا الت�شال واملعلومات يف التعليم

)مو�سكو، 13 – 14 نوفمرب 2012(
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الرتاث  بوزارة  ممثلة  ال�سلطنة  �ساركت 

العمانية  الوطنية  واللجنة  والثقافة، 

موؤمتر  يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

يف  العامل  ذاكرة  ل�سجل  الدويل  اليون�سكو 

 /28 –  26( الفرتة  الرقمية خالل  ع�رش 

الكندية ،  ( ، مبدينة فانكوفر  2012/9م 

بح�سور 110 دولة والعديد من املنظمات 

والهيئات احلكومية وغري احلكومية.

اإليه ونظمته  يهدف املوؤمتر الذي دعت 

حمددة  مبادرات  اإطالق  اإىل  اليون�سكو 

تتعلق باحلماية الرقمية للرتاث الوثائقي، 

يف  اليون�سكو  ميثاق  يف  النظر  واإعادة 

املعتمد  الرقمي  الرتاث  على  املحافظة 

دورته  يف  لليون�سكو  العام  املوؤمتر  يف 

التطورات  ظل  يف  2003م  للعام   32

الت�سال  تقنية  جمال  يف  املت�سارعة 

واملعلومات، وحتديد الأطر القانونية التي 

الوثائقي  للرتاث  الرقمي  احلفظ  ت�سهل 

مبادئ  وتطوير  الطويل،  املدى  على 

والتعريف  الرقمية،  ل�سيا�سات  توجيهية 

الأكادمييني  من  كل  وم�سوؤوليات  باأدوار 

�سبل  ومناق�سة  واحلكومات  واملهتمني 

خمتلف  معاجلة  يف  بينهم  التعاون 

للرتاث  الرقمي  املتعلقة باحلفظ  الق�سايا 

الوثائقي.

الثالث  املوؤمتر  يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة  �ساركت  كما 

مع  بالتعاون  الحتاد  نظمه  الذي  واملعلومات  للمكتبات  العربي  لالحتاد  والع�رشين 

خالل  الدوحة  القطرية  العا�سمة  يف  وعقد  القطرية،  والرتاث  والفنون  الثقافة  وزارة 

الفرتة من 18-20 نوفمرب 2012م،حتت عنوان )احلكومة واملجتمع والتكامل يف بناء 

املجتمعات املعرفية العربية(، وذلك بالتزامن مع مرور 50 عاما على اإن�ساء دار الكتب 

القطرية والإعالن عن م�رشوع مكتبة قطر الوطنية.

العربية،  الدول  من  عددا  ميثلون  م�ساركا   450 املوؤمتر  يف  امل�ساركني  عدد  بلغ 

بال�سافة اإىل ممثلني من الحتاد الدويل جلمعيات املكتبات )IFLA(، ونوق�ست فيه 

)95( ورقة بحثية متحورت حول دور احلكومات والقطاع اخلا�ص واملوؤ�س�سات التعليمية 

وموؤ�س�سات املعلومات واجلمعيات العلمية واملهنية يف بناء جمتمع املعرفة.

للمكتبات  العربي  الحتاد  من  بدعوة  �سنويا  يعقد  املوؤمتر  اأن  بالذكر  اجلدير 

واملعلومات)اأعلم( �سعيا منه جلمع املتخ�س�سني يف جمال علم املكتبات واملعلومات 

من خمتلف الدول العربية لرفع امل�ستوى املهني فيما بينهم وحتقيق الوحدة والتكامل 

يف احلقل املكتبي.

اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم 

ت�شارك يف موؤمتر اليون�شكو الدويل ل�شجل

 ذاكرة العامل يف ع�شر الرقمية

)فانكوفر- كندا،26 – 28/ 2012/9م(  

وت�شارك يف املوؤمتر الثالث والع�شرين

 لالحتاد العربي للمكتبات واملعلومات

)الدوحة،18-20 نوفمرب 2012م( 
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ال��رتب��ي��ة  وزارة  ���س��ارك��ت 

باللجنة  مم��ث��ل��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 

للرتبية  العمانية  ال��وط��ن��ي��ة 

اجتماع  يف  والعلوم  والثقافة 

اخلرباء حول اإعداد دليل تنمية 

كفاءة املعلمني يف تكنولوجيا 

الذي  والت�سال،   املعلومات 

مبقرها  ال��ي��ون�����س��ك��و  نظمته 

بباري�ص خالل الفرتة من 10-

11 دي�سمرب 2012 م،  مب�ساركة 

ع���دد م��ن اخل����رباء ووا���س��ع��ي 

مايكرو�سوفت  من  ال�سيا�سات 

ذات  دولية  وجامعات  واإنتل 

عالقة باإعداد املعلمني ومعهد 

م��و���س��ك��و ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 

الرتبية.

هدف الجتماع اإىل مناق�سة 

دل��ي��ل ال��ي��ون�����س��ك��و اخل��ا���ص 

املعلمني  ك���ف���اءات  بتنمية 

املعلومات  تكنولوجيا  يف 

والت�سال ومت خالل الجتماع 

العرو�ص  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ق��دمي 

تقنية  با�ستخدام  العالقة  ذات 

التي  والتحديات  وال�سعوبات  املجال،  هذا  يف  الدولية  املمار�سات  واأهم   الرتبية  يف  املعلومات 

تطبيق  ب�ساأن  تو�سيات  بو�سع  الجتماع  خل�ص  وقد  التعليم  يف  التكنولوجيا  تطبيق  عملية  تواجه 

التكنولوجيا يف التعليم واإعداد املعلمني للمرحلة القادمة منها: م�ساعدة الدول الأع�ساء يف تطوير 

لتكنولوجيا  وفقا  التطبيق  وخطة  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  للكفاءة  وطنية  معايري 

املعلومات والت�سال، وم�ساعدة الدول الأع�ساء على و�سع اإ�سرتاتيجية تطوير املعلمني يف ا�ستخدام 

على  الرتكيز  مع  الو�سع(  وحتليل  تقييم  )مت�سمنة  التعليم  يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 

الالزمة  الأدوات  توفري  وكذلك  الوطنية،  لإ�سرتاتيجيتهم  ومالءمته  املعلمني  تدريب  منهج  مراجعة 

للمدار�ص واملعلمني مل�ساعدتهم على التخطيط يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سال .

وت�شارك يف اجتماع اخلرباء ملناق�شة 

دليل اليون�شكو لو�شع معايري كفاءات 

املعلمني يف تكنولوجيا الت�شال واملعلومات 

)باري�ص، 10-11 دي�سمرب 2012 (
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ا�ضت�ضافت ال�ضلطنة ممثلة باللجنة الوطنية العمانية 

للرتبية والثقافة والعلوم خالل الفرتة من 2012/9/29 

وحتى 2012/10/1م، بفن���دق ق�رس الب�ضتان مبحافظة 

م�ضقط اأعمال اجتماع م�ضاورة املديرة العامة لليون�ضكو 

مع الدول الأع�ض���اء، واللجان الوطني���ة لليون�ضكو يف 

املنطق���ة العربية ب�ض���اأن اإعداد م����رسوع الإ�ضرتاتيجية 

متو�ضطة الأجل للفرتة 2014-2021 )37م/4(، وم�رسوع 

الربنامج واملوازنة للفرتة 2014-2017 )37م/5(، وقد 

ح����رس الجتماع ممثال للمديرة العامة لليون�ضكو اإيريك 

فالت املدير العام امل�ضاعد ل�ضوؤون العالقات اخلارجية 

واإعالم اجلمهور باليون�ضك���و، حيث اأجريت معه احلوار 

التايل:

اإيريك فالت:

�شلطنة عمان من ال�شركاء البارزين 

ملنظمة اليون�شكو، وا�شت�شافة 

ال�شلطنة للم�شاورات الإقليمية هي 

اأبرز مثال على هذا التعاون املثمر

اجرى احلوار: علي بن عبداهلل احلارثي

اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

alialharthi@moe.om
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ن���ود اأول اأن حتدثونا ع���ن اأهمية عقد مثل 

ه���ذه امل�ضاورات الإقليمي���ة ب�ضكل عام ومدى 

م�ضاهمتها يف حتديد الأولويات ب�ضاأن م�رسوع 

الإ�ضرتاتيجية املتو�ضطة الأجل للفرتة 2014-

2021، وم�رسوع الربنام���ج وامليزانية للفرتة 

2014-2017؟

املدي��رة  تت��وىل  التنظيمي��ة،  الناحي��ة  م��ن 

العام��ة م�سئولي��ة حت�سري هذه امل�ستن��دات، اإل 

اأن املجري��ات تت��م دوم��ًا بالت�ساور م��ع الدول 

اإن  الأخ��رى.  املعني��ة  والأط��راف  الأع�س��اء 

امل�س��اورات الإقليمي��ة للمدي��رة العامة هي من 

املكون��ات الهام��ة له��ذه املجري��ات العري�سة 

للم�س��اورات �سعي��ا للح�س��ول عل��ى اأق�س��ى ما 

يت��اح م��ن املعلومات ليمك��ن ت�سكي��ل وتطوير 

م���رشوع ال�سرتاتيجية متو�سط��ة الأجل للفرتة 

2014-2021 )37م/4(، وم�رشوع الربنامج 

واملوازنة للفرتة 2014-2017 )37م/5(.

ويقوم الأمني العام للمجل�ص التنفيذي حاليًا 

بتح�سري هذه امل�ستندات لتقدميها اإىل املجل�ص 

التنفي��ذي لدرا�سته��ا خ��الل جل�س��ة الربي��ع يف 

�سه��ر اإبري��ل 2013، ويف النهاية تقوم املديرة 

العامة بتق��دمي مقرتح اعتماد ه��ذه امل�ستندات 

اإىل املوؤمت��ر الع��ام خ��الل الجتم��اع ال�ساب��ع 

والثالثني املقرر يف �سهر نوفمرب 2013.

وق��د عقدت خم�س��ة اجتماع��ات للم�ساورات، 

كان اآخره��ا الجتماع الذي انعقد يف ال�سلطنة، 

حي��ث مت تق��دمي املقرتح��ات الناجت��ة عن هذه 

للمجل���ص   190 اجلل�س��ة  اإىل  الجتماع��ات 

التنفي��ذي وق��د احتوت عل��ى معلوم��ات هامة 

بالن�سبة ملجريات حت�سري م�رشوع امل�ستندات.

