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كلمة اللجنة

بقلم

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

رئي�سة اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

جائزة ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة

»نظرة واعية وم�سامني اإن�سانية«

اجته��ت اأنظار جميع املهتم��ني بالعلوم يف خمتلف اأقطار العامل من اأف��راد ومنظمات وموؤ�س�سات حكومية 
وغري حكومية خالل الفرتة من 17-19 نوفمرب 2011 اإىل بوداب�ست، حيث اأقيم يف مقر الأكادميية الهنغارية 

للعل��وم؛ »املنت��دى العاملي للعل��وم اخلام�ص«، وذل��ك بتنظيم اليون�سك��و، واملجل�ص الدويل للعل��وم، واجلمعية 

الأمريكي��ة لتق��دم العلوم.ول�س��ك اأن ه��ذا املنتدى الذي يقام كل �سنت��ني يحظى مب�ساركة دولي��ة وا�سعة نظرا 

لأهمية العلوم الإن�سانية والطبيعية يف حياتنا املعا�رشة.

اإل اأن ثمة حدثا بارزا تخلل انعقاد هذا املنتدى حاز اهتمام جميع من يهمهم ال�ساأن البيئي، األ وهو حفل 

توزي��ع جائ��زة ال�سلطان قابو�ص حلماية البيئ��ة، حيث تكت�سب هذه اجلائزة اأهميته��ا البالغة لأنها حتمل ا�سم 

مولن��ا �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم- حفظه اهلل ورعاه- الذي اأوىل البيئة جل الرعاية 

والهتم��ام حمليا واإقليمي��ا ودوليا، بالإ�سافة ملا حتمله من م�سامني اإن�ساني��ة نبيلة تعك�ص احلاجة امللحة 

لعامل ي�سوده الرخاء والطماأنينة، يف الوقت الذي تنّبه فيه العامل اإىل الأخطار املحدقة بالبيئة جراء التغريات 

املناخي��ة الناجتة م��ن النبعاثات امل�رشة بالغالف اجلوي وتاأثرياتها على التن��وع البيولوجي، وال�ستخدام 

غري الر�سيد للموارد الطبيعية نتيجة الثورة ال�سناعية وازدهار التجارة الدولية وانت�سار العمران.

لق��د ج��اءت هذه اجلائزة لتعرب عن املواقف العمانية من الق�ساي��ا البيئية العاملية، والتي تنبع من النظرة 

الواعي��ة والتفاع��ل احل�ساري الذي ت�سارك فيه ال�سلطنة املجتمع ال��دويل باأ�رشه والتي ترتبط بخري الإن�سانية 

و�سعادتها.

واأخ��ريا... ف��اإن اإقامة حفل توزي��ع جائزة ال�سلطان قابو���ص حلماية البيئة، واملعر���ص امل�ساحب له الذي 

اأقامت��ه به��ذه املنا�سبة؛ وزارة الرتبية والتعليم، وال��ذي حمل �سعار »حماية البيئة نح��و التنمية امل�ستدامة«، 

ط��وال ف��رتة انعقاد املنتدى العاملي للعل��وم اخلام�ص، اإن اإقامته خالل هذا املحف��ل العاملي الهام يوؤكد مدى 

اأهمي��ة ه��ذه اجلائزة ودورها الكب��ري يف حتقيق البيئة املتناغمة وال�رشوري��ة ل�ستمرارية احلياة على كوكب 

الأر���ص، م��ن خ��الل مكافاأة الإ�سهام��ات البارزة يف جم��ال اإدارة البيئ��ة اأو �سونها،وعم��ل البحوث اخلا�سة 

بالبيئة واملوارد الطبيعية، والرتبية والتدريب يف جمال البيئة، وبث الوعي البيئي.   
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حمطة

اليوم العاملي للمعلمني 2011

»معلمون من اأجل 

امل�ساواة بني اجلن�سني«

بقلم:علي بن عبداهلل بن �سامل احلارثي

    alialharthi@moe.om

»معلم���ون من اأجل امل�ساواة ب���ني اجلن�سني« هو ما مت الرتكيز عليه 

خالل الإحتفال باليوم العاملي للمعلمني الذي يحتفل به العامل �سنويا 

يف اخلام�س من اأكتوبر من كل عام والذي ي�سكل فر�سة للوقوف على اأهم 

التحديات التي تواجهها هذه املهنة.

ويف هذا الإط���ار وجهت اليون�سكو وبرنام���ج الأمم املتحدة الإمنائي 

)اليوني�سي���ف( ومكتب العمل الدويل والحتاد ال���دويل للمعلمني ر�سالة 

م�سرتك���ة مبنا�سبة الي���وم العاملي للمعلمني للع���ام 2011 جاء فيها :  
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)نكرم الي���وم مبنا�سبة اليوم العاملي للمعلم���ني ماليني املربني يف �ستى 

اأنحاء العامل الذين وهبوا حياتهم لتعليم الأطفال وال�سباب والكبار. ويذكرنا 

مو�سوع هذه ال�سنة املعنون ب�»معلمون من اأجل امل�ساواة بني اجلن�سني« 

اأنه لكي تتحقق اأهداف التعليم للجميع والأهداف المنائية لالألفية ينبغي 

اأن حتظ���ى ق�سية امل�ساواة بني اجلن�سني يف التعليم باهتمام خا�س ابتداء 

من م�ساألة توفري التعليم للفتيات وتي�سري انتفاعهن به.....(
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الهتمام العاملي بتحقيق امل�ساواة 

يف جمال التعليم 

اإن ق�سي��ة امل�ساواة بني اجلن�سني كمفهوم 

وا�س��ع بات من املوا�سيع الهامة التي ت�سغل 

املجتمع��ات الإن�ساني��ة واملتح���رشة، حيث 

ل ه��ذه املجتمع��ات عل��ى دور امل��راأة 
ّ
تع��و

الفاع��ل يف امل�سارك��ة ببن��اء املجتمع جنبًا 

اإىل جن��ب م��ع �سقيقه��ا الرجل؛ وم��ن خالل 

الأ�سطر القادمة �سيتم التطرق اإىل جانب مهم 

من ه��ذه الق�سي��ة، األ وهو جان��ب امل�ساواة 

وتكافوؤ الفر�ص يف التعليم.

لق��د دلت التقارير والبحوث ال�سادرة عن 

بع���ص املنظم��ات الدولي��ة مث��ل اليون�سكو 

وغريه��ا م��ن املنظم��ات املعني��ة بال�س��اأن 

التعليم��ي عل��ى اأن الفج��وة ب��ني اجلن�س��ني 

يف جم��ال التعليم اأ�سبح واقع��ا تعاين منه 

الكثري م��ن دول العامل النام��ي واملتح�رش، 

فف��ي تقريرها ال�س��ادر ع��ام 2004، الذي 

حم��ل عن��وان »حت��دي امل�س��اواة والعدال��ة 

للجن�س��ني«.. اأ�س��ارت »اليون�سك��و« اإىل اأن��ه 

يعي���ص عل��ى الك��رة الأر�سي��ة نح��و �ست��ة 

مليارات اإن�سان، اأكرث من ن�سفهم من الن�ساء 

والفتي��ات، وت�س��كل الن�س��اء والفتيات ثلثي 

اأميي العامل البالغ عددهم 876 مليونا.

��رم الكث��ري م��ن الفتي��ات م��ن احل��ق  وحتحُ

الأ�سا�سي م��ن حقوق الإن�سان وه��و التعليم. 

ويف بع���ص بلدان العامل، ف��اإن  الفقر املدقع، 

واملعاي��ري  البي��ت،  ع��ن  املدر�س��ة  وبع��د 

الجتماعي��ة التي تع��زز عدم امل�س��اواة بني 

اجلن�سني، حتول  دون تعليم الفتيات. 

وم��ن ه��ذا املنطل��ق اأقيم��ت املوؤمت��رات، 

ووقع��ت العدي��د م��ن ال��دول عل��ى معاهدات 

واتفاقي��ات بغر�ص �سد الفج��وة القائمة بني 

الرج��ال والن�ساء وم��ن اأهم ه��ذه املوؤمترات 

والتفاقيات، املوؤمتر العاملي املعني باملراأة 

املنعق��د يف بيج��ني خ��الل الف��رتة  15-4 

اأيلول/�سبتم��رب 1995)اإعالن ومنهاج عمل 

بيج��ني(، واتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال 

التميي��ز �سد امل��راأة التي اعتم��دت وعر�ست 

للتوقيع والت�سديق والن�سمام مبوجب قرار 

اجلمعي��ة العامة ل��الأمم املتح��دة 180/34 

الأول/دي�سم��رب  كان��ون   18 يف  امل��وؤرخ 

التعلي��م  اأن  عل��ى  اأك��د  منهم��ا  1979.وكل 

اأح��د اأهم املج��الت احلا�سم��ة والتي ينبغي 

اإعطاوؤه��ا الأولوية، من خ��الل كفالة تكافوؤ 

الفر���ص التعليمي��ة، وتوفري نف���ص الظروف 

للتوجي��ه الوظيف��ي واملهن��ي والو�سول اإىل 

الدرا�سات واحل�سول عل��ى الدرجات العلمية 

يف املوؤ�س�س��ات التعليمية م��ن جميع الفئات 

يف املناط��ق الريفية واحل�رشية على ال�سواء 

وتكون امل�ساواة مكفولة لاللتحاق باملدر�سة 

يف التعلي��م العام والتقن��ي واملهني، وكذلك 

يف جميع اأنواع التدريب املهني.

اإن م�ساألة توف��ري التعليم للفتيات وتي�سري 

انتفاعه��ن ب��ه، ل��ه مناف��ع عدي��دة تنعك���ص 

اإيجاب��ا عل��ى التنمي��ة الب�رشي��ة، م��ن قبي��ل 

انخفا�ص ن�سبة وفيات الأطفال عند الولدة، 

وارتف��اع ن�سبة الأطف��ال الأ�سح��اء، وكذلك 

ن�سبة التح��اق الأطف��ال باملدار�ص، وغريها 

من املنافع.

التعليم اأحد اأهم املجالت احلا�سمة والتي ينبغي 

اإعطاوؤها الأولوية، من خالل كفالة تكافوؤ الفر�س التعليمية
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وق����د اأو�س�����ت الر�س����ال��ة امل���س�رتك����ة 

�رشكائه��ا  م��ع  اليون�سك��و  وجهته��ا  الت��ي 

مبنا�سب��ة الي��وم العاملي للمعلم��ني بتاريخ 

لكاف��ة  الت�س��دي  باأهمي��ة   2011/10/5

اأ�س��كال التميي��ز ب��ني املعلم��ني واملعلمات 

يف ظ��روف اخلدم��ة على وج��ه العموم، كما 

اأو�س��ت باأهمي��ة اإتاح��ة فر���ص مت�ساوي��ة 

للعم��ل يف جمال التعليم بكاف��ة م�ستوياته، 

واإتاحة الفر�سة للمراأة يف اأن تتبواأ منا�سب 

قيادي��ة يف ه��ذا املجال، لأن��ه بغري حتقيق 

امل�س��اواة يف مهنة التعلي��م فمن ال�سعب اأن 

يك��ون املعلم��ون واملعلمات ق��دوة �ساحلة 

للطلب��ة والطالبات من حيث امل�ساواة بينهم 

يف كاف��ة جم��الت التعلي��م املدر�سي وعلى 

جميع م�ستوياته، يف الوقت الذي ينبغي فيه 

بن��اء جمتمعات مبنية عل��ى مبادئ التنمية 

امل�ستدام��ة وال�س��الم والدميقراطية وحقوق 

الإن�سان وامل�ساواة.

الإهتمام باملعلم يف �سلطنة عمان 

ومبداأ امل�ساواة

للعماني��ني  الثقافي��ة  اخل�سو�سي��ة  اإن 

الدي��ن  تعالي��م  م��ن  اأ�سالته��ا  وامل�ستم��دة 

الإ�سالمي واملتوارثة عرب الأجيال املتعاقبة 

جعلت من الإن�س��ان العماين ينظر اإىل املراأة 

العماني��ة باعتباره��ا ال�رشيك��ة يف احلي��اة 

ب��كل ما حتمله ه��ذه الكلمة م��ن معنى، وقد 

حظي��ت املراأة العماني��ة بكامل حقوقها يف 

خمتل��ف اجلوانب احلياتية، وكانت ول زالت 

امل��راأة العمانية ت�ساه��م يف البناء والتنمية 

جنبا اإىل جنب م��ع اأخيها الرجل، وقد نالت 

امل��راأة العمانية املزيد م��ن التكرمي وفر�ص 

امل�ساركة يف ظل النه�سة العمانية احلديثة، 

واأ�سبح��ت امل��راأة العماني��ة تت�س��ارك م��ع 

اأخيه��ا الرجل يف خمتلف جم��الت التنمية 

وتتب��واأ  ب��ل  والجتماعي��ة،  القت�سادي��ة 

منا�س��ب قيادي��ة و�سيا�سي��ة، وتلق��ى الدعم 

والت�سجي��ع م��ن القي��ادة ال�سيا�سي��ة باأعلى 

م�ستوياته��ا من اأجل امل�سارك��ة يف التنمية 

ولي�ص اأدل من ذلك ما ورد يف اخلطاب الذي 

األق��اه قائد الب��الد جاللة ال�سلط��ان قابو�ص 

ب��ن �سعي��د املعظ��م مبنا�سبة افتت��اح الفرتة 

الثانية ملجل���ص ال�سورى 1994/12/26م 

حي��ث قال:» اأنن��ا ندعو امل��راأة العمانية يف 

كل م��كان يف القري��ة واملدين��ة..يف احل�رش 

والبادي��ة..يف ال�سهل واجلب��ل..اأن ت�سمر عن 

�ساع��د اجل��د، واأن ت�سه��م يف حرك��ة التنمية 

القت�سادية والجتماعية..كل ح�سب قدرتها 

وطاقتها، وخربتها ومهارتها، وموقعها يف 

املجتم��ع. فالوطن بحاج��ة اإىل كل ال�سواعد 

م��ن اأج��ل موا�سلة م�س��رية التق��دم والنماء، 

وال�ستقرار والرخاء...«

وج��اء تخ�سي���ص ي��وم ال�ساب��ع ع�رش من 

اأكتوب��ر م��ن كل ع��ام ليك��ون يوم��ا للم��راأة 

العمانية بف�سل توجيهات قائد البالد ليوؤكد 

م��دى حر���ص احلكوم��ة على امل�س��ي قدما 

نح��و متك��ني امل��راأة، واأن��ه ل ميك��ن حتقيق 

التنمي��ة ال�سامل��ة يف املجتم��ع اإذا كان دور 

املراأة معطال.  

متنح��ه  ال��ذي  والهتم��ام  الرعاي��ة  اإن 

الدول��ة للم��راأة �سواء كان��ت مواطنة عمانية 

اأو من الوافدات )الزائرات اأو املقيمات( على 

ح��د �س��واء كان حم��ل اإ�سادة عل��ى امل�ستوى 

الدويل، حي��ث اأ�ساد اأع�س��اء اللجنة املعنية 

مبتابع��ة تنفيذ اتفاقي��ة الق�ساء على جميع 

»ال�سي��داو«  امل��راأة  �س��د  التميي��ز  اأ�س��كال 

بالتق��دم ال��ذي اأحرزته ال�سلطن��ة يف جمال 

دعم ومتكني امل��راأة وكذلك بالتقرير املقدم 

للجن��ة وال��ردود الت��ي اأبداها وف��د ال�سلطنة 

اأثناء مناق�سة التقرير الأول لل�سلطنة املقدم 

مبوج��ب ان�سم��ام الدولة لتفاقي��ة الق�ساء 

على جميع اأ�س��كال التمييز �سد املراأة وذلك 

مبقر الأمم املتحدة بجنيف.

كما اأبدت اللجنة امل�سكلة ملناق�سة التقرير 

واملكونة من 23 دولة من خمتلف دول العامل 

من الأهمية الت�سدي لكافة اأ�سكال التمييز 

بني املعلمني واملعلمات يف ظروف اخلدمة على وجه العموم
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ارتياحها جله��ود ال�سلطنة من اأجل حتقيق 

امل�س��اواة للم��راأة، ومتكينه��ا يف خمتل��ف 

املجالت الجتماعية والقت�سادية.

واإذا كان ما مت تناوله �سابقا ميثل نظرة 

عام��ة حول م��ا حتظى به امل��راأة العمانية 

من اهتمام وت�سجيع للم�ساهمة يف التنمية 

ال�سامل��ة جنب��ا اإىل جن��ب م��ع الرجل دون 

اأدنى متييز، فاإن ذل��ك ين�سحب على قطاع 

التعلي��م ب��دون اأدن��ى �سك، حي��ث حر�ست 

احلكوم��ة ممثلة ب��وزارة الرتبي��ة والتعليم 

عل��ى حتقيق مبداأ امل�ساواة يف حق التعليم 

للفتي��ان والفتي��ات، وكذل��ك للعاملني يف 

جمال التعلي��م من الذكور والإناث، ولكون 

العامل��ني مبهن��ة التعليم ي�سكل��ون الطرف 

الأكرث اأهمية يف العملي��ة التعليمية فاإنهم 

يتح�سلون على جان��ب كبري من الهتمام 

من خالل ال�سيا�سة التعليمية التي تنتهجها 

وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف ال�سلطن��ة م��ن 

حي��ث الإع��داد والتاأهيل وو�س��ع ال�رشوط 

التي عل��ى املعلم اجتيازها لي�سبح موؤهال 

لاللتح��اق يف �سل��ك التدري���ص يف خمتلف 

املدار���ص كم��ا اأنه��ا عمل��ت عل��ى و�س��ع 

ا�سرتاتيجي��ات لتنمي��ة موارده��ا الب�رشية 

ورف��ع قدراته��م وكفاءته��م اأثن��اء اخلدمة 

مب��ا يتي��ح له��م التغل��ب عل��ى التحدي��ات 

الت��ي تواجهه��م ومواكبة التق��دم احلا�سل 

يف جمال التعلي��م وتهيئته��م للم�ستجدات 

امل�ستقبلية.

وفيم��ا يتعلق بتكاف��وؤ الفر�ص التعليمية، 

فق��د متكنت �سلطنة عمان من حتقيق الهدف 

اخلام���ص م��ن اأه��داف دكار وال��ذي يعن��ى 

بتحقي��ق ه��دف التكاف��وؤ ب��ني اجلن�سني يف 

احل�س��ول عل��ى التعليم بحل��ول عام 2005 

يف زمن قيا�سي حيث حققت هذا الهدف يف 

الع��ام 2002 ح�سب ما اأ�سار اإلي��ه »التقرير 

العاملي لر�سد التعليم للجميع 2006«.

 وتت�س��م اخلدم��ات التعليمي��ة يف �سلطنة 

املحافظ��ات  جمي��ع  يف  بالت��وازن  عم��ان 

واملناط��ق، فلم تقت�رش ه��ذه اخلدمات على 

حمافظ��ة اأو منطق��ة بعينه��ا واإمن��ا �سمل��ت 

كافة ربوع البالد من اأق�ساها اإىل اأق�ساها، 

وذلك ب��دون اأدنى �سك يعزز فر�ص احل�سول 

املتكاف��ئ على التعليم للذكور والإناث على 

حد �سواء.

ع��ن  ال�س��ادرة  الإح�سائي��ات  وت�س��ري 

وزارة الرتبي��ة والتعلي��م )الكت��اب ال�سنوي 

 )2011/2010 التعليمي��ة  لالإح�س��اءات 

اإىل اأن اإجم��ايل الطلبة يف الع��ام الدرا�سي 

2011/2010 ق��د بلغ )522520( طالبا 

وطالب��ة منه��م )257854( م��ن الفتيات، 

حيث ي�سكلن ما ن�سبته 49.3%.كما اأ�سارت 

نف���ص الإح�سائي��ات اإىل اأن اإجم��ايل ع��دد 

املعلمني يف العام الدرا�سي 2011/2010 

ق��د بل��غ )45142( معلما ومعلم��ة، منهم 

)28285( م��ن املعلم��ات اأي م��ا ن�سبت��ه 

62.7%، وه��ذه الن�سب��ة الكب��رية م��ن عدد 

املعلمات توؤكد النهج الذي تنتهجه الوزارة 

يف اإتاح��ة الفر�س��ة للم��راأة لالإنخراط يف 

�سلك التعليم دون قيود اإذا ما توفرت لديها 

املوؤهالت وال�رشوط املحددة لذلك، كما اأن 

كال م��ن املعل��م اأو املعلم��ة مت�ساويني من 

حي��ث احلقوق والواجبات، ولي�ص هناك اأي 

متيي��ز فيما يتعلق بالروات��ب اأو البدلت اأو 

احلواف��ز املادية.ويتم مراع��اة خ�سو�سية 

املراأة من حيث الإجازات يف حالة الو�سع، 

واإجازات الأمومة، والإر�ساع وغريها.

العام��الت يف جم��ال  الن�س��اء  وت�سغ��ل 

التعليم العديد من املنا�سب القيادية، فمن 

تعتلي قمة الهرم التعليمي يف ال�سلطنة من 

الن�ساء، كم��ا يوجد)5( ن�س��اء مبرتبة مدير 

ع��ام، ف�سال عن مدي��رات الدوائر ومديرات 

املدار�ص وغريها من املنا�سب الإدارية.    

و تتج�س��د مفاهي��م امل�س��اواة يف التعليم 

اأي�س��ا م��ن خ��الل م��ا تت�سمن��ه املناه��ج 

العاملني يف مهنة التعليم يحظون باهتمام كبري

 من خالل ال�سيا�سة التعليمية ب�سلطنة عمان 
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الدرا�سي��ة م��ن حمت��وى فق��د روعي عن��د ت�سميم 

املناه��ج يف �سلطن��ة عم��ان ب��اأن تت�سم��ن م��ن 

املفاهيم م��ا يعزز دور امل��راأة يف احلياة، ويرفع 

م��ن قيمته��ا، كم��ا اأن��ه ليوج��د اأي متيي��ز عل��ى 

م�ستوى اجلن�ص م��ن حيث املناهج الدرا�سية التي 

يتم تدري�سها للطالب والطالبات.

وت�سمح القوان��ني العمانية باإن�س��اء املدار�ص 

الدولي��ة وهي املدار�ص التي يتم اإن�سائها لتقدمي 

اخلدمات التعليمية لأبن��اء املقيمني بال�سلطنة، 

كما اأنها ت�سمح باإحلاق الطلبة الوافدين الراغبني 

يف الإلتحاق باملدار�ص احلكومية دون اأي متييز 

بينهم وبني اأبناء البلد. 

ال��وزارة  تقدمه��ا  الت��ي  للخدم��ات  واملتاب��ع 

للط��الب والطالب��ات ذوي الحتياج��ات اخلا�سة 

يلم�ص بو�سوح النقلة النوعية الوا�سعة يف خمتلف 

املجالت ذات العالقة برعاي��ة هذه الفئة، والتي 

ته��دف بالدرجة الأوىل اإىل تق��دمي اأف�سل الربامج 

واخلدمات الرتبوي��ة والتدريبية والإر�سادية لهم، 

جلعله��م اأع�س��اء فاعل��ني متفاعل��ني ومنتج��ني 

توف��ري 
َّ
مواكب��ني حرك��ة الع���رش ومتطلبات��ه. اإن 

اخلدمة التعليمية له��ذه الفئة يعد ترجمة �سادقة 

لإميان  ال��وزارة بحق ذوي الحتياجات اخلا�سة 

يف احل�س��ول عل��ى الرعاية الرتبوي��ة والتاأهيلية 

حت��ى يتمكنوا م��ن بناء وطنه��م وخدمته بكل ما 

لديه��م م��ن مه��ارات واإبداع��ات، وتقدم ال��وزارة 

العدي��د من الربام��ج التعليمية خلدمة ه��ذه الفئة 

وم��ن ه��ذه الربام��ج على �سبي��ل املث��ال، برنامج 

معاجل��ة �سعوب��ات التعل��م، وبرنام��ج دمج ذوي 

الإحتياج��ات اخلا�س��ة، كم��ا يوج��د يف ال�سلطنة 

لتق��دمي اخلدم��ة التعليمية له��ذه الفئة وتقع حتت 

اإ���رشاف وزارة الرتبي��ة والتعليم كل م��ن: مدر�سة 

الأمل لل�سم، ومدر�سة الرتبية الفكرية، ومعهد عمر 

بن اخلطاب، ف�سال ع��ن مراكز الوفاء الإجتماعي 

التي تقع حتت اإ�رشاف وزارة التنمية الإجتماعية 

واملنت�رشة يف خمتلف اأرجاء ال�سلطنة.

اإن كل م��ا مت ذكره �سابقا م��ن مظاهر امل�ساواة 

بني الرجل واملراأة يف �ستى مناحي احلياة ب�سلطنة 

عمان على وج��ه العموم ويف جمال التعليم ب�سكل 

خا�ص، ميث��ل اأر�سية منا�سبة لرتجمة �سعار اليوم 

العاملي للمعلمني »معلمون من اأجل امل�ساواة بني 

اجلن�سني«. 

املراجع:

ـ منظمة اليون�صكو،التقرير العاملي لر�صد التعليم للجميع 2006.

ـ وزارة الرتبية والتعليم، الكتاب ال�صنوي للإح�صاءات التعليمية، �صلطنة عمان، 2011.

ـ الر�صــالة امل�صرتكة من اليون�صكو وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي اليوني�صيف ومكتب العمل الدويل والإحتاد الدويل للمعلمني مبنا�صبة 

اليوم العاملي للمعلمني )2011/10/5(.

www.unicef.org ،ـ موقع منظمة اليوني�صيف

www.unesco.org ،ـ موقع منظمة اليون�صكو

www.moe.gov.om ،ـ موقع البوابة التعليمية ل�صلطنة عمان

www.mosd.gov.om ،ـ موقع وزارة التنمية الإجتماعية

القوانني العمانية ت�سمح باإحلاق الطلبة الوافدين الراغبني 

يف الإلتحاق باملدار�س احلكومية دون اأي متييز بينهم وبني اأبناء البلد
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اأخبار الرتبية

اإجتماع رفيع امل�ستوى عن التعليم للجميع بتايلند 

�ساركــت وزارة الرتبية والتعلي��م  يف الجتماع رفيع امل�ست��وى للفريق املعني 
بالتعلي��م للجمي��ع الذي انعقد يف جومتني بتايلند خ��الل الفرتة من 22-24 مار�ص 

2011 وال��ذي نظمت��ه اليون�سكو. وقد هدف الجتماع اإىل اإع��ادة النظر ب�ساأن الروؤية 

الأ�سلي��ة لجتماع جومتني لعام 1990 فيما يتعلق باحتياجات التعلم الأ�سا�سية،و 

حتدي��د مب��ادرات اإ�سرتاتيجية وعملي��ة ملعاجلة التحديات التي ل ت��زال قائمة وذلك 

ب�س��ورة جماعية وعل��ى �سعيد كل 

بل��د، و ا�ستعرا���ص التق��دم املح��رز 

نحو حتقي��ق اأهداف التعليم للجميع 

على اأ�سا���ص البيان��ات املقدمة من 

معهد اليون�سكو لالإح�ساء والتقارير 

خ��رج   وق��د  الإقليمي��ة،  املرحلي��ة 

الجتماع بعدد من التو�سيات ومن 

اأهمه��ا تعزي��ز اجله��ود الرامي��ة اإىل 

حتقيق اأهداف التعليم للجميع بحلول 

عام 2015، وذل��ك بالعرتاف اأول 

باأن التحدي��ات التي تواجهنا اليوم 

�ستبق��ى قائم��ة يف مرحل��ة م��ا بعد 

ع��ام 2015، و احلاج��ة اإىل تعزي��ز 

الرتكيز على اجلودة والإن�ساف يف 

�سوء العدد الكبري من الدار�سني امل�ستبعدين من التعليم، وحت�سني النتقال يف جمال 

التعلي��م  وال��ذي ينبغي اأن يكون م��ن الأولويات الأخرى لتمك��ني الدار�سني من بلوغ 

م�ستويات التعليم العليا والنتقال من املدر�سة اإىل �سوق العمل،و الت�سديد على اأهمية 

الرتكي��ز على املراحل الأوىل للتعلي��م، ل�سيما الرعاية والرتبي��ة يف مرحلة الطفولة 

املبك��رة والعام��ني الأوليني م��ن التعلي��م الأ�سا�سي)البتدائي(، و اإج��راء تقييم مبكر 

واأك��رث  �سمول لنتائ��ج التعلم وتنمية ال�سخ�سية، وحت�س��ني نوعية املعلمني واإ�سالح 

التعليم ما بعد الأ�سا�سي )الثانوي( وا�ستطالع اأ�ساليب بديلة لتوفري التعليم.

ور�سة عمل يف حتليل وثائق ال�سيا�سات

 الإ�سرتاتيجية للتعليم للجميع

نفــذت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقاف��ة والعلوم ور�سة عمل يف حتليل 
وثائ��ق ال�سيا�س��ات الإ�سرتاتيجي��ة للتعلي��م للجمي��ع للفري��ق الوطني ولع��دة اأع�ساء 

م��ن التخطي��ط واملناهج خالل الفرتة م��ن 6-7 يوني��و 2011، بالتعاون مع مكتب 

اليون�سك��و الإقليم��ي بالدوح��ة، ومن اأه��م اأهداف الور�س��ة: - اإك�س��اب الفريق القدرة 
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عل��ى اإع��داد م�رشوعات اخلط��ة ، والتعرف على املفاهي��م والنماذج املختلفة 

لعملية املتابعة والتقومي، وحتديد الربامج والن�ساطات الالزمة لتنفيذ اخلطة، 

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

واملعلوم��ات وحتليله��ا، وعقد مقارن��ة بالتحليل 

ب��ني اخلطة الوطنية املوجودة وما يجب اأن يكون 

يف اخلط��ة اجلدي��دة، و اإك�س��اب الفري��ق مه��ارات 

حتليل البيئة الداخلية واخلارجية. 

وق��د ا�ستمل��ت الور�س��ة عل��ى عدة حم��اور، من 

اأهمه��ا: حتلي��ل اخلط��ة الوطنية للتعلي��م للجميع، 

وحتلي��ل التقري��ر الوطن��ي لتقييم منت�س��ف العقد 

للتعلي��م للجمي��ع، و حتليل التقري��ر ال�سبه اإقليمي 

لتقيي��م منت�س��ف العق��د للتعلي��م للجمي��ع ال��ذي 

اأع��ده مكتب  الدوح��ة،  و مقارنة التحليل باخلطة 

الوطني��ة املوج��ودة م��ن حي��ث م��ا مت حتقيقه اأو 

الرتكي��ز عليه يف اخلطة  القادم��ة. و اإعادة النظر 

يف اخلطة الوطنية احلالية. 

اجتماع اخلرباء حول ان�ساء جمال التعليم العايل يف العامل الإ�سالمي

 �ساركــت وزارة التعليم الع��ايل يف )اجتماع اخلرباء ح��ول اإن�ساء جمال 

التعلي��م  الع��ايل يف العامل الإ�سالمي( الذي عقد يف )ب��ريوت، 20-23 يونيو 

2011(، وال��ذي نظمت��ه املنظم��ة الإ�سالمي��ة للرتبية والعل��وم والثقافة. وقد 

ه��دف الجتماع اإىل ر�سد جت��ارب الدول امل�ساركة يف اإن�س��اء جمال التعليم 

الع��ايل يف الع��امل الإ�سالمي، وبح��ث اأ�ساليب تطوير برامج اإع��داد اخلريجني 

ومتويله��ا واآلي��ات تاأهيله��م لاللتح��اق ب�س��وق العمل املحل��ي واخلارجي، و 

درا�سة عالقة جودة املنتج التعليمي، والعمل على مواجهة حتديات املناف�سة 

لتطوي��ر منظومة التعليم الع��ايل، و درا�سة اأ�ساليب توف��ري توافق ي�ساعد على 

�سهولة انتقال الطالب بني اجلامعات يف الدول العربية والإ�سالمية، واقرتاح 

ت�س��ور لإن�س��اء جمال التعليم الع��ايل يف العامل الإ�سالمي. وم��ن اأبرز حماور 

الجتم��اع: مفهوم واأهداف جم��ال التعليم العايل يف العامل الإ�سالمي، وواقع 

ال��دول امل�ساركة يف جمال تب��ادل الربامج وال�سهادات ب��ني منظومة التعليم 

الع��ايل، ونظ��م انتق��ال الط��الب وتب��ادل الربام��ج يف ال��دول، و ال�سيا�س��ات 

والت�رشيع��ات والقوان��ني اجلامعية الالزمة لنتقال الط��الب وتبادل الربامج 

وال�سه��ادات ب��ني الدول الإ�سالمي��ة، وت�سور مق��رتح لإن�ساء »جم��ال التعليم 

العايل يف العامل الإ�سالمي«.
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دورة تدريبية حول اقت�ساديات التعليم بال�سارقة

 �ساركــت كل م��ن وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ووزارة التعليم الع��ايل يف  الدورة 
التدريبي��ة املتخ�س�س��ة حول اقت�سادي��ات التعليم الت��ي عقدت باملرك��ز الإقليمي 

للتخطي��ط الرتب��وي بال�سارقة  خال ل الفرتة من 16-19 ماي��و 2011، وقد هدفت 

ه��ذه ال��دورة اإىل: التعرف عل��ى مفاهي��م اقت�ساديات التعلي��م، وا�ستعرا���ص اآليات 

ح�س��اب وتقيي��م تكلفة التعليم، و التع��رف على اأف�سل اأ�سالي��ب ال�ستثمار والرت�سيد 

يف جمال التعليم.

وكان م��ن اأه��م حم��اور ال��دورة: العالقة ب��ني التعلي��م والقت�س��اد، و املفاهيم 

واملوؤ���رشات القت�سادية يف جم��ال التعليم، و توظيف درا�س��ات الكلفة والعائد يف 

اقت�ساديات التعليم، و منهجية خطوات اإعداد درا�سة اجلدوى القت�سادية للموؤ�س�سات 

التعليمية، و فهم العالقة املتبادلة بني التعليم وجودته والنمو القت�سادي.

اجتماع اخلرباء لتعريب اأدلة 

التعليم اجلامع بالريا�س

�ساركت وزارة الرتبي��ة والتعليم يف )اجتماع اخلرباء لتعريب اأدلة مرجعية يف 
جم��ال التعلي��م اجلامع(  الذي عقد بالريا�ص يف الفرتة من ) 14-18 مايو 2011( 

وق��د ه��دف الجتماع اإىل، تعريب اأدلة مرجعية يف جم��ال التعليم اجلامع ي�ستهدف 

تعزيز منحى التعليم اجلامع لدى املهتمني ب�سوؤون التعليم.

ملتقى علمي للموؤ�س�سات القراآنية باخلرطوم

 �ساركــت وزارة الأوق��اف وال�س��وؤون الدينية يف امللتق��ى العلم��ي للموؤ�س�سات 

القراآني��ة الذي نظمته املنظمة الإ�سالمية للرتبي��ة والعلوم والثقافة، والذي اأقيم يف 

اخلرط��وم خالل الفرتة م��ن )4-7 ابريل2011(، وكان من اأب��رز اأهداف الجتماع: 

الرتق��اء مب�ستوى العم��ل القراآين من خالل التنظيم والتخطي��ط والتطوير واملتابعة 

والتق��ومي للموؤ�س�سات القراآني��ة، وبحث ال�ستفادة من التج��ارب الناجحة يف تعليم 

الق��راآن الك��رمي، و العم��ل على تعزي��ز دور التقني��ة احلديثة يف تعليم الق��راآن الكرمي 

)�سبك��ة النرتنت- الربامج احلا�سوبية(، وبحث اإمكاني��ة تبادل اخلربات والتجارب 

بني املهتمني واملخت�سني يف جمال تعليم القراآن الكرمي، ومن اأبرز حماور امللتقى: 

الأدوار التي ت�سطلع بها موؤ�س�سات التعليم الأ�سيل والتحديات التي تواجهها، ودور 

التقنيات احلديثة يف النهو�ص باملوؤ�س�سات القراآنية، و ال�ستفادة من خربات الدول 

امل�سارك��ة يف جمال تطوير املوؤ�س�سات القراآني��ة،  واقرتاح ت�سورات وم�ساريع عمل 

لتطوير منظومة الرتبية الأ�سيلة.
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ور�سة يف جمال التعليم وتكنولوجيا املعلومات بالأردن

 �ساركــت ال�سلطن��ة  ممثل��ة يف وزارة الرتبي��ة والتعليم وهيئة تقني��ة املعلومات 

يف  الور�س��ة الرائدة يف جمال  التعليم وتكنولوجيا املعلومات والتي اأقيمت باململكة 

الأردني��ة الها�سمي��ة خالل الفرتة م��ن ) 8-9 يوني��و 2011(،بتنظيم م��ن اليون�سكو، 

وهدف��ت الور�س��ة اإىل تطوي��ر ال�سيا�س��ات يف جمال التعلي��م وتكنولوجي��ا املعلومات 

والت�سال يف الدول العربية.

ور�سة عمل حول اعداد وتدريب املعلم بقطر

 �ساركــت وزارة الرتبية والتعلي��م ووزارة التعليم الع��ايل يف ) ور�سة العمل �سبه 
الإقليمية حول اإعداد وتدريب املعلم( والتي نظمها مكتب اليون�سكو الإقليمي بالدوحة 

يف قطر خالل الفرتة من 20-21 يونيو 2011، وهدفت الور�سة اإىل مناق�سة و�سعية 

املعلم القت�سادية والجتماعية مقارن��ة باملعايري العاملية، وا�ستعرا�ص الجنازات 

واملعوق��ات يف تطبي��ق برنام��ج اإعداد املعل��م، و مناق�س��ة م�ساألة ع��دم الت�ساق بني 

املهارات املطلوبة والربامج اجلاري تنفيذها.

 اجتماع اخلرباء الإقليمي حول التعليم 

للجميع والتعليم الأ�سا�سي وتعليم الكبار

�ساركــت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف )اجتماع 
اخل��رباء الإقليم��ي ح��ول التعلي��م للجمي��ع والتعليم 

الأ�سا�س��ي وتعليم الكبار( الذي عقد بال�سارقة  خالل 

الف��رتة م��ن ) 10-12 يولي��و 2011(. ونظمه مكتب 

اليون�سك��و الإقليم��ي بب��ريوت بالتعاون م��ع املركز 

وه��دف  بال�سارق��ة،  الرتب��وي  للتخطي��ط  الإقليم��ي 

الجتم��اع  اإىل الت�ساور  ب�ساأن حتقيق التقدم املحرز 

يف جم��ال التعلي��م للجمي��ع وتن�سي��ق تنفي��ذ اآلياته، 

وا�ستعرا�ص التحديات يف جمال التعليم للجميع وتعليم الكبار يف املنطقة ، ومناق�سة 

تق��دمي مب��ادرات جديدة لت�رشيع التقدم نح��و حتقيق اأهداف التعلي��م للجميع، وتقييم  

التق��دم نح��و حتقيق اأهداف )مب��ادرة القرائية من اج��ل التمكني(، ومناق�س��ة اإمكانية 

تب��ادل اخل��ربات ح��ول برنامج حمو الأمي��ة  وتعلي��م الكب��ار والتعلي��م الأ�سا�سي يف 

.)LIFE ( املناطق الأخرى من العامل

ومن اأهم تو�سيات الجتماع :جتديد اإن�ساء الفرق الوطنية للتعليم للجميع  والفرق 

التقني��ة التابع��ة، و���رشورة توحيد التن�سيق ب��ني منظمات املجتمع امل��دين والقطاع 

اخلا�ص واملن�سقني الوطنيني واجلهات احلكومية.
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اأخبار املدار�س املنت�سبة لليون�سكو

�سارك��ت ال�سلطنة يف م���رشوع اإحياء 

ال��رتاث العامل��ي وال��ذي ياأت��ي �سم��ن 

م��ن  جمموع��ة  ب��ني  التواأم��ة  م���رشوع 

الدول العربية  )�سلطنة عمان، البحرين، 

العراق، م���رش، ال�سودان، الأردن، لبنان، 

وذل��ك  والدمن��ارك  و�سوري��ا(  فل�سط��ني 

�س��ون  باأهمي��ة  الوع��ي  ن���رش  به��دف 

مواقعن��ا الرتاثي��ة املدرج��ة يف قائم��ة 

ال��رتاث العامل��ي و امل�سارك��ة يف حوار 

ثقايف بني دول ال�رشق الأو�سط واأوروبا 

من اأجل التوا�سل، والتعليم املتبادل بني 

الثقاف��ات، والتنمي��ة امل�ستدامة، وكذلك 

لإعط��اء فر�س��ة لع��دد اأك��رب م��ن طالب 

مدار�سنا املنت�سب��ة لليون�سكو للم�ساركة 

يف م�ساريع التواأمة العاملية.

حيث مر امل�رشوع بعدة خطوات، ففي 

البداية مت اختيار املدار�ص العمانية املنت�سبة لليون�سكو الراغبة يف امل�ساركة يف 

هذا امل�رشوع، وبعد ذلك مت تزويد هذه املدار�ص مبهارات التوا�سل عرب النرتنت 

م��ع طالب مدار���ص الدول امل�ساركة يف امل�رشوع، ومن ث��م قام الطالب بت�سوير 

اأح��د مواق��ع الرتاث العامل��ي والقي��ام ببع���ص الأن�سطة مث��ل الألع��اب ال�سعبية 

والرق�سات الفلكلورية بالقرب من هذا املوقع.

ويف �سه��ر مار���ص 2011 عق��د موؤمتر للط��الب امل�ساركني يف ه��ذا امل�رشوع 

بالعا�سم��ة الدمناركي��ة كوبنهاج��ن وذل��ك لعر�ص جترب��ة كل دول��ة، وقد مثل 

ال�سلطن��ة يف ه��ذا املوؤمتر طالبتان من مدر�سة فاطمة بن��ت قي�ص للتعليم ما بعد 

الأ�سا�س��ي بتعليمية منطق��ة الظاهرة، وهي اإحدى املدار���ص املنت�سبة لليون�سكو، 

برفق��ة املعلمة املن�سق��ة املحلية باملدر�سة، وع�سو من ق�س��م املدار�ص املنت�سبة 

باللجن��ة الوطني��ة العماني��ة للرتبي��ة والثقافة والعل��وم؛ حيث ج��اءت م�ساركة 

الطالبت��ني كنتيجة للجهود الت��ي بذلتاها يف اإبراز هذا الن�ساط بال�سكل املطلوب 

�سواء على امل�ستوى املحلي اأو على امل�ستوى الدويل.

وعن طبيعة امل�ساركة يف هذا املوؤمتر قدمت املن�سقة املحلية مبدر�سة فاطمة 

بن��ت قي�ص ورق��ة عمل بعنوان »املواق��ع العمانية املدرج��ة يف قائمة اليون�سكو 

لل��رتاث العامل��ي«، والتي تتمثل يف مواق��ع بات واخلطم والع��ني وح�سن بهالء 

ومواق��ع اأر���ص اللب��ان مبحافظة ظف��ار والأف��الج العمانية، وحتدث��ت فيها عن 

حموري��ن، وهم��ا: املواق��ع العماني��ة املدرج��ة �سم��ن قائم��ة ال��رتاث العامل��ي 

باليون�سك��و، والأن�سطة التي تنفذها مدار���ص ال�سلطنة لإحياء الرتاث يف ال�سلطنة 

والع��امل. وتطرقت ورقة العم��ل اإىل كيفية تنفيذ فعاليات اإحي��اء الرتاث للمواقع 

العماني��ة الرتاثي��ة، والإ���رشاف عل��ى الطالب��ات لتنفي��ذ الفعالي��ات م��ن خ��الل 

الزيارات امليدانية، وامل�ساركة والتبادل الثقايف يف موقع اإحياء الرتاث العاملي 

اإحياء الرتاث العاملي
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با�ستخدام �سبكة املعلومات الدولية.

وق��د تخل��ل املوؤمت��ر العدي��د م��ن الربامج 

م�ساغ��ل  مث��ل: عق��د  والفق��رات  والزي��ارات 

املنت�سب��ة  للمدار���ص  عم��ل  اأوراق  وتق��دمي 

لليون�سك��و،  والت��ي قدمه��ا من�سق��و املدار�ص 

املنت�سب��ة لليون�سكو، بالإ�ساف��ة اإىل حلقات 

املدار���ص  وطالب��ات  ط��الب  قدمه��ا  عم��ل 

املنت�سب��ة امل�سارك��ة، وكذلك الأعم��ال التي 

قامت بها املدار�ص لإحياء الرتاث العاملي.

كم��ا مت خ��الل املوؤمتر زيارة ع��دة مواقع 

اأثري��ة بالدمنارك، منها زي��ارة قلعة كومبو، 

وموق��ع بداي��ة الكتاب��ة عل��ى ال�سخ��رة ومت 

ال�ستم��اع اإىل ق�سة روتها اأمرية من الأ�رشة 

املالكة ع��ن ملك الدمن��ارك والقلعة الأثرية، 

بالعدي��د  اللتق��اء  مت  ذل��ك  اإىل  بالإ�ساف��ة 

م��ن ال�سخ�سي��ات الرتبوية املهم��ة للتعرف 

عل��ى طبيعة النظام الرتب��وي والتعليمي يف 

الدمن��ارك، كما مت��ت زيارة اللجن��ة الوطنية 

الدمناركية للرتبية والثقافة والعلوم.

التعريف برتاث ال�سلطنة

وح��ول هذا املوؤمتر تق��ول الطالبة ن�رشاء 

بن��ت بط��ي العربية وه��ي اح��دى الطالبتني 

العمانيتني امل�ساركتني يف املوؤمتر: لقد قمنا 

بتطبي��ق الأعم��ال الت��ي تقوم به��ا املدار�ص 

املنت�سبة لليون�سكو، وذلك على م�ستوى دول 

الع��امل وله��ذا متت زيارة موق��ع بات بولية 

عربي ميدانيا، كم��ا مت ت�سوير جمموعة من 

الألع��اب ال�سعبية يف املوق��ع؛ وذلك من اأجل 

امل�ساركة الفعال��ة يف موقع الكونفو لإحياء 

ال��رتاث العاملي. كم��ا مت تنزيل جمموعة من 

املدون��ات وال�سور وعرو���ص مرئية للرتاث 

العم��اين واملواقع الأثرية يف ال�سلطنة، ولهذا 

مت اختياري اأن��ا وزميلتي للم�ساركة يف هذا 

املوؤمتر. ورمب��ا يعود �سبب ذلك اإىل توا�سلنا 

امل�ستمر بامل���رشوع وباملوق��ع. وقالت: لقد 

كان دوري يف موؤمت��ر اإحياء الرتاث العاملي 

ه��ذا  يف  لل�سلطن��ة  ممثل��ة  طالب��ة  ولك��وين 

املوؤمتر ه��و التعريف ب��رتاث ال�سلطنة، حيث 

قمن��ا بتقدمي عر�س��ني، الأول ومت فيه تقدمي 

جمموعة م��ن العرو�ص املرئي��ة ملوقع بات 

والألع��اب ال�سعبية، وكذل��ك لرق�سة تقليدية 

مبنطق��ة الظاه��رة، واأم��ا بالن�سب��ة للعر�ص 

الث��اين فق��د ه��دف اإىل التعري��ف باللبا���ص 

التقليدي العماين، لتعزيز التوا�سل مع طالب 

الدول الأخرى والتعرف على عادات وتقاليد 

بلدانه��م وتراثه��م، وتعريفه��م عل��ى عادات 

وتقاليد بالدنا وتراثها.

واأ�ساف��ت قائلة: لق��د ا�ستف��دت كثريا من 

م�ساركت��ي يف املوؤمت��ر م��ن ع��دة جوان��ب. 

فم��ن الناحي��ة النف�سي��ة؛ فق��د ازداد �سعوري 

بالثق��ة بنف�س��ي ك��وين جنح��ت يف اأن اأك��ون 

ممثل��ة لل�سلطن��ة يف ه��ذا املوؤمت��ر وب�سورة 

م�رشف��ة لب��الدي، وم��ن ناحي��ة اأخ��رى؛ فقد 

تعرف��ت على عادات البلدان الأخرى وتراثهم 

والب��الد امل�سيفة للموؤمتر)الدمن��ارك(، ومن 

خ��الل املوؤمت��ر قمن��ا بالعديد م��ن الزيارات 

والفعالي��ات املهم��ة منه��ا اللتق��اء باأمرية 

الدمن��ارك وزي��ارة اأق��دم كني�س��ة، واللتقاء 

مبجموع��ة من ال�سخ�سيات املهمة مع زيارة 

اأ�رشة دمناركي��ة، وق�ساء يوم معهم للتعرف 

على منط حياتهم، وت�سجيع التبادل الثقايف 

العربي��ة  ن���رشاء  وتختت��م  الطرف��ني.  ب��ني 

حديثه��ا قائل��ة: اإن��ه ميك��ن ال�ستف��ادة م��ن 

امل�ساركة يف املوؤمتر بتعريف طالب ال�سلطنة 

باأهمية م�رشوع الرتاث العاملي لكونه يخدم 

التوا�س��ل الثقايف بني احل�سارات، مع اإدراك 

اأهمية الرتاث يف حتقيق التوا�سل احل�ساري 

والثق��ايف، والتاأكي��د عل��ى العتن��اء ب��رتاث 

ال�سلطن��ة املت�سم��ن مواق��ع اأثري��ة وعادات 

وتقاليد اأ�سيلة يتم�سك بها الأهايل يف ع�رش 

العومل��ة، ف��كان م��ن ال�رشوري ح��ث الطلبة 

واملدار���ص عل��ى اأهمي��ة اإقام��ة الفعالي��ات 

واملنا�سط الرتاثية.

التعريف بالزى التقليدي

اأم��ا الطالب��ة نور بن��ت عب��داهلل ال�سكيلية 

فتق��ول: لق��د مت اختيار مدر�س��ة فاطمة بنت 

اإعداد :  هالل بن عامر الغافري

   اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم
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قي���ص للتعليم ما بع��د الأ�سا�سي 

للم�سارك��ة  ع��ربي  بولي��ة 

العامل��ي  ال��رتاث  موؤمت��ر  يف 

بالدمنارك لكونها من املدار�ص 

ولق��د مت  لليون�سك��و.  املنت�سب��ة 

ه��ذا  يف  للم�سارك��ة  تر�سيح��ي 

املوؤمت��ر؛ لأنن��ي اأن��ا وزميلت��ي 

باملدر�س��ة قمن��ا بزي��ارة موقع 

ع��ربي  بولي��ة  الأث��ري  ب��ات 

وكتاب��ة تقرير عن ه��ذا املوقع 

واأخذ بع�ص ال�سور، ورفعها اإىل 

املوقع العامل��ي لإحياء الرتاث 

العامل��ي، وكذل��ك امل�ساركة يف 

املوق��ع والتوا�س��ل الثقايف مع 

امل�ساركني من الدول الأخرى، وتعريفهم بالرتاث العماين وذلك عرب ال�سبكة 

العاملية لالنرتنت.

وقالت:لقد كان دوري يف املوؤمتر العاملي ك�سفرية عمانية تنقل  الرتاث 

العماين اإىل الدول الأخرى، يتمثل يف تقدمي عر�ص مرئي عن الرتاث الثقايف 

العماين من خالل رق�سة اليولة، والتعريف ببع�ص مواقع الرتاث  كاآثار بات 

منوذج��ا، كم��ا قمنا بعر�ص ال��زى التقليدي العماين عل��ى احل�سور، وتقدمي 

���رشح مف�سل عن بع���ص الأدوات التقليدي��ة العماني��ة، وامل�ساركة يف اأداء 

عرو���ص مع الدول الأخرى اأمام اللجان واملدار�ص، وكذلك قمنا بزيارة اإىل 

ثالث مدار�ص دمناركية، ومت من خاللها  تعريف الطالب عن عمان والرتاث 

العم��اين، ونظام التعلي��م يف ال�سلطنة، وتعريفهم بع��ادات وتقاليد ال�سلطنة 

واإ���رشاك الط��الب الدمناركي��ني يف الألع��اب العماني��ة التقليدي��ة ال�سعبية، 

ومنه��ا لعب��ة العريجة، ولعبة طاق طاق طاقي��ة، و�ساركت بع�ص الطالبات 

الدمناركي��ات يف العر���ص بارتداء ال��زى العماين التقلي��دي، بالإ�سافة اإىل 

تق��دمي الن�سي��د الوطن��ي العم��اين عند زي��ارة اإح��دى املدار���ص الدمناركية، 

وق��د مت عر�ص الزى العم��اين التقليدي اأمام اأمرية الدمن��ارك واأمام العائلة 

الدمناركي��ة، كما قمنا باإهداء اإحدى العائ��الت الدمناركية اخلنجر العماين 

الذي ميثل �سعار ال�سلطنة.

وتختت��م ن��ور ال�سكيلية حديثها قائلة: لقد ا�ستف��دت من خالل م�ساركتي 

يف موؤمت��ر الرتاث العامل��ي يف التعرف على تراث ال��دول الأخرى، وتكوين 

�سداقات عديدة، واجلراأة عند النزول يف امليدان كوين �سفرية عمانية تتحدث 

بالنياب��ة ع��ن الطالب��ات العماني��ات، كما كان��ت ال�ستفادة كب��رية نتيجة 

اكت�س��اب مه��ارات التوا�سل الثق��ايف، والتحاور مع طالب ال��دول الأخرى. 

ومن خالل املوؤمتر تعرفت على املواقع الرتاثية الدمناركية، وبع�ص اأمناط 

احلي��اة لديه��م، ومن الأ�سي��اء التي اأده�ستن��ي اأن ال�سع��ب الدمناركي يعترب 

الكتاب �سديقا مالزما له يف كل الأوقات يحملونه معهم اأينما ذهبوا. كما 

اأده�سني التزامهم بالوقت الذي يعترب ال�سمة املثلى للرقي مبجتمعهم.
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م��ن خ��الل �سع��ي الأمان��ة العام��ة للجن��ة 

الوطني��ة العماني��ة للرتبية والثقاف��ة والعلوم 

لزيادة التعاون القائ��م بني ال�سلطنة ومنظمة 

)اليون�سك��و(،  والثقاف��ة  والعل��م  الرتبي��ة 

ولتعريف اأكرب �رشيح��ة من املجتمع باأهداف 

العاملي��ة  املنظم��ة  ه��ذه  واخت�سا�س��ات 

وامل�ساركة يف براجمها واأن�سطتها.

باللجن��ة  املنت�سب��ة  املدار���ص  ق�س��م  ق��ام 

ب��اإدراج ع��دد )12( م��ن املدار���ص العماني��ة 

املجي��دة مب�ساركاته��ا الداخلي��ة واخلارجي��ة 

يف اأن�سطته��ا ال�سفي��ة والال�سفي��ة، اإىل �سبكة 

املدار���ص املنت�سب��ة لليون�سك��و؛ وذل��ك للعمل 

جنب��ا اإىل جنب مع املدار�ص املنت�سب��ة لليون�سكو القائمة حاليا والتي يبلغ عددها )14( 

مدر�س��ة. لي�سبح عدد املدار�ص العمانية املنت�سب��ة لليون�سكو حتى العام الدرا�سي احلايل 

2012/2011 �ستة وع�رشين )26( مدر�سة موزعة على جميع حمافظات ال�سلطنة وفيما 

يلي قائمة  باملدار�ص اجلديدة املدرجة �سمن هذه ال�سبكة.

املدار�ص العمانية اجلديدة املنت�سبة لليون�سكو:

املدار�س العمانية اجلديدة 

املنت�سبة لليون�سكو

النوعاملدر�سةاملديرية التعليميةم

1

م�سقط

 )خا�سة(مدر�سة ال�سلطان اخلا�سة

بناتمدر�سة �ساطئ القرم )12-11(2

بنني وبناتمدر�سة احل�سارة للتعليم الأ�سا�سي ح31

بناتمدر�سة �سكينة بنت احل�سني )5-12(م�سندم4

بننيمدر�سة عزان بن قي�ص)11-12(الربميي5

بننيمدر�سة �ساللة )11-12(ظفار6

بنني وبناتمدر�سة العزة للتعليم الأ�سا�سي ح1الباطنة جنوب7

بننيمدر�سة �سحار)11-12(الباطنة �سمال8

بناتمدر�سة املروة للتعليم الأ�سا�سي ح2ال�رشقية جنوب9

بناتمدر�سة �سناو )7-12(ال�رشقية �سمال10

بننيمدر�سة بلعرب بن �سلطان)11-12(الداخلية11

بننيمدر�سة �سيف بن �سلطان )11-12(الظاهرة12
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يف  ال�سلطن��ة  �سارك��ت 

الجتم��اع �سب��ه الإقليم��ي 

ل�ستخدام املجموعة التعليمية 

الت�سح��ر  مكافح��ة  ح��ول 

والأرا�سي اجلافة والذي اأقيم 

يف دبي خ��الل الف��رتة 26-

27 ابريل 2011م باأكادميية 

الت�س��الت، وال��ذي ح���رشه 

املخت�س��ني  م��ن  جمموع��ه 

الرتبويني واملن�س��قني الوطنيني 

للمدار���ص املنت�سبة، وعدد من 

عل��ى  واملعلم��ات  املعلم��ني 

م�ست��وى الوطن العربي، وباإ�رشاف من مكتب اليون�سك��و الإقليمي بالقاهرة، حيث كان الهدف 

من هذا الجتماع هو التعرف على كيفيه تعزيز الرتبية البيئية يف املنطقة العربية.

ومث��ل ال�سلطن��ة به��ذا الجتم��اع كل من املن�سق��ة الوطني��ة للمدار�ص املنت�سب��ة لليون�سكو 

واملن�س��ق املحلي مبدر�س��ة املتنبي للتعليم ما بع��د الأ�سا�سي مبنطقة ال�رشقي��ة �سمال اإحدى 

املدار�ص املنت�سبة لليون�سكو.

ا�ستم��ل الجتماع على ثالث جل�سات على مدار يومني، واألقيت خالل اجلل�سة الأوىل ورقتا 

عمل،حي��ث احتوت الورق��ة الأوىل على تقدمي املجموعات التعليمية ح��ول مكافحة الت�سحر 

والأرا�س��ي اجلاف��ة. بينما كان��ت الورقة الثانية ح��ول الرتبية البيئية، وامل��وارد املائية يف 

املناطق ال�سحراوية.

اأم��ا اجلل�س��ة الثانية فق��د تناولت كيفي��ة القيام بفح���ص املجموعة التعليمي��ة ومالحظة 

الأف��كار اجلديدة واملفيدة يف العملية الرتبوية، وتق��دمي مقرتحات حول الأن�سطة والأ�ساليب 

الفعالة التي ميكن اإتباعها لتقدمي املجموعة التعليمية لطالب املدار�ص.

كما مت يف اجلل�سة الثالثة  حتليل لبع�ص املناهج الدرا�سية يف البيئة والت�سحر على �سوء 

املجموعة التعليمية ال�سادرة عن اليون�سكو )جتربة ال�سودان(.