ال�صرية الذاتية

 للفا�صل اإيريك فالت

العام  املدير  م�ساعد  هو  فالت  اإيريك 

اليون�سكو  يف  والإعالم  اخلارجية  للعالقات 

عمل  على  الإ�رشاف  مهامه  ومن  )باري�ص(، 

خ�سو�سا  ال�سيا�سي–  املجال  يف  املنظمة 

الأن�سطة  وتن�سيق   – الأع�ساء  الدول  مع 

وتوجيه  املدين،  املجتمع  نحو  املوجهة 

جهود املنظمة يف جمال الإعالم والت�سال، 

وعمل قبل ذلك مديرا ل�سعبة التوعية التابعة 

يف  الإعالم  ل�سوؤون  املتحدة  الأمم  لإدارة 

وتثقيف  اإ�رشاك  اإىل  تهدف  والتي  نيويورك، 

اأنحاء  جميع  يف  وجمتمعاتهم  النا�ص 

الفرتة  الأمم املتحدة، ويف  العامل حول دعم 

مديرا  2007عمل  و   2002 عامي  بني 

للبيئة  املتحدة  الأمم  لربنامج  لالت�سالت 

)UNEP( الذي مقره يف نريوبي،وتقلد يف 

الأمم  مركز  مدير  من�سب  الت�سعينيات  فرتة 

جمال  ويف  باك�ستان،  يف  لالإعالم  املتحدة 

الإن�سانية  والعمليات  ال�سالم  حفظ  عمليات 

وقد  وكمبوديا،  وهايتي  العراق  من  كل  يف 

املتحدة،  الأمم  اإىل  ان�سمامه  قبل  عمل 

يف  الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  مكاتب  يف 

فالت  اإيريك  ويويل  ونيويورك،  �سيكاغو 

املتعلقة  بالق�سايا  جدا  كبريا  اهتماما 

بامل�ساواة بني اجلن�سني، كما يهتم بتطلعات 

ال�سعوب الأفريقية.
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م���ا هو انطباعكم عن الأج���واء ال�ضائدة حول اجتماع 

امل�ضاورة مع ال���دول الأع�ضاء باملنطق���ة العربية الذي 

ت�ضت�ضيفه �ضلطنة عمان ممثلة باللجنة الوطنية العمانية 

للرتبية والثقافة والعل���وم؟ وهل مت يف اعتقادكم توفري 

املناخ املالئم ب�ضكل يلبي الأهداف املتوخاة؟

املديرة العامة واأنا ن�سعر بالتقدير العميق، واأود انتهاز 

هذه الفر�سة لتقدمي ال�سكر م��رة ثانية لل�سلطات العمانية 

عل��ى عر�سهم ال�سخ��ي ل�ست�ساف��ة هذا الجتم��اع الهام 

للم�س��اورات الإقليمي��ة، فبدون ه��ذه ال�ست�سافة الكرمية 

م��ا كان ليتاح لن��ا تكوين ه��ذه البيئة املثم��رة والرائعة 

للح�سول على هذه النتائج الإيجابية.

ول يفوتن��ي يف ه��ذا املج��ال اأن اأتق��دم بجزي��ل ال�سكر 

والتقدير اإىل معايل الدكتورة مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية، 

وزي��رة الرتبية والتعليم ورئي�سة اللجنة الوطنية العمانية 

للرتبي��ة والثقافة والعلوم عل��ى م�ساهمتها ال�سخ�سية يف 

تنظيم هذه الفعالية الهام��ة. حيث كانت هذه امل�ساورات 

فر�سة �سانحة للجان الوطنية من الدول العربية للم�ساركة 

بالآراء وتقدمي املقرتح��ات لالأن�سطة امل�سرتكة والتفاعل 

بني بع�سها البع�ص على امل�ستوى الإقليمي. واأنا اأت�سارك 

مع معايل الوزيرة يف الراأي من حيث اأهمية قيام اجلميع 

بامل�ساعي الالزمة لتحقيق �رشاكة فاعلة وتكوين عالقات 

مثم��رة وحتدي��د اآلي��ات التع��اون الأخرى م��ع املنظمات 

والهيئ��ات احلكومية وغ��ري احلكومية والأط��راف الفاعلة 

يف املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص.

م���ا هي الآلية املتبعة يف حتديد الأولويات عند اإعداد 

الوثيقة 37م/4 ، خ�ضو�ضا اإذا ما علمنا باأن كل اإقليم له 

حتدياته اخلا�ضة به، وتختلف هذه التحديات والأولويات 

من اإقليم اإىل اآخر؟

امل�شاورات الإقليمية فر�شة 

�شانحة للجان الوطنية العربية 

للم�شاركة بالآراء وتقدمي 

املقرتحات لالأن�شطة امل�شرتكة 

والتفاعل بني بع�شها البع�س 

على امل�شتوى الإقليمي

اليون�شكو �شتقوم بتعزيز 

التزامها بجودة التعليم، 

والتعليم والتدريب الفني 

واملهني، وحمو الأمية، 

واملعلمني، والتخطيط 

التعليمي ال�شامل

امل�سدر: دائرة العالم الرتبوي
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من الطبيع��ي اأن تواجه كل منطقة حتديات 

خا�سة بها ت�ستدعي ت�رشفات حمددة. و�سوف 

تق��وم منظم��ة اليون�سك��و بالتعام��ل م��ع هذه 

التحدي��ات ب�س��كل خا���ص م��ن خ��الل ال�سبكة 

الالمركزي��ة للمكات��ب واملعاه��د التابعة لها. 

اإن الغر�ص م��ن الإ�سرتاتيجية متو�سطة الأجل 

)م/4( هو اإعالم �سانع��ي القرارات واجلمهور 

العاملي��ة  والتوجه��ات  بالأولوي��ات  الع��ام 

املتف��ق عليه��ا ب��ني ال��دول الأع�س��اء �سم��ن 

م�ستن��د موجز بعده��ا تتم معاجل��ة الأولويات 

الإقليمي��ة وعل��ى م�ستوى ال��دول �سمن برامج 

وموازن��ات تف�سيلي��ة )م/5( للمنظمة، والتي 

تك��ون اأي�سًا خا�سع��ة للم�س��اورات املنا�سبة. 

بعدها يت��م تو�سيحها بالتف�سيل �سمن خطط 

العم��ل الت��ي يت��م اإعداده��ا بوا�سط��ة املكاتب 

م��ع  وبالت�س��اور  الإقليمي��ة،  واملجموع��ات 

اللجان الوطنية املعنية على اأ�سا�ص الأولويات 

العاملية، والنتائ��ج املتوقعة واملوارد املالية 

الالمركزية.

اإع���داد الإ�ضرتاتيجية  عندما نتح���دث عن 

امل�ضتقبلي���ة اجلديدة لليون�ضك���و فهل يعني 

ذلك ب���اأن الإ�ضرتاتيجية احلالي���ة قد حققت 

جمي���ع اأهدافها وفق ما هو خمطط لها، اأم اأن 

هن���اك حتديات ينبغي اأن ت�ضع���ى اليون�ضكو 

اإىل ال�ضتم���رار يف الت�ضدي لها خالل املرحلة 

القادمة؟ 

اإعداد اإ�سرتاتيجية جديدة ل يعني بال�رشورة 

اأنه قد مت حتقيق الأهداف املو�سوعة من قبل. 

فالإ�سرتاتيجي��ة ه��ي عبارة ع��ن م�ستند حمدد 

بف��رتة زمني��ة ويف نهاي��ة الف��رتة ي�سبح من 

ال�رشوري معرفة ما مت اإجنازه.

ي�ستم��ل كل من تقرير املدي��رة العامة حول 

املجل���ص  وتقري��ر  )م/3(  املنظم��ة  اأن�سط��ة 

تنفي��ذ  بخ�سو���ص  اأعمال��ه  ح��ول  التنفي��ذي 

الربنام��ج والإ�سرتاتيجي��ة عل��ى تقييم �رشيح 

ووا�س��ح م��ن قب��ل كل م��ن املدي��رة العام��ة 

يعال��ج  التقيي��م  وه��ذا  التنفي��ذي  واملجل���ص 

التحدي��ات والدرو���ص امل�ستفادة خ��الل فرتة 

الربجمة.

وهذه التقييمات ت�ساعد يف تكملة معلومات 

الإ�سرتاتيجية اجلديدة الت��ي يتم و�سعها. وقد 

�ساهم��ت منظم��ة اليون�سك��و ب�س��كل كب��ري يف 

اإجن��اح الهدفني الثاين والثالث �سمن الأهداف 

الإمنائية لالألفية حول التعليم، وتعليم البنات 

ب�سكل خا�ص، والتي هي اأي�سًا �سمن اأولويات 

منظمة اليون�سكو، اإل اأنه من الوا�سح اأن العديد 

من الدول لي�ست على امل�سار ال�سحيح لتحقيق 

الأه��داف والغايات املح��ددة �سمن اإطار عمل 

الأهداف الإمنائية الألفية، كما اأن الوقت تغري 

منذ �سنة 2008.

الع��امل الي��وم يواج��ه حتدي��ات جدي��دة، اأو 

ت�ساع��د التحدي��ات ال�سابق��ة، و�سم��ن �سياق 

الأزم��ة املالي��ة العاملي��ة اأ�سب��ح هنال��ك قلق 

اأعم��ق ح��ول تزاي��د ع��دم امل�س��اواة والع��دل، 

م�ستقب��ل  ل�سم��ان  متزاي��د  اهتم��ام  ويوج��د 

ال�سباب وتوفري الأعم��ال الكرمية لهم. وتوجد 

���رشورة ملح��ة للتعام��ل م��ع تغ��ري املن��اخ 

والتغ��ريات البيئية العاملية كما هو وا�سح يف 

قم��ة ريو + 20، وب�سكل ع��ام لقد دخلنا ع�رش 

املجتمعات القائمة عل��ى املعرفة حيث يكون 

الو�س��ول ال�سام��ل اإىل املعلوم��ات، واملعرف��ة 

م��ن العوامل الأ�سا�سية للتنمي��ة يف امل�ستقبل، 

واأي�س��ًا ل�سمان ال�س��الم، والحرتام، والتفاهم 

املتبادل.