ويف اخلتام خرج الجتماع مبجموعة من التو�سيات والتي جاء فيها:-

- ���رشورة التن�سي��ق  بني جلان  الرتبي��ة والتعليم  ونقطة الت�س��ال الوطنية لالتفاقيات 

الدولية ملكافحة الت�سحر  والتنوع البيولوجي، واتفاقية رام�سار لالأرا�سي الرطبة، واتفاقية 

�سايت���ص لالأن��واع امله��ددة بالنقرا���ص، واتفاقي��ة الأمم املتحدة لتغري املن��اخ واحلث على 

امل�ساركة يف الجتماعات الدولية ذات العالقة.  

- النظر يف اإدراج املجموعة التعليمية يف املناهج التعليمية.

- تعزي��ز مفه��وم  Eco Schools وال�سرت�ساد بنموذج للمدر�س��ة الرائدة يف القت�ساد 

الأخ�رش.

- دعوة اليون�سكو لتبني  دورة تدريبية  لتدريب املعلمني على التعليم  البيئي املبتكر.

 - تعزيز م�ساركة نقطة الت�سال للتعليم البيئي يف الجتماعات الدولية التابعة لالتفاقية 

الدولي��ة ملكافحة الت�سحر مث��ل جلنة مراجعة التفاقية، واللجنة العلمية واجتماعات موؤمتر 

الأط��راف علما ب��اأن موؤمتر الأط��راف العا���رش لالتفاقية الدولي��ة ملكافحة الت�سح��ر �سيعقد 

بكوريا يف اأكتوبر 2011م.

الجتماع �سبه الإقليمي ل�ستخدام املجموعة 

التعليمية حول مكافحة الت�شحر والأرا�سي اجلافة

دبي 26 -27 ابريل 2011م
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- ���رشورة التن�سي��ق والتعاون م��ع منظمة البيئ��ة، والآلية 

العاملي��ة يف الجتماع��ات املقبل��ة لال�ستف��ادة م��ن جتاربهم 

يف التعلي��م الأخ���رش واملدر�س��ة البيئي��ة املع��ززة لالقت�ساد 

الأخ�رش.  

- تعزي��ز التع��اون م��ع املنظم��ة الك�سفي��ة العربي��ة ونقاط 

ات�سال الرتبية والتعليم لتعزي��ز الرحالت التدريبية  للمدار�ص 

واجلامع��ات، والعمل التطوعي لرف��ع الوعي البيئي للمحميات 

الطبيع��ة، والعم��ل عل��ى تنمية املع��ارف التقليدي��ة ومكافحة 

الت�سحر والأرا�سي الرطبة. 

- تدري��ب املعلمني علي كيفية اإعداد ا�ستق�ساءات ا�ستطالع 

ال��راأي وال�ستبيان��ات  للمدار���ص ب�س��كل مبتك��ر لتنمية الوعي 

البيئي. 

- دعوة اليون�سكو لال�سرت�ساد بالتجارب الدولية يف التعليم 

املبتك��ر مثل جتارب ال�س��ني واملك�سي��ك  والأرجنتني، وكذلك 

اإط��الق حم��الت ال�سن��دوق ال��دويل للرف��ق باحلي��وان حلماية 

الأنواع املهددة بالنقرا�ص.

- ح��ث التع��اون م��ع جل��ان الرتبي��ة والتعلي��م والإع��الم 

لإنت��اج اأف��الم كرتونية وبرام��ح تليفزيونية ح��ول املجموعة 

التعليمي��ة)1-2-3( مع دعوة اليون�سكو اإىل اإجراء الت�سالت 

الالزمة مع القنوات الف�سائية لتبني هذه الفكرة.

والتعلي��م لإب��داء  الرتبي��ة  - دع��وة املعني��ني يف وزارات 

مقرتحاته��م على ال�سبك��ة العربية ملكافح��ة الت�سحر وتدهور 

الأرا�سي )جامع��ة الدول العربية – الحتاد الإفريقي – الآلية 

العاملي��ة(، للعمل على تنمية احل�ص باأهمي��ة الرتبية والتوعية  

مب�سكلة الت�سح��ر وتدهور الأرا�س��ي، واإر�سالها ملنظمة البيئة 

لالآلية العاملية وجامعة الدول العربية.

- التعاون م��ع  املبادرة التوعوية اخل�رشاء لتدريب اأطفال 

املدار�ص التابعة لالتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي 

.)GREEN WAVE INITIATIVE (

واجلدير بالذكر اأنه خالل هذا الجتماع مت اإطالع امل�ساركني 

على جتربة ال�سلطنة يف جمال الهتمام بحماية البيئة و�سون 

احلياة الربي��ة وال�سحراوية؛ حيث خ�س�ست وزارة معنية بهذا 

اجلان��ب. واأي�سا جترب��ة وزارة الرتبي��ة والتعليم يف املجالت 

البيئي��ة، فعل��ى �سبي��ل املث��ال مت ت�سم��ني املفاهي��م البيئي��ة 

باملناه��ج الدرا�سية وطرح الكثري م��ن امل�سابقات ذات ال�سلة، 

ودور اللجن��ة الوطني��ة العمانية للرتبي��ة والثقافة والعلوم يف 

املجالت البيئية.

مدر�سة الوفاء للتعليم الأ�سا�سي حتتفل 

باليوم العاملي حلماية طبقة الأوزون

للتعلي��م  الوف��اء  مدر�س��ة  احتفل��ت 

)اإح��دى املدار���ص املنت�سب��ة  الأ�سا�س��ي 

حلماي��ة  العامل��ي  بالي��وم  لليون�سك��و( 

طبق��ة الأوزون ال��ذي يحتف��ل ب��ه العامل 

يف ال�ساد���ص ع���رش من �سبتم��رب من كل 

عام، لتذكري جميع الأفراد واملجتمعات 

والدول بالهتمام بحماية البيئة، واحلد 

من الإنبعاثات امل�رشة بطبقة الأوزون.

وق��د مت اإحي��اء ه��ذه املنا�سب��ة م��ن 

خ��الل تخ�سي�ص يوم اإذاعي يف الطابور 

ال�سباح��ي، حي��ث ا�ستم��ل عل��ى فقرات 

متنوعة رّك��زت يف جمملها على مفهوم 

طبقة الأوزون واأهمية املحافظة عليها، 

والن�ساط��ات الب�رشي��ة املوؤث��رة عليه��ا. 

كم��ا �سارك��ت طالبات جماع��ة امل�رشح 

هادف��ة  توعوي��ة  مب�رشحي��ة  املدر�س��ي 

تتعل��ق باملنا�سب��ة ذاته��ا، اأم��ا جماعة 

اخلدمة العامة واأ�سدقاء البيئة باملدر�سة 

فقد �ساهمت يف اإحياء هذه املنا�سبة من 

خالل ب��ث الوعي البيئ��ي، وطرح بع�ص 

الأ�سئلة ح��ول املفاهيم املرتبطة بطبقة 

الأوزون، كما مت توزيع بع�ص املطويات 

التي مت اإعدادها خ�سي�سا لهذه املنا�سبة 

على طالبات املدر�سة.    
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تربية

»واقع التعليم للجميع 

يف �سلطنة عمان«
لقد عملت �سلطنة عمان على حتقي���ق اأهداف التعليم للجميع منذ موؤمتر جومتني 1990 

وال���ذي اأعيد التاأكيد عليه يف موؤمت���ر دكار عام 2000، من خ���الل خططها اخلم�سية، حيث 

�سه���دت ال�سلطنة تقدم���ا ملحوظا خالل العقود الأربعة املا�سي���ة 1970-2010م، والتي مت 

الرتكي���ز فيها على بناء مقومات التنمية الجتماعية والقت�سادية، وكان للخدمات ال�سحية 

والتعليمي���ة دور كبري يف خدمة التنمي���ة امل�ستهدفة. حيث احتلت ال�سلطنة املركز الأول يف 

تقري���ر التنمية الب�رشية لع���ام 2010 الذي اأ�سدرته هيئة الأمم املتحدة، وذلك ملا حققته من 

اجن���ازات يف جمال التعليم وال�سحة خالل الأربعني �سنة املا�سية، وذلك بتخ�سي�س املوارد 

املالي���ة الالزمة لتحقيق التعليم وال�سحة للجميع؛ بالرغم من الأزمات املالية التي مر بها 

العامل خالل الأعوام املا�سية.

ولق���د حققت ال�سلطنة هذا التقدم بف�سل الإرادة ال�سيا�سية لعاهل البالد ودعمه املتوا�سل 

بال حدود، واإميانه باأهمية التعليم منذ بواكري النه�سة؛ حيث قال جاللته يف خطابه يف عام 

1972 )لق���د كان التعليم اأهم ما ي�سغل بايل وراأيت اأن���ه لبد من توجيه اجلهود يف الدرجة 

الأوىل اإىل ن�رش التعليم(. وقد كانت اأعداد املدار�س ل تتجاوز الثالث مدار�س، واأ�سبحت بف�سل 

متابعته واهتمامه ال�سخ�سي اإىل ما يربو على 1040 مدر�سة يف عام 2010.
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اإعداد   

بدر بن �سليمان بن حمود احلارثي

   اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

badarharthy@moe.om
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الرتكيبة ال�سكانية: التوزيع الن�سبي لل�سكان ح�سب فئات العمر يف عام 2010 

� امل�سدر. وزارة القت�ساد الوطني. النتائج الأولية لتعداد 2010

انتهجته��ا  اأن هن��اك �سيا�س��ات  كم��ا 

ال�سلطنة يف و�سع الروؤى وال�سرتاتيجيات 

طويلة املدى وما لزمها من خطط خم�سيه 

له��ا اأثرها الفعال لتحقيق هذا التقدم، اإل 

اأن الأم��ر ل يخل��و م��ن بع���ص التحديات 

التي ت�ستوجب الرعاية والهتمام ، اأهمها 

جودة خمرجات التعليم لكي تتما�سى مع 

املعاي��ري الدولية، وو�س��ع معايري عالية 

للتعلي��م وخ�سو�س��ا يف املج��الت التي 

تتطل��ب مه��ارات عالية وذل��ك يف �سبيل 

حتقيق رغبة ال�سلطنة يف تكوين اقت�ساد 

حدي��ث قائ��م عل��ى املعرفة وق��ادر على 

املناف�سة على ال�سعيد العاملي.

اإن الجن��ازات الت��ي مت حتقيقه��ا يف 

�سن��ة  الأربع��ني  خ��الل  التعلي��م  قط��اع 

املا�سي��ة �ساه��دة عل��ى مواجه��ة ه��ذه 

التحدي��ات. وتوؤك��د اللت��زام يف موا�سلة 

م�س��رية التعليم التي حتقق��ت خالل هذه 

ال�سن��وات يف جمي��ع م�ستوي��ات التعليم، 

والعم��ل عل��ى حتقي��ق معاي��ري اجل��ودة 

العاملي��ة، وي�سم��ل ذلك تاأهي��ل املعلمني 

وا�ستخ��دام الأ�سالي��ب التعليمية احلديثة 

يف املناه��ج وم�س��ادر التعل��م والبح��ث 

العلم��ي وحت�سني املخرجات لتتوافق مع 

النمو ال�س��كاين احلا�سل يف البالد، وذلك 

اإميان��ا من ال�سلطن��ة ب��اأن ال�ستثمار يف 

التعليم هو ال�سبيل الأهم لتحقيق التنمية 

الب�رشية.  

اأهداف التعليم للجميع ال�ستة

1-الرعاي���ة والرتبي���ة يف مرحلة 

الطفولة املبكرة:

اأول��ت ال�سلطن��ة اهتمام��ا كب��ريا بهذه 

ال�سحي��ة  الرعاي��ة  ناحي��ة  م��ن  الفئ��ة، 

والتعليمي��ة ، ففي اجلان��ب ال�سحي تبذل 

املوؤ�س�س��ات ال�سحي��ة جه��ودا كبرية يف 

تقليل عدد الوفيات لدى هذه الفئة، حيث 

بلغ معدل الوفي��ات لالأطفال الر�سع9.6 

ل��كل 1000 مولود حي، ومع��دل وفيات 

الأطف��ال الأق��ل م��ن خم���ص �سن��وات 12 

ل��كل 1000 مولود ح��ي، ون�سبة التغطية 

بالتح�سينات لالأطفال الذين هم اأقل من 

�سن��ة يف العم��ر بلغ��ت 99.9% ، ومع��دل 

ال��وزن  )نق���ص  التغذي��ة  �س��وء  انت�س��ار 

بالن�سب��ة للعمر( لكل 1000 طفل اأقل من 

العددالن�سبة املئوويةفئات العمر

27.8اقل من 15 �سنة

771.837

64-1569.5

1.927.829

652.7 �سنة اأو اأكرث

73.813

100.02.773.479املجموع

 ال�ستثمار يف التعليم هو ال�سبيل الأهم

 لتحقيق التنمية الب�سرية
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خم�ص �سنوات بلغ 8.6 ، ح�سب اإح�سائيات 

2009م.

اأما اجلانب التعليمي لهذه املرحلة، فقد 

بلغ مع��دل اللتحاق بريا���ص الأطفال اأو 

التعلي��م قب��ل املدر�س��ي 34.1% يف العام 

تتج��اوز  الن�سب��ة  وه��ذه   ،2010/2009

اله��دف املطل��وب حتقيق��ه وه��و الو�سول 

اإىل 25% م��ع نهاية خطة التعليم للجميع، 

حيث يتم زيادة �سفوف التهيئة احلكومية 

وتعمي��م  البعي��دة،  املناط��ق  يف  حت��ى 

الإ���رشاف احلكومي عل��ى ريا�ص الأطفال 

اخلا�س��ة والعمل ب�سكل م�ستم��ر على ن�رش 

ريا�ص الأطف��ال يف املناطق الريفية  اإىل 

جانب ن�رشها يف احل�رش.

 وم��ن اج��ل الرتق��اء بج��ودة التعلي��م 

قبل املدر�سي مت العم��ل على تقريب ن�سبة 

التاأطري من الن�سب العاملية )15 طفل لكل 

معلمة(، فح�سب اإح�ساءات 2010/2009 

بل��غ عدده��م 17 طفال ل��كل معلم��ة، ولقد 

عملت وزارة الرتبية والتعليم على مراجعة 

مناه��ج ريا���ص الأطف��ال ب�س��كل م�ستم��ر 

م��ع الرتكيز عل��ى تنمي��ة الفك��ر الإبداعي 

والبتكاري واحل�ص البيئي لديهم، وتدريب 

معلمي ريا�ص الأطفال اأثناء اخلدمة على 

جمموعة م��ن الكفايات الرتبوي��ة تن�سجم 

م��ع مهامهم، فيوج��د هناك ق�س��م خا�ص 

بطفل ما قبل املدر�سة يف جامعة ال�سلطان 

اخلا�س��ة  اجلامع��ات  وبع���ص  قابو���ص 

الأخرى تلتحق به طالبات يتم اختيارهن 

على اأ�س�ص مو�سوعية.

200520062007200820092010اجلن�ص

ذكور
4973

5741637875001261116115

44565157573168971182115136اإناث

94291089812109143972443231251جملة

277342495117312991350جملة

جدول لتوزيع طالب التعليم قبل املدر�سي

� امل�سدر.الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات التعليمية.2010/2009             

مراجعة مناهج ريا�س الأطفال ب�سكل م�ستمر مع الرتكيز 

على تنمية الفكر الإبداعي والبتكاري واحل�س البيئي

ف�سول 

التهيئة 

باملدار�ص 

احلكومية

التعليم قبل 

املدر�سي 

يف املدار�ص 

اخلا�سة

اأعداد 

الطالب 

يف 



تواصل العدد اخلامس عشر24

2- تعميم التعليم الأ�سا�سي:

تهتم ال�سلطنة مببداأ حتقيق امل�ساواة بني 

املواطنني واملقيم��ني يف التعليم الأ�سا�سي 

والع��ام، وتوفريه جمانا حتى ال�سف الثاين 

ع�رش جلميع املواطنني واجلن�سيات املختلفة 

على اأر�ص ال�سلطنة. 

وخطت ال�سلطنة خطوات وا�سعة يف تطوير 

التعلي��م من خالل تطبي��ق التعليم الأ�سا�سي 

وفق �سيا�سة تخطيطية متوازنة يف جمالت 

التنمي��ة الجتماعي��ة والقت�سادي��ة، حيث 

قام��ت ال�سلطن��ة مبوا�سل��ة حت�س��ني ج��ودة 

التعلي��م الأ�سا�س��ي لتف��ادي اله��در امل��ادي 

والرت��داد اإىل الأمي��ة والتاأ�سي���ص ملجتم��ع 

املعرفة وذلك بتاأهيل الطلبة على املهارات 

الالزم��ة ل�سوق العمل مثل مهارات الت�سال 

واإدخال تقني��ة املعلومات كم��ادة اأ�سا�سية 

وتاأ�سي���ص املركز الوطن��ي للتوجيه املهني 

مل�ساع��دة الط��الب لختي��ار تخ�س�ساتهم، 

املتمح��ور ح��ول  التعلي��م  وتطبي��ق نظ��ام 

الطال��ب، وبن��اء مدار���ص جدي��دة وتطوي��ر 

املرافق والتجهيزات يف املدار�ص القائمة.

19952000200520092010ال�سنة

953993104610401040املدار�ص

1502417141196641939919296ال�سفوف

488797554845568074531393522520الطلبة

2229226416375004450645142املعلمني

النمو يف املدار�س احلكومية يف �سلطنة عمان خالل الفرتة من 2010-1995 

اإن عملي��ة التو�س��ع يف تعمي��م التعلي��م 

الأ�سا�س��ي ي�سعن��ا اأم��ام حت��ٍد يتمث��ل يف 

ملواكب��ة  جدي��دة  مدار���ص  وفت��ح  ت�سيي��د 

التطور ال�سكاين له��ذه الفئة، وو�سع اخلطط 

الإ�سرتاتيجية املت�سمنة لالأعداد امل�ستقبلية 

املتوقع��ة لأعداد الطلب��ة املقيدين بال�سف 

الأول من خالل اإيج��اد تعاون م�سرتك بني 

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

)فيم��ا يخ���ص اأع��داد املوالي��د والوفي��ات( 

لتكوي��ن �سورة م�ستقبلي��ة لتلك الأعداد من 

خ��الل برنامج ي�سمم له��ذا الغر�ص يف كل 

املناطق.

ف��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م تعم��ل عل��ى 

حت�سني الكفاي��ة الداخلية للتعليم الأ�سا�سي 

بالق�ساء على الر�سوب والنقطاع )الت�رشب( 

وو�س��ع  امل�ستوي��ات  حتدي��د  خ��الل  م��ن 

م�ستوي��ات علي��ا والتاأكد م��ن حتقيقها عرب 

التق��ومي امل�ستم��ر والتطوي��ر واملحا�سبية، 

وزي��ادة عدد اأيام الدرا�سة �سنويا لت�سل اإىل 

180 يوم��ا، وتغيري نظام التق��ومي ال�سابق 

اإىل نظ��ام التقومي التكوين��ي امل�ستمر الذي 

يق��دم تغذية راجعة لعملية التعليم والتعلم، 

وت�سكي��ل جلنة متابعة التح�سي��ل الدرا�سي 

يواجه��ون  الذي��ن  الط��الب  حت��دد  والت��ي 

�سعوب��ات يف التعلم ويف عملهم املدر�سي، 

واإع��داد م��واد اإثرائي��ة للطلب��ة املوهوب��ني 

ومواد عالجي��ة ل�سعاف التح�سيل وتطوير 

املناهج وطرق تدري�سها.

)www.moe.gov.om( امل�سدر. املوقع اللكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم �

توفري التعليم الأ�سا�سي املجاين جلميع املواطنني 

واملقيمني على اأر�س ال�سلطنة على قدم امل�ساواة
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ن�سب ال�ستيعاب بال�سف الأول للمدار�س احلكومية واخلا�سة من العام 2005-2009م

� امل�سدر. كتاب املوؤ�رشات الرتبوية 2009/2008 

وقد عمل��ت وزارة الرتبية والتعليم على ربط 

التعلي��م الأ�سا�سي بحاج��ات التنمية وت�سمينه 

ب��ذور التعلي��م الفن��ي واملهن��ي وبنائ��ه عل��ى 

طرائ��ق حديث��ه تعم��ل عل��ى ت�سجي��ع البتكار 

والتعل��م الذاتي وحت��رتم فيها جوان��ب التمايز 

والختالف بني املتعلمني.

من خ��الل كل هذه الإج��راءات فان اجلهات 

املعني��ة تعم��ل جاه��دة عل��ى زي��ادة مع��دلت 

اللتح��اق بالتعلي��م الأ�سا�س��ي ب�س��كل عام يف 

ال�سلطنة حيث و�سل معدل اللتحاق يف ال�سف 

الأول ملن هم يف �س��ن �ست �سنوات اإىل %93.7 

ح�سب اإح�سائيات عام 2009.

كم��ا اأن ن�سب اللتح��اق الإجمايل لل�سفوف 

م��ن 1-6 ترتاوح ما بني 99-102% لل�سنوات 

م��ن 2008/2001، وت�س��ل ن�سب��ة اللتح��اق 

ال�سايف اإىل 91% دومنا فروق نوعية ملحوظة 

بني اجلن�سني يف العام الدرا�سي 2009/2008، 

وت�سري ن�سب اللتحاق للفئة العمرية من 11-6 

�سن��ة - وبغ���ص النظ��ر ع��ن ال�س��ف-  اإىل اأن 

97% م��ن هوؤلء الأطف��ال ملتحقون باملدار�ص 

احلكومي��ة واخلا�سة يف العام 2008/2007، 

 9-7 م��ن  لل�سف��وف  اللتح��اق  ن�سب��ة  اأم��ا 

وبالتحدي��د يف العم��ر م��ن 12-14 �سنة ت�سري 

اإىل اأن 95% منهم ملتحقون بالنظام التعليمي 

يف العام 2009/2008 دومنا فرق كذلك بني 

الذكور والإناث.

اأدى  اللتح��اق  ن�س��ب  يف  التح�س��ن  وه��ذا 

املعدل��ني  ب��ني  م��ا  الف��رق  انخفا���ص  اإىل 

الإجم��ايل وال�س��ايف مما ي�س��ري اإىل حت�سن يف 

الكف��اءة الداخلي��ة فيم��ا يتعلق بن�س��ب الإعادة 

والنقطاع.

3- تام���ني حاج���ات ال�سب���اب والكبار 

التعليمية.

اأول��ت �سلطنة عمان اهتماما كبريا يف تنمية 

اإمكانات الأفراد يف خمتلف اجلوانب من خالل 

املع��ارف وامله��ارات املت�سمن��ة يف الوحدات 

الدرا�سي��ة يف �سفوف التعليم واأي�سا من خالل 

للتعلي��م  املنا�سب��ة  املدر�سي��ة  البيئ��ة  تهيئ��ة 

والتعل��م، وقد مت اإن�ساء املركز الوطني للتوجيه 

املهن��ي لتوجي��ه الط��الب يف مرحل��ة التعلي��م 

م��ا بعد الأ�سا�س��ي وفق ميوله��م وقدراتهم عند 

اختيار املواد الدرا�سي��ة؛ وذلك بهدف م�ساعدة 

الط��الب لختي��ار م�س��ار التعلي��م يف التعلي��م 

توجيه الطالب يف مرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي 

وفق ميولهم وقدراتهم عند اختيار املواد الدرا�سية

العام 

الدرا�سي

معدل اللتحاق ملن يف �سن 6 �سنوات%ن�سب ال�ستيعاب ال�سايف%ن�سبة ال�ستيعاب الإجمايل%

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

200598.998.698.868.268.968.692.393.192.7

2006100.8101100.969.169.869.495.297.296.1

2007101.8100.2101.064.764.564.193.291.892.5

2008102.2101.1101.765.464.665.095.894.295.1

2009101.6100100.972.371.772.094.692.793.7
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العام والع��ايل والتقني الذي يتالءم مع 

ميوله��م وقدراتهم من اج��ل اإعداد كوادر 

ب�رشي��ة تلبي متطلب��ات التنمية ال�ساملة 

وهن��اك جه��ات خا�س��ة  ال�سلطن��ة.  يف 

للتوجيه املهني والوظيفي يف موؤ�س�سات 

التعليم العايل تتكامل مع وزارة الرتبية 

والتعلي��م والقط��اع الع��ام واخلا�ص يف 

الأهداف والتوجهات.

 وبالن�سب��ة اإىل ق�سي��ة رب��ط التعلي��م 

اإدخ��ال  مت  فق��د  امل�ستم��رة؛  باحلي��اة 

مق��رر امله��ارات احلياتي��ة �سمن اخلطة 

الدرا�سية يف التعلي��م الأ�سا�سي والتعليم 

الع��ام مبدار���ص ال�سلطن��ة يف ال�سف��وف 

)1-10( م��ن اأجل بناء �سخ�سية الطالب 

لي�سبح ق��ادرا على حتمل امل�سوؤولية يف 

التعام��ل مع مقت�سيات احلي��اة اليومية 

يف خمتل��ف �سوره��ا وباأعلى قدر ممكن 

م��ن التعام��ل اخل��الق، وذلك م��ن خالل 

متنوع��ة  جمموع��ة  الط��الب  اإك�س��اب 

ومتكامل��ة م��ن امله��ارات العملي��ة وما 

يت�س��ل بها من معارف ومه��ارات وقيم 

واجتاه��ات. وق��د مت ا�ستق��اق الأه��داف 

العامة بهذه امل��ادة من فل�سفة املجتمع 

والتعلي��م يف ال�سلطن��ة واأهدافها العامة؛ 

وذل��ك م��ن اأجل مواكب��ة التق��دم العلمي 

والتقن��ي، ولتلبية املتطلب��ات املتطورة 

املجتمعية واحلياتية للفرد.

ويلعب التدريب املهني دورا مهما يف 

اإعداد وتاأهي��ل خمرجات املدار�ص الذين 

اأكملوا ال�سف العا�رش فما فوق، وذلك من 

خالل مراك��ز التدريب املهني التي تلبي 

احتياج��ات الدول��ة م��ن الق��وى العاملة 

الوطني��ة يف املج��الت والتخ�س�س��ات 

املهنية املختلف��ة. ولتحقيق هذا الهدف 

بتطوي��ر  العامل��ة  الق��وى  وزارة  تق��وم 

مراكز التدريب املهني لتواكب متطلبات 

�سوق العمل العماين م��ن القوى الوطنية 

املاه��رة و�سبه املاه��رة. وتق��دم مراكز 

التدريب املهن��ي ثالثة م�ستويات مهنية 

يف ثالث �سن��وات. وجلعل الربنامج اأكرث 

مرون��ة، ولتعزي��ز فر�ص احل�س��ول على 

وظائ��ف؛ فاإن��ه ي�سمح للطلب��ة بالتوقف 

ع��ن اإكمال اأي م��ن امل�ستوي��ات املهنية 

املطروح��ة، كما اأنه ميكنه��م العودة اإىل 

مقاع��د الدرا�س��ة بع��د اكت�س��اب اخل��ربة 

العملي��ة املنا�سب��ة. وم��ن خ��الل دم��ج 

التدري��ب بقط��اع العم��ل ي��وؤدي القطاع 



تواصل العدد اخلامس عشر27

اخلا���ص دورا مهما ل�سم��ان كفاءة اخلريجني 

فنيا ومهنيا ليتمكنوا من امل�ساهمة يف زيادة 

القطاع��ات  خمتل��ف  يف  الإنتاجي��ة  الكف��اءة 

القت�سادية لتعزيز التنمية يف ال�سلطنة. 

وق��د مت تو�سي��ع وتطوي��ر مراك��ز التدري��ب 

الطلب��ة  م��ن  املزي��د  ل�ستيع��اب  املهن��ي 

ولال�ستم��رار يف تزوي��د �سوق العم��ل بالكوادر 

�س��ارك  حي��ث  واملدرب��ة،  املوؤهل��ة  الوطني��ة 

القطاع��ان الع��ام واخلا�ص يف اإع��داد مناهج 

التدريب املهني.

والتزام��ا بتو�سيات منظم��ة العمل الدولية 

التدري��ب  خلريج��ي  ال�سم��اح  اإىل  الداعي��ة 

املهن��ي ملوا�سل��ة درا�سته��م عن طري��ق جعل 

النظ��ام التعليمي اأكرث مرون��ة، فقد مت ال�سماح 

ملجموع��ات م��ن اأف�س��ل اخلريج��ني بالتق��دم 

لربنام��ج التج�س��ري وال��ذي ميت��د لع��ام واح��د 

يعادل ال�سنة التاأ�سي�سية يف الكليات التقنية. 

الرتبي��ة  وزارة  ب��ني  تكام��ل  وهن��اك 

واملوؤ�س�سات الأخرى يف توفري برامج تدريبية 

وتعليمي��ة من�سجم��ة مع احتياج��ات املجتمع 

القت�سادية والجتماعية. وبهذا تكون ال�سلطنة 

قد فتحت م�س��ارا لتاأهيل الأفراد املقبلني على 

مرحلة العمل والإنتاج مبا يعزز خطط ال�سلطنة 

التنموية ، كما يعك�ص مدى التزامها بتو�سيات 

موؤمتر دكار فيم��ا يتعلق باإ�سرتاتيجية التعليم 

للجميع والتعليم مدى احلياة.

وهن��اك العديد م��ن الربام��ج املنفذة حمليا 

اأو اإقليمي��ا ت�ساه��م يف تنمية ال�سب��اب والكبار 

تعليميا ومهنيا بالتعاون مع القطاع اخلا�ص 

لت�سجيعهم على تبني خيارات جتارية م�ستقلة. 

ومن هذه الربامج: 

)CAP  ( املهني��ة   التوعي��ة  برنام��ج   -

بالتعاون مع �رشكة �سل للتنمية - عمان.

- برنام��ج املقا�س��ف املدر�سية حا�سنات 

�سند يف الكليات التقنية.

م�رشوع اإجناز )INJAZ( عمان يف املدار�ص 

والكليات التقنية.

الأعم��ال(  ع��امل  اإىل  تع��رف   ( برنام��ج   -

)KAB( يف مراك��ز التدري��ب املهني والكليات 

التقنية.

4- حمو الأمية وتعليم الكبار:

ت�سع��ى  ال�سلطن��ة جاه��دة لتج��اوز م�سكل��ة 

م��رت  وق��د  العم��اين،  املجتم��ع  يف  الأمي��ة 

اجله��ود اخلا�س��ة بعملي��ة حم��و الأمي��ة  بعدة 

مراحل مواكب��ة بذلك التط��ورات وامل�ستجدات 

املعا�رشة من اأجل اإك�ساب الدار�سني املهارات 

الالزم��ة حلياتهم العملية، وعن��د تاأمل م�سرية 

حم��و الأمي��ة ميكنن��ا الق��ول باأن هن��اك ثالث 

مراح��ل م��ر به��ا نظام حم��و الأمي��ة، منذ عام 

1973 وحتى بداي��ة املرحلة الثالثة يف العام 

2006/2005. وق��د �سه��دت املرحل��ة الثالثة  

ملح��و الأمي��ة  التي ب��داأت يف الع��ام الدرا�سي  

2005 / 2006 الكثري من التغريات. وهي :

	 زي��ادة مدة الدرا�س��ة يف ف�سول حمو الأمية 
م��ن �سنت��ني اإىل ث��الث �سن��وات، مم��ا اأدى اإىل 

اإ�سافة م��ادة الدرا�سات الجتماعي��ة والعلوم 

العام��ة بدل من مادة الثقافة العامة يف ال�سنة 

الثالثة من برنامج حمو الأمية. 

	 تدري���ص م��ادة اللغ��ة الإجنليزية  ب��دءا من 
ال�س��ف الثاين يف 2008 /2009م، بعد اأن مت 

تاأليف مناهجها. 

	 اإع��ادة تطوي��ر العديد من الكت��ب والبدء يف 
درا�ستها.

	 تد�س��ني عدد من م�ساري��ع  حمو الأمية التي 
ت�ساع��د على تخفي�ص ن�سب��ة الأمية حتى %50 

بحل��ول عام 2015م  ح�سب ما خرج به موؤمتر 

داكار  2000م مثل:

- كتيب��ات �سل�سلة اأدلة امله��ارات احلياتية 

للرا�سدين.

- كتيبات �سل�سلة اقراأ للرا�سدين.

تكامل بني وزارة الرتبية واملوؤ�س�سات الأخرى يف توفري برامج تدريبية 

وتعليمية من�سجمة مع احتياجات املجتمع القت�سادية والجتماعية
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- الر�سائل الإعالمية  ملحو الأمية.

- احلقيب��ة التعليمية ملعلم��ي ومعلمات 

ف�سول حمو الأمية .

- برنام��ج تنمي��ة امله��ارات الأكادميية 

ملعلمات حمو الأمية.

- حم��و اأمي��ة العامل��ني ب��وزارة الرتبية 

والتعليم.

- تفعي��ل التع��اون م��ع جمعي��ات املراأة 

العمانية.

الإجن���ازات التي حتقق���ت يف جمال 

حمو الأمية :

�سعي��ا م��ن وزراة الرتبي��ة والتعلي��م يف 

ت�رشي��ع اجله��ود الرامي��ة اىل التخل���ص من 

الأمية التي تقعد الف��رد عن ال�سهام الفعلي 

يف التنمية والفادة من ثمراتها، ومن خالل 

تنفيذه��ا للعديد من امل�ساري��ع واملبادرات، 

فانه��ا حقق��ت تقدما واجنازا كب��ريا يف هذا 

اجلانب:

عمل��ت الوزارة على م��د اجل�سور بني حمو 

الأمية والتعليم النظامي وذلك من خالل :

- فت��ح  الب��اب  ملن اأنه��ى ال�سف الثالث  

حمو الأمية  ملوا�سلة الدرا�سة بف�سول تعليم 

الكب��ار ابت��داء م��ن ال�س��ف ال�ساب��ع  وحتى 

ال�سف الثاين ع�رش.

- اإتاح��ة الفر�س��ة ملن ل يحم��ل �سهادة 

ويجد يف نف�سه القدرة على القراءة والكتابة 

اللتحاق بال�سف ال�ساب��ع تعليم الكبار بعد 

دخوله اختبار لقيا�ص امل�ستوى.

- ميك��ن مل��ن اأنه��ى ال�سف الث��اين ع�رش 

وح�سل على )دبلوم ال�سهادة العامة – تعليم 

الكبار( اأن يوا�سل درا�سته اجلامعية والعليا 

وفق الأ�س�ص وال�سوابط املتبعة يف ذلك.

جه��ود  م��ع  ال��وزارة  جه��ود  تكام��ل   -

ال��وزارات واملوؤ�س�سات والهيئات ذات ال�سلة 

واملنظم��ات العربي��ة والإقليمي��ة والدولي��ة 

للق�ساء على الأمية. 

رغ��م اأن ن�س��اط حم��و الأمي��ة يف �سلطنة 

عم��ان قد اأنيط من��ذ البداية ب��وزارة الرتبية 

والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  اأن  اإل  والتعلي��م، 

ق��د اأدرك��ت اأنه نظ��را لك��ون الأمي��ة م�سكلة 

اجتماعي��ة وثقافي��ة مرّكب��ة، ف��اإن الق�ساء 

عليه��ا ل يت��م اإل بت�ساف��ر جه��ود حكومية 

و�سعبي��ة. ولذا؛ فقد قامت الوزارة مبد ج�سور 

التع��اون مع كافة اجله��ات ذات ال�سلة، كل 

يف ح��دود اإمكانياته وقدراته وذلك لتحقيق 

الأهداف الآتية:

� الإ�سهام يف حمو الأمية يف ال�سلطنة.

� اإ���رشاك املجتم��ع بكاف��ة �رشائح��ه  يف 

الق�ساء على الأمية.

� بن��اء روح التع��اون بني اأبن��اء املجتمع 

واإ�سعارهم بامل�سوؤولية امل�سرتكة.  

� م��د ج�س��ور التوا�س��ل والتع��اون  ب��ني 

الوزارة واملجتمع املحلي.

برامج حم���و الأمي���ة ب�سلطنة عمان 

)الواقع والطموحات(:

تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتطبيق عدد 

من الربام��ج التعليمية بجان��ب فتح ف�سول 

للدار�س��ني مبراكز حمو الأمي��ة، وحققت من 

خالله��ا نتائج ايجابية عل��ى �سعيد حت�سني 

معدلت حمو الأمية يف ال�سلطنة:

1�  برنام��ج  ال�ستعان��ة بخريجي �سهادة 

دبل��وم التعلي��م الع��ام يف جم��ال التدري���ص 

بف�س��ول حمو الأمية. ويه��دف امل�رشوع اإىل 

حتقيق ما يلي :- 

� فتح مراكز لالأميني يف املناطق الريفية 

البعيدة والتي مل ميتد اإليها الن�ساط بال�سورة 

املطلوبة.

� احلد من ظاهرتي الإحجام والت�رشب .

مد ج�سور التعاون مع خمتلف اجلهات ذات ال�سلة

 للق�ساء على الأمية كل يف حدود قدراته وامكانياته
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� التغل��ب على م�سكل��ة و�سائ��ل النقل وذلك 

باإ�سن��اد التدري���ص له��وؤلء اخلريج��ني داخ��ل 

قراهم.

 وبع��د م��رور ع��ام عل��ى التجرب��ة، فقد مت 

تقييمه��ا م��ن جوانبه��ا املختلف��ة واأظه��رت 

نتائج التقييم جناحا باه��را وملمو�سا، وبناء 

عليه فقد �سدر الق����رار ال�����وزاري رق�����م )64 

/2001(، وال��ذي ن�ص على ج��واز ال�ستعانة 

به��وؤلء اخلريجني يف جمال التدري�ص بف�سول 

حمو الأمية، ليتم تطبيقها بعد ذلك على جميع 

املناطق التعليمية.

2 – برنام��ج القرية املتعلمة: بداأ امل�رشوع 

 /  2004 الدرا�س��ي  الع��ام  م��ن  �سبتم��رب  يف 

2005، وكان��ت الفك��رة الأ�سا�سي��ة ل��ه تهدف 

اإىل الق�ساء على الأمية الأبجدية واحل�سارية، 

ولقد مت تعميم امل���رشوع لي�سمل كافة مناطق 

ال�سلطن��ة نتيجًة للنجاح ال��ذي حققه، ويهدف 

امل�رشوع اإىل:

ً
� حمو اأمية القاطنني بالقرية ذكوراً واإناثا.

الجتماع��ي  الوع��ي  م�ست��وى  رف��ع   �

والقت�س��ادي والبيئ��ي خ��الل ف��رتة زمني��ة 

حمددة.

� اإ���رشاك املجتمع املحل��ي لالإ�سهام الفاعل 

يف اإجناح امل�رشوع.

� تعميق روح التعاون وامل�ساركة اجلماعية 

من خالل العمل التطوعي.

� العناي��ة والهتمام باملراأة ورفع كفاءتها 

وحجم م�ساركتها يف املجتمع.

3- م�رشوع منطقة تعليمية بال اأمية: تعمل 

ال��وزارة عل��ى ت�سجي��ع املديري��ات التعليمية 

باملحافظ��ات واملناطق ح��ول تبني م�ساريع 

تربوي��ة ذات اأبع��اد وطني��ة واجتماعي��ة، وقد 

ب��داأت بالفع��ل منطق��ة جنوب الباطن��ة بتبني 

م�رشوع منطقة تعليمية بال اأمية عام   2006م. 

وهو م��ن امل�رشوعات الرائ��دة يف جمال حمو 

الأمي��ة ويهدف اإىل حمو اأمي��ة  جميع الأميني 

املوجودين يف املنطقة، وذلك من خالل تنفيذ 

حمل��ة وطني��ة �سامل��ة يف املنطق��ة تت�ساف��ر 

فيه��ا جميع قطاع��ات املجتم��ع يف املنطقة، 

والعم��ل عل��ى ا�ستغ��الل الإمكاني��ات املتاحة 

يف املنطق��ة اإ�سافة اإىل امل�ساركة الفاعلة من 

القطاع الع��ام واخلا�ص. ويتم تنفيذ امل�رشوع 

من خالل مراحل  زمنية خمطط لها.

وه��و  املتعاون��ة:  املدار���ص  برنام��ج   -4

اأح��د برامج حم��و الأمية  القائم��ة على اأ�سا�ص  

ال�ستف��ادة م��ن املدار�ص احلكومي��ة وذلك من 

خ��الل  تبن��ي  ه��ذه  املدار���ص جمموع��ة م��ن 
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�سع��ب حمو الأمية )�سواء داخ��ل املدر�سة اأو 

خارجها(  من حيث  الإ�رشاف على  اإدارتها 

اأو تق��دمي الدعم املتمث��ل يف ) التجهيزات(، 

وكذلك ما يخ�ص تدريب املعلمني.

تعليم الكبار يف �سلطنة عمان:

ال�سلطن��ة  يف  التعليم��ي  النظ��ام  يتي��ح 

للمتحرري��ن م��ن الأمي��ة اأو املنقطعني عن 

الدرا�س��ة موا�سل��ة درا�ستهم وفق��ا لنظامي 

الدرا�س��ة احلرة ) وه��ي الدرا�سة الذاتية (، اأو 

الدرا�سة املنتظم��ة )وهي اللتحاق بف�سول 

م�سائية لتعليم الكبار( تدر�ص فيها املناهج 

املقررة يف التعليم النظامي. 

اأول: تطور تعليم الكبار:

 تطور تعليم الكبار كغريه من امل�ساريع 

الرتبوية على م�ست��وى املنظومة التعليمية 

الك��ربى. وميث��ل ه��ذا التط��ور جانب��ا كميا 

متثله اأعداد الدار�سني واملراكز على م�ستوى 

ال�سلطن��ة، كم��ا يعت��رب ه��ذا التط��ور جانبا 

نوعي��ا ميثله تغ��ري يف الأنظم��ة والقوانني 

الإدارية. 

ثانيا: الإجنازات يف برامج 

تعليم الكبار :

من خ��الل اجله��ود الكب��رية الت��ي تبذل 

لتطبي��ق مفه��وم التعل��م مدى احلي��اة، فقد 

�سجعت وزارة الرتبية والتعليم ال�ستمرارية 

يف التعلي��م يف اأي �س��ن، وحقق��ت يف ذل��ك 

العديد من الجنازات، منها:-

� ا�ستخدام البواب��ة التعليمية يف ت�سجيل 

الدار�سني يف تعليم الكبار اعتبارا من العام 

الدرا�سي 2010/2009م. 

� ا�ستثن��اء بع���ص املناطق م��ن التدري�ص 

داخ��ل املبن��ى املدر�س��ي وذل��ك ت�سجيع��ا 

للمتحرري��ن م��ن الأمي��ة لاللتح��اق بتعليم 

الدرا�س��ي  الع��ام  م��ن  اعتب��ارا  الكب��ار 

2011/2010م .

� دم��ج بع���ص املعاقني )فئ��ة ال�سم( يف 

مراكز تعليم الكبار )حمافظة م�سندم( اعتبارا 

من العام الدرا�سي 2011/2010م.

يف  الكب��ار  تعلي��م  برام��ج  ا�ستثم��ار   �

املدار�ص اخلا�سة اعتبارا من العام الدرا�سي 

2011/2010م.    

ت�سم��ل  الكب��ار  تعلي��م  برام��ج  كان��ت 

ال�سفوف م��ن اخلام�ص وحت��ى الثاين ع�رش 

لغاية العام الدرا�س��ي 2005/2004م. ثم 

مت تقلي�سه��ا لت�سم��ل ال�سفوف م��ن ال�سابع 

وحت��ى الثاين ع�رش مبوجب الق��رار الوزاري 

)2005/204(؛ وذل��ك متا�سي��ا مع التطور 

احلا�س��ل يف برام��ج حم��و الأمي��ة نتيج��ة 

متدي��د مرحلة حم��و الأمية م��ن �سنتني اإىل 

ثالث �سنوات.

5 � امل�ساواة بني اجلن�سني

عل��ى  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  عمل��ت 

حتقي��ق تكاف��وؤ الفر���ص يف التعلي��م ل��كل 

فئ��ات املجتم��ع العماين كل ح�س��ب قدراته 

وميوله من خ��الل اإتاحة الفر�ص التعليمية 

للجميع وتوفريه جمانا حتى ال�سف الثاين 

ع�رش، وتقريبه اإىل اأقل التجمعات ال�سكانية 

بال�سلطنة وبنف�ص املوا�سفات يف املدخالت 

والعمليات التعليمية، والتعليم متاح للذكور 

والإناث على حد �س��واء مع وجود عدد اكرب 

قلي��ال من الذك��ور يف مراح��ل التعليم يعود 

بطبيعة احلال اإىل الرتكيبة النوعية لل�سكان 

يف املجتمع ب�سكل عام.

اإتاحة الفر�س التعليمية للجميع وتوفريه 

جمانا حتى ال�سف الثاين ع�سر
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املنطقة

ال�سفوف

)4-1(

ال�سفوف

)10-5(

ال�سفوف

)12-11(
اجلملة

1.001.000.971.00م�سقط

1.030.970.920.96الباطنة)�سمال(

1.030.960.950.96الباطنة)جنوب(

1.040.950.950.95الداخلية

1.040.990.960.98ال�رشقية)جنوب(

1.050.920.900.93ال�رشقية)�سمال(

0.950.920.930.96الربميي

1.010.960.920.96الظاهرة

1.021.010.981.00ظفار

1.020.820.540.78الو�سطى

1.040.860.920.90م�سندم

1.030.970.940.96اجلملة

ن�سبة النوع)ن�سبة الإناث اإىل الذكور( لطلبة املدار�س احلكومية للعام الدرا�سي 2009/2008م

� امل�سدر: كتاب املوؤ�رشات الرتبوية 2009/2008م

فعل��ى امل�ستوى الإجمايل للطلب��ة ت�سل ن�سبة 

النوع اإىل )0.96( )96 طالبة لكل 100 طالب(.

وعل��ى م�ست��وى ال�سف��وف جند ارتف��اع ن�سبة 

الن��وع يف ال�سف��وف )1-4( م��ن التعلي��م العام 

اأق��ل ن�سب��ة يف  )1.03%(. و�سجل��ت  اإىل  لي�س��ل 

ال�سفوف م��ن )11-12( من التعليم العام حيث 

يوج��د 94 اأنث��ى ل��كل 100 ذك��ر اأي م��ا ن�سبت��ه 

.%94

التعلي��م  يف  موج��ود  اأي�س��ا  التكاف��وؤ  ومب��داأ 

التقن��ي واملهني ويف التعليم الع��ايل؛ اإذ جند اأن 

التعلي��م التقن��ي ل يقت�رش على الذك��ور فقط؛ بل 

وف��رت ع��دة برامج لالإن��اث، ويتم اأي�س��ًا اختيار 

املتفوقات منهن وتوفري مقاعد لهن يف الكليات 

التقني��ة العلي��ا ح�س��ب التاأهي��ل والتخ�س�ص مبا 

ميكنهن من نيل �سهادة البكالوريو�ص التقني يف 

التخ�س�ص املنا�سب.

6� حت�سني جودة ونوعية التعليم:

عم��دت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م اإىل الهتمام 

م��ن خ��الل حت�س��ني  التعلي��م  بج��ودة ونوعي��ة 

مدخ��الت وعملي��ات التعليم لتفعي��ل تنفيذ خطة 

التطوي��ر لتحقي��ق الأه��داف العام��ة واخلا�س��ة 

امل�ستقبلي��ة  الروؤي��ة  وف��ق  للتعلي��م  املر�سوم��ة 

لالقت�س��اد العم��اين ومقت�سي��ات التكي��ف م��ع 

التوجه��ات العاملي��ة، ومن اجلوان��ب التي نالها 

التح�سني:

تخ�سي�س وق���ت اإ�سايف للتعليم والتعلم: 

وذل��ك بزي��ادة ع��دد الأي��ام املخ�س�س��ة للتعليم 

والتعل��م اإىل 180 يوم��ا يف الع��ام يف مدار���ص 

التعليم الأ�سا�سي و 160 يوما يف مدار�ص التعليم 

الع��ام ، كم��ا مت اإطالة الي��وم الدرا�سي م��ن اأربع 

�ساع��ات يف اليوم اإىل اأكرث م��ن �سبع �ساعات يف 

التعليم الأ�سا�سي واإىل اأقل بقليل من �ست �ساعات 

يف التعلي��م الع��ام بواقع 30 ح�س��ة درا�سية يف 

الأ�سب��وع لطالب ال�سفوف م��ن الأول اإىل التا�سع 

و 35 ح�س��ة يف الأ�سب��وع لط��الب ال�سفوف من 

العا�رش اإىل الثاين ع�رش.

الهتمام بجودة ونوعية التعليم من خالل

 حت�سني مدخالت وعمليات التعليم
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اأعداد الطلبة لكل معلم والكثافة ال�سفية 2009-1995

1995200020052009ال�سنة

22211512طلبة/معلم

33322827طلبة/�سف

)www.moe.gov.om( .امل�سدر. املوقع اللكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم �

املبنى املدر�سي والتجهيزات املدر�سية 

:

وذل��ك  م��ن خ��الل توف��ري مرك��ز مل�سادر 

متع��ددة  وقاع��ة  مدر�س��ة،  كل  يف  التعلي��م 

الأغرا�ص وخمت��رب للحا�سوب مزود بع�رشين 

حا�س��وب وجه��از تلفزي��ون وجه��از فيدي��و 

امل�ساحب��ة  لالأن�سط��ة  اإحداهم��ا  وقاعت��ني 

للمناهج والأخرى للمهارات البيئية احلياتية 

كم��ا اأن جمي��ع املدار���ص جمه��زة ل�ستخدام 

ذوي الحتياج��ات اخلا�س��ة وغرف��ة للزائرة 

ال�سحية.

حت�سني جودة ت�سميم املناهج:

مت و�سع اإطار عام للمناهج ليكون مبثابة 

املرجعي��ة العلمي��ة لعملي��ات بن��اء وتطوير 

الكت��اب  تق��ومي  دلي��ل  وت�سمي��م  املناه��ج 

اأدوات  وت�سمي��م  لبن��اء  كخط��وة  املدر�س��ي 

تق��ومي املناه��ج واملراجع��ة امل�ستم��رة له��ا 

به��دف جعل املناه��ج متما�سية م��ع الفروق 

الفردية للطالب وتوظيف التقنية احلديثة يف 

التجارب العلمية وتوظيف الو�سائل التعليمية 

وتوفري مكونات حقائب العلوم والريا�سيات 

لل�سفوف من الأول وحتى العا�رش.

تاأهيل املعلمني :-

تعم��ل وزارة الرتبية والتعلي��م على توفري 

املعلم الكفء من خالل زيادة وعي املعلمني 

م��ن  التعلي��م  يف  والتحديث��ات  بالتط��ورات 

بالإ�سرتاتيجي��ات  وعيه��م  زي��ادة  خ��الل 

التدريبي��ة وطرق التق��ومي احلديثة وتوظيف 

امل��واد والأدوات يف تعلي��م وتعل��م الط��الب 

وذلك بالتاأهيل والتدريب قبل واأثناء اخلدمة 

وتزويده��م باحلقائ��ب التدريبي��ة املنا�سب��ة 

حيث و�سعت معايري علمية وتربوية و�سحية 

وثقافي��ة لختبار املعلم واإع��داده بالتن�سيق 

مع موؤ�س�سات التعليم العايل بال�سلطنة.

الأداء  وتطوي���ر  املدر�سي���ة  الإدارة 

املدر�سي:

وذلك من خالل:

تتمت��ع  فاعل��ة  مدر�سي��ة  قي��ادة  اإيج��اد    	
بكفايات معرفية ومه��ارة كافية واحرتافية 

مهني��ة و�سف��ات �سخ�سي��ة متمي��زة، ومن��ح 

اإدارات املدار�ص املزي��د من ال�سالحيات من 

خ��الل تطبي��ق الإدارة الذاتي��ة يف املدار���ص 

، وحري��ة و�سع جدول احل�س���ص ح�سب عدد 

ط��الب كل مدر�س��ة وح�س��ب اختي��ار الطالب 

للم��واد الدرا�سي��ة وتطوي��ر الأداء املدر�س��ي 

بتحدي��د الأ�سالي��ب والن�ساط��ات امل�ستخدمة 

وبي��ان مواط��ن الق��وة واأولوي��ات التطوي��ر 

فيها مم��ا يتي��ح الفر�سة ملراجع��ة الأهداف 

املر�سوم��ة والوقوف عن ق��رب حل�رش برامج 

الإمن��اء املهني الفعلي��ة للمعلمني مما يجعل 

املدر�س��ة وح��دة تدريبي��ة فاعل��ة، فتطوي��ر 

و�سع اإطار عام للمناهج ليكون مبثابة املرجعية 

العلمية لعمليات بناء وتطوير املناهج
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الأداء املدر�س��ي يعتم��د عل��ى اأدوات علمية 

مقننة جتمع من خاللها الأدلة للحكم على 

عنا�رش التعليم والتعلم والإدارة املدر�سية 

احتياج��ات  لتحدي��د  البيان��ات  وحتلي��ل 

الأداء  املدر�س��ة به��دف حت�س��ني م�ست��وى 

املدر�س��ي، ويقوم هذا النظ��ام على تر�سيخ 

العامل��ني  ل��دى  الذات��ي  التطوي��ر  ثقاف��ة 

باملدر�سة.

	 تقلي��ل اأعداد الط��الب يف ال�سف الواحد: 
فف��ي الع��ام الدرا�س��ي 2010/2009 بلغ 

متو�س��ط عدد الطالب 12 طالب��ا لكل معلم 

و27 طالبا لكل �سف.

	 تطوي��ر نظ��ام التق��ومي الرتب��وي: حي��ث 
عمدت ال��وزارة على تنوي��ع اأدوات التقومي 

لت�سم��ل اختب��ارات ف�سلي��ة واأدوات تقومي 

والفني��ة  الكتابي��ة  كالأعم��ال  اأخ��رى 

وامل�ساري��ع ال�سغ��رية والبح��وث الق�سرية 

وامل�ساركات ال�سفية واملالحظات اليومية 

و الختبار العملي والتقارير.

بين��ت  حي��ث  التعلي��م:  نفق��ات  	 زي��ادة 
اإح�ساءات 2009/2008 اأن كلفة الطالب 

يف التعلي��م بالن�سب��ة لدخ��ل الف��رد بلغ��ت 

28.9%، وتعم��ل ال��وزارة حالي��ا على رفع 

اأج��ور املعلمني م��ن خالل بع���ص احلوافز 

امتحان��ات  ت�سحي��ح  بعملي��ات  اخلا�س��ة 

الع��ام واأعم��ال مراقب��ة  الدبل��وم  �سه��ادة 

المتحانات لهذه ال�سهادة .

املراجع:

- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات التعليمية 2010/2009.

- كتاب املوؤ�رشات الرتبوية 2009/2008.

- النه�سة التعليمية يف �سلطنة عمان بالأرقام 1970_2010م.

- التعليم للريادة يف الدول العربية.

- التعليم للجميع يف �سلطنة عمان.تقرير منت�سف العقد.

- دليل العمل يف حمو الأمية.

- الكتب الدرا�سية ملحو الأمية.

- خطط وبرامج حمو الأمية يف �سلطنة عمان جهود مثمرة 2010م.

- النتائج الأولية لتعداد 2010.
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اأخبار الثقافة

الرتاث الثقايف غري املادي 

وقوائم اجلرد الوطنية

 بتنظيــم م�سرتك ب��ني اللجنة الوطني��ة العماني��ة للرتبية 

والثقاف��ة والعلوم، ووزارة ال��رتاث والثقافة يف ال�سلطنة ومكتب 

اليون�سك��و الإقليمي بالدوحة، عقدت يف م�سقط خالل الفرتة من 

) 1 – 3 ماي��و 2011م ( ور�سة اإقليمية  بعنوان: الرتاث الثقايف 

غ��ري املادي وكيفية اإعداد قوائم اجل��رد الوطنية، وقد �سارك اإىل 

جان��ب ال�سلطنة يف هذه الور�سة ، كل من دولة الإمارات العربية 

املتحدة،واململك��ة العربية ال�سعودية، ودول��ة قطر،واجلمهورية 

اليمني��ة، وق��د هدفت الور�س��ة اإىل حتقيق عدد م��ن الأهداف  من 

بينه��ا: التعرف عل��ى واقع الرتاث الثقايف غ��ري املادي يف دول 

اخللي��ج العرب��ي واليم��ن، ور�س��د التحدي��ات واملعوق��ات التي 

تعرت���ص  جه��ود دول املنطق��ة يف �س��ون ال��رتاث الثقايف غري 

املادي، وتوعية ال��دول والأفراد وعلى خمتلف النطاقات حمليًا 

ودولي��ًا باأهمي��ة ال��رتاث الثقايف غري امل��ادي واأهمي��ة التقدير 

املتبادل لهذا الرتاث، وال�سعي اإىل توحيد الروؤى بني دول املنطقة 

يف جم��ال ال��رتاث الثق��ايف غ��ري امل��ادي، و العمل عل��ى زيادة 

التعاون بني �سعوب منطقة دول اخلليج واليمن والتقارب بينها 

من خالل ت�سجيل ملفات م�سرتكة، وقد ا�ستملت الور�سة على عدد 

م��ن  املحاور املهمة مثل: ال��رتاث الثقايف غري املادي: مفهومه 

واآليات حمايته، وقوائم اجلرد الوطنية وكيفية اإعدادها.

وقد مت خاللها مناق�سة جمموعة من اأوراق العمل التي تناولت 

اخلط��ط الوطنية ال�ساملة للعناية بال��رتاث الثقايف غري املادي، 

وتطرقت اإىل التعري��ف بقوائم اجلرد الوطني من حيث مفهومها 

واأهميته��ا، بالإ�ساف��ة اإىل ا�ستعرا���ص التحدي��ات والطموحات 

املتعلقة باحلفاظ على الرتاث غري املادي وا�ستدامته.