م���ن وجهة نظركم ما هي اأب���رز التحديات 

التي ينبغ���ي الرتكيز عليها يف الإ�ضرتاتيجية 

املتو�ضطة الأجل للف���رتة القادمة، وهل هناك 

مناطق اأو اأقاليم معينة ينبغي الرتكيز عليها 

�ضمن هذه الإ�ضرتاتيجية؟

بتحدي��د  مبدئي��ًا  العام��ة  املدي��رة  قام��ت 

التحدي��ات الكبرية املتوقعة بالن�سبة للمنظمة 

عل��ى م��دى الثم��اين �سن��وات القادم��ة �سم��ن 

الوثيق��ة 190 م��ن وثائ��ق املجل���ص التنفيذي 

)املقرتح��ات املبدئي��ة م��ن املدي��رة العام��ة 

بخ�سو���ص م���رشوع الإ�سرتاتيجي��ة متو�سطة 

الأج��ل )37 م/4( اجل��زء 1(. وق��ام املجل���ص 

التنفي��ذي مبناق�سة ه��ذه الوثيق��ة بالتف�سيل، 

وتق��وم املديرة العامة حالي��ًا باإعداد م�رشوع 
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برنام��ج تف�سيل��ي وا�س��ح ومربر لتت��م درا�سته 

م��ن قبل احلكوم��ات خالل �سه��ر اإبري��ل القادم 

)املجل���ص التنفي��ذي( و�سه��ر نوفم��رب )املوؤمت��ر 

العام(.

ملنظم��ة  امل�ستم��ر  الإ�س��الح  م��ن  وكج��زء 

اليون�سكو . ويف �سي��اق متابعة التقييم امل�ستقل 

اخلارجي  مت اإعادة تركيز الربامج نحو جمالت 

متلك ميزات مقارنة وا�سحة حيث ميكن اإ�سافة 

القيمة واإحداث تاأثري دائم.

املعياري��ة  الأعم��ال  عل��ى  نرك��ز  و�س��وف 

والق��درات  ال�سيا�س��ات  وامل�ساع��دة يف تطوي��ر 

واملق��رتح  الرئي�سي��ة.  املج��الت  يف  املعني��ة 

املق��دم من املدي��رة العام��ة يركز عل��ى ال�سالم 

الدائ��م والتنمية امل�ستدام��ة. ويف قطاع التعليم 

ت�ستم��ر اأه��داف التعلي��م للجمي��ع ب��دون اإجناز 

كامل، وبالت��ايل �سنقوم بتعزيز التزامنا بجودة 

التعلي��م، والتعلي��م والتدري��ب الفن��ي، واملهني، 

وعل��ى حم��و الأمي��ة، وعل��ى املعلم��ني، وعل��ى 

التخطي��ط التعليمي ال�سام��ل. ويف جمال العلوم 

نحن م�ستمرون بتخ�سي�ص موارد كبرية لإدارة 

املياه العذبة واملوا�سي��ع املعنية باملحيطات، 

واأي�س��ًا ل�سيا�س��ة العل��وم وتعلي��م العل��وم. ويف 

جم��ال الثقاف��ة �سوف تق��وم منظم��ة اليون�سكو 

بتكثي��ف اأعماله��ا يف اجتماع��ات واتفاقي��ات 

الثقاف��ة  اأهمي��ة  اإظه��ار  العامل��ي م��ع  ال��رتاث 

بالن�سب��ة للتنمي��ة وال�س��الم. كما �سنق��وم اأي�سًا 

بالت�سديد على اأهمية حرية التعبري وحرية تدفق 

املعلومات وحرية احل�سول عليها.

وم��ن امل�سجع اأي�س��ًا اأن الأمني العام ملنظمة 

الأمم املتح��دة م��درك متامًا ل��الأدوار الأ�سا�سية 

الت��ي تلعبها الرتبية والتعليم والعلوم والثقافة، 

ويف ه��ذا اخل�سو�ص مت تكليفن��ا للقيام بالدور 

الرائ��د �سمن مبادرة »التعليم اأوًل« التي اأطلقها 

الأمني العام لالأمم املتحدة خالل تنفيذ تاأثريات 

املحيط��ات وتاأ�سي���ص جمل�ص ا�ست�س��اري علمي 

وغريها من املبادرات الأخرى.

ل �ض���ك باأن »التعليم للجميع« ي�ضغل حيزا 

كبريا من برام���ج  واهتمام���ات اليون�ضكو يف 

اإطار تن�ضي���ق العمل بني وكالت الأمم املتحدة 

الراعي���ة لعملي���ة التعليم للجمي���ع . نود اأن 

حتدثون���ا باخت�ضار فيما لو كانت اجلهود نحو 

حتقيق اأه���داف التعليم للجمي���ع بحلول عام 

2015 مت�ضي يف الجتاه ال�ضحيح؟

اأه��داف  حتقي��ق  يف  احلا�س��ل  التق��دم  اإن 

التعلي��م للجمي��ع متفاوت؛ ففي ح��ني اأن بع�ص 

ال��دول متكن��ت م��ن حتقي��ق نتائ��ج كب��رية منذ 

�سن��ة 2000 توج��د بع���ص ال��دول الأخ��رى ل 

ت��زال متاأخ��رة قلي��اًل. وب�س��كل ع��ام �ساهدن��ا 

تقدمًا كب��رياً يف جمال اللتح��اق بالدرا�سة يف 

املراح��ل البتدائي��ة وامل�س��اواة ب��ني اجلن�سني، 

ومن��ذ �سنة 1999 �ساهدنا ع��دد الأطفال خارج 

الدرا�س��ة ينخف���ص م��ن 108 مالي��ني اإىل 61 

ملي��ون طفل وطفلة. وهذا يعت��رب اإجنازاً لكنه ل 

يكفي بالطب��ع؛ فالتقدم يواجه ركوداً على مدى 

ال�سن��وات الث��الث املا�سية، وهذا يب��دو وا�سحا 

يف بع���ص الدول الأفريقية. وم��ن خالل التقرير 

العاملي ملنظمة اليون�سكو ل�سنة 2012 ملبادرة 

التعلي��م للجميع ميكن اأن نالحظ وجود اأكر من 

250 مليون طفل قد غادروا مقاعد الدرا�سة بعد 

ال�س��ف الراب��ع، اأو يف مرحل��ة التعليم البتدائي 

ب��دون اكت�س��اب مه��ارات اأ�سا�سي��ة يف التعلم اأو 

يف احل�ساب، وهذا ي�سكل عائقًا كبرياً، ويظهر اأن 

ت�سهيل الو�س��ول اإىل التعليم ل يكفي بحد ذاته، 

ومن ال�رشوري �سمان جودة التعليم اأي�سًا.

وم��ن املوا�سي��ع الأخ��رى اأي�س��ًا اأن اأه��داف 

التعلي��م للجميع ت�ستم��ل على زي��ادة امل�ساركة 

يف رعاي��ة الأطفال، ومعرفة الق��راءة، والكتابة 

يف املراح��ل املبكرة، وه��ذه الأهداف مل حت�سل 

عل��ى نف���ص امل�سان��دة احلكومي��ة. وكان م�س��ار 

حتقيق هذه الأه��داف بطيئًا جداً، وبالتايل فاإن 

منظم��ة اليون�سك��و عل��ى قناعة تام��ة ب�رشورة 

تطوير اأنظمة التعليم بطريقة �سمولية ومتوازنة، 

وعلى جميع امل�ستويات وخمتلف اأنواع التعليم، 

فالرتكي��ز على م�ستوى واحد فق��ط مثل: التعليم 

البتدائي ل ينفع على املدى الطويل.

اإن الإرادة ال�سيا�سي��ة لها تاأثري كبري، والدول 

الت��ي يوجد فيها التزام �سيا�سي قوي لال�ستثمار 

يف التعليم ميكنه��ا اإحراز تقدم كبري يف حتقيق 
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اأه��داف التعليم للجميع، وتقري��ر التنمية الب�رشية 

ل�سنة 2010 يظهر اأن �سلطنة عمان هي من الدول 

التي متكنت من حتقيق تقدم كبري خالل الأربعني 

عامًا املا�سية.

الكثري من املواق���ع الرتاثية العاملية تتعر�ض 

للخط���ر من جراء النزاعات واحلروب التي تن�ضب 

بني بع�ض الأقطار اأو احلروب الأهلية داخل القطر 

الواح���د، فما هي الآلية الت���ي تتبعها اليون�ضكو 

حلماي���ة هذه املواقع؟ وهل �ضيحظى هذا اجلانب 

باأهمية خا�ض���ة �ضم���ن الإ�ضرتاتيجية متو�ضطة 

الأجل للفرتة القادمة؟ 

لك��ي ميك��ن التعام��ل م��ع موا�سي��ع املواق��ع 

املدرج��ة يف قائم��ة ال��رتاث العامل��ي، اأو قائم��ة 

النزاع��ات  ملخاط��ر  املعر���ص  العامل��ي  ال��رتاث 

العام��ة  الأمان��ة  تق��وم  الدولي��ة  غ��ري  امل�سلح��ة 

بتحريك اآليات احلماية املوج��ودة �سمن اتفاقية 

الرتاث العامل��ي، وب�سكل خا�ص تق��وم با�ستخدام 

الذراع املوؤ�س�ساتية – جلنة الرتاث العاملي – من 

خالل امل�ساركة م��ع الهيئات املخت�سة يف الدول 

املعني��ة، وتق��وم اأي�س��ًا بتوف��ري بع���ص اخلدمات 

ومنه��ا: امل�ساع��دة الفني��ة �سم��ن اإط��ار اتفاقي��ة 

له��اي ل�سنة 1954 حلماي��ة امللكية الثقافية يف 

حال��ة النزاع امل�سلح، وكل ه��ذه املوا�سيع تندرج 

�سمن الإ�سرتاتيجية متو�سطة الأجل.