وقد خرجت  الور�سة بعدد من التو�سيات املهمة، من اأبرزها: 

ح��ث املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية للم�ساهمة يف ح�رش الرتاث 

الثق��ايف غري امل��ادي، والبدء يف اإعداد ملف��ات الرت�سيح لل�سون 
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وال�س��ون العاجل، والعمل على �رشورة اإن�ساء 

مرك��ز يجم��ع ال��رتاث الثق��ايف غ��ري امل��ادي 

مبختل��ف عنا�رشه )التقالي��د، احلرف، الفنون 

ال�سعبي��ة، الن�سو�ص ...(، والإيعاز اإىل اجلهات 

املعني��ة بالتعليم على ���رشورة اإدراج الرتاث 

الثق��ايف غ��ري امل��ادي �سم��ن برام��ج التعليم 

العام م��ع الرتكيز على اجلوان��ب العملية مثل 

التدري��ب عل��ى اإن�س��اء الن�سو���ص الأدبي��ة اأو 

تعلي��م ممار�س��ة احل��رف عملي��ًا، والعمل على 

تفعي��ل دور احلماي��ة يف جمال �س��ون الرتاث 

الثق��ايف غ��ري امل��ادي، والعم��ل عل��ى اإع��داد 

ملف��ات متكامل��ة للرت�سي��ح ل��دى اليون�سك��و، 

والتاأكي��د عل��ى ���رشورة الرب��ط ب��ني ال��رتاث 

غري امل��ادي وعملية التنمية ك��ي تكون جزءاً 

من عملي��ة التنمية امل�ستدام��ة، والتاأكيد على 

زيادة الهتم��ام الأكادمي��ي بعمليات البحث 

واحل�رش والن���رش للرتاث الثقايف غري املادي، 

والعم��ل على ن�رش الوعي بالرتاث الثقايف غري 

املادي من خ��الل و�سائل الإع��الم املختلفة، 

و التعجي��ل ب���رشورة اإن�س��اء قاع��دة بيانات 

بعنا���رش ال��رتاث الثق��ايف غري امل��ادي لدول 

جمل���ص التع��اون، وح��ث دول املنطق��ة عل��ى 

التوقي��ع عل��ى اتفاقية �سون ال��رتاث الثقايف 

غري املادي للعام 2003.
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اجتماعات الدورة الرابعة والت�سعني للمجل�س 

التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

 �ساركــت اللجن��ة الوطني��ة العماني��ة للرتبي��ة والثقاف��ة والعلوم يف 

اجتماع��ات الدورة الرابع��ة والت�سعني للمجل�ص التنفي��ذي للمنظمة العربية 

للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم )الألك�س��و(، وذلك خ��الل الفرتة م��ن ) 18-17 

يوني��و 2011م ( مبقر املنظمة بالعا�سمة التون�سية، اإىل جانب وفود الدول 

العربي��ة الأع�س��اء يف املجل�ص، ووفد م��ن جامعة ال��دول العربية ي�سم كل 

من الأمني العام امل�ساعد رئي�ص قطاع �سوؤون فل�سطني والأرا�سي العربية/ 

حممد �سبيح، ونائب رئي�ص مكتب الأمني العام /حممد الدايل.

 وق��د ت�سمن جدول اأعم��ال هذه الدورة مناق�سة جمل��ة من امل�سائل التي 

تتعل��ق بالأو�ساع الرتبوي��ة والعلمية والثقافية يف البل��دان العربية و�سبل 

دعم التعاون بينها، اإىل جانب ا�ستعرا�ص تقارير للمنظمة عن مدينة القد�ص 

والأو�س��اع الرتبوي��ة والثقافي��ة والعلمي��ة يف فل�سطني وواق��ع املوؤ�س�سات 

التعليمي��ة والثقافي��ة يف اجل��ولن ال�س��وري املحت��ل. كم��ا ت�سم��ن جدول 

الأعمال مناق�سة الربنامج العربي لتح�سني جودة التعليم، وتنفيذ خطة عمل 

الألك�س��و خالل الفرتة املا�سية، وتقييم براجمه��ا وم�رشوعاتها امل�ستقبلية 

وموازنته��ا ومركزه��ا امل��ايل واأماكن عق��د اجتماعات اأجهزته��ا املختلفة 

خ��الل الف��رتة القادم��ة، وعدد م��ن التقاري��ر وامل�سائ��ل الإداري��ة واملالية 

اخلا�س��ة ب�سري عم��ل املنظمة، وع�سوي��ة املجل�ص، ومقرتح ب�س��اأن اإمكانية  ة
ف
قا

ث
ال

ر 
با

خ
اأ
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اإ�س��دار تقرير ح��ول التنمية الب�رشي��ة على م�ستوى 

الدول العربية اإىل جان��ب تقرير املدير العام خالل 

الف��رتة ما بني الدورتني الثالثة والت�سعني والرابعة 

للمنظم��ة  التنفي��ذي  املجل���ص  والت�سعني.واختت��م 

العربي��ة للرتبية والثقاف��ة والعل��وم  اأعمال دورته 

الرابعة والت�سعني بح�س��ور معايل الأ�ستاذ الدكتور 

حمم��د العزي��ز اب��ن عا�سور املدي��ر الع��ام للمنظمة 

و�سع��ادة الدكت��ور عب��د اهلل يو�سف املط��وع رئي�ص 

املجل���ص التنفي��ذي ع��ن مملك��ة البحري��ن. وخ��رج 

املجتمع��ون بع��دد م��ن الق��رارات الت��ي مت التفاق 

عليه��ا، والتي من اأبرزها:الدع��وة اإىل تو�سيع نطاق 

م�ساركة اخلربات العربية يف تنفيذ اأن�سطة املنظمة، 

وموا�سلة اجلهود يف اإقامة �رشاكات مع املنظمات 

العالق��ة  ذات  والإقليمي��ة  الدولي��ة  واملوؤ�س�س��ات 

مبج��الت عمل املنظمة، وتكثي��ف الدعم يف جمال 

ال��دورات وامل�ساغل الرتبوية يف الدول التي حتتاج 

اإىل ذلك، وتفعيل اخلطة التنفيذية للربنامج العربي 

لتح�سني جودة التعليم وربطه بخطة تطوير التعليم 

يف الوط��ن العرب��ي، وتفعي��ل دور مكت��ب الت�سال 

مبنظم��ة الأمم املتح��دة للرتبي��ة والعل��م والثقاف��ة 

)اليون�سك��و( واملجموعة العربي��ة، وموا�سلة العمل 

للحف��اظ عل��ى ال��رتاث الثق��ايف يف القد���ص و�سائر 

الأرا�س��ي الفل�سطينية وامل�سارك��ة يف اأعمال جلنة 

وتن�سي��ق  القادم��ة  دورته��ا  يف  العامل��ي  ال��رتاث 

املواق��ف العربي��ة فيه��ا وموا�سل��ة ال�سع��ي ملن��ع 

اإ�رشائي��ل من ت�سجيل مواقع ثقافي��ة على الأرا�سي 

العربية على اأنها اإ�رشائيلية ، والدعوة اإىل  موا�سلة 

دع��م امل�رشوعات الرتبوي��ة والثقافية والعلمية يف 

فل�سطني،وال�ستم��رار يف دع��م الربام��ج التعليمي��ة 

للطلب��ة وامل�ساري��ع الثقافية يف اجل��ولن ال�سوري 

املحت��ل، وتخ�سي���ص من��ح درا�سية له��وؤلء الطلبة 

يف اجلامعات العربية، وال�ستمرار يف دعم الربامج 

التعليمي��ة والثقافية وتكثيف اجله��ود لعقد املزيد 

من الأن�سطة والربام��ج يف الدول ذات الحتياجات 

اخلا�س��ة كال�سوم��ال وجيبوتي وال�س��ودان، وفتح 

ب��اب الرت�س��ح للوظائ��ف الت��ي �ستتوف��ر يف نهاية 

هذا العام 2011، حي��ث �ستكون هنالك عدة كرا�ٍص 

�ساغ��رة باملنظم��ة، م��ن اأبرزها اأمني ع��ام املوؤمتر 

الع��ام واملجل���ص التنفيذي، ومدير قط��اع الثقافة، 

ومدير قط��اع املعلومات والت�س��ال، ومدير مركز 

البحوث والدرا�سات العربية )القاهرة(.

ت�سجيل عدد من ملفات الرتاث غري املادي 

بالت�سارك بني ال�سلطنة والإمارات

احتفــاء بالي��وم العامل��ي لل��رتاث �سارك��ت 
ال�سلطن��ة ممثل��ة بوزارة ال��رتاث والثقاف��ة واللجنة 

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

اأعمال ور�سة »�س��ون الرتاث لإعداد ملفات ت�سجيل 

م�سرتك��ة ب��ني ال�سلطن��ة ودول��ة الإم��ارات العربية 

القائم��ة  يف  والتغ��رود  العيال��ة   
ّ
لفن��ي املتح��دة 

التمثيلية للرتاث الثقايف غ��ري املادي باليون�سكو«  

، وذل��ك باأب��و ظب��ي خ��الل الف��رتة م��ن 22 – 24 

مار���ص 2011 .وقد دارت حماور الور�سة حول دور 

منظم��ة اليون�سكو يف حفظ الرتاث العاملي، واآليات 

الت�سجي��ل يف قائم��ة اليون�سك��و، وبرام��ج ال�س��ون 

احلالي��ة وامل�ستقبلية لفن��ي العيالة والتغرود، ومن 

ثم اإعداد ملفي ت�سجيل العيالة والتغرود بال�سرتاك 

ب��ني ال�سلطن��ة ودول��ة المارات.اجلدي��ر بالذكر اأن 

ال�سلطن��ة جنح��ت حتى الآن يف ت�سجي��ل فن الربعة 

يف القائمة التمثيلية للرتاث غري املادي لليون�سكو، 

وهنال��ك العدي��د م��ن امللف��ات التي تنتظ��ر دورها 

خ��الل هذه الأي��ام من اأج��ل ت�سجيله��ا يف القائمة 

منف��ردة ل�سالح ال�سلطن��ة ، اأو بال�س��رتاك مع دول 

اجلوار.
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اجتماعات الدورة الثالثة لتفاقية حماية 

وتعزيز اأ�سكال التعبري الثقايف

�ساركت ال�سلطنة ممثل��ة بوزارة الرتاث والثقاف��ة واللجنة الوطنية 
العماني��ة للرتبية والثقاف��ة والعلوم يف الدورة الثالث��ة ملوؤمتر الأطراف 

يف اتفاقي��ة حماي��ة وتعزيز اأ�س��كال التعبري الثق��ايف، والتي عقدت مبقر 

اليون�سك��و بباري���ص خالل الف��رتة من 14 – 17 يوني��و 2011م. وقد مت 

مناق�سة العديد من املوا�سيع ذات ال�سلة من خالل الجتماعات املكثفة، 

م��ن اأبرزه��ا: انتخاب الرئي���ص ونائب الرئي���ص ومقرر اجلمعي��ة العامة، 

واعتم��اد اللوائح التنظيمي��ة والت�سغيلية لتطبيق التفاقية فيما يتعلق ب� 

)حتقي��ق اجلدوى، وتن��اول املعلومات، والتثقيف، وحتلي��ل املعلومات(، 

واختي��ار �سخ�سي��ات عامة للتعري��ف بالتفاقي��ة، وا�سرتاتيجيات لدعم 

التفاقي��ة مالي��ًا، واإعداد وتق��دمي التقارير اخلا�س��ة بالتفاقية من قبل 

ال��دول الأع�س��اء، والأعم��ال امل�ستقبلية للجن��ة احلكومي��ة، وانتخابات 

املكت��ب للمرحل��ة القادم��ة فيم��ا يخ���ص اللجن��ة احلكومي��ة، حي��ث مت 

انتخاب 12 دولة لتحل حمل الدول املنتهية ع�سويتها يف مكتب اللجنة 

احلكومي��ة لالتفاقية وفقًا للمجموعات ال�ست، ومن بني هذه الدول دولة 

الكويت ال�سقيقة. ة
ف
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اجتماعات الدورة 35 للجنة الرتاث العاملي بباري�س

�ساركــت ال�سلطنة ممثلة بوزارة الرتاث والثقافة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه يف اجتماعات 
الدورة 35 للجنة الرتاث العاملي املنعقدة  يف باري�ص خالل الفرتة من 19-2011/6/29م.  مت من خاللها 

ط��رح العدي��د من املوا�سي��ع الهامة وت�سجيل عدد من املواقع اجلديدة يف �سجل ال��رتاث العاملي. حيث ناق�ست 

اللجن��ة الت��ي تتوىل مه��ام تنفيذ اتفاقية حماية ال��رتاث الثقايف والطبيعي العاملي لع��ام 1972م عدداً كبرياً 

م��ن املوا�سيع م��ن اأهمها م�ستقبل هذه التفاقية بعد اأن �سارفت على الحتف��ال مبرور )40( عامًا على العمل 

بها وو�سلت املواقع الثقافية والطبيعية اإىل اأكرث من )900( موقع ، بالإ�سافة اىل بحث ملفات تر�سيح اإدراج 

)40( موقع��ا جدي��دا على القائمة من بينها )5( مواقع عربية دفع��ة واحده وهي مواقع حفيت والهيلي مبدينة 

الع��ني يف دول��ة الإم��ارات العربية املتح��دة والقرى الأثرية يف �سم��ال �سوريا وطريق اللوؤل��وؤ مبملكة البحرين 

ومدين��ة جدة التاريخية باململك��ة العربية ال�سعودية وموقع اأثري لفرتة ما قب��ل التاريخ يف ال�سودان، وكذلك 

بح��ث وثيق��ة اإ�سرتاتيجية م�ستقبل اتفاقية الرتاث العاملي الثقايف والطبيع��ي يف عامها الأربعني الذي يوافق 

العام القادم 2012م. وقد خرجت هذه الجتماعات بالعديد من القرارات والتو�سيات املتعلقة مبواقع الرتاث 

العاملي��ة لل��دول الأع�ساء. اجلدير بالذكر اأن �سلطنة عمان قد جنحت حتى الآن يف ت�سجيل اأربعة مواقع تراثية 

هي: ح�سن بهال بولية بهال، ومقابر بات واخلطم والعني بولية عربي، ومواقع اأر�ص اللبان مبحافظة ظفار 

)البلي��د ، خور روري/�سمهرم ، �س�رش/وب��ار ، ووادي دوكة( ، ونظام الري بالأفالج )فلج دار�ص بولية نزوى، 

وفل��ج املي���رش بولية الر�ستاق وفل��ج امللكي بولية اإزكي، وفل��ج اجليلة بولية �سور، وفل��ج اخلطمني بولية 

نزوى(.

 دورة تدريبية حول تقييم املخطوط وتقدير ثمنه بالقاهرة

نّظــم معهد املخطوطات العربية بالقاه��رة، ثالث دوراته التدريبية املتخ�س�سة حت��ت عنوان »تقييم املخطوط 
وتقدير ثمنه«، وذلك خالل الفرتة من 2 اإىل 5 من �سهر اأكتوبر 2011، مبقر معهد البحوث والدرا�سات العربية  التابع 

للمنظم��ة العربي��ة للرتبية والثقافة والعل��وم  – القاهرة، وذلك مب�ساركة ممثل هيئة الوثائ��ق واملحفوظات الوطنية 

بال�سلطنة اإىل جانب عدد من املهتمني بق�سايا املخطوطات والرتاث،  واأخ�سائيي املخطوطات والوثائق باملكتبات 

ومراكز املعلومات، والباحثني يف علم املخطوطات )الكوديكولوجيون(، ومفهر�سي  املخطوطات والوثائق، وحمققي  

الن�سو�ص والأثريني.

 وقد ركزت هذه الدورة التي ا�ستملت على  18 �ساعة تدريبية على ق�سية تقييم املخطوط العربي، والتي تعد 

لة لكلِّ املتعاملني مع املخطوط، ل �سيما عند غياب معايري التقييم.  من الق�سايا املع�سِ

ومن اأبرز املحاور التي مت ت�سليط ال�سوء عليها من خالل هذه الدورة اإىل جانب اإ�سكاليات تقييم املخطوط 

قيِّ��م، اأدوات التقييم،  العرب��ي: بنية املخط��وط )الوعاء واملحتوى(، الأ�س�ص العام��ة لتقييم املخطوط، ثقافة املحُ

املخطوط واملطب��وع )احلجري(، تقييم املخطوط )الأثر(،تقييم املخطوط )املحتوى(، تقييم املخطوط )ال�سور 

والر�س��وم والزخ��ارف(، العبث باملخطوط واخت��الل التقييم، تثم��ني املخطوط )مقاربة احت�س��اب(، تطبيقات 

عملية.وقد حا�رش يف هذه الدورة كل من:د. اأمين فوؤاد �سيد؛ مدير مركز حتقيق النُّ�سو�ص بالأزهر ال�رشيف، و د. 

عابد �سليمان امل�سوخي؛ اأ�ستاذ علم املكتبات بجامعة امللك �سعود بالريا�ص، و اأ. ع�سام حممد ال�سنطي؛ خبري 

املخطوطات مبعهد املخطوطات العربية ، و د. في�سل احلفيان؛ من�سق برامج معهد املخطوطات العربية. 
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ثقافة

دور الرتاث املادي 

يف دعم التقارب 

بني الثقافات

»الأفالج العمانية منوذجاً«

املهند�س / �سيف بن �سليمان بن حمود العمري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
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1 -  املقدمة
  ترتك���ز روؤي���ة اليون�سكو للثقافه عل���ى اأ�سا�س اأن جميع الثقاف���ات ت�سكل جزءاً ل 

يتجزاأ من الرتاث امل�سرتك لالإن�سانية، واأن الذاتية الثقافية لكل �سعب تتجدد وترثى من 

خالل الت�سال برتاث ال�سع���وب الأخرى، واأنها تذبل ومتوت عندما تفر�س عليها العزله 

)تو�سيات املوؤمتر احلكومي الدويل لل�سيا�سات الثقافية – املك�سيك- 1982 (.
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 اإن الع���امل الذي نعي�س فيه يت�س���كل من اأمم و�سعوب خمتلفة، فهي اأعراق 

واأجنا�س ولغات متعددة متنوعة، غري اأن ثمة قيمًا ومثاًل عليا تتوحد حولها 

هذه الأمم وال�سعوب وت�سكل بالن�سبة لها اإرثا م�سرتكا ينبغي حمايته والدفاع 

عنه. لقد اأ�سبحت جهود البلدان اليوم تتجه نحو خلق تنمية م�ستدامة ت�سمن 

جلميع ال�سعوب حياة اآمنة يف جو من الأخوة والن�سجام.

اأعلنت اجلمعي���ة العامة التابعة لالأمم املتحدة �سن���ة 2010 �سنة دولية 

للتق���ارب ب���ني الثقافات، وُكلف���ت منظم���ة اليون�سكو لتلع���ب دورا قياديا 

يف الحتف���ال بال�سنة، لال�ستف���ادة من خربة اليون�سكو الت���ي ل تقدر بثمن، 

والت���ي تزيد على 60 عاما من امل�سي قدم���ا »يف املعرفة املتبادلة والفهم 

لل�سعوب«.

واله���دف الرئي�سي ه���و تو�سيح فوائد التنوع الثقايف م���ن خالل الإ�سعار 

باأهمية التب���ادلت والتحويالت امل�ستمرة بني الثقافات والإ�سعار بالعالقات 

املقامة بينهم منذ فجر الإن�سانية. ومبا اأن الثقافات ل ت�سمل الفنون والعلوم 

الإن�سانية فقط، واإمنا اأي�سا اأمناط احلياة، واأ�ساليب خمتلفة للتعاي�س �سويا، 

ونظم القيم، والتقاليد، واملعتقدات، فحماية وتعزيز تنوعهم الغني يدعونا اإىل 

مواجهة حتديات جديدة على امل�ستويات املحلية والوطنية والإقليمية وعلى 

ال�سعيد الدويل. و�سينطوي هذا على اإدماج مبادئ احلوار واملعرفة املتبادلة 

يف جميع ال�سيا�س���ات، ول �سيما التعليم والعلوم والثقافة و�سيا�سات اأخرى 

يف جم���ال الت�سالت، على اأمل اأن ت�سحح اأي خلل بالتمثيل الثقايف وتقدمي 

احللول بتعزيز القيم  بعيداً عن الأفكار النمطية .

وحي���ث اأن نظام الري بالفالج يف �سلطنة عمان يعترب كرتاث ثقايف )وفق 

تعري���ف ال���رتاث العاملي( وهو عب���ارة عن العمال امل�سرتك���ة بني الن�سان 

والطبيع���ة التي لها قيمة عاملية اإ�ستثنائية من وجهة النظر التاريخية؛ فقد 

كان ل���ه دور كبري يف دعم التق���ارب بني الثقافات خا�سه ب���ني الدول التي 

يتواجد بها نظام القنوات  املائية؛ وعليه فاإنه من خالل هذه الورقه العلميه 

�سيت���م التطرق اإىل دور الرتاث املادي وقيمت���ه العامليه بوجه عام واإىل دور 

الأفالج على وجه اخل�سو�س، كما �سيت���م التطرق اإىل العوامل امل�سرتكة بني 

الأف���الج يف عمان وبقية دول العامل ودورها يف تقارب الثقافات، وكذلك دور 

الباحثني واملهتمني يف نظام الأفالج لدعم التقارب بني الثقافات. 

و�سيت���م ت�سليط ال�سوء على العوامل الت���ي �ساهمت يف التعريف بالرتاث 

الثقايف لالأفالج املدرجة بقائمة الرتاث العاملي وبالتايل �ساهمت يف تبادل 

الثقافات .

نظام الري بالأفالج كرتاث ثقايف كان له دور 

كبري يف دعم التقارب بني الثقافات خا�سة بني 

الدول التي يتواجد بها نظام القنوات املائية
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2- الرتاث املادي واأهميته

 يعت��رب الره��ان عل��ى تعزيز التن��وع الثقايف 

واحل��وار ب��ني الثقاف��ات رهان��ا اأ�سا�سي��ا لعمل 

اليون�سك��و يف ميدان الثقاف��ة. لأن التنوع حتى 

يك��ون خالقا يجب اأن ين�س��اأ على قاعدة القبول 

بالآخ��ر وثقافت��ه واحل��وار مع��ه، ويك��ون ذلك 

طريقا للمعرفة والإعج��اب املتبادل. فال ميكن 

للتنوع الثقايف اأن يحيا بالنكفاء على الذات اأو 

املواجهة. ومن خالل اعتم��اد الإعالن العاملي 

ب�س��اأن التن��وع الثقايف يف ال��دورة 31 للموؤمتر 

الع��ام لليون�سك��و ع��ام 2001، اأع��ادت ال��دول 

الأع�س��اء يف اليون�سك��و التاأكيد عل��ى قناعتها 

ب��اأّن التنوع الثقايف ي�سكل اأح��د جذور التنمية، 

واأّن اأهميته بالن�سبة اإىل اجلن�ص الب�رشي �سبيهة 

باأهمي��ة التن��وع البيولوجي بالن�سب��ة للطبيعة. 

كم��ا رف�س��ت هذه ال��دول رف�س��ًا قاطع��ًا فكرة 

اأّن ل منا���ص م��ن وق��وع �سدام ب��ني الثقافات 

واحل�س��ارات. وتاأكد هذا الأمر باعتماد الإعالن 

م��ن قب��ل اجلمعية العام��ة لالأمم املتح��دة عام 

اأيار/ماي��و   21 ي��وم  اأعلن��ت  والت��ي   ،2002

»اليوم العامل��ي للتنوع الثقايف من اأجل احلوار 

والتنمية.

 ولعل املنظم��ات الدولية تعترب اجلهة الأكرث 

ق��درة على دع��م التبادل الثق��ايف وذلك لكونها 

ت�سم يف ع�سويتها العديد من البلدان والقارات 

التي هي بدورها متثل �سعوبها ومواطنيها على 

رغم تنوعه��م واختالفهم،وانطالق��ا من دورها 

املح��وري ه��ذا، ميك��ن للمنظم��ات الدولية ذات 

ال�سلة بالرتبية والثقافة والعلوم كمنظمة الأمم 

املتح��دة للرتبي��ة والعل��م والثقاف��ة ، واملنظمة 

اأن  والعلوم...ال��خ،  والثقاف��ة  للرتبي��ة  العربي��ة 

تلع��ب دورا كب��ريا يف دع��م وت�سجي��ع ورعاي��ة 

التب��ادل الثق��ايف وتعزي��زه م��ن اأج��ل التنمية، 

وذل��ك من خ��الل تنظي��م اللق��اءات واملنتديات 

والجتماع��ات الت��ي تدخل يف ه��ذا الإطار مع 

الرتكي��ز عل��ى املناط��ق الت��ي مازال��ت تع��اين 

م��ن �سعف يف و�سائ��ل الإع��الم والتعبئة حول 

موا�سي��ع كه��ذه، ومن اأجل اأن يوؤت��ي هذا العمل 

ثمارا طيب��ة لبد من ت�سافر جه��ود احلكومات 

واملنظم��ات وجميع الفعاليات ذات ال�سلة بهذا 

امليدان.

تعريف الرتاث الثقايف والطبيعي

يعن��ي »الرتاث الثق��ايف«، وه��و ي�ستمل على 

عدة مفردات، من اأهمها:

الأعم��ال املعماري��ة،  الآث��ار: وه��ي ت�سم��ل 

التنوع حتى يكون خالقا يجب اأن ين�ساأ على قاعدة القبول بالآخر 

وثقافته واحلوار معه، ويكون ذلك طريقا للمعرفة والإعجاب املتبادل
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واأعم��ال النح��ت والت�سوي��ر عل��ى املباين، 

ال�سف��ة  ذات  التكوين��ات  اأو  والعنا���رش 

الأثري��ة، والنقو�ص، والكهوف، وجمموعات 

املع��امل الت��ي له��ا جميع��ا قيم��ة عاملي��ة 

ا�ستثنائية من وجهة نظر التاريخ، اأو الفن، 

اأو العلم.

املجمعات: وهي عب��ارة عن جمموعات 

املب��اين املنعزل��ة اأو املت�سل��ة، التي لها - 

ب�سبب عمارته��ا، اأو تنا�سقها، اأو اندماجها 

يف منظر طبيعي- قيمة عاملية ا�ستثنائية 

من وجهة نظر التاريخ، اأو الفن، اأو العلم.

املواق��ع: ومتثله��ا اأعم��ال الإن�س��ان، اأو 

الأعم��ال امل�سرتكة بني الإن�سان والطبيعة، 

وكذلك املناطق مبا فيه��ا املواقع الأثرية، 

الت��ي له��ا قيم��ة عاملي��ة ا�ستثنائي��ة م��ن 

وجه��ة النظ��ر التاريخي��ة اأو اجلمالي��ة، اأو 

الأثنولوجية، اأو الأنرثوبولوجية.

3- القيم���ه العاملية للرتاث املادي 

بوجه عام ولالأفالج ب�سفه خا�سة:

لل��رتاث   ال�ستثنائي��ة  العاملي��ة  القيم��ة 

ه��ي الدلل��ة الفائق��ة التي يتمت��ع بها هذا 

ال��رتاث م��ن الناحية الثقافي��ة اأو الطبيعية 

بحي��ث تتج��اوز اأهميت��ه احل��دود الوطنية 

وت�سبح اأهمية م�سرتكة لالأجيال احلا�رشة 

والقادم��ة للب�رشية جمع��اء. وتكون حماية 

ه��ذا ال��رتاث ذات اأهمية ق�س��وى للمجتمع 

الدويل باأ�رشه.

ويت��م تقدير القيم��ة العاملية ل��رتاث ما 

وفق معايري ع�رشة )1 – 10(  حددتها جلنة 

ال��رتاث العامل��ي بحي��ث ينبغ��ي اأن ينطبق  

معي��ار واح��د على الأقل من ه��ذه املعايري 

ليكت�سب تراث ما قيم��ة عاملية ا�ستثنائية. 

وعلي��ه؛ فاإن��ه يف حال��ة اإدراج موق��ع على 

لئح��ة ال��رتاث العاملي ل ب��د اأن يحقق ما 

ي�سمى بالقيمة العاملية ال�ستثنائية.

ويعترب نظام ال��ري بالأفالج يف �سلطنة 

عم��ان تراثا ثقافي��ا )وفق تعري��ف الرتاث 

العامل��ي(، والذي ه��و عبارة ع��ن الأعمال 

امل�سرتك��ة بني الإن�س��ان والطبيع��ة، وهذه 

الأعم��ال يكون لها قيمة عاملية اإ�ستثنائية 

واجلدي��ر  التاريخي��ة.  النظ��ر  وجه��ة  م��ن 

بالذك��ر اأن املعي��ار ال��ذي اأك�س��ب الأف��الج 

املدرج��ة بال��رتاث العامل��ي قيم��ة عاملية 

ا�ستثنائي��ة ه��و املعيار اخلام���ص:- )يقدم 

تراث الأفالج ب�سلطنة عمان منوذجا بارزا 

لأ�سل��وب  اأو  تقليدي��ة  ب�رشي��ة  مل�ستوطن��ة 

تقليدي ل�ستخدام الأرا�سي وميثل التفاعل 

ب��ني الإن�سان وبيئته ل�سيم��ا عندما تكون 

عر�س��ة لالإندثار بتاأثري حت��ولت ل رجعة 

فيها(.

وتكم��ن القيم��ة العاملي��ة ال�ستثنائي��ة 

لالأفالج يف العنا�رش التالية :-

	 ت�سكل هذه الأفالج منظرا طبيعيا ثقافيا 
يتك��ون من: )اأ( قنوات الري    )ب( الأرا�سي 

الزراعية، )ج( املباين التي تتداخل وتعتمد 

له��ذه  تك��ن  ومل  البع���ص.  بع�سه��ا  عل��ى 

امل�ستوطن��ات ان تق��وم ل��ول وج��ود مي��اه 

الفل��ج يف بيئ��ة �سبه جاف��ة ت�ستقبل القليل 

من الأمطار.

	 اإدارة وتق�سي��م مياه الفلج وفق نظام ري 
حمك��م وعادل اأمكن م��ن خالله قيام نظام 

اأن  وا�ستط��اع  ال�سن��ني،  الآف  دام  زراع��ي 

يتكيف مع بيئة �سحراوية �سبه جافة.

	 بن��اء الق��الع واأبراج املراقب��ة واملنازل 
واحل��ارات وحمامات ال�سباحة من خامات 

البيئة نف�سها.

ول ب��د اأي�س��ا اأن يحقق املوق��ع �رشطي 

ال�سالمة والأ�سالة ف�رشط الأ�سالة يف نظام 

الأف��الج يتمث��ل يف اعتب��ار اأن��ه:- جمتمع 

حمافظ على تقاليده ومتوا�سل مع ثقافته 

املمت��دة م��ن الآف ال�سن��ني، وبذل��ك؛ فه��و 

يحقق عنا�رش القيمة العاملية ال�ستثنائية 

املذك��ورة اأع��اله. وعك�س��ت موؤ���رشات على 

الأفالج العمانية تعترب من الأعمال امل�سرتكة 

بني الإن�سان والطبيعة وبالتايل يكون لها قيمة 

عاملية ا�ستثنائية من وجهة النظر التاريخية
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ال�سخ�سية والإح�سا�ص باملكان.