كيف تقيمون عالق���ات التعاون بني اليون�ضكو 

وال���دول الأع�ضاء باملنطق���ة العربية على وجه 

العموم و�ضلطنة عمان ب�ضكل خا�ض؟

�سلطنة عمان هي من ال�رشكاء البارزين ملنظمة 

اليون�سكو، وامل�ساورات الإقليمية التي متت موؤخراً 

ه��ي اأبرز مث��ال على ه��ذا التعاون املثم��ر. تتميز 

ال�سلطن��ة بالتزامه��ا امل�ستم��ر يف ت�سهي��ل عملن��ا 

وخا�س��ة يف جمال التعليم. كم��ا اأن ال�سلطنة هي 

م��ن اأوائل ال��دول العربي��ة التي اأظه��رت التزامها 

بتحقي��ق التنمي��ة امل�ستدام��ة، والتعلي��م ل�سم��ان 

التنمي��ة يف ال�سلطن��ة. وم��ن ه��ذا املنطل��ق كانت 

ال�سلطنة واحدة م��ن خم�ص دول متت تغطيتها يف 

ن���رشة لليون�سك��و بعنوان»امل�س��رية الوطنية نحو 

التنمي��ة امل�ستدامة ل�سن��ة 2011 « وهذا يعد اإقرار 

بالتقدم امل�ستمر لل�سلطنة يف هذا املجال.

كم��ا اأن ال�سلطن��ة تق��وم ب��دور فع��ال ج��داً من 

خ��الل جائزة ال�سلطان قابو���ص حلماية البيئة، اإذ 

مل يك��ن بالإم��كان اإطالق هذه اجلائ��زة املرموقة 

لول التربع��ات ال�سخية حل���رشة �ساحب اجلاللة 

ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد، كما اأن ال�سلطنة موؤخراً 

تربع��ت مببل��غ ملي��وين دولر اأمريك��ي ل�سن��دوق 

الط��وارئ وه��ذا دليل اآخر عل��ى امل�سان��دة القوية 

التي تقدمها ال�سلطنة ملنظمة اليون�سكو خالل هذه 

الأوق��ات الع�سيب��ة. ومع هذه التربع��ات ال�سخية 

تن�سم ال�سلطنة اإىل ال��دول اخلليجية الأخرى التي 

ت�ساند هي اأي�سًا منظمة اليون�سكو من خالل توفري 

م��وارد خارج املوازنة )اململكة العربية ال�سعودية 

وقطر ودولة الإمارات العربية املتحدة(.

براأيكم ماهي اأبرز التحديات التي تعاين منها 

املنطقة العربية والتي ينبغي اإيالوؤها اأهمية اأكرث 

من قبل اليون�ضكو؟

خ��الل ه��ذه الأوقات الت��ي تت�س��م بالتغيري يف 

منطق��ة ال���رشق الأو�س��ط و�سم��ال اأفريقي��ا تق��وم 

منظم��ة اليون�سك��و مبراقب��ة التط��ورات ع��ن كثب 

�سمن جمال اخت�سا�سها، ويف هذا ال�سياق هنالك 

اأهمي��ة خا�س��ة حلماية التنوع الثق��ايف والرتاثي 

لالأجي��ال امل�ستقبلية. كم��ا اأن متكني ال�سباب هي 

ناحي��ة اأخرى �سم��ن اهتمام��ات اليون�سكو. ومن 

خ��الل توفري فر�ص العم��ل بف�سل ج��ودة التعليم 

ميك��ن ل�سب��اب اليوم اكت�س��اب امله��ارات الفكرية 

والفنية التي ميكنهم من خاللها امل�ساركة بفعالية 

اأك��ر يف بن��اء اأوطانه��م، وهنا ل بد م��ن الإ�سادة 

بدور احلكوم��ة العمانية لإعط��اء اأولوية لت�سجيع 

تعلي��م روح املب��ادرة كو�سيلة للتعام��ل مع تزايد 

اأع��داد ال�سباب الباحثني عن عم��ل. وتقوم منظمة 

اليون�سكو اأي�سًا مب�ساندة اجلهود املبذولة لرتويج 

حري��ة التعبري، وحرية تدف��ق املعلومات، وتطوير 

و�سائل الإعالم، بالإ�سافة اإىل حماية ال�سحفيني 

وه��ذا كله ي�ساعد يف ترويج الدميقراطية والتنمية 

يف املنطقة.
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ي�ضكل �ض���ون البيئة واحلف���اظ عليها اإحدى 

اأهم اأولويات اليون�ضكو وت�ض���كل ق�ضايا البيئة 

حمورا اأ�ضا�ضيا �ضمن ا�ضرتاتيجياتها. براأيكم اإىل 

اأي مدى ت�ضهم اجلوائز املخ�ض�ضة لهذه الق�ضايا 

ومنها جائزة ال�ضلط���ان قابو�ض حلماية البيئة 

يف �ضون البيئة واحلفاظ عليها؟

جائ��زة  باإن�س��اء  اليون�سك��و  منظم��ة  قام��ت 

ال�سلط��ان قابو�ص حلماية البيئ��ة بف�سل املنحة 

ال�سخية من ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد.

وه��ذه اجلائ��زة ه��ي تقدي��ر للم�ساهم��ات يف 

اإدارة اأو حماي��ة البيئ��ة، وخا�س��ة تل��ك اجله��ود 

الت��ي تتما�سى مع �سيا�س��ات، واأهداف، واأغرا�ص 

البيئي��ة  البح��وث  �سمنه��ا:  وم��ن  اليون�سك��و 

والطبيعية، والتعليم والتدري��ب البيئي، وتكوين 

التوعية البيئية من خالل اإعداد مواد املعلومات 

البيئية والأن�سطة املوجهة نح��و تاأ�سي�ص واإدارة 

املناطق املحمية، ومن �سمنها:حمميات املحيط 

احليوي، ومواق��ع الرتاث العاملي الطبيعي، ومن 

دون ه��ذه التربع��ات الكرمي��ة ل ميك��ن ملنظمة 

اليون�سكو اإبرازاأهمية هذه املنجزات.

»احلوار العرب���ي الأوروبي« مبادرة رائدة ل 

�ضك اأن لها انعكا�ضاتها الإيجابية على ال�ضعوب 

الأوروبي���ة والعربي���ة من���ذ انطالقتها يف عام 

2001. نود اأن حتدثونا عن اأهمية هذه املبادرة 

ودور اليون�ضك���و يف دفع م�ضرية احلوار العربي 

الأوروبي؟ 

م��ن اأه��داف منظم��ة اليون�سك��و امل�ساعدة يف 

ت�سهي��ل التفاه��م ب��ني النا�ص، ول يوج��د طريقة 

اأف�س��ل من احل��وار، ويتعزز هذا اله��دف اأكر يف 

الإع��الن النهائي للموؤمتر الدويل للجان الوطنية 

حول » احل��وار الأوروب��ي – العرب��ي« وال�سادر 

يف 1 يوني��و 2012 يف فيين��ا. وه��ذا الإع��الن 

ي�س��دد عل��ى اأن اأ�سال��ة احل��وارات الأوروبي��ة – 

العربي��ة حت��ت مظل��ة اليون�سكو تكم��ن يف ح�سد 

�سبك��ة اللج��ان الوطنية له��دف تعزي��ز التقارب 

،والتفاه��م ب��ني املنطقت��ني املتجاورت��ني على 

اأ�سا���ص امل�سالح، والقي��م التاريخي��ة والثقافية 

والتعليمي��ة امل�سرتكة كما ه��ي جم�سدة بو�سوح 

يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.

يف ه��ذا الع���رش حي��ث العومل��ة والتقني��ات 

اجلديدة ت��وؤدي اإىل تقريب امل�سافات بني النا�ص 

بط��رق غري م�سبوق��ة اأ�سبح لزام��ًا علينا تكثيف 

جهودنا لتاأ�سي�ص جمتمعات منفتحة، وم�ستدامة 

ومتنوعة ثقافيًا.

للمعرف��ة،  الرتوي��ج  يف  م�ستم��رون  ونح��ن 

والتفاهم كونهما من العوامل الأ�سا�سية الالزمة 

لتح��دي اخلراف��ات، وال�س��ور النمطي��ة، وترويج 

الحرتام املتبادل، وامل�ساركة يف القيم العاملية. 

ونحن نعمل اأي�سًا مع ال�سباب ولأجلهم للم�ساعدة 

يف معاجل��ة احتياجاته��م، وطموحاته��م؛ وذلك 

بالنظ��ر اإىل التحدي��ات املعق��دة واملتزايدة التي 

تواجه هوؤلء ال�سباب.

الدول التي يوجد فيها التزام 

�شيا�شي قوي لال�شتثمار 

يف التعليم ميكنها اإحراز 

تقدم كبري يف حتقيق اأهداف 

التعليم للجميع

جائزة ال�شلطان قابو�س 

حلماية البيئة هي تقدير 

للم�شاهمات يف اإدارة اأو 

حماية البيئة، وخا�شة تلك 

اجلهود التي تتما�شى مع 

�شيا�شات واأهداف واأغرا�س 

اليون�شكو



من اأروقة املنظمات
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من اأروقة املنظمات

الحتفالية الأوىل باليوم 

العاملي للغة العربية 

يف مقر اليون�شكو بباري�س

اإعداد: املندوبية الدائمة ل�ضلطنة 

عمان لدى اليون�ضكو- باري�ض
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بعد اأن اعتمد املجل�ص التنفيذي لليون�سكو 

ي��وم 18 دي�سمرب يوما عامليا للغة العربية، 

وذل��ك يف ال��دورة 190 للمجل���ص التنفيذي 

الت��ي انعق��دت بني الثال��ث ع���رش، والثامن 

ع���رش من اأكتوب��ر2012، يف مق��ر املنظمة 

بباري���ص، اأقيمت يوم الثالث��اء املوافق 18 

دي�سم��رب 2012م الحتفالي��ة الأوىل له��ذه 

املنا�سبة يف مقر اليون�سكو بباري�ص.

ت�سمنت الحتفالية اإلقاء بع�ص الكلمات 

ل��كل م��ن: زه��ور العل��وي، �سف��رية اململكة 

املغربية لدى اليون�سك��و، رئي�سة املجموعة 

العربي��ة، والدكت��ور زي��اد الدري���ص، �سف��ري 

اململك��ة العربية ال�سعودية ل��دى اليون�سكو، 

نائ��ب رئي���ص املجل���ص التنفي��ذي، واإيرينا 

بوكوفا، املديرة العامة لليون�سكو، وبطر�ص 

غايل، الأم��ني العام ال�سابق لالأمم املتحدة، 

رئي�ص منتدى اليون�سكو الدويل للدميقراطية 

والتنمي��ة، وحممد العزيز ب��ن عا�سور، مدير 

ع��ام املنظم��ة العربي��ة للرتبي��ة والثقاف��ة 

والعلوم »الألك�سو«. 

متحورت هذه الكلمات حول عراقة اللغة 

العربية، والدور الذي لعبته عرب التاريخ يف 

التوا�سل مع الآخ��ر، ون�رش الثقافة العربية، 

ودور اللغة العربية واإ�سهامها يف حفظ ون�رش 

ح�سارة الإن�سان وثقافته عرب التاريخ، واأن 

ه��ذه اللغة »هي لغ��ة 22 ع�س��واً من الدول 

الأع�س��اء يف اليون�سك��و وه��ي لغ��ة ر�سمية 

يف املنظمة ويتحدث بها ما يزيد عن 422 

مليون عرب��ي، ويحتاج اإىل ا�ستعمالها اأكر 

من مليار ون�س��ف من امل�سلمني«. وتطرقوا 

م��ن خالل هذه الكلمات اإىل اأهمية اأن تكون 

اللغ��ة العربي��ة لغ��ة دولية ينبغ��ي احلفاظ 
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عليها، وت�سجيع فت��ح املعاهد، والكليات 

يف العامل لتدري�سها، وعلى اأهمية ت�سافر 

اجلهود يف دعم برام��ج اللغة العربية يف 

املعاه��د،  واملوؤ�س�س��ات التعليمية، وعدم 

اقت�س��ار عومل��ة اللغة  عل��ى التعبري عن 

املقوم��ات الثقافي��ة، واأن النفت��اح على 

الثقاف��ات الأخرى هو الو�سيل��ة الوحيدة 

جلعل اللغة العربية لغة مميزة وقوية.

وقد �سهدت الحتفالية ندوتني، الأوىل 

بعن��وان »عالق��ة اللغة العربي��ة باللغات 

الأخ��رى«، والثاني��ة بعن��وان »اآلي��ة دعم 

ون�رش اللغة العربية«.

ندوة »عالقة اللغة العربية

 باللغات الأخرى«

ال�س��الم  الن��دوة الأوىل عب��د    تراأ���ص 

الق��اليل، �سفري ليبيا ل��دى اليون�سكو، وقد 

حتدث يف الندوة خم�سة متحدثني. 

  ال�سي��د علي اآزار �ساب، من اإيران، وهو 

اأ�ست��اذ جامع��ي وخبري يف عالق��ة اللغة 

العربي��ة بالفار�سية، كان اأول املتحدثني 

للندوة، حيث حتدث عن اللغة واحل�سارة 

القومي��ة، وع��ن التع��اون احل�ساري بني 

اإىل  واأ�س��ار  العرب��ي،  واملغ��رب  اإي��ران 

واللغ��ة  العربي��ة،  اللغ��ة  ب��ني  التوا�س��ل 

الفار�سية، والأدب الفار�سي. 

ث��م حت��دث ال�سي��د ف��رج معت��وق، م��ن 

تون���ص، وه��و اأ�ستاذ جامع��ي وخبري يف 

عالق��ة اللغ��ة العربي��ة بال�سواحيلية، عن 

اأن اللغ��ة العربي��ة ه��ي اللغ��ة الأوىل يف 

الق��ارة الإفريقي��ة، واأن اللغ��ة الثانية يف 

القارة هي اللغة ال�سواحيلية، التي ن�ساأت 

يف زجنبار، التي كانت �سلطنة عربية يف 

القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش،  واأن 

ما يقارب م��ن 40 اإىل 50 يف املائة من 

كلم��ات اللغة ال�سواحيلية ه��ي ذات اأ�سل 

عرب��ي، اإل اأن��ه لي���ص هن��اك عالق��ة بني 

اللغتني من حيث النتماء.

حتدث بعده��ا ال�سيد كري�ستيان لو�سن، 

م�ست���رشق فرن�س��ي وحما���رش يف معه��د 

الغزايل بباري�ص، عن وجود ما يقارب من 

2500 كلمة يف املجال العلمي ذات اأ�سل 

عربي، وقد ع��زا ذلك اإىل احل�سور العربي 

يف فرن�س��ا ويف منطق��ة املتو�س��ط  لأكر 

م��ن قرن��ني، ونتيج��ة ملوج��ات الهج��رة 

امل�ستمرة اإىل اأوروبا بلغ عدد املهاجرين 

م��ن الناطق��ني باللغ��ة العربي��ة اإىل اأكر 

م��ن 20 مليون، واأن كلمات عربية كثرية 

اأ�سبحت معروف��ة يف اأوروبا، كما حتدث 

ع��ن الت�ساب��ه ب��ني الأ�سم��اء، فالعائالت 

املقيم��ة يف اأوروبا تخت��ار الأ�سماء التي 

لها دللة بني اللغتني. 

ثم حت��دث ال�سيد حممد خ���رش عريف، 

من اململكة العربية ال�سعودية، وهو اأ�ستاذ 

جامعي بجامع��ة امللك عب��د العزيز، عن 

اأهمية اللغة العربي��ة، وعالقتها باللغات 

الأخرى، وحول الأهمي��ة التاريخية للغة 

العربية.

وق��د اختتم��ت الندوة بعر���ص تقدميي 

بعن��وان »تاأثري اللغة العربي��ة على اللغة 

بن��ت  نافل��ة  للدكت��ورة  ال�سواحيلي��ة«  

�سع��ود اخلرو�سية، وهي اأ�ستاذة جامعية 

بكلية الآداب بجامع��ة ال�سلطان قابو�ص، 

ب�سلطن��ة عمان،  حيث ذك��رت اأن من اأهم 

اأ�سباب التغري اللغ��وي هو الحتكاك بني 

متحدث��ي اللغات املختلف��ة، واأن من اأهم 

م��ا ين�س��اأ عن ه��ذا التوا�س��ل الثقايف هو 

جمموعة م��ن الكلم��ات املقرت�سة، وعند 

حتليل معج��م اللغ��ة ال�سواحيلية جند اأنه 

ميثل �ساهداً هامًا على التاأثري التاريخي 

للوج��ود العرب��ي يف ���رشق اأفريقيا على 

اللغ��ة ال�سواحيلي��ة، وه��ذا التاأثري يت�سح 

يف اجلوانب الدللية التي متثلها الكلمات 

املقرت�سة من اللغة العربية، حيث دخلت 

60 اإىل 80 يف املائ��ة م��ن امل�سطلحات 

اإىل اللغة ال�سواحيلية خالل تلك احلقبة.

واأو�سح��ت م��ن خ��الل العر���ص، باأنه 

م��ع جم��يء الإ�س��الم اإىل ���رشق اإفريقي��ا 
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وانت�س��اره فيم��ا بع��د حت��ى الق��رن العا�رش 

امليالدي، تبن��ى متحدثو اللغ��ة ال�سواحيلية 

بالدي��ن  اخلا�س��ة  املمار�س��ات  م��ن  كث��رياً 

الإ�سالم��ي الت��ي اقت�س��ت اإدخ��ال مف��ردات 

عربية كثرية يف اإطار هذا احلقل الدليل وما 

يتبعه من جوانب فقهية.

كم��ا اأ�سارت اأي�س��ا اإىل اأن جمي��ع اللغات 

تقرت���ص كلم��ات من لغ��ات اأخ��رى، فاللغة 

الياباني��ة حت��وي اأك��ر م��ن 50.000 م��ن 

العنا�رش املقرت�س��ة، واأن 70 يف املائة من 

مفردات اللغة الإجنليزي��ة لي�ست ذات اأ�سول 

اللغ��ة الأم،وق��د اختتمت املتحدث��ة عر�سها 

باإبراز بع�ص الأمثلة للكلمات وامل�سطلحات 

املقرت�س��ة م��ن اللغ��ة العربية م��ع تو�سيح 

التغيري يف �سوتيات بع�ص تلك الكلمات.

ندوة »اآلية دعم ون�رس اللغة 

العربية«

تراأ�ص الن��دوة الثانية حممد �سامح عمرو، 

�سف��ري م�رش ل��دى اليون�سكو، حيث حتدث يف 

هذه الندوة  اأربعة متحدثني.

 بداأه��ا ال�سي��د اأحمد الدبابي، م��ن تون�ص، 

وهو مدير ق�س��م التاأهيل باملر�سد الأوروبي 

لتعلي��م اللغة العربية، ال��ذي حتدث عن واقع 

تعليم اللغة العربية لأبناء املهجر الأوروبي 

عل��ى خمتل��ف اأجياله��م، والتحدي��ات الت��ي 

تواجه ه��ذا الواق��ع واملتمث��ل يف حمدودية 

الك��وادر املتخ�س�سة يف تعليم اللغة العربية 

للناطقني بغريها، عالوة على ال�سعف العلمي 

الب��ارز للمناهج، والأ�سالي��ب املعتمدة، واأن 

غي��اب املرجعي��ات العلمية يف ه��ذا اجلانب 

و�سعي البع�ص اإىل تهمي�ص اللغة العربية مما 

يعيق اجلهود واملبادرات الفردية.

اأم��ا ال�سي��دة خديج��ة زم��وري، م�ساع��دة 

املديرة العامة لليون�سك��و لل�سوؤون الإدارية، 

فقد حتدثت عن دع��م اليون�سكو للغة العربية 

مهم��ة  م�ساأل��ة  اللغ��ات  دع��م  م�ساأل��ة  واأن 

لليون�سكو، وتطرق��ت اإىل الت�سل�سل التاريخي 

لدع��م اللغة العربية منذ ق��رار الأمم املتحدة 

1973 القا�سي باإدراج اللغة العربية �سمن 

اللغات الر�سمية ولغات العمل باليون�سكو اإىل 

الق��رار 190 للمجل���ص التنفي��ذي يف 2012  

باعتم��اد  يوم 18 دي�سمرب يوما عامليا للغة 

العربية.