اأم��ا �رشط ال�سالم��ة يف نظام الأفالج :- 

فعل��ى اعتب��ار اأن نظام الأف��الج بال�سلطنة 

ميتل��ك جمي��ع العنا���رش املكون��ة للقيم��ة 

العاملي��ة ال�ستثنائي��ة وميك��ن م�ساهدتها 

على اأر�ص الواقع، ومل تت�رشر �رشرا بالغا 

جراء التنمي��ة، ومل يتم اإهمالها حيث تلقى 

الرعاي��ة والهتم��ام من املجتم��ع املحلي 

ومن احلكومة.

4 - العوام���ل امل�سرتكة بني الأفالج 

يف عمان وبقية دول العامل ودورها يف 

تقارب الثقافات  :

اختل��ف الباحث��ون ح��ول من�س��اأ نظ��ام 

ل  الأف��الج وتاريخه��ا؛ فبالرغ��م م��ن اأن جحُ

نظ��ام  اأنه��ا  ي��رون  الغربي��ني  الباحث��ني 

فار�س��ي املن�س��اأ اأحُدخ��ل اإىل عم��ان خ��الل 

فرتتي احلك��م الأخميني )550–331ق.م( 

املي��الدي(  ال�ساب��ع  )الق��رن  وال�سا�س��اين 

)Willkinson J.C.1977(؛  يق��رتح  كم��ا 

اإل اأن هن��اك م��ن الباحث��ني م��ن ي��رى اأن 

ن�س��اأت وتط��ورت يف عم��ان يف  الأف��الج 

الع�رش احلديدي مث��ل )التكريتي ،2002(. 

وهن��اك م��ن امل�س��ادر م��ا ي�س��ري اإىل اأنها 

انت���رشت انت�س��ارا وا�سع��ا يف حو�ص وادي 

الرافدين مع وجود اإ�سارات لها يف الوثائق 

التاريخي��ة للح�سارات القدمي��ة، قد يعطي 

الدللة عل��ى اأن م�سدره��ا وادي الرافدين، 

ومن املراج��ع اأي�سا ما ي�س��ري اإىل اأن فكرة 

اإن�س��اء هذه الأنظمة قد يعود يف البداية اإىل 

م�رش وعمان وجنوب اجلزيرة العربية نظرا 

لتاريخه��ا العري��ق يف الع��امل ويف ال�رشق 

الأو�س��ط ب�سكل خا�ص، واأنها انت�رشت اأثناء 

الفرتة الطويلة الت��ي رافقها تو�سع وامتداد 

المرباطورية الفار�سية .

التواجد اجلغرايف: 

املهتم��ني يف  الباحث��ني  بع���ص  اأثب��ت 

ق�ساي��ا القنوات وجوده��ا يف اأكرث من 34 

دول��ة حول الع��امل، بع�ص ه��ذه البالد هي 

كالتايل: 

يف اأ�سي��ا: ال�سعودي��ة، عم��ان، الإمارات 

العربية املتحدة، والبحرين، اليمن، الأردن، 

فل�سطني، �سوريا، العراق، اإيران، الباك�ستان، 

اأفغان�ستان، تركيا، ال�س��ني، تركمان�ستان، 

كمبوديا، الهند، واأرمينيا. 

اأفريقيا: م���رش، ليبيا، املغ��رب، تون�ص، 

اجلزائر، وموريتانيا.

فرن�س��ا،  الربتغ��ال،  اأوروربا: اإ�سباني��ا، 

اإيطالي��ا،  بريطاني��ا،  الت�سي��ك،  اأملاني��ا، 

�سقلية، وجزيرة قرب�ص. 

اأمريكا: املك�سيك، البريو، وت�سيلي. 

 

 م�سميات القنوات املختلفة:

   اأطل��ق �س��كان ال���رشق الأو�س��ط عل��ى 

القن��وات اجلوفي��ة ت�سمي��ات عدي��دة ق��د 

يتغ��ري بع�سها تبعا للهج��ات. فقد عرفت 

اخللي��ج  واأقط��ار  الع��راق  يف  بالأف��الج 

العربي، وبالكواظم يف العراق، والفجارات 

يف ال�سام، والعيون يف احلجاز. وبالن�سبة 

عرف��ت  فق��د  العرب��ي  املغ��رب  لأقط��ار 

وال�سطاط��ري،  واخلط��ارات  بالقط��ارات 

واأم��ا جنوب تون�ص فق��د عرفت بالنجولة 

اإي��ران فق��د عرف��ت  واخلري��ق، واأم��ا يف 

بالكهاري��ز اأو الكاريز، وهي �سائعة اأي�سا 

يف الع��راق واإي��ران وكذل��ك يف اأرميني��ا 

ومناطق اآ�سيا الو�سطى ويف اأفغان�ستان.

   واأم��ا يف احلج��از واليم��ن، كانت هذه 

املج��اري ت�سم��ى الكظامة )م��ن كظم املاء 

اأي حب�سه(، والفقري )من فقر املاء اأي فجره 

وبثق��ه(، وق��د و�سفها اللغوي��ان الأ�سمعي 

واأبوعبي��دة معم��ر بن املثن��ى و�سفا يتفق 

مع ما ذكر. 

  ويف ل�سان العرب: حتت مادة: كظم: جند 

تعريف��ا بالكظام��ة باأنها واح��دة الكظائم، 

وه��ي اآب��ار حتف��ر يف بط��ن واد متباع��دة، 

يرى الباحثون اإن الأفالج ن�ساأت وتطورت 

يف ُعمان يف الع�سر احلديدي
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ويخ��رق ما ب��ني بئرين بقن��اة يجري فيها 

املاء من بئر اإىل بئر  . 

    تاأت��ي كلم��ة القن��اة من كلم��ة �سامية 

تعني: يحفر، وهن��اك العديد من الت�سميات 

منه��ا: كاري��ز، فق��اره/ فق��ر، فلج/اأف��الج، 

ال�سواقي، ح�سب امل��كان .  واأما يف املغرب 

والأندل�ص؛ ف��اإن ال�سم امل�ستخدم هناك هو 

لفظ »اخلطارة«، م�ستق من اخلْطر »ب�سكون 

الط��اء« مبعنى اهتزاز امل��اء وتذبذبه، ويف 

تون���ص، ويف الواحات املوجودة يف جنوب 

اجلزائر، عرفت هذه القنوات اجلوفية هناك 

با�سم »الفقارة« . 

ويف بالد فار�ص وما اأ�رشق منها اأح�سى 

اأحد الباحثني الت�سميات التالية : 

  khanat  خناة ، Ghundat غندات 

، كن��اة kanat، كون��وت kunut، كون��ا  

 khad  ، خاد ،konait كونيت ، kona
 ، koroz ك��وروز ،kakuriz كاكوري��ز ،

 ،kah  rez كاه ِرز ، kah-riz كاه ري��ز

كاِرز karez، غن��اة Ghanat، كوهري��ز 

 Avulz    اأفولز  ،koh riz

ال�سكل )1(  اأ يو�سح القنوات عرب العامل وم�سمياتها

وعلي��ه؛ ف��اإن الأفالج يف عمان وبقية دول العامل تت�ساب��ه يف الهياكل الإن�سائية؛ حيث 

اأن فك��رة ا�ستخراج املياه من باطن الأر�ص ع��رب الأنفاق ووجود فتحات التهويه ومن ثم 

القن��وات الناقلة للمياه تعت��رب مت�سابهة، والقناة عبارة عن �س��ّف طويل ِمن اآبار التهوية 

و�سلحُ قن��اة رئي�سي��ة ذات انحدار لطيف بطبق��ة مياه جوفية،  الراأ�سي��ة )العمودي��ة( الت��ي تحُ

مبتدئ��ة بالبئ��ر الأم، وانتهاًء بنهاية املنح��در، يف اجلزء ال�سفلي من ال��وادي، اأو احلو�ص 

بحي��ث يتمكن املاء اجلويف م��ن الن�سياب واخلروج اإىل ال�سطح يف الأ�سفل بفعل اجلاذبيِة 

الأر�سية.  �سكل )2 (. 

ففك��رة الأف��الج تعتم��د على جلب املي��اه باجلاذبي��ة الأر�سية دون ا�سته��الك اأي نوع 

م��ن اأنواع الطاقة، كم��ا اأن ا�ستغالل ما يتوفر من مياه ل ي�سب��ب اأي �سغط على اخلزانات 

 فكرة الأفالج تعتمد على جلب املياه باجلاذبية الأر�سية

 دون ا�ستهالك اأي نوع من اأنواع الطاقة
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اجلوفي��ة حي��ث يت��م التعاي�ص م��ع الو�سع 

للخزان��ات  اإجه��اد  دون  املتوف��ر  املائ��ي 

اجلوفية.

كم��ا اأن هن��اك ت�سابه��ا كب��ريا يف اإدارة 

الأفالج من قبل املجتمعات املحلية؛ فكما 

ه��و احل��ال يف عم��ان  يوج��د وكي��ل للفلج  

يتوىل م�سوؤولية الإ�رشاف والإدارة، وعريف 

للفل��ج يت��وىل م�سوؤولية توزي��ع املياه بني 

املزارع��ني، وهن��اك القاب�ص ال��ذي يتوىل 

م�سوؤولية قب���ص الأموال وت�سجيلها كاأمني 

ل�سندوق الفلج؛ فاإن الو�سع يف بالد املغرب 

العرب��ي يك��ون م�سابهًا؛ حي��ث يوجد نف�ص 

الت�سل�س��ل الإداري مع اخت��الف امل�سميات. 

فال��ذي يتوىل م�سوؤولي��ة الإ�رشاف والإدارة 

يطلق عليه )ال�رشايفي اأو اأمغار نوامان(.

وكان لنظام القن��وات املائية )الأفالج( 

دور كب��ري يف التقارب بني الثقافات؛ حيث 

اأدت اإىل اإنت�س��ار العدي��د م��ن امل�سطلحات 

ملختل��ف اللغ��ات مبختلف الق��ارات؛ فعلى 

�سبي��ل املث��ال ت�سم��ى الأف��الج يف اإي��ران 

)قن��اة( وه��ي كلم��ة عربي��ة؛ بينم��ا يطلق 

عليه��ا يف اأفغان�ست��ان وال�س��ني )كاري��ز( 

وه��ي كلم��ة م��ن اأ�س��ل فار�سي، كم��ا كان 

الفك��ري ب��ني  التق��ارب  لالأف��الج دور يف 

بّنائيه��ا مبختل��ف الدول الت��ي يتواجد بها 

نظ��ام القنوات املائية. وق��د اأوجدت عاماًل 

م�س��رتكًا وه��و هند�س��ة الأف��الج؛ مما خلق 

بيئة خ�سب��ة للمناق�سة وتبادل الأفكار يف 

هذا املجال، وتعترب الأفالج من الإبداعات 

الفكرية الإن�سانية القّيمة والقابلة للتطبيق 

مبختلف املواقع املنا�سبة بالكرة الأر�سية؛ 

مم��ا �ستفتح جمال لتب��ادل الثقافات �سواء 

والإداري��ة  القت�سادي��ة  اأو  الجتماعي��ة 

والفنية.

�سكل ) 2( : قطاع جانبي يو�سح اإحدى القنوات املائية القدمية

نظام القنوات املائية )الأفالج( له دور كبري 

يف التقارب بني الثقافات
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 اإل اأن عملي��ة توزيع املي��اه تختلف من 

بل��د لآخر. فمث��اًل يتم تق�سيم مي��اه الأفالج 

الزم��ن  قاعدت��ي  عل��ى  بن��اًء  عم��ان   يف 

واحلج��م، فالأفالج ال�سغ��رية والتي غالبًا 

م��ا يك��ون تدفقها قلي��اًل، وامل�ساح��ة التي 

ترويه��ا �سغ��رية؛ فاإن��ه يت��م توزي��ع اأ�سهم 

امل��اء بها على ح�س��اب قاعدة احلجم حيث 

يت��م تخزين امل��اء يف خزان كب��ري )ي�سمى 

حملي��ًا باللجل(، ومن ث��م يوّزع على ح�سب 

فاأ�سح��اب  اململوك��ة؛  امل��زارع  م�ساح��ة 

املزارع الكبرية قد يح�سلون على خزانني، 

اأ�سح��اب امل��زارع ال�سغ��رية فانه��م  اأم��ا 

يح�سل��ون عل��ى خ��زان واحد فق��ط يف كل 

دورة من دوران الفلج.

اأم��ا بالن�سب��ة لالأف��الج الكب��رية فيكون 

توزي��ع امل��اء فيه��ا عل��ى ح�س��اب قاع��دة 

الزم��ن؛ حي��ث يت��م اأول حتديد م��دة دوران 

الفلج، وه��ي الفرتة بني عدد م��رات ال�سقي 

والتي يتم فيها ري جميع مناطق الحتياج 

املائ��ي من الفلج مرة واحدة، وترتاوح بني 

�سبع��ة اإىل ع���رشة اأيام قد تق��ل اأو تزيد عن 

ذلك بناًء على كمية تدفق الفلج. 

وقد تختلف هذه املقايي�ص بع�ص ال�سيء 

م��ن منطقة لأخ��رى ومن فل��ج لآخر ح�سب 

ق��وة تدفق��ه اأو �سعفه، كما يختل��ف العمل 

باملقايي���ص يف فرتتي الأمط��ار )اخل�سب( 

واجلفاف )املح��ل(. ففي الف��رتات املطرية 

)اخل�س��ب( يرتفع تدفق الفل��ج بحيث يق�سم 

الفل��ج اإىل فرع��ني مت�ساوي��ني. ويف ه��ذه 

احلال��ة يتم ح�ساب الأث��ر ب� )اأثر �سم(؛ اأي 

ن�سف �ساعة متكاملة. اأما يف حالة املحل 

حيث يق��ل تدفق الفل��ج وينح�رش يف فرع 

واحد فيعترب الأثر )اأثر غيز(، ويح�سب ربع 

�ساع��ة فقط لتغطية النق�ص. هذا يف حالة 

التمل��ك اأم��ا يف حالة ال�ستئج��ار فيكون 

احل�ساب بنف�ص القيمة الزمنية للمقيا�ص.

اأما يف جنوب  اجلزائر ) ولية اأدرار( على 

�سبي��ل املثال؛ فيت��م تق�سيم مي��اه القنوات 

)الفق��ارة( ح�سب عدد امل��الك على اأن ياأخذ 

كل ف��رد ن�سيب��ه من املي��اه بتق�سيم املياه 

يف قنوات خا�سة بكل فرد. وال�سورة اأدناه 

تو�سح عملية تق�سيم املياه بني املالك. 

�سكل )3( عملية توزيع املياه باأحد القنوات يف اجلزائر
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5 - دور الباحث���ني واملهتم���ني يف 

نظام الأف���الج يف دع���م التقارب بني 

الثقافات 

يف  واملهتم��ني  الباحث��ني  دور  يعت��رب 

نظ��ام الأفالج اأحد الأ�سب��اب اجلوهرية يف 

دعم التق��ارب بني الثقاف��ات، ونقل ثقافة 

املجتم��ع املحلي فيما يخ���ص الأفالج من 

خ��الل البح��ث والتق�س��ي يف كل م��ا يه��م 

نظام الأفالج.

الباحث��ني  م��ن  كب��ري  ع��دد  فهن��اك 

بال�سلطن��ة   الأف��الج  بنظ��ام  واملهتم��ني 

جم��ال  يف  والدرا�س��ة  بالبح��ث  قام��وا 

الأفالج، ويوجد عدد م��ن الكتب والوثائق 

والبح��وث الت��ي يتم تداوله��ا، وهي تعترب 

مرجعًا مهما ملن لديه الرغبة يف الطالع 

اأو البحث، وبالتايل؛ فاإن اطالع الباحثني 

عليه��ا ي�ساع��د كث��رياً يف نق��ل الثقاف��ات 

وتقاربه��ا  ب��ني ال�سع��وب، كم��ا اأن هناك 

عدداً من الباحثني من خمتلف دول العامل 

يقوم��ون بالبح��ث والتق�س��ي ع��ن نظ��ام 

الأف��الج يف ال�سلطن��ة. ويعت��رب وليكن�سون 

الأمل��اين من اأوائ��ل من كتب ع��ن الأفالج 

)1977(،  وهناك باحث��ون اآخرون اأمثال 

الدكت��ور بريج��ت مري�س��ن، والربوفي�س��ور 

اأي��ان  الياب��اين ل��وا كاب��وري، والدكت��ور 

ماكان الذين قاموا بن�رش عدد من البحوث 

والأوراق العلميه يف جمال نظام الأفالج. 

وعل��ى �سبي��ل املثال هناك ع��دد من طلبة 

جامع��ات  م��ن  والدكت��وراة  املاج�ست��ري 

خمتلفة )اأمري��كا، فرن�سا، اإجنلرتا، اأملانيا( 

قام��وا وما ي��زال بع�سهم يق��وم بالبحث. 

فعل��ى �سبيل املثال قدمت الدكتورة هاري 

نا���ص  ر�سالته��ا للدكت��وراه  يف ا�ستخدام 

النجوم يف توزيع مي��اه الأفالج. وحددت 

مالكه��ا  زال  م��ا  الت��ي  الأف��الج  بع���ص 

ي�ستخدمون النجوم يف توزيع املياه لياًل، 

و ر�سالة ماج�ست��ري اأخرى لطالبة فرن�سية 

قام��ت يف البحث عن كيفي��ة واآلية توزيع 

مي��اه الأف��الج بني مالك الفل��ج واختارت 

فلج��ي اللجيل��ة بولية بهال وفل��ج الغنتق 

لإع��داد  حال��ة  كدرا�س��ة  ن��زوى  بولي��ة 

ر�سالتها.

اإن ه��ذه الدرا�س��ات والبح��وث التي يتم 

اإعداده��ا م��ن قب��ل الطلب��ه والباحثني يتم 

ن�رشه��ا يف مكتبات اجلامع��ات، ويف عدد 

من املواقع الإلكرتونية، وتعد - يف الوقت 

ذات��ه - م��ن املراج��ع التي ميك��ن الرجوع 

وم��ن خالله��ا  منه��ا.  وال�ستف��ادة  اإليه��ا 

يت��م نقل ثقاف��ة املجتمع املحل��ي لالأفالج 

ومقارنته��ا بالثقافات الأخ��رى؛ وبالتايل 

توؤدي دورها يف تقارب الثقافات. 

الت���ي �ساهم���ت يف  العوام���ل   –6

التعري���ف بال���رتاث الثق���ايف لالأفالج 

املدرج���ة يف قائمة ال���رتاث  العاملي 

وبالت���ايل �ساع���دت يف التق���ارب بني 

الثقافات 

للتعري��ف بال��رتاث الثق��ايف لأي موقع 

واملجتم��ع  الدول��ه  م��ن  يتطل��ب  عامل��ي 

املحل��ي للموق��ع التع��اون والتكاتف نحو 

اإب��راز املوق��ع عاملي��ًا م��ن خالل ع��دد من 

الو�سائ��ل حتى يتم التوا�س��ل مع الثقافات 

الأخرى؛ وبالتايل يعزز من  تقاربها. ومنذ 

اإع��الن املوافقه على اإدراج املوقع من قبل 

جلن��ة ال��رتاث العامل��ي فقد قام��ت الوزاره 

وبالتع��اون مع املجتم��ع املحلي لالأفالج 

واجله��ات املعنية ذات العالق��ه بعمل عدد 

من اخلطوات �ساعدت يف التعريف باملوقع 

واإبرازه عامليًا. ومن اأهم هذه الو�سائل:

	 قيام اجله��ة املعنية باإعداد خطة اإدارية 
ملواق��ع الأف��الج املدرج��ة بقائم��ة الرتاث 

عل��ى  بن��اًء   )2015  -2011( العامل��ي 

طل��ب مركز الرتاث العامل��ي التابع ملنظمة 

اليون�سك��و، والتي ت�سمنت ع��دداً من البنود 

يعترب دور الباحثني واملهتمني يف نظام الأفالج اأحد الأ�سباب اجلوهرية 

يف دعم التقارب بني الثقافات، ونقل ثقافة املجتمع املحلي فيما يخ�س 

الأفالج من خالل البحث والتق�سي يف كل ما يهم نظام الأفالج
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والقرتاح��ات القابل��ه للتطبي��ق من قبل 

اجله��ة املعني��ة واجله��ات الأخ��رى ذات 

العالق��ة. ويف حال��ة تطبي��ق كل ما ورد 

باخلط��ة الإداري��ة؛ فاإنه بالت��ايل �سيعزز 

م��ن اإبراز الأفالج عاملي��ًا كون اأن اخلطة 

الإداري��ة تت�سم��ن بن��وداً ع��دة لتطوي��ر 

املواقع والهتمام بها.

	 قي��ام العدي��د م��ن القن��وات الف�سائية 
باإنت��اج اأفالم وثائقية عن نظام الأفالج 

بال�سلطن��ة، واإجراء احل��وارات واللقاءات 

مع اأهايل الأفالج وامل�سوؤولني باجلهات 

املعني��ة؛ لإب��راز دور الأف��الج يف جميع 

اإىل  اأدى  ال��ذي  الأم��ر  احلي��اة؛  جوان��ب 

نق��ل ثقاف��ات املجتمع املحل��ي لالأفالج 

الع��امل،  دول  خمتل��ف  اإىل  بال�سلطن��ة 

وبالتايل �ساعد على تبادل الثقافات بني 

ال�سعوب ودعمها.

	  قي��ام اجلهات املعني��ة باإن�ساء موقع 
بال��رتاث  املدرج��ة  لالأف��الج  اإلك��رتوين 

كب��ري  دور  ل��ه  كان  وال��ذي  العامل��ي، 

ثقافي��ًا  الأف��الج  التعري��ف مبواق��ع  يف 

واجتماعيًا و�سياحيًا.

	 قي��ام اجلهات املعنية باإع��داد تقارير 
الدولي��ة  واملنظم��ات  للهيئ��ات  دوري��ة 

املعني��ة بال��رتاث الثق��ايف ع��ن مواق��ع 

الأفالج العمانية بقائمة الرتاث العاملي، 

وبالت��ايل ن�رش ه��ذه التقاري��ر و اإبرازها 

يف املواق��ع التابعة للمنظم��ة، ونقل هذا 

ال��رتاث اإىل خمتل��ف الثقاف��ات بالعامل، 

بالإ�ساف��ة اإىل قي��ام اجله��ات املعني��ة 

بالأف��الج  اخلا�س��ة  الكتيب��ات  باإع��داد 

وتوزيعه��ا لل��زوار م��ن خ��ارج ال�سلطنة، 

�سواًء كان ذل��ك اأثناء زيارته��م لل�سلطنة 

املعني��ة  اجله��ات  م�سارك��ة  اأثن��اء  اأو 

كاملعار���ص  الدولي��ة  الفعالي��ات  يف 

واملوؤمترات والندوات العاملية.

	 م�ساركة الوزارة يف عدد من املعار�ص 
العاملي��ة  اأو  املحلي��ة  �س��واء  العلمي��ه 

للتعري��ف بنظ��ام الأف��الج. فعل��ى �سبيل 

معر���ص  يف  ال��وزارة  �سارك��ت  املث��ال، 

بي��ت الربن��ده مل��دة ثالث��ة اأ�سابيع حيث 

مت تخ�سي���ص عدد من القاع��ات لعر�ص 

جم�سم��ات ولوح��ات تعريفي��ة؛ مما فتح 

املجال لعدد كبري م��ن املواطنني وطلبة 

املدار���ص وال�سياح لالإط��الع على ثقافة 

املجتم��ع املحل��ي لالأف��الج، كم��ا �سب��ق 

واأن �سارك��ت ال��وزارة بجن��اح يف مدينة 

�رشق�سط��ه مبملك��ة اأ�سبانيا )2008م( مت 

من خالل��ه عر���ص العديد م��ن اللوحات 

واملج�سم��ات التعريفي��ة لالأف��الج  مم��ا 

�ساه��م وب�سكل كب��ري يف التعريف بنظام 

الأفالج اإجتماعيًا وثقافيًا .

م��ن  العدي��د  يف  ال��وزارة  	 م�سارك��ة 
الفعاليات الدولية كاملوؤمترات والندوات 

وور���ص العم��ل، والت��ي يتم م��ن خاللها 

عر���ص اأوراق علمية وجت��ارب رائدة عن 

نظ��ام الأف��الج بال�سلطن��ة؛ الأم��ر ال��ذي 

ي�ساع��د على اإبراز موق��ع الأفالج عامليًا 

مبا يحويه م��ن حياة اجتماعية وثقافية 

واقت�سادية.

اخلال�سه والتو�سيات :

	  احلوار والتقارب بني الثقافات له دور 
كبري يف تعزيز التنوع الثقايف، وبالتايل؛  

يوف��ر الأ�سب��اب لتقوية و�سائ��ج التعاون 

ال��دويل، كما اأنه ينتهي اإىل التحالف بني 

احل�س��ارات من اأج��ل بن��اء م�ستقبل اآمن 

ومزدهر لالإن�سانية. 

	  املنظمات الدولية تعترب اجلهة الأكرث 
ق��درة على دع��م التبادل الثق��ايف، وذلك 

لكونه��ا ت�س��م يف ع�سويته��ا العديد من 

بدوره��ا  الت��ي ه��ي  والق��ارات  البل��دان 

املنظمات الدولية تعترب اجلهة الأكرث قدرة على 

دعم التبادل الثقايف
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متثل �سعوبها ومواطنيه��ا على رغم تنوعهم 

واختالفه��م. وانطالقا م��ن دورها املحوري 

ه��ذا، ميك��ن للمنظم��ات الدولي��ة ذات ال�سلة 

بالرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم اأن تلع��ب دوراً 

كب��رياً يف دع��م وت�سجي��ع ورعاي��ة التب��ادل 

الثق��ايف والتنمي��ة، وذل��ك من خ��الل تنظيم 

اللق��اءات واملنتدي��ات والجتماع��ات الت��ي 

تدخ��ل يف ه��ذا الإطار؛ مم��ا �سيمن��ح فر�سة 

تب��ادل املعلومات ب�س��كل منتظم يف خمتلف 

مناطق وثقافات العامل.

	 الإ�ستف��اده من جتارب ال��دول الأخرى يف 
عملي��ة الرتوي��ج الثق��ايف وال�سياحي ملواقع 

القن��وات املائية يف الع��امل وتطوير القدرات 

الأع��راف  لتوثي��ق  بيان��ات  قواع��د  لإع��داد 

وال�سنن ونقلها من جيل اإىل جيل. 

	 عمل دليل �سياحي تعليمي ملواقع الأفالج 
املدرج��ة يف قائمة ال��رتاث العاملي  ت�سرتك 

يف اإع��داده بع���ص اجله��ات التي له��ا عالقة 

باملو�سوع.

اأف��الج  ملواق��ع  الإداري��ة  اخلط��ة  	 تنفي��ذ 
ال��رتاث؛ الأم��ر ال��ذي �سي�ساع��د عل��ى تطوير 

املواق��ع واإبرازه��ا م��ن الناحي��ة ال�سياحي��ة 

والثقافي��ة، كما اأن تنفيذ اخلطة �سي�ساهم يف 

احلد م��ن التحدي��ات والعقبات الت��ي تواجه 

نظام الأف��الج؛ وبالتايل حتافظ على الهوية 

الثقافية للموقع.

	 ربط العامل النظري بالتجريبي من خالل 
رب��ط املقرارات املدر�سية و اجلامعية  بنظام 

الأف��الج والتعري��ف ب��ه، وبالت��ايل التعريف 

بثقافته.

	 التاأكيد على دور املجتمع املحلي ل�سيما 
اأ�سح��اب اخل��ربة يف اإب��راز اجلان��ب الثقايف 

الربام��ج  اإع��داد  يف  واإ�رشاكه��م  لالأف��الج، 

واخلط��ط املتعلق��ة بحماية القي��م امللمو�سة 

وغ��ري امللمو�سة للموقع خا�س��ة املمار�سات 

الثقافية.

	 تب��ادل البح��وث والوثائ��ق وامل�سنف��ات 
املتعلق��ة بنظام القنوات املائي��ة بني الدول 

عل��ى اأ�سا���ص اأن التبادل الثق��ايف يعد عاماًل 

اأ�سا�سيًا من عوامل التقارب بني ال�سعوب.

املراجع

� الها�سم��ي. و�س��ام، واآخ��رون  ، القن��وات 

التاريخ��ي  ودوره��ا  “الفوال��ج”  اجلوفي��ة 

يف نق��ل املي��اه غ��ري امللوث��ة اىل التجمعات 

ال�سكاني��ة، جملة اجليولوج��ي العربي، يوليو 

1993 ، �ص  29 -33 .

� اأطل���ص املي��اه، وزارة الزراع��ة، اململك��ة 

العربية ال�سعودية.

� مك��ي. حمم��ود عل��ي، مدري��د العربي��ة، 

الطبع��ة الأوىل، دار الكات��ب العربي للطباعة 

والن�رش.

 �   الن�سو�ص الأ�سا�سية املتعلقة باتفاقية 

 ،2005 ن���رشة   ،)1972( العامل��ي  ال��رتاث 

���ص )10(، طبع يف ور���ص اليون�سكو، فرباير 

2006 من قبل منظمة الأمم املتحدة للرتبية 

والعلم والثقافة. 

� )املوق��ع الإلكرتوين للمنظم��ة الإ�سالمية 

للرتبية والعلوم والثقافة (

� www.unesco.org/culture/dialogue
� Aflaj World Heritage Site ،Oman 

)management plan، July 2009(

�  Al-Ghafri، Abdullah، 2002، 

Traditional Water Distribution in 
Aflaj Irrigation Systems of Oman، 

Final Report، Grant No: HQ-2001-

SSA-O-00073، The United Nations 
University، Tokyo، Japan

املجتمع املحلي له دور كبري يف اإبراز اجلانب الثقايف لالأفالج، 

ويجب اإ�سراكهم يف اإعداد اخلطط املتعلقة بحماية القيم
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اأخبار الت�سال

�سارك��ت ال�سلطنة يف املوؤمتر الدويل الأول حول »الرتبي��ة الإعالمية واملعلوماتية« والذي 

عقد يف مدينة فا�ص باململكة املغربية خالل الفرتة من  15-17 يونيو 2011 بالتعاون بني 

كل م��ن منظم��ة اليون�سكو ومنظم��ة الي�سي�سكو ومكتب الرتبية العربي ل��دول اخلليج ومنظمة 

الأمم املتحدة لتحالف احل�سارات،وقد جاء عقد املوؤمتر لدرا�سة و�سائل الإعالم وحمو الأمية 

املعلوماتية وذل��ك للعمل على بناء جمتمعات مدنية ذات ثقافة اإعالمية ومعلوماتية واعية، 

ومت خ��الل املوؤمتر عر���ص العديد من الأوراق 

والبحوث يف ه��ذا ال�ساأن، حيث مت ربط الوعي 

الإعالمي بالوعي املعلوماتي، كما مت توحيد 

هذي��ن املفهوم��ني يف منه��اج تعليمي موجة 

اإىل املعلمني والطلبة واأفراد املجتمع ملواجهة 

املجتمع��ات  وبن��اء  الإعالمي��ة  التحدي��ات 

القائم��ة عل��ى املعرف��ة، ويعترب ه��ذا املنهاج 

�سامل��ة  اإ�سرتاتيجي��ة  العنا���رش �سم��ن  اأح��د 

ته��دف اإىل تثقي��ف املجتمع��ات باأ�سا�سي��ات 

املعلومات والإع��الم وتطوير التعاون الدويل 

اخلا���ص بالرتبي��ة الإعالمي��ة واملعلوماتية، 

ومن عنا�رش هذه الإ�سرتاتيجية اأي�سا:

- اإعداد اإطار عاملي حول  موؤ�رشات الرتبية 

الإعالمية واملعلوماتية .

- تكوي��ن �سبكة جامعية للرتبية الإعالمية 

واملعلوماتية . 

�سيا�سات  لإع��داد  ومبادئ  اأ�س�ص  و�سع   -

وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ال���رتب���ي���ة الإع���الم���ي���ة 

واملعلوماتية الوطنية على ح�سب كل دولة وخ�سو�سياتها .

- تاأ�سي���ص مركز دويل لتبادل املعلومات ب�ساأن الرتبية الإعالمية واملعلوماتية بالتعاون 

مع هيئة الأمم املتحدة لتحالف احل�سارات .

- ان�ساء بنك للمعلومات خا�ص باملنهاج.

وق��د مث��ل ال�سلطنة يف هذا املوؤمت��ر كل من د.نايف��ة اآل �سليم  الأ�ست��اذة بجامعة ال�سلطان 

قابو���ص، و�سيف ب��ن حمد بن هالل البو�سعيدي م��ن الأمانة العامة للجن��ة الوطنية العمانية 

للرتبية والثقافة والعلوم.

املوؤمتر الدويل حول 

»الرتبية الإعالمية واملعلوماتية« 

)اململكة املغربية – فا�س، 15-17 يونيو 2011(
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اجتماع اخلرباء الإقليمي حول توظيف تكنولوجيا املعلومات 

يف التدريب الإلكرتوين لالإدارات التعليمية يف املناطق النائية 

)جمهورية م�سر العربية – القاهرة، 12-15 �سبتمرب 2011م(

عق��د بجمهوري��ة م�رش العربية – القاهرة، خالل الفرتة م��ن 12-15 �سبتمرب 2011م، 

الجتماع الإقليمي الذي نظمته املنظم��ة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة )اإي�سي�سكو(، 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية امل�رشية للرتبية والثقافة والعلوم، حول »توظيف تكنولوجيا 

املعلومات يف التدريب الإلكرتوين لالإدارات التعليمية يف املناطق النائية«. 

وقد �سارك يف هذا الجتماع حوايل اأربعون خبريا يف تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات 

والتعلي��م اللك��رتوين وم�سئولون عن الإدارة التعليمية العلي��ا والتدريب الإلكرتوين يف كل 

م��ن �سلطنة عمان، و�سوريا، والأردن ،وال�س��ودان، وتون�ص، واجلزائر، والبحرين، وفل�سطني، 

وم���رش. ومت خ��الل الجتم��اع التباحث ح��ول الأ�ساليب املتط��ورة لتوظي��ف تكنولوجيا 

املعلوم��ات يف التدري��ب الإلك��رتوين ل��الإدارات التعليمي��ة يف املناطق النائي��ة يف الدول 

الأع�ساء بداي��ة من حتديد اأوجه ال�ستفادة من تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات واإمداد 

الإدارات التعليمية يف املناطق النائية بالبنية الأ�سا�سية احلديثة وتوظيفها ودرا�سة اأهمية 

التدريب الإلكرتوين من خالل حتديد اأهداف التدريب اللكرتوين ومكوناته و�رشوطه .

وانطالقا من معاي�سة واقعية لتكنولوجيا املعلومات وتاأثريها يف التعليم.

 وانبثاق��ا من الدرا�سات والبحوث التي مت عر�سها ومناق�ستها فقد اأو�سى اخلرباء بعدد 

من التو�سيات اأبرزها :

	 توفري املنظم��ة ال�سالمية للرتبية والعل��وم والثقافة )اإي�سي�سكو( مظل��ة عربية اإ�سالمية 
لتنظيم التعليم الإلكرتوين توحد اجلهود وت�سمن عدم تكرارها يف الدول الأع�ساء.

	 و�س��ع اأمنوذج اإ�سرت�سادي يغطي املعاي��ري الدولية لعتماد وجودة نظم التعليم والتعلم 
اللكرتوين يف الدول العربية والإ�سالمية.

	 ت�سكي��ل هيئة من الدول الأع�س��اء باملنظمة والفنيني ذوي اخلربات داخلها كبيت خربة 
وم�سدر معتمد لال�ست�سارة والر�ساد يف املجال.

	 الهتمام بتوفري منظومة للتنمية املهنية للكوادر املتخ�س�سة مبجال التعليم الإلكرتوين 
يف الدول الأع�ساء.

	 الدع��وة لالعرتاف ب�سه��ادة برامج التعلي��م و التدريب اللكرتوين داخ��ل الدولة الواحدة 
وفيما بينها بني الدول الع�ساء .

	 دعوة املنظمة لت�سكيل جلنة ملتابعة تنفيذ التو�سيات الواردة يف هذا الجتماع.



تواصل العدد اخلامس عشر54

الت�سال

الرتبية الإعالمية 

واملعلوماتية

بقلم:�سيف بن حمد البو�سعيدي

saifalbusaidi@moe.om

يع���ج العامل عامة والوطن العربي خا�سة بالعدي���د من املوؤثرات التي توؤثر 

عل���ى �سلوكيات ومعتقدات واأخالقيات اأفراد املجتمع، ومنها الو�سائل الإعالمية 

واملعلوماتي���ة والتي اأ�سحت يف وقتنا احلا�رشمتع���ددة وكثرية ، فمن املذياع 

بداأ العامل ومن ثم تدرج اإىل التلفاز ثم احلا�سوب ثم للهاتف املحمول وتقنياته 

والنرتن���ت وبراجمه، وم���ع انت�سار تلك الو�سائل و�سهول���ة الو�سول اليها ، غدا 

لزاما علينا اأن نواجه ما حتويه تلك الطفرة يف العامل التقني، فما يتعر�س اإليه 



تواصل العدد اخلامس عشر55

الفرد يف املجتمع يوميا من خالل تلك الو�سائل اأكرب بكثري مما قد ي�ستمع اإليه يف 

�سف���وف الدرا�سة ، واأ�رشع للو�سول اىل عقليات���ة ونف�سيات الفراد، ومنه الكثري ما 

يتعار����س مع ما يطرحه املربون من �سلوكي���ات واخالقيات، فما كان يف املا�سي 

�رشبا من ����رشوب اخليال اأ�سبح الآن واقعا، فو�سائ���ل الإعالم واملعلومات حتمل 

الكثري من املعلومات والتي حتمل يف طياتها العديد من قيم واجتاهات الذين قاموا 

بن�رشها، فلم يعد لأي من اخل�سو�سيات مكان يف هذا العامل املفتوح .
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اإن الع��امل ق��د اأيقن خطورة ماي��دور حوله يف 

تلك الو�سائل ، فاأخذ كل قطب منه ي�ست�سري الآخر، 

ويكيف اأدواته ملواجهة حتديات املرحلة املقبله، 

م�ستندا اىل الكثري م��ن اراء الهيئات واملوؤ�س�سات 

واخل��رباء يف ه��ذا املج��ال الذين اتفق��وا على اأن 

ثم��ة الكثري من الر�سائ��ل التي توجه اىل �سعوبها 

يج��ب ان تفند وتدر�ص وتوجه بال�سكل الذي يعي 

فيه املتلق��ي ما تهدف اإليه تل��ك الر�سائل ، بفكر 

ناق��د وخي��ال واع ، يفق��ه مغ��زى كل معلوم��ه، 

فاجتم��ع الع��امل ونظم اأوراق��ه، وحتدث يف كثري 

م��ن املنا�سب��ات نح��و م��ا يطل��ق علي��ه الرتبية 

العالمي��ة واملعلوماتية اأو اإطالق لفظ »الدراية« 

بدل »الرتبية« من منظ��ور اأنهما يجتمعان حول 

معن��ى  علم ومعرف��ة ال�ّسيء م��ع الجتهاد، ومن 

منطل��ق لي�س��ت اخلط��ورة يف الع��دد الكب��ري م��ن 

املعلوم��ات التي تن�ساق اإلينا عل��ى مدار ال�ساعه 

يوميا ، ولكن النوعية من املعلومات التي ت�سطر 

يف و�سائ��ل الإعالم، وكذل��ك ال�سهولة يف و�سول 

املعلوم��ة اإىل اأفراداملجتمع. ومن خالل ما يعقد 

من فعاليات يف هذا املجال فقد جاءت تو�سيات 

موؤمتر فيينا ع��ام 1999 املوجهة اإىل اليون�سكو 

تعريف الرتبية الإعالمية على اأنها »التعامل مع 

جميع و�سائل الإعالم الت�سايل )كلمات ور�سوم 

و�س��ور ثابتة ومتحرك��ة( التي تقدمه��ا تقنيات 

املعلوم��ات والت�س��ال املختلف��ة«، كم��ا وّج��ه 

موؤمت��ر اأ�سباني��ا ع��ام 2002 تو�سي��ات ملنظمة 

اليون�سك��و معرفا الرتبي��ة الإعالمية ب »التعرف 

واأهداف��ه  الإعالم��ي  املحت��وى  م�س��ادر  عل��ى 

ال�سيا�سي��ة والجتماعي��ة والتجاري��ة والثقافية 

وال�سي��اق الذي ي��رد في��ه، وي�سمل ذل��ك التحليل 

النق��دي للم��واد الإعالمي��ة واإنت��اج ه��ذه املواد 

وتف�سري الر�سائل الإعالمية والقيم التي حتتويها، 

وي�سيف اأن هذا املفهوم يرتبط بالتعليم والتعلم 

ع��ن الإع��الم وو�سائل��ه املختلف��ة ولي���ص جمرد 

عملي��ة تعليمية عن طريق و�سائل الإعالم«. واأما 

مرك��ز الثقافة الإعالمي��ة CML،2003 فيعرف 

الرتبي��ة الإعالمية باأنه��ا »املقدرة عل��ى تف�سري 

وبناء املعن��ى ال�سخ�سي من الر�سائل الإعالمية، 

واملقدرة على الختيار وتوجيه الأ�سئلة والوعي 

مب��ا يجري حول الف��رد بدًل من اأن يك��ون �سلبًيا 

��ا لالخرتاق« ،كم��ا اأو�س��ح املركز على  ومعر�سً

ال���رشورة امللح��ة للتعام��ل م��ع ه��ذا امل�سطلح 

اجلديد م�ستعر�سا الأ�سباب التالية :

فه��ي  واقًع��ا،  تبن��ي  الإعالمي��ة  الر�سائ��ل   -

م�سوؤول��ه عن اأغلب اخل��ربات التي عل��ى اأ�سا�سها 

نقوم ببن��اء فهمنا ال�سخ�سي للع��امل. وهي التي 

تعطين��ا عل��ى نح��و كب��ري اإح�سا�سن��ا بالواق��ع، 

والكثري م��ن وجهات نظرن��ا مبنية عل��ى اأ�سا�ص 

تل��ك الر�سائ��ل الت��ي مت بناوؤه��ا م�سبًق��ا وحتمل 

م�سبًق��ا. ق��ررت  نظ��ر  ووجه��ات  اجتاه��ات 

 

- جمي��ع الر�سائ��ل الإعالمي��ة مبني��ة بو�ساط��ة 

ف��رد اأو هيئة، واملتلق��ي ل ي�ساهد اأو ي�سمع ما مت 

رف�س��ه من �سور اأو كلم��ات اأثناء بن��اء الر�سالة 

 الإعالمي��ة، واإمن��ا ي�سمع اأو ي�ساه��د ما مت قبوله.

الر�سال��ة  يف  املعن��ى  يناق���ص  املتلق��ي   -

وحاج��ات  فردي��ة  لعوام��ل  طبًق��ا  الإعالمي��ة 

القي��م  ومنظوم��ة  ثقافي��ة  وخلفي��ة  �سخ�سي��ة 

اأف��راًدا  اأن  يعن��ي  وه��ذا  �سلوك��ه.  توّج��ه  الت��ي 

خمتلف��ني تتك��ون لديه��م خ��ربات وانطباع��ات 

الواح��دة.  الإعالمي��ة  الر�سال��ة  م��ن   خمتلف��ة 

- حتت��وي الر�سائ��ل الإعالمي��ة عل��ى م�سامني 

جتاري��ة، وثقافية واجتماعية و�سيا�سية، وحتمل 

قيًما ور�سائل اأيديولوجية ووجهات نظر.

ويف الوق��ت احلا���رش وملزي��د م��ن الت�سنيف 

والتحديد مت اإدراج م�سطلح الرتبية املعلوماتية، 

وذلك ملا اأحدث��ه التطور يف هذه التقنيات، الذي 

ميزه��ا ع��ن باق��ي و�سائ��ل الإع��الم م��ن خالل 

الو�س��ول اإىل الأف��راد و�رشع��ة نق��ل املعلومات، 

وق��وة التاأثري، فالرتبية املعلوماتية ت�ستمل على 

قدرات ومهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات 

الكثري من الر�سائل العالمية التي توجه اإىل ال�سعوب يجب 

اأن تفند وتدر�س وتوجه بال�سكل الذي يعي فيه املتلقي

 ما تهدف اإليه تلك الر�سائل ، بفكر ناقد وخيال واع
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والت�س��ال م��ع تنمي��ة مه��ارات النق��د البناء، 

فه��ي مرتابطة ومتداخلة م��ع م�سطلح الرتبية 

الإعالمي��ة، لذا اأ�سبح الآن يطلق عليها الرتبية 

الإعالمية واملعلوماتية .

من ذلك وجهت اليون�سكو العديد من الر�سائل 

ملواجهة الر�سائل التي تبث من و�سائل الإعالم 

والتاأث��ريات التي ميكن اأن حتدثها يف الأجيال 

القادم��ة، فف��ي ع��ام 1982طالب��ت اليون�سكو 

ب���رشورة اإعداد الن�صء للحي��اة يف عامل يتميز 

بقوة الر�سائل امل�سورة واملكتوبة وامل�سموعة 

، وعمل��ت كث��ريا خالل ال�سن��وات املا�سية نحو 

التطوير والتحديث يف الرتبية ملواجه التطورات 

يف جمال الت�سال واملعلومات من خالل فكرة 

اأن يف و�سائل الإعالم ما هو مفيد ونافع لأفراد 

املجتمع ومنه ماهو دون ذلك، فعملت املنظمة 

خ��الل ال�سن��وات الأخ��رية عل��ى اإع��داد منهاج 

للرتبي��ة الإعالمي��ة واملعلوماتي��ة، حيث �سم 

املنه��ج بني دفاته مو�سوع��ني عري�سني هما: 

الوعي الإعالمي و الوع��ي املعلوماتي، يهدف 

اىل م�ساع��دة الإفراد )املعلمني-الطلبة- اأفراد 

املجتمع( على ال�ستمت��اع بحقوقهم من حيث 

حرية البحث والو�س��ول اإىل املعلومة، وكيفية 

تلق��ي الر�سائ��ل العالمي��ة واملعلوماتية بفكر 

ناق��د، ويعترب هذا املنهاج �سم��ن اإ�سرتاتيجية 

واملعلوماتي��ة  الإعالمي��ة  للرتبي��ة  �سامل��ة 

ته��دف اإىل تك��ون جمتمع��ات مثقف��ة اإعالميا 

ومعلوماتيا، وتثقي��ف املجتمعات باأ�سا�سيات 

املعلوم��ات والإعالم وتطوي��ر التعاون الدويل 

الإعالمي��ة واملعلوماتي��ة  اخلا���ص بالرتبي��ة 

والتي من �سمن عنا�رشها ال�سرتاتيجية اإعداد 

اإط��ار عاملي حول  موؤ�رشات الرتبية الإعالمية 

واملعلوماتي��ة، وتكوين �سبكة جامعية للرتبية 

الإعالمي��ة واملعلوماتية، وكذل��ك و�سع اأ�س�ص 

وا�سرتاتيجي��ات  �سيا�س��ات  لإع��داد  ومب��ادئ 

الرتبية الإعالمي��ة واملعلوماتية الوطنية على 

ح�سب كل دولة وخ�سو�سياتها،وكذلك تاأ�سي�ص 

مرك��ز دويل لتبادل املعلومات ب�س��اأن الرتبية 

الإعالمية واملعلوماتية .

احلي��اة يف  اخت��الف من��ط  ن��رى  وختام��ا 

ال�سن��وات الأخ��رية، والع��امل اأ�سب��ح ي�سبح يف 

م�ساحات افرتا�سي��ة، ولي�ص يف واقع ملمو�ص، 

لحدود له من العالقات وامل�ساحات والأفكار 

لمنلك يف ال�سيطرة عليه اإل القليل من الأدوات، 

ت��كاد تك��ون بال فائ��دة اأوتاأثري مع م��ا ي�سهده 

العلم من تقدم يف هذا املجال، ففي لب و�سائل 

الإع��الم واملعلوم��ات ماهو ذات قيم��ة علمية 

مفي��دة، ومنه م��ا ل يع��دو كونه اأف��كار فرديه 

ومعتق��دات م��ن اأه��واء �سخ�سي��ه اأراد نا�رشها 

ترويجه��ا، ف��اأدوات التوا�س��ل الجتماعي عرب 

ال�سبكة العنكبوتية تلع��ب اليوم دورا كبريا يف 

التاأث��ري على معتق��دات واأف��كار اجليل احلايل، 

وه��ذه الأدوات كمثيالتها مل تاأت��ي لتذهب بل 

لتبقى وتتطور، اإن اإعداد الأجيال القادمة لهى 

مهم��ة ح�ساري��ة وم�سوؤولي��ة اجتماعي��ة، على 

عاتق كل مرب وم�سئول، لذا يجب اأن نفقه اأبناء 

جيلنا احلايل ملا قد يدور حوله من ر�سائل عرب 

تلك الأدوات، مت�سلحني بفكر ناقد، م�ستخدمني 

يف ذلك اأ�ساليب الرتبية احلديثة.

امل�سادر:

� د.نبيل علي :العرب وع�رش املعلومات، �سل�سلة عامل 

املعرفة العدد 184 الكويت 1994 .

� http://www.almarefh.org/news.

php?action=show&id=759retrieved 
in 202011/8/

� http://www.unesco.org/new/en/

unesco/retrieved in 152011/8/.

� http:www.media-vision.com/

ed.deepliteracy.html.Retrieved: 

152011/9/.

وجهت اليون�سكو العديد من الر�سائل ملواجهة الر�سائل التي تبث من 

و�سائل الإعالم والتاأثريات التي ميكن اأن حتدثها يف الأجيال القادمة
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اأخبار العلوم

الدورة التدريبية يف  جمال املدر�سة العربية 

حول ا�ستخدام امل�سرعات  الأيونية يف الطرق التحليلية

 ) بريوت 3/21-4/1/ 2011م (

نظمت الهيئ��ة العربية للطاق��ة الذرية بالتعاون 

م��ع هيئة الطاقة الذرية اللبنانية � املجل�ص الوطني 

للبحوث العلمية بب��ريوت، مدر�سة عربية يف جمال 

»ا�ستخدام امل�رشعات الأيونية يف الطرق التحليلية« 

2011/4/1، وذل��ك   �  3/21 خ��الل الف��رتة م��ن 

للتعرف على تقنيات التحليل املختلفة ذات العالقة 

بامل�رشعات الأيونية .

وق��د �س��ارك يف ه��ذه املدر�س��ة 14 متدرب��ًا من 

مان، وتون�ص، والعراق، وم�رش، و�سورية،  )�سلطنة عحُ

وال�سودان، واليمن، ولبنان(، بالإ�سافة اإىل خبريين 

وجامع��ة  الذري��ة  للطاق��ة  الدولي��ة  الوكال��ة  م��ن 

�سرتا�سب��ورغ يف فرن�سا، وقد مث��ل ال�سلطنة يف هذه 

ال��دورة كل م��ن الدكتور ماج��د بن �س��امل الرقي�سي 

والدكت��ور خليف��ة ب��ن �سعي��د الع��زري، الباحث��ني 

العماني��ة  الوطني��ة  باللجن��ة 

والعل��وم.  والثقاف��ة  للرتبي��ة 

عر���ص  ال��دورة  خ��الل  ومت 

حما���رشات نظرية يف خمتلف 

م��ن  امل�رشع��ات  تطبيق��ات 

قبل اخل��رباء )الوكال��ة الدولية 

بفيين��ا، وجامع��ة �سرتا�سبورغ 

بفرن�س��ا، واجلامع��ة الأمريكية 

التدري��ب  وا�ستم��ل  بب��ريوت(. 

العمل��ي  عل��ى درا�س��ة وحتليل 

العنا���رش املوج��ودة  لعّين��ات 

اإىل  بالإ�ساف��ة  الرتب��ة  م��ن 

عّينات اإلكرتونية ملعرفة تركيز 

ال�سوائب فيها با�ستخدام الطرق 

الت��ي تعتم��د عل��ى امل�رشع��ات 

الأيونية، كم��ا مت زيارة خمترب 

الفيزياء يف اجلامعة الأمريكية 

ببريوت لالإطالع على الأجهزة 

يف  وامل�ساع��دة  املوج��ودة 

حت�سري العّينات.

ويف اجلل�سة اخلتامية عقدت 

حلق��ة نقا�سي��ة ح��ول املقارنة 

بني طرق التحالي��ل با�ستخدام 

وب��ني  الأيوني��ة  امل�رشع��ات 

ط��رق التحالي��ل الأخ��رى، كما 

مت التاأكي��د عل��ى كيفي��ة حتديد 

التقنية املنا�سبة لتحليل املادة 

طبيع��ة   عل��ى  بن��اًء  املطلوب��ة 

العين��ة املحلل��ة اأو اله��دف من 

التحليل.
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يف اإطار نهجها لتنمية مهارات وقدرات موظفيها، وتفعيال خلطتها يف 

الحتف��اء بال�سنة الدولية للكيمي��اء – 2011، نظمت اللجنة حما�رشتني 

ع��ن تقني��ة النان��و )Nanotechnology( ي��وم ال�سب��ت  العا���رش من 

�سه��ر �سبتمرب 2011م. يف املحا���رشة الأوىل قدم الدكتور خليفة العزري 

الباح��ث باللجنة الوطنية يف جمال النانو تعريف��ا مف�سال بتقنية النانو، 

واأ�سار اإىل  اأن اأ�سل هذه الكلمة اإغريقي )نانو�ص( وتعني قزم  اأما يف اللغة 

الإجنليزي��ة فتطلق كلمة نانو على كل ما ه��و �سئيل احلجم دقيق اجل�سم، 

ومن ثم تطرق املحا�رش اإىل اأهمية تقنية النانو، فبح�سب اجلمعية العاملية 

للنانو تكنولوجي ف��اإن العلوم النانوية والهند�سة النانوية ت�ق�ودان ل�فهم 

ج�وه��ر ال�ب�ناء جلميع بنى الأج�س��ام الفيزيائية،ومن ثم تطرق اإىل اأهمية 

علم النانو وجمالته املختلفة يف حياتنا املعا�رشة.

يف املحا���رشة الثاني��ة ق��دم الباح��ث الدكت��ور ماجد الرقي�س��ي نظرة 

ا�ست�رشافي��ة للم�ستقبل الذي ميكن اأن ت�سلنا به تقنية النانو، وما ميكن اأن 

تقدم��ه لنا هذه التقني��ة يف املجالت ال�سحي��ة والقت�سادية والرتفيهية 

والتقني��ة. وم��ن ثم تناول املحا�رش  جهود ال�سلطنة يف هذا املجال، حيث 

اأ�سار  اإىل اأنه مت تنظيم  ور�سة عمل يف جمال تقنية النانو يف �سهر  يناير 

2008 بالتع��اون بني جامعة ال�سلطان قابو�ص واللجنة الوطنية العمانية 

للرتبي��ة والثقافة والعل��وم، ويف �سهر اأكتوب��ر 2008 وافق جمل�ص البحث 

العلم��ي على تاأ�سي�ص كر�س��ي تقنية النانو يف جمال حتلية املياه بجامعة 

ال�سلط��ان قابو���ص بن��اء على جلن��ة تو�سي��ة الكرا�سي البحثي��ة باملجل�ص 

ومت اعتم��اد مبلغ وقدره ثالثة ماليني وواح��د و�سبعني األف ريال عمانيا 

لتموي��ل الربنامج ملدة 5 �سنوات، ويف نف���ص العام مت اإن�ساء خمترب تقنية 

النان��و بق�س��م الفيزياء بجامع��ة ال�سلطان قابو�ص، حي��ث ي�ستقبل املخترب 

جمموع��ة من طلبة املاج�ست��ري والدكتوراه من العماني��ني بالإ�سافة اىل 

طلب��ة دكت��وراه من جامعات اأخ��رى. ويف اأكتوب��ر2009 مت تنظيم موؤمتر 

دويل ح��ول تقنية النانو بالتعاون ب��ني جامعة ال�سلطان قابو�ص واللجنة 

الوطني��ة العمانية للرتبي��ة والثقافة والعلوم. واأ�س��ار املحا�رش يف ختام 

حما�رشت��ه باأنه يجري حاليا تفعيل خطة اإ�سرتاتيجية يف جمال التوعية 

بتقني��ة النانو يف البيئ��ة املدر�سية لبث الوعي به��ذه التقنية بني الطالب 

وتو�سي��ح اأهميته��ا، وحت��ى يت�سجع��وا على اختي��ار بع���ص التخ�س�سات 

العلمية املرتبطة بها يف م�سار درا�ساتهم العليا.

اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة 

والعلوم تنّظيم حما�سرتني عن تقنية النانو 

 )Nanotechnology(
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عق��د يف ماليزي��ا خالل الف��رتة من 

4-7 يوليو 2011 موؤمتر وور�سة عمل 

حول طرق ت�سنيع مواد متناهية ال�سغر 

)النانو( ودرا�سة خ�سائ�سها املختلفة، 

وح���رش املوؤمت��ر نخب��ة م��ن العلم��اء 

والباحث��ني ح��ول الع��امل ، كم��ا ح�رش 

املوؤمت��ر م��ن ال�سلطنة كل م��ن الدكتور 

خليف��ة  والدكت��ور  الرقي�س��ي،  ماج��د 

الع��زري، الباحث��ني باللجن��ة الوطنية 

العماني��ة للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم 

وقّدم��ا ورقتي عمل خالل هذا املوؤمتر، 

وهم��ا على الت��وايل: » ت�سنيع ودرا�سة 

خ�سائ���ص اأ�سالك ال�سيلك��ون النانوية 

يف زيادة فعالي��ة اخلاليا ال�سم�سية« و 

»ا�ستخ��دام طريقة الت�سخ��ني البخاري 

لإنت��اج اأ�س��الك اأك�سيد الزن��ك النانوية 

لتطوير فولتية اخلاليا ال�سم�سية«.

وتط��رق املوؤمت��ر اإىل التع��رف عل��ى 

امل��واد  لت�سني��ع  امل�ستخدم��ة  الط��رق 

النانوي��ة، ومت الرتكيز على بع�ص هذه 

الط��رق التي تعتم��د على اأن��واع املواد 

املختلف��ة والغر�ص من الت�سنيع فمثاًل 

ت�ستخ��دم طريق��ة النقر باللي��زر ل�سنع 

نانو �سيليكون وكذل��ك ت�ستخدم عملية 

 )CVD( للغ��از  الكيميائ��ي  التكثي��ف 

مث��ل  كث��رية  نانوي��ة  م��واد  لت�سني��ع 

اأك�سي��د الزنك وثاين اأك�سي��د التيتانيوم 

وغريها.