وحت��دث ال�سيد عب��د اهلل الو�سم��ي، الأمني 

العام ملركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة 

العربية، عن غي��اب التن�سيق بني املوؤ�س�سات 

وامل�رشوعات التي تخدم اللغة العربية ودور 

مركز امللك عبداهلل من خالل روؤيته لتحقيق 

التن�سي��ق بني تل��ك املوؤ�س�سات، ع��الوة على 

اإن�س��اء جائزة يت��م منحه��ا للموؤ�س�سات التي 

تربز جهودا يف خدمة اللغة العربية.

واأخ��ريا، حت��دث ال�سيد عب��دو وازن، كاتب 

وناق��د �سحفي من لبنان، ع��ن طبيعة عمله 

املرتبط باللغة والعوملة، ودعا اإىل املحافظة 

على اللغ��ة العربي��ة واإنقاذها م��ن الأخطاء 

الت��ي يرتكبها اأهلها، وحتدث ع��ن ال�سعوبة 

الت��ي تواجهه��ا الأجي��ال احلالي��ة يف تعل��م 

قواعد ال���رشف والنحو للغة العربية مقارنة 

باللغ��ات الأخ��رى كالإجنليزي��ة والفرن�سية 

والإ�سبانية.

اأم�ضية »قراءات �ضعرية«

اأم�سي��ة  اأقيم��ت  امل�سائي��ة  الف��رتة  ويف 

ق��راءات �سعري��ة عربي��ة مب�سارك��ة �س��الح 

�ستيتي��ة من لبنان، الذي قدم ق�سيدة »رائعة 

امل��اء« ، ثم األق��ى الطاهر بكري م��ن تون�ص، 

ق�سيدة  »الربيع«،  وبعد ذلك األقى خالد فتح 

الرحمن عم��ر من ال�سودان ق�سيدت��ه »اللوؤلوؤ 

املكن��ون يف �سدف الكالم« الت��ي دعا فيها 

اإىل اكت�س��اف مكنونات اللغ��ة، واختتم زياد 

الدري���ص م��ن ال�سعودي��ة الأم�سي��ة بق�سي��دة 

بعنوان »ح�سن ال�سالم« التي اأهداها ملنظمة 

اليون�سك��و، اأعقبه��ا بق�سيدة اأخ��رى بعنوان 

»اإىل اللغ��ة العربي��ة«، كم��ا حفل��ت الأم�سية 

بتقدمي بع�ص املقاطع املو�سيقية العربية.



منا�صبات عاملية
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اأه��م  م��ن  العامل��ي  ال��رتاث  اتفاقي��ة  تعت��رب 

التفاقي��ات العاملي��ة يف جم��ال حف��ظ و�س��ون 

مكونات ال��رتاث الثقايف املادي والطبيعي، وقد 

ان�سمت اإليها190 دولة، ولذا؛ فهي تعّد من اأقوى 

الروابط التي ت�سع��ى للحفاظ على هذا النوع من 

الرتاث، وذلك انطالقام��ن الروؤية امل�سرتكة التي 

جتم��ع بني حماي��ة ال��رتاث الثق��ايف والطبيعي، 

ال��ذي يحم��ل ب�سمة عاملي��ة متمي��زة، كما كان 

الكب��ري والب��ارز يف  الإ�سه��ام  له��ذه التفاقي��ة 

تر�سيخ ركائز احلوار والتنوع الثقايف والت�سامح 

وال�س��الم، وذل��ك من خالل تاأكيده��ا على اأهمية 

احلفاظ عل��ى ال��رتاث العاملي للب�رشي��ة قاطبة، 

وتعزيز التعاون الدويل من اأجل �سونه واحلفاظ 

عليه وتنظر اتفاقية احلفاظ على الرتاث العاملي 

)الثق��ايف والطبيع��ي(اإىل العن���رش الب�رشي على 

اأن��ه الركيزة الأهم لرباجمها. ول��ذا ؛ فهي فر�سة 

لتق��دمي من��اذج التعلم الهام��ة من اأج��ل مواكبة 

التنمي��ة امل�ستدامة و�سمان عالقة من�سجمة بني 

املجتمع��ات املحلي��ة وبيئاته��ا املرتبط��ة بها، 

كم��ا اأنه��ا توؤكد عل��ى اأن الوعي مبفه��وم الرتاث 

 مه��م واأ�سا�سي 
ٌ
العامل��ي ومتابع��ة نتائجه��ا اأمر

لنط��الق التنمي��ة امل�ستدام��ة، وحتقي��ق التطور 

امل�ستم��ر يف هذا النط��اق، وذلك من اأجل العالقة 

القائمة بني املجتمع��ات والبيئات؛ والذي يعود 

بالنفع على الرتاث الثقايف والطبيعي، كما ت�سدد 

التفاقية عل��ى اأن املحافظة على تنوع مفردات 

ال�شلطنة ت�شــارك العامل  الحتفال مبنا�شبة 

مروراأربعـني عاما على اتفـاقية الرتاث العــاملي

منا�صبات عاملية
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ال��رتاث العامل��ي )الثقايف والطبيع��ي( املختلف 

من �ساأنه اأن يعزز من مفهوم الحرتام املتبادل 

ب��ني الأفراد ولتحقي��ق النتم��اء بينهم.واجلدير 

بالذك��ر اأن  �سلطن��ة عمان قد ان�سم��ت  اإىل هذه 

التفاقية مبوجب املر�س��وم ال�سلطاين رقم 69/ 

81 وحتديداً يف1981/8/24م.

الع��امل  احتف��ل   2012 الع��ام  ه��ذا  وخ��الل 

مبنا�سب��ة م��رور40 عاما عل��ى توقي��ع اتفاقية 

ممثل��ة  ال�سلطن��ة  و�سارك��ت  العامل��ي،  ال��رتاث 

بوزارة الرتاث والثقافة دول العامل يف احتفالية 

الذك��رى الأربعني التي اأقيم��ت بكيوتو باليابان 

خالل الف��رتة من 6 - 8 نوفم��رب2012م، حتت 

عنوان:»ال��رتاث العامل��ي والتنمي��ة امل�ستدام��ة 

ودور املجتمع��ات املحلية« وال��ذي مت اعتماده 

م��ن قب��ل اجلمعي��ة العامة لل��دول الأط��راف يف 

التفاقي��ة، ومن قبل جلنة ال��رتاث العاملي لهذه 

الحتفالية الأربعني،وقد جاءت هذه الحتفالية 

كخامت��ة تتويجي��ة للفعالي��ات الحتفائية التي 

ا�ستم��رت طوال الع��ام 2012 يف خمتلف اأرجاء 

العامل. 

ال��رتاث  ال�سلطنةمعر���ص  ا�ست�ساف��ت  كم��ا 

وال�س��ني  ال���77  ملجموع��ة  املتنق��ل  وال�سف��ر 

مبنا�سب��ة الذكرىالأربع��ني لالتفاقية، وذلك يف 

اخلام�ص ع�رشمن دي�سمرب2012م وملدة اأ�سبوع 

كامل مبق��ر اجلمعية العمانية للفنون الت�سكيلية 

ع��ن  �س��ورا  املعر���ص  مبحافظةم�سقط،و�س����م 

املواقع املدرجة على قائ���مة الت��راث الع���املي 

ومنها مواقع ال�سلطن��ة الأربعة.
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م�صاحة حرة

اإعداد: علي بن عبداهلل احلارثي

اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

alialharthi@moe.om
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والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  د�سن��ت 

الدرا�س��ة امل�سرتك��ة م��ع البن��ك الدويل 

حول التعليم يف �سلطنة عمان )امل�سي 

قدم��ا يف حتقيق اجلودة( وذلك يف يوم 

22 اأكتوبر 2012، جاءت احلاجة لهذه 

الدرا�س��ة يف �س��وء مقت�سي��ات التعليم 

واحلاجة اإىل تطويره، والتقدم احلا�سل 

وامللحوظ يف ه��ذا املجال كما وكيفا، 

ول�سم��ان ا�ستمرار حتقي��ق الإجنازات، 

وجعل النظ��ام اأكر كف��اءة، و�سمولية، 

ومالءمة، حيث تق��وم الدرا�سة بتحليل 

مواط��ن الق��وة، ومواط��ن ال�سع��ف يف 

التو�سي��ات  النظ��ام احل��ايل، وتق��دمي 

بالتطوير يف امل�ستقبل، وتهدف الدرا�سة 

اإىل توف��ري ت�سخي���ص لل�سعوبات التي 

ميكن اأن تواجه م�س��ار التطور امل�ستمر 

للنظ��ام التعليم��ي، واق��رتاح �سيا�سات 

ملجابهة تلك ال�سعوبات، وتعزيز قدرة 

وزارة الرتبي��ة والتعلي��م لتحقيق تطور 

وتقدم م�ستقبلي م�ستمر.

ف�س��ول  ت�سع��ة  الدرا�س��ة  تناول��ت 

وه��ي، ال�سي��اق ال�س��كاين والقت�سادي 

بالتعلي��م  واللتح��اق  والجتماع��ي، 

وكف��اءة النظام التعليمي، وجودة تعلم 

الطلبة، والتقومي، واملناهج وطول العام 

الدرا�س��ي، واملعلمون وج��ودة التعليم، 

والتموي��ل،  والتكالي��ف  واملواءم��ة، 

واحلوكم��ة والإدارة، فيم��ا بني الف�سل 

الأخ��ري يف الدرا�سة العوامل التي ت�سهم 

يف حتقيق اجل��ودة، واملالءمة، والدفع 

اإىل الأمام.

م�صاحة حرة

وزارة الرتبية والتعليم تد�شن الدرا�شة امل�شرتكة 

مع البنك الدويل حول التعليم يف �شلطنة عمان 

)امل�شي قدما يف حتقيق اجلودة(

امل�سدر: دائرة الإعالم الرتبوي
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م�سارك��ًة ملنظم��ة اليون�سك��و الحتف��ال مبرور40عام��ًا 

عل��ى اتفاقي��ة حماي��ة ال��رتاث الثق��ايف والطبيع��ي لع��ام 

1972وجت�سي��دا لتع��اون ال�سلطن��ة املمي��ز م��ع املوؤ�س�سات 

الدولي��ة املعني��ة بحمايةالرتاث؛ا�ست�ساف��ت ال�سلطنة ممثلة 

ب��وزارة ال��رتاث والثقاف��ة املعر���ص املتنق��ل ملجموعة ال 

77 وال�س��ني، وال��ذي اأقيم مبق��ر اجلمعية العماني��ة للفنون 

الت�سكيلي��ة مبحافظ��ة م�سق��ط خ��الل الف��رتة م��ن 22-15 

دي�سم��رب 2012م ، ويكم��ن الهدف من اإقام��ة هذا املعر�ص 

يف: تعزيز الإدراك، وزيادةالتوعية الجتماعية لقيم الرتاث 

الثقايف والإن�س��اين، واإ�رشاك موؤ�س�سات املجتمع املحلي يف 

حماية املواقع وتطويرها.

�س����م املعر�ص �سورا عن املواق��ع املدرجة على قائ���مة 

الت����راث الع���امل��ي ومنها:مواق��ع ال�سلطن����ة املدرجة على 

قائم��ة ال��رتاث العاملي وه��ي قلعة بهال الواقع��ة مبحافظة 

الداخلية،ومقاب��ر بات واخلطم والعني الواقعة بولية عربي 

مبحافظ��ة الظاه��رة، ومواقع اأر�ص اللب��ان مبحافظة ظفار 

وه��ي: وادي دوك��ة، و�س�رش )وب��ار(، والبلي��د، وخور روري 

)�سمه��رم(، وخم�س��ة من الأفالج العمانية وه��ي: فلج دار�ص 

بولية نزوى، وفلج امللكي بولية ازكي وفلج اجليلة بولية 

�سور، وفلج املي�رش بولية الر�ستاق اإىل جانب فلج اخلطمني 

بنياب��ة برك��ة امل��وز ، كما �س��م املعر���ص �س��ورا للمواقع 

امل�سجل��ة عل��ى قائمة الرتاث العاملي لع��دد )37( من الدول 

ال�سقيقة وال�سديقة .

ال�شلطنة ت�شت�شيف املعر�س املتنقل ملجموعة الـ 77 

وال�شني، مبنا�شبة الحتفال مبرور40عاماً على اتفاقية 

حماية الرتاث الثقايف والطبيعي لعام 1972

حتت �شعار »ن�شتثمر يف امل�شتقبل«

اأكرث من )25( موؤ�ش�شة 

تعليمية حول العامل 

ت�شارك يف ملتقى م�شقط 

لل�شباب 2012

نظمت الهيئ��ة العامة لرتويج ال�ستثم��ارات وتنمية ال�سادرات 

وبدع��م م��ن ع��دة جه��ات حكومي��ة خا�س��ة بال�سلطنة م��ن بينها 

وزارة الرتبي��ة والتعليم ممثلة باللجنة الوطني��ة العمانية للرتبية 

والثقاف��ة والعلوم، ومنظمة اليون�سك��و؛ الن�سخة الرابعة من ملتقى 

م�سق��ط لل�سباب الذي يعّد من املب��ادرات املهمة لتحفيز، وت�سجيع 

امل�ساريع الإبداعية وروح البتكار بني اأو�ساط ال�سباب.

واأقي��م امللتق��ى يف الفرتة م��ن9-12 دي�سم��رب 2012م، حتت 

�سع��ار »ن�ستثم��ر يف امل�ستقب��ل«. و�س��ارك فيه 200 �س��اب و�سابة 

م��ن 26 جن�سي��ة ميثلون اأك��ر من 25 موؤ�س�س��ة تعليمية من داخل 

ال�سلطن��ة وخارجه��ا، وجاء تنظي��م امللتقى من منطل��ق اأن حتفيز 

ال�سب��اب عل��ى تبّن��ي امل�ساري��ع واملب��ادرات املبتكرة ه��ي اإحدى 

الطرق الكفيلة باإطالق العنان لإمكاناتهم ومقّدراتهم. 
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اأقيم بال�سلطنة املوؤمتر الدويل »الدور العماين 

الف��رتة  خ��الل  وذل��ك  الأفريق��ي«  ال���رشق  يف 

م��ن11-13 دي�سم��رب 2012م، بالتع��اون بني 

مرك��ز الدرا�س��ات العماني��ة بجامع��ة ال�سلطان 

قابو�ص، وهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية.

ه��دف املوؤمتر اإىل ا�ستعرا���ص وجهات النظر 

بال��دور  املتعلق��ة  الق�ساي��ا  ح��ول  املختلف��ة 

العم��اين يف ���رشق اأفريقي��ا من خ��الل التعرف 

على تاري��خ الوجود العماين الق��دمي، واحلديث، 

ال�سيا�سي��ة، والقت�سادي��ة  ودرا�س��ة معطيات��ه 

والجتماعي��ة، وا�ستعرا���ص العوامل اجلغرافية 

الت��ي دعمت الوج��ود العم��اين، ودرا�سة الإنتاج 

اللغوي، والأدب��ي العربي وال�سواحيلي يف �رشق 

اأفريقي��ا، واإبراز الأط��ر الجتماعية ال�سائدة من 

عادات، وتقالي��د ونظم معي�سية )تاأث��رياً وتاأثرا 

بالبيئ��ة العماني��ة والأفريقي��ة(، والتعرف على 

ال�سحاف��ة العماني��ة واأثره��ا يف اإث��راء احلي��اة 

الثقافية يف ���رشق اأفريقيا، وواقع املخطوطات 

والوثائ��ق والآثار م��ن حيث املعوق��ات، و�سبل 

التطوير.

الباحثني  من  كبريا  عددا  املوؤمتر  ا�ست�ساف 

والدار�سني يف املجالت التاريخية، والوثائقية 

مقدمتها  يف  ياأتي  حم��اور،  ع��دة  يف  للحديث 

الهجرات  على  رك��ز  ال��ذي  التاريخي،  املحور 

امل�ستوى  على  واأث��ره��ا  ال��ق��دمي��ة،  العمانية 

اإجالء  يف  اليعاربة  ودور  واخلارجي،  الداخلي 

�رشق  يف  العماين  احلكم  وتعزيز  الربتغاليني، 

تاأ�سي�ص  يف  البو�سعيديني  ودور  اأف��ري��ق��ي��ا،  

التاريخية  والتطورات  العمانية،  الإمرباطورية 

ن�رش  يف  العمانيني  ودور  الالحقة،  وال�سيا�سية 

الأفريقي،  والرب  ال�ساحل  يف  والإ�سالم  الثقافة 

الفكرية  املجالت  العمانيني يف  العلماء  ودور 

درا���س��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل��ع��رف��ي��ة،  والعلمية 

العماين  للح�سور  احل�����س��اري��ة  امل���وؤ����رشات 

والقت�سادي،  )التجاري  الأفريقي  بال�رشق 

 والج��ت��م��اع��ي، وال�����س��ي��ا���س��ي، وال��ث��ق��ايف(.

اأما املحور اجلغرايف، فقد هدف اإىل الرتكيز على 

العوامل اجلغرافية الطبيعية والب�رشية، ودورها 

وكذلك  اأفريقيا  �رشق  اإىل  العمانية  الهجرة  يف 

واأمناط  ال�سكاين  احل��راك  مالمح  على  التعرف 

العمران بني عمان و�رشق اأفريقيا.

وا�ستعر���ص حمور اجلانب اللغ��وي والأدبي، 

ال�سواحيلي��ة،  اللغ��ة  العربي��ة عل��ى  اللغ��ة  اأث��ر 

ال�سواحيل��ي  الأدب  عل��ى  العربي��ة  واملوؤث��رات 

)ال�سعبي والف�سيح(، وكذلك التعرف على ال�سعر 

العرب��ي يف الع�سور احلديثة يف ���رشق اأفريقيا 

اخلط��اب  واجتاه��ات  البو�سعيدي��ة(،  )الدول��ة 

النري يف �رشق اأفريقيا يف القرن الع�رشين.

جامعة ال�شلطان قابو�س وهيئة الوثائق 

واملحفوظات الوطنية تنّظمان املوؤمتر الدويل 

»الدور العماين يف ال�شرق الأفريقي«

ه��دف ه��ذا امللتق��ى اإىل توعي��ة ال�سباب حول 

اأهمي��ة القت�س��اد املبني على اإقام��ة امل�ساريع، 

واملبادرات املبتكرة من خالل منح اجليل القادم 

م��ن رّواد الأعم��ال، و�سّن��اع الق��رار، واملبدعني 

املج��ال واحلرية التاّم��ة لكت�س��اف اإمكاناتهم، 

وتاأ�سي���ص جي��ل متمّكن م��ن ال�سباب ق��ادر على 

وتفعي��ل  الواق��ع،  اأر���ص  عل��ى  تغي��ري  اإح��داث 

م�ساركت��ه يف املعرتك القت�س��ادي يف ال�سلطنة 

��ا مع النج��اح املع��ّول علي��ه م�ستقباًل،  خ�سو�سً

القطاع��ني  ب��ني  ال�رشاك��ة  تعزي��ز  اإىل  اإ�ساف��ة 

احلكومي واخلا�ّص.

وخ��الل اأربعة اأيام متتالي��ة من امللتقى ومن 

خ��الل حلق��ات وور�ص العم��ل �سّل��ط 38 متحّدثا 

ميّثل��ون موؤ�س�س��ات حملّية وعاملّي��ة ال�سوء على 

عدة حم��اور رئي�سة: كريادة الأعم��ال، وال�سالمة 

املرورية، والفن، والثقاف��ة يف البيئة احل�رشية، 

وتندرج حتت ه��ذه املحاور ع��دة موا�سيع مثل: 

والت�سمي��م  التجاري��ة،  الأعم��ال  يف  الري��ادة 

وتاأ�سي�ص امل�ساريع ال�سغرية، وال�سالمة املرورية 

عل��ى الطرق، وال�سالمة املرورية والعامل الرقمي، 

وال�سالمة املرورية والر�سم اجلرافيتي.



اإ�صدارات
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اإ�صدارات

العنوان : ا�ستجابة قطاع التعليم لفريو�ص 

نق�ص املناعة الب�رشية ومر�ص الإيدز يف 

املنطقة العربية: حتليل حالة .

اإعداد : مكتب اليون�سكو الإقليمي للرتبية 

يف الدول العربية .

بيانات الن�رس : بريوت : مكتب 

اليون�سكوالإقليمي، 2012م

امللخ�ض 

يف  اأ�سا�سي��ًا  �رشي��كًا  الرتبي��ة  قط��اع  يعت��رب 

ال�ستجابة الوطنية املتعّددة القطاعات لفريو�ص 

نق���ص املناع��ة الب�رشية/الإيدز، وه��و قادر على 

لع��ب دوٍر اأ�سا�س��ٍي يف تزويد ال�سب��اب باملهارات 

�سحته��م  حلماي��ة  الالزم��ة  واملعرف��ة  والقي��م 

اجلن�سي��ة والإجنابية ومنع انتقال الفريو�ص. كما 

اأّن التعليم يزودهم بالأخالقيات الالزمة التي من 

�ساأنها امل�ساعدة عل��ى احلّد من و�سم الأ�سخا�ص 

امل�ساب��ني بفريو���ص نق���ص املناع��ة الب�رشي��ة. 

اإ�ساف��ة اإىل ذلك ف��اإن التعليم بحد ذاته يحمي؛ اإذ 

ميك��ن اأن ي�ساع��د تعليم املراهق��ني على احلد من 

تعر�سه��م خلطر فريو�ص نق���ص املناعة الب�رشية 

وحتدي��ات اأخ��رى تواج��ه �سحته��م. كم��ا ميك��ن 

للتعليم اأن ي�ساعد على معاجلة عدم امل�ساواة بني 

اجلن�س��ني والق�ساء على الو�س��م بالعار والتمييز 

�س��د الأ�سخا���ص امل�ساب��ني بالفريو�ص.وتلت��زم 

منظم��ة الأمم املتح��دة للرتبية والعل��م والثقافة 

)اليون�سك��و( بتح�س��ني ا�ستجاب��ة قط��اع التعلي��م 

لفريو�ص نق�ص املناع��ة الب�رشية/الإيدز. ويكمن 

اأحد اأه��م اأهداف املبادرة العاملية ب�ساأن فريو�ص 

)EDUCAIDS( والتعلي��م  الإي��دز  ومر���ص 

والإر�س��ادات  والأدل��ة  املعلوم��ات  تق��دمي  يف 

لدع��م عملية �سنع الق��رارات واتخ��اذ الإجراءات 

والربجم��ة. هذه املب��ادرة اأطلقه��ا برنامج الأمم 

املتحدة املعني بفريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية/

الإيدز)UNAIDS( وتقودها اليون�سكو وتتعلق 

بالتعلي��م حول فريو�ص نق���ص املناعة الب�رشية/ 

الإي��دز. كم��ا اأن تق��دمي املعلوم��ات والأدلة لدعم 

عملي��ة �سن��ع القرارات ه��و من املب��ادئ الع�رشة 

الأ�سا�سي��ة املذك��ورة يف برنام��ج الأمم املتحدة 

املعن��ي بفريو�ص نق�ص املناع��ة الب�رشية/الإيدز 

ل�سمان ا�ستجابة تربوية فعالة لإر�ساد الإجراءات 

الوقائية يف قطاع التعليم. 

له��ذا الغر�ص قام مكت��ب اليون�سكو يف بريوت 

بدرا�س��ة حالة تتعر�ص ل�ستجاب��ة قطاع التعليم 

لفريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية/الإيدز يف الدول 

الأع�س��اء يف املنطقة العربية م��ن اأجل احل�سول 

عل��ى معلوم��ات ح��ول ا�سرتاتيجيّته��ا الإقليمية 

ولتاأم��ني الأ�س���ص لتخطيط اأف�س��ل للتدخالت يف 

املنطقة.ويكم��ن اله��دف م��ن وراء درا�سة احلالة 

يف تق��دمي معلوم��ات وطني��ة و�سامل��ة وحمدث��ة 

لدعم اجلهود الوطنية والإقليمية الرامية اإىل احلّد 

م��ن انت�س��ار الفريو���ص وللم�ساعدة عل��ى �سناعة 

القرارات، كما ميكن ا�ستخدام نتائج هذه الدرا�سة 

لدع��م اجلهود الهادف��ة اإىل تعزيز ا�ستجابة قطاع 

الرتبي��ة الوطنية لفريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية 

تتعل��ق  معلوم��ات  تق��دمي  ع��رب  وذل��ك  /الإي��دز 

بال�سيا�س��ات. ويغطي عر���ص وحتليل احلالة هذا 

ال��دول التالية:اجلزائروالبحري��ن وم�رش والعراق 

والأردن والكوي��ت ولبن��ان وليبي��ا وموريتاني��ا 

واملغرب وُعمان وفل�سطني وقطر و�سمال ال�سودان 

و�سوري��ا وتون���ص والإم��ارات العربي��ة املتح��دة 

واليمن.



98 تواصل العدد السابع عشر

ي�ستم��ل هذا الع��دد من ملحق »توا�سل« عل��ى العديد من املو�سوع��ات والأخبار 

الهام��ة ل�سيما تلك التي تربز العالقة الوثيق��ة والقوية بني ال�سلطنة ومنظمة الأمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو(.

ول�س��ك ب��اأن التعاون القائم ب��ني ال�سلطنة ومنظم��ة اليون�سكو تع��اون بّناء منذ 

ان�سم��ام ال�سلطن��ة اإىل هذه املنظمة. وقد اأثمر عن ه��ذا التاريخ الطويل من التعاون 

تعزيز مكانة ال�سلطنة الدولية؛ بالإ�سافة اإىل حتقيق العديد من الإجنازات واملكا�سب 

على كافة امل�ستويات، ويف خمتلف املجالت.وكنتيجة حتميةلهذا التعاون املتبادل 

وانعكا�سات��ه الإيجابي��ة على م�سرية العمل م��ن كافة اجلوانب الرتبوي��ة والثقافية 

والعلمي��ة؛ كان��ت ال�سلطنة الوجهة املثلى ل�ستقبال زي��ارات متعددة مل�سوؤولني من 

اليون�سك��و  مبختلف م�ستوياته��م؛ فقد �سهدت ال�سلطنة خ��الل الربع الأخري من عام 

2012م ع��دة زي��ارات مهمة؛ ففي نهاي��ة �سبتمرب وبداية اأكتوب��ر احت�سنت  م�سقط 

اللق��اء الت�ساوري لأمناء اللجان الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم بالوطن العربي، 

وكان ذل��ك  حت��ت رعاية اليون�سكو. وقد خ��رج الجتماع بتو�سي��ات مهمة اأ�سهمت 

يف حتدي��د اأهم التحديات العاملي��ة والإقليمية من منظور الدول الأع�ساء باملنطقة 

العربية والتي ينبغي اأن تدرج �سمن الإ�سرتاتيجية متو�سطة الأجل 2021-2014 

لليون�سك��و، وكذلك حتديد الأولويات التي ينبغي اأن ت��درج �سمن م�رشوع الربنامج 

وامليزانية للفرتة 2014-2017. وعلى �سعيد اآخر؛ فقد انعك�ست  نتائج وتو�سيات 

هذا اللقاء اإيجابًا على عمل اللجان الوطنية يف البلدان العربية.

كم��ا �سهد الأ�سبوع الأول من دي�سمرب زيارة نخب��ة من اأ�سحاب ال�سعادة ال�سفراء 

الدائم��ني لعدد م��ن الدول ال�سقيق��ة وال�سديق��ة املعتمدين لدى اليون�سك��و. وقد بلغ 

عدده��م واح��داً وخم�س��ني �سف��رياً، اطلعوا خ��الل زيارته��م على املع��امل احل�سارية  

والرتاثي��ة واملنج��زات العمراني��ة لل�سلطن��ة، كم��ا زاروا بع�سًا من املواق��ع الأثرية 

والطبيعي��ة والأماك��ن ال�سياحية، ووقفوا على  ال�سواه��د التاريخية احلية  لهذا البلد 

العري��ق. واجلدير بالذك��ر اأن  زيارة  ال�سفراء الدائمني هذه  ه��ي الزيارة الثالثة من 

نوعه��ا؛ فق��د �سبقته��ا زيارتان مماثلت��ان كان��ت الأوىل يف ع��ام 2006 والأخرى 

يف ع��ام 2009. وجمي��ع هذه الزي��ارات تاأتي يف اإطار دعم التع��اون املتبادل بني 

ال�سلطنة وبقية الدول الأع�ساء باليون�سكو.

وتتويجًا لهذا التعاون النموذجي مع اليون�سكو؛ فقد قامت معايل ايرينا بوكوفا 

املدي��رة العام��ة لليون�سكو  يف منت�سف دي�سمرب من الع��ام 2012 بزيارة لل�سلطنة؛ 

حيث ت�رشفت مبقابلة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم حفظه اهلل 

ورع��اه، ومت خالل املقابلة ا�ستعرا�ص اأوجه التع��اون القائم بني ال�سلطنة ومنظمة 

اليون�سك��و يف العدي��د م��ن املجالت،  وذل��ك بح�سور معايل الدكت��ورة مديحة بنت 

اأحمد بن نا�رش ال�سيبانية وزيرة الرتبية والتعليم – رئي�سة اللجنة الوطنية العمانية 

للرتبية والثقافة والعلوم.

ختام��ا اأعزائ��ي الك��رام ق��راء »توا�س��ل« اأدعوكم ملتابع��ة كل ما ه��و جديد من 

اإ�س��دارات اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم، متمنيًا اأن يكون عام 

2013 عام��ًا حاف��اًل بالعط��اء واملنج��زات. واإىل اأن نلتقي معك��م يف العدد القادم، 

اأترككم يف اأمان اهلل.

ال�شلطنة واليون�شكو..

ونتوا�شل مزيدا من التعاون البناء

حممد بن �شليم اليعقوبي

اأمني اللجنة 

الوطنية العمانية للرتبية 

والثقافة والعلوم