بالإ�ساف��ة اإىل جمموع��ة اأخرى من 

الدرا�س��ات الت��ي اأ�س��ارت اإىل العمليات 

ال�رشورية لتطوي��ر جهاز جمهر القوى 

الذري��ة )AFM( ال��ذي ي�ستطي��ع قراءة 

تفا�سي��ل امل��واد متناهي��ة ال�سغر من 

حي��ث ال�س��كل واحلجم وكذل��ك خ�سونة 

الأ�سطح.

العم��ل فق��د  اأم��ا بالن�سب��ة لور�س��ة 

رك��ز املحا�رشون فيها عل��ى املحاور 

التالية:

ا�ستخ��دام اأ�سعةX	  يف روؤية الأج�سام 

زاوي��ة  با�ستخ��دام  ال�سغ��ر  متناهي��ة 

اإ�سق��اط �سغرية ج��داً وذل��ك من خالل 

.)SAXS( جهاز

	 ا�ستخ��دام اأ�سع��ة جام��ا الناجتة من 
انح��الل عن���رش Co-60 يف ت�سني��ع 

املواد متناهية ال�سغر.

	 دور ج�سيم��ات الف�س��ة النانوية يف 
قت��ل اجلراثي��م وعالقة زي��ادة �سميتها 

بحجمه��ا؛ الأم��ر ال��ذي يحت��اج لدق��ة 

كبرية يف عملية الإنتاج.

واأك�سي��د  ال�سليك��ون  	 دور ج�سيم��ات 
تطوي��ر  يف  واأثره��ا  النانوي��ة  الزن��ك 

اخلاليا ال�سم�سية 

وخ��رج املوؤمت��ر بتو�سي��ات هام��ه 

اأك��دت عل��ى ���رشورة حتدي��د الطريقة 

امل�ستخدمة لت�سنيع امل��واد املتناهية 

ال�سغ��ر ح�سب نوع موا�سف��ات املادة، 

ال�سالم��ة  اإج��راءات  اتخ��اذ  واأهمي��ة 

)RCA( عند التعامل م��ع املواد النانو 

لأنه��ا قد تك��ون ذات �سمي��ة عالية عند 

حج��م مع��ني. كم��ا اأن هن��اك اإجماع��ا 

تقني��ة  تطبيق��ات  ت�سم��ني  باأهمي��ة 

النان��و يف احلي��اة اليومي��ة، ولكن بعد 

موؤمتر طرق ت�سنيع مواد متناهية ال�سغر

 )النانو( ودرا�سة خ�سائ�سها املختلفة

)ماليزيا، 4-7 يوليو 2011(
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التاأك��د التام م��ن اأنها قابلة لال�ستخ��دام الب�رشي 

وح�سولها على الرخ���ص الدولية يف ذلك، واعترب 

املوؤمت��رون اأن ال�ستثم��ار يف ه��ذه التقني��ة اأم��ر 

مه��م ول��ه م��ردود اقت�س��ادي كبري وخا�س��ة بعد 

ا�ستعرا�ص جتربة الولي��ات املتحدة واليابان يف 

�سوق تقنية النانو.      

 نحو �سبل  تطوير الأمناط 

ال�سحية لالأ�سرة  

عق��دت خ��الل الفرتة م��ن 4-6  يولي��و 2011 

مبدينة عّمان باململكة الأردنية الها�سمية الور�سة 

الإقليمي��ة ح��ول �سب��ل تطوي��ر الأمن��اط ال�سحية 

املنظم��ة  بتنفيذه��ا  ا�سطلع��ت  والت��ي  لالأ���رشة، 

الإ�سالمية للرتبية و العلوم والثقافة – الي�سي�سكو، 

و�سن��دوق الأمم املتح��دة لل�س��كان بالتع��اون مع 

اللجنة الوطنية الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم 

وذلك لتحقيق الأهداف التالية :

	  التعري��ف بالروؤية الإ�سالمية واأثرها يف تنمية 
اأمناط احلياة  ال�سحية لالأ�رشة. 

	 ت�سجي��ع اإدم��اج البع��د الأخالق��ي، ل�سيما من 
منظور اإ�سالمي، عند معاجلة الق�سايا ذات ال�سلة 

بال�سحة لدى ال�سباب .

	 العم��ل على و�س��ع برامج وخطط عم��ل وطنية 
ب��ني  امل�س��اواة  م��ن  املزي��د  ت�سم��ن  واإقليمي��ة 

اجلن�سني ومتكني املراأة لتح�سني ظروفها ال�سحية 

والجتماعية.

	 تعزي��ز تب��ادل اخل��ربات والتجارب ب��ني الدول 
العربية يف هذا املجال.

و ق��د �سارك��ت ع��دة دول عربية يف ه��ذا اللقاء 

ومث��ل ال�سلطنة يف هذه الور�س��ة الدكتور زاهر بن 

اأحمد العنق��ودي - رئي�ص ق�سم مكافحة الأمرا�ص 

غري املعدية وق��ّدم ورقة عمل عن »م�رشوع ولية 

ن��زوى لأمن��اط احلي��اة ال�سحي��ة«، وه��و م�رشوع 

جمتمع��ي يه��دف اإىل حت�س��ني �سح��ة النا���ص يف 

ولي��ة نزوى من خالل تعزي��ز وتبنى اأمناط حياة 

�سحية من اأجل تقليل املرا�سة والوفيات الناجمة 

من الأمرا�ص غري املعدية. 
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�سمن احتفالت ال�سلطنة بال�سنة الدولية للكيمياء 2011م،والتي 

اأعلنته��ا اجلمعية العامة لالأمم املتحدة به��دف تعزيز وعي املجتمع 

باأهمي��ة عل��م الكيمي��اء ودوره يف حتقي��ق متطلبات احلي��اة، قدمت 

العماني��ة  الوطني��ة  اللجن��ة 

للرتبية والثقافة والعلوم دعما 

للطالب��ة عاتك��ة بن��ت يحيى 

احل�سيني��ة الطالبة يف مرحلة 

املاج�ست��ري بجامعة ال�سلطان 

قابو���ص للم�ساركة يف موؤمتر 

اليوب��اك )IUPAC( العاملي 

الثال��ث والأربع��ني للكيمي��اء 

وال��ذي عق��دت فعاليات��ه يف 

مدينة بورتو ريكو �سان خوان 

 بالوليات املتحدة الأمريكية.

املوؤمت��ر  ت�سم��ن  حي��ث 

وحلق��ات  حما���رشات 

ق�س��رية  ودورات  عم��ل 

يف  متخ�س�س��ة  ومعار���ص 

اإ�ساف��ة  الكيمي��اء  جم��ال 

الفعالي��ات  م��ن  العدي��د  اإىل 

املتنوع��ة  الكيميائي��ة 

والت��ي نظمه��ا واأ�رشف عليه��ا خ��رباء وباحثون وعلم��اء حمرتفون 

بق��اع  خمتل��ف  م��ن  كيميائي��ون  فيه��ا  الكيمياء،و�س��ارك  يف 

العامل،اإ�ساف��ة مل�سارك��ة �سبع��ة علم��اء م��ن احلائزي��ن عل��ى جوائز 

 نوب��ل والذين اأثروا املوؤمتر مبحا�رشات قيم��ة حظيت بح�سور كبري.

وق��د متثلت م�سارك��ة الطالبة عاتكة احل�سيني��ة يف تقدمي ورقة عمل 

ع��ن م�رشوع ت�سني��ع مواد البل��ور ال�سائل وامل�ستخدم��ة يف �سا�سات 

التلف��از واحلا�سوب وغريها من الأجهزة اللكرتونية والذي قامت به 

الطالبة كم���رشوع تخرج لدرجة البكالوريو�ص م��ن جامعة ال�سلطان 

قابو���ص حتت اإ���رشاف الدكتور وج��دي مي�سيل زغيب اأ�ست��اذ م�ساعد 

بق�سم الكيمياء بكلية العلوم يف جامعة ال�سلطان قابو�ص.

بدعم من اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

طالبة من جامعة ال�سلطان قابو�س ت�سارك يف موؤمتر 

الأيوباك العاملي باأمريكا )7/31 – 2011/8/5م(
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رحلة علمية ملوظفي اللجنة 

اإىل حممية جزر الدميانيات الطبيعية

يف اإط��ار خط��ة ق�سم العلوم لتثقيف موظفي اللجنة باأهمي��ة املحميات الطبيعية، ودورها 

يف املحافظة على ما تتميز به من تنوع بيئي طبيعي وحياة فطرية من ال�ستغالل اجلائر اأو 

النقرا���ص نتيجة املتغ��ريات الطبيعية والتنموية، 

نظم��ت الأمان��ة العام��ة للجن��ة الوطني��ة العمانية 

للرتبي��ة والثقاف��ة والعلوم رحل��ة علمية ملوظفيها 

اإىل حممي��ة جزر الدمياني��ات الطبيعية الواقعة اإىل 

ال�سمال من حمافظة م�سقط و�رشق ولية بركاء.

وهدف��ت الرحل��ة اإىل تثقي��ف موظف��ي اللجن��ة 

باأهمية املحميات الطبيعية ودورها يف املحافظة 

عل��ى ما تتميز به ه��ذه املحميات م��ن تنوع بيئي 

اللجن��ة  دور  م��ن  انطالق��ا  وبيولوج��ي  طبيع��ي 

الفّع��ال وامللمو���ص بحك��م تعاملها م��ع املنظمات 

الدولي��ة املعنية بالرتبية والثقافة والعلوم بتفعيل 

يتعل��ق  فيم��ا  اليون�سك��و  واهتمام��ات  ن�ساط��ات 

بالرتبية والثقافة والعلوم، بالتعاون والتن�سيق مع 

اجله��ات املعنية داخل ال�سلطنة، حيث اأولت منظمة 

اليون�سك��و اهتماما بالغ��ا حل�سد مزيد من الإهتمام 

الدويل مب�ساألة ا�ستم��رار فقدان التنوع البيولوجي، 

وزيادة التوعية العامة باأهميته وتداعيات �سياعه.

وق��د ت�سم��ن برنامج الرحل��ة العديد من الفعالي��ات واملنا�سط التثقيفي��ة والتي ركزت يف 

جممله��ا عل��ى بث الوعي بالقيمة العالية للتنوع البيولوج��ي يف حياتنا ودوره اجلوهري يف 

املحافظة على احلياة على كوكب الأر�ص.

يذك��ر ب��اأن حممية جزر الدمياني��ات الطبيعية اأعلنت كمحمية مبوج��ب املر�سوم ال�سلطاين 

ال�سام��ي رقم )96/23(، وه��ي عبارة عن اأرخبيل ي�سم ت�سع ج��زر قبالة �ساحل ولية ال�سيب 

وولي��ة ب��ركاء وتتميز هذه اجل��زر بطبيعتها البك��ر ومناظرها اجلميلة اخلالب��ة، وتعد مركزا 

هام��ا لتكاث��ر اأعداد ل ح���رش لها من اأنواع الطي��ور املهاجرة وامل�ستوطنة حي��ث تع�س�ص بها 

الطي��ور البحري��ة بكثاف��ة عالي��ة، ويوجد به��ا اأنواع عدي��دة من املرج��ان واأ�سم��اك ال�سعاب 

املرجاني��ة باألوانها الزاهية،كما تاأوي اإىل هذه اجل��زر للتع�سي�ص وو�سع البي�ص اأعداد كبرية 

م��ن �سالح��ف ال�رشفات م�سيفة اأهمي��ة عاملية على هذه املجموعة ال�سغ��رية من اجلزر، كما 

تزوره��ا ال�سالحف اخل�رشاء �سيفا، وتع��د هذه اجلزر وال�سواطئ املحيطة مكانا مالئما لهواة 

الغو�ص والباحثني واملهتمني بالتنوع البيئي الطبيعي والبيولوجي. 

www.omaniaa.net : امل�سدر
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علوم

التخل�س من 

املخلفات الكيماوية 
بقلم: الدكتور �سيندهو مينون والفا�سلة ماجنول غوما

تنقيح: �سبا  �سليمان

ق�سم العلوم التطبيقية - فرع الكيمياء

الكلية التقنية العليا

مينامات��ا، الياب��ان )1956( – كان��ت �رشكة ت�سي�سو، وه��ي اأكرب �رشكة 

م��ن حيث ع��دد املوظف��ني يف مدينة مينامات��ا، تتخل�ص من م��ادة ميثيل 

الزئب��ق وهي مادة عالي��ة ال�سمية يف خلي��ج ميناماتا وتت�سب��ب باأمرا�ص 

ع�سبي��ة وموت احليوانات والب�رش طوال ف��رتة تزيد على 30 �سنة. وبحلول 

ع��ام 2001، كان هن��اك ح��وايل 2.265 �سحية مت الع��رتاف بهم ر�سميًا 

)ت��ويف منه��م 1.784 �سحية(. واأدى ذلك اإىل غ�سب عام يف اليابان، اأ�سفر 

عن��ه �رشف تعوي�س��ات لل�سحايا واإج��راءات و�سمانات �س��د اإلقاء املواد 

الكيماوية.

ومن��ذ ذل��ك احل��ني �سه��د الع��امل العدي��د م��ن الك��وارث البيئي��ة ب�سب��ب 

املمار�س��ات الرديئة، وقلة الهتمام مب�ساألة ال�سالمة، و�سعف الت�رشيعات، 

writt by: Dr . Sindhu Menon 
Ms: Manjula Gumma
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وك��رثة الأعم��ال ال�ساعي��ة اإىل الربح. ومث��ال اآخر على ذل��ك عندما ت�سبب 

اإلقاء م��ادة الديوك�سينات يف مدينة �سوفيزو، يف اإيطاليا )1976(، ومادة 

الإيزو�سيان��ات امليثيل يف بوبال، يف الهن��د )1984(، واملواد امل�سعة يف 

ت�رشنوبي��ل، يف رو�سي��ا )1986(، وال�سياني��د يف مدين��ة بائي��ا ماري، يف 

رومانيا )2000(، وغريها، كلها ت�سببت يف اأ�رشار بيئية على نطاق وا�سع 

ا�ستمرت ملدى اأجيال. وحاولت احلكومات حول العامل اأن تاأخذ العربة من 

ه��ذه الكوارث لتطوير بروتوك��ولت واأنظمة منا�سبة ملعاجلة هذه امل�سكلة 

الكب��رية. وكلف هذا الدر���ص الب�رشية الكثري. وعلى الرغ��م من ذلك، وحتى 

يف ع��ام 2011، ا�ستمر العامل باملكافحة من اأجل احتواء تداعيات ت�رشب 
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النف��ط يف خلي��ج املك�سي��ك وانفج��ار مفاعل 

فوكو�سيما.

وحال��ف احل��ظ �سلطن��ة عم��ان يف معظ��م 

الق�سايا البيئية يف ناحيتني، اأولهما: بعد نظر 

وحكم��ة قيادتها، م��ن حيث اإعط��اء الأولوية 

دوما للق�سايا البيئية، وي�سهد على ذلك العدد 

الكب��ري من املرا�سيم ال�سلطانية التي اأ�سدرها 

ح���رشة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن 

�سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه والتي تخت�ص 

بال�س��وؤون البيئي��ة. وثانيهما: بداي��ة احلداثة 

والتنمي��ة ال�سناعي��ة كان��ت متاأخ��رة ن�سبيًا 

يف ال�سلطن��ة. وبالت��ايل متكن��ت ال�سلطنة من 

ال�ستف��ادة من خربة ال��دول الأخرى لت�سمن 

اأن التنمية لن جتلب معها التلوث غري املقبول 

والتدهور البيئي.

 يف ال�سلطن��ة توج��د عدة هيئ��ات تنظيمية 

لتوفري ال�سوابط والتوازن الالزم ومنها وزارة 

البلدي��ات الإقليمي��ة وموارد املي��اه، ووزارة 

البيئ��ة وال�س��وؤون املناخي��ة. وع��الوة عل��ى 

ذل��ك، توجد بع�ص ال���رشكات، ومنها ال�رشكة 

العماني��ة القاب�س��ة خلدم��ات البيئ��ة والت��ي 

تق��وم بدور فاعل يف جم��ال اإدارة املخلفات. 

غ��ري اأن التحديات ل تزال قائم��ة يف اعتماد 

املمار�س��ات ال�سحيح��ة ون���رش الوع��ي حول 

الق�سايا املتعلقة بالبيئة.

يركز هذا املقال على املخلفات الكيماوية 

وعل��ى الط��رق والو�سائ��ل املتبع��ة للتخل�ص 

منها ب�سورة �سليمة. ويوفر املوقع الإلكرتوين 

الر�سم��ي ل��وزارة البيئ��ة وال�س��وؤون املناخية 

الن���ص الكام��ل جلمي��ع املرا�سي��م ال�سلطانية 

والقرارات الوزارية ال�سادرة يف هذا ال�سياق. 

ويتط��رق الق��رار الوزاري رق��م 1997/248 

عل��ى وج��ه اخل�سو���ص اإىل قوان��ني ت�سجي��ل 

املواد الكيماوية اخلطرة والت�ساريح املتعلقة 

بها.

تعريف املخلفات الكيماوية

املخلف��ات الكيماوي��ة يف اأو�س��ع معانيها 

ه��ي جمي��ع امل��واد الكيماوي��ة غ��ري املفيدة 

ال�سالحي��ة.  واملنتهي��ة  ال�رشوري��ة  وغ��ري 

وميكن ت�سنيفها بطريقت��ني: بالعتماد على 

تاأثرياتها وعلى حالتها. )ال�سكالن 1اأ و1ب(

نظ��راً اإىل حال��ة املخلف��ات، ميك��ن له��ذه 

املخلف��ات الكيماوي��ة اأن تك��ون �سلبة )مواد 

كيماوي��ة، ورق، بال�ستي��ك، زج��اج مك�س��ور، 

وغري ذلك( اأو �سائلة )زيوت، مذيبات، حماليل 

مائية( اأو ر�سوبيات )مائية وغري مائية(.

خملفات

كيماوية

قابلة 

لال�سعال

مواد 

�سامة

مواد 

متفاعلة

مواد 

كا�سطة

خملفات

كيماوية

�سوائل

مواد 

�سلبة

ر�سوبات

ال�سكل )1اأ( ت�سنيف املخلفات الكيماوية ا�ستناداً اإىل تاأثرياتها، وال�سكل )1ب( 

ا�ستناداً اإىل حالتها

)ب()اأ(

�سلطنة عمان ت�سع العتبارات البيئية يف احل�سبان 

عند التخطيط للتنمية
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اأن��ه ميك��ن اعتب��ار جمي��ع  وبالرغ��م م��ن 

املخلف��ات الكيماوية عل��ى اأنها خطرة، اإل اأنه 

يج��ب احلذر وب�سكل خا�ص عن��د التخل�ص من 

امل��واد امل�سنف��ة عل��ى اأنها خملف��ات خطرة، 

وت�سنف اإىل: مواد كا�سطة )الرقم الهيدروجيني 

اأقل من 2 واأكرث م��ن 12(، اأو قابلة لال�ستعال 

)نقط��ة الومي���ص حت��ت 60 درجة مئوي��ة( اأو 

متفاعل��ة )وخ�سو�س��ًا م��ع الهواء وامل��اء( اأو 

�سام��ة )املواد التي ت�رش النبات اأو احليوان اأو 

تلك املرتاكمة اأحيائيًا(. 

واملوؤ�س�س��ات  الهيئ��ات  خمتل��ف  وتق��وم 

التنظيمي��ة با�ستخ��دام تعاريفه��ا ومعايريها 

اخلا�س��ة. ويج��ب اأن يت��م تخزي��ن جميع هذه 

مل�سق��ات  عليه��ا  حاوي��ات  يف  املخلف��ات 

خا�س��ة. على اأن ت�سمل هذه املل�سقات عبارة: 

»خملفات خطرة«، وال�سم الكيماوي ال�سحيح 

ونوع اخلطورة التي ميكن التعر�ص لها. ويجب 

اأن يت��م التعام��ل م��ع جمي��ع ه��ذه املخلفات 

والتخل�ص منها وفقًا لالأنظمة املحلية.

ال�سرتاتيجي���ات املتبع���ة م���ن قب���ل 

البلديات لإدارة املخلفات الكيماوية.

عل��ى  تن���ص  ال�ساب��ق  يف  احلكم��ة  كان��ت 

»تخفيفه��ا  ميك��ن  الكيماوي��ة  املخلف��ات  اأن 

وبعرثته��ا«. ويف وق��ت لح��ق، مت��ت جترب��ة 

مفهوم »الرتكيز والحتواء« عن طريق طمرها 

وو�سعه��ا يف حاوي��ات معدني��ة. وحاليًا يتم 

اإتباع جمموعة من الطرق التي تعطي الأولوية 

للتقلي��ل، واإعادة التدوي��ر، واإعادة ال�ستخدام. 

ويطلق على هذا املنهج ا�سم )الإدارة املتكاملة 

للمخلف��ات(. ويطلق على اأكرث ال�سرتاتيجيات 

�سيوعًا من حيث ال�ستخدام يف الوقت احلا�رش 

ا�س��م الت�رشيف الأر�سي كم��ا هو م�رشوح يف 

اجلدول البياين اأدناه.

وتغطيتها  العميقة  واحلفر  الوديان  ا�ستخدام  ال�سطحي:  	•التخزين 
بالبال�ستيك، وهي عر�سة للت�رشيب.

	•ا�ستخدام الآبار العميقة املعزولة عن جميع طبقات املياه اجلوفية 
يف الأحوا�ص اجليولوجية وتغطيتها بوا�سطة �سخور �سلدة.

	•ا�ستخدام املخلفات الأقل خطورة على الرتبة ال�سطحية 
	•مفيد للمخلفات القابلة للتحلل مثل: املخلفات النفطية الزيتية التي 

ميكن اأن تخ�سع للتحلل اجلرثومي.

التخزين ال�سطحي 

والآبار العميقة

ال�ستعمالت 

الأر�سية - التحلل 

اجلرثومي

املطامر: منطقة 

حمكمة الإغالق 

حل�رش املخلفات 

فيها

	•منطقة م�سيجة ب�سياج مدعم مع نظام ت�رشيف جلمع الت�رشبات 
وحتويلها اإىل حمطات املعاجلة.

	•مراقبة وجتميع ومعاجلة الت�رشبات.
	•حتديد اأماكن الت�رشيب املحتمل.

ال�سكل 2- اأمناط الت�رشيف الأر�سي

الإدارة املتكاملة للمخلفات الكيميائية يتكون من جمموعة من 

الطرق املرتبطة بتقليل الأثر واإعادة التدوير واإعادة ال�ستخدام
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•معاجلة املخلفات يف موقع العمل للتقليل من كميتها اأو �سميتها  	
من خالل العمليات مثل تقنيات املحايدة والف�سل اأو الأك�سدة.

•املعاجلة بدرجات حرارة عالية. 	
•يجب اأن تتم معاجلة املخلفات املائية وجزيئات الرماد الناجتة،  	

واأن يتم و�سعها مبا�رشَة يف املطامر.

•يجوز لبع�ص املواد الكيماوية اأن يعاد تدويرها وا�ستخدامها يف  	
نف�ص العملية اأو يف غريها.

املعاجلة

احلرق

اإعادة التدوير 

واإعادة ال�ستخدام

التقليل عند 

امل�سدر

•التغريات يف العمليات، اأو املعدات، اأو املواد لتقليل اإنتاج  	
املخلفات الكيماوية.

وبالن�سب��ة للت�رشي��ف الأر�س��ي؛ فاإن��ه 

غالب��ًا م��ا يخفق ب�سب��ب الت�رشي��ب، وقناة 

لوف ه��ي املثال امل�سهور عل��ى هذا، وهي 

منطق��ة �سكني��ة مبنية فوق مك��ب مل�سنع 

كيم��اوي يف الوليات املتح��دة الأمريكية 

يف �سبعين��ات الق��رن املا�س��ي.  ل��ذا ف��اإن 

البدائل كما هو م�رشوح يف اجلدول البياين 

اأدناه ت�سبح من الأولويات. 

ال�سكل 3- بدائل عن الت�رشيف الأر�سي

اخلطوات ال�سليمة للتخل�س من املخلفات الكيماوية يف املختربات وامل�سانع

حتدي��د وعزل املخلف��ات: وميكن مزج املخلف��ات املتوافقة. وعندئذ ين�سح دائم��ًا الرجوع اإىل 

م�ستندات بيانات �سالمة املواد من اأجل التعامل مع جميع املواد الكيماوية.

مكلورة

مائية – 

الق�سم ب

غري مكلورة

ع�سوية – 

الق�سم ج

زيوت

زجاج
غري خطرة 

الق�سم اأ

غريها

�سلبة ور�سوبية 

– الق�سم د

خطرة

حتديد النوع

ال�سكل 4-  خمطط التخل�س من املخلفات الكيماوية يف املختربات
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 اأ( املخلف���ات غري اخلط���رة - املواد 

الت���ي ميكن التخل�س منه���ا باأمان يف 

حو�س الغ�سيل

ميك��ن  الع�سوي��ة  غ��ري  امل��واد  معظ��م 

التخل���ص منه��ا ع��ن طريق نظ��ام ال�رشف 

ال�سحي. الت�رشيفات الوحيدة امل�سموح بها 

يف اأحوا�ص املخت��ربات بح�سب املعلومات 

الت��ي يوفرها معهد ما�سات�سو�ست�ص للتقنية 

يف خط��ة النظافة الكيماوية من ق�سم علوم 

الط��ريان واملالح��ة الف�سائي��ة ه��ي املواد 

التالية:

الرق��م  � املحالي��ل غ��ري الع�سوي��ة ذات 

الهيدروجيني بني 5.5 و 12.

� ال�سابون/ مواد التنظيف.

والقابل��ة  املائي��ة،  امل�سع��ة  النظائ��ر    �

للذوب��ان والقابلة لالنت�س��ار يف امل�سارف 

املحددة اأو يف فتحات الأنابيب.

ال�سكري��ة  والكح��ولت  ال�سكري��ات   �

)البوليولت( مثل اجلل�رشي��ن، واإك�سيليتول 

ال�سوربيتول.

�  املحاليل العازلة.

� حماليل تظهري ال�سور.

 ب( املخلفات املائية اخلطرة

التخل���ص م��ن املحالي��ل  ع��ادة ميك��ن 

املائي��ة عرب نظ��ام ال���رشف ال�سح��ي، اإل 

يف حال��ة كانت ممزوجة مبواد �سامة، فمن 

املفرت���ص اأن تتم معاجلته��ا قبل التخل�ص 

منه��ا. بع���ص املخلف��ات املائي��ة اخلط��رة 

ت�سمل ما يلي:

�سغ��رية  كمي��ات  معاجل��ة  	 �سياني��د: 
با�ستخ��دام كمي��ة زائ��دة قلياًل م��ن حملول 

اإىل  وحتويله��ا  ال�سودي��وم  هيبوكلوري��ت 

كربون��ات خمفف��ة بع��د ذلك يت��م التخل�ص 

منها يف نظام ال�رشف ال�سحي.

	 كربيتي��د: حتوي��ل الكربيتي��د اإىل م��ادة 
كربيتيد الزنك املرت�سب��ة من خالل اإ�سافة 

الزن��ك. يت��م جتمي��ع كربيت��ات  كربيت��ات 

الزن��ك يف حاوي��ة وميك��ن ت�رشيفه��ا م��ع 

امل��واد الكيماوية القدمي��ة الأخرى. وميكن 

ت�رشيف املحل��ول املتبقي من خالل نظام 

ال�رشف ال�سحي.

	 الك��روم: ميك��ن تخفيف املخلف��ات التي 
حت��وي الك��روم 6 اإىل ك��روم 3 ع��ن طريق 

ا�ستخدام عامل التخفيف املنا�سب، لت�سهيل 

عملية التعامل مع املحلول.

	 الأحما���ص والقواع��د: تخف��ف اإىل الرقم 
الهيدروجيني املنا�سب اأو التحييد.

 ج( املخلفات الع�سوية

يعترب التخل�ص م��ن املخلفات الع�سوية 

معظم املواد غري الع�سوية ميكن التخل�س 

منها عن طريق نظام ال�سرف ال�سحي
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حتٍدي��ا حقيقيا. فبعد ف�س��ل املخلفات اإىل 

م��واد مكل��ورة وغ��ري مكلورة وزي��وت، من 

الأف�س��ل حماول��ة ا�ستعادة هذه امل��واد اأو 

ا�ستخدام خدمات اجلهات املفو�سة.

البريوك�سي��دات الع�سوي��ة ه��ي من بني 

اأك��رث امل��واد خط��ورة الت��ي يت��م التعام��ل 

معه��ا يف املختربات اجلامعية  بالنظر اإىل 

ت�سنيفه��ا، باعتبارها من نوع املتفجرات 

وال�سب��ب يف خطورته��ا  الطاق��ة،  خفيف��ة 

ه��و ح�سا�سيته��ا اإىل الهت��زاز وال���رشارات 

البريوك�سي��دات  جمي��ع  اإن  والحت��كاك. 

الع�سوي��ة لديها قابلية عالي��ة لال�ستعال، 

وه��ي م��ن املوؤك�س��دات القوي��ة والعوام��ل 

املخفف��ة. وهن��اك م�سكلة اأخ��رى وهي اأن 

العدي��د م��ن املذيب��ات ال�سائع��ة وامل��واد 

الكا�سفة املعروفة تتحول اإىل بريوك�سيدات 

عند تعر�سها اإىل الهواء.

 د( املواد ال�سلبة والر�سوبيات

الزجاجي��ة  املخلف��ات  تخزي��ن  يج��ب 

الزجاجي��ة  الأدوات  تك���رش  م��ن  الناجت��ة 

تدويره��ا.  يع��اد  واأن  منف�سل��ة  ب�س��ورة 

ينبغ��ي دومًا اأن تكون املخلفات الر�سوبية 

مف�سولة، واأن يتم التخل�ص منها على اأنها 

خملفات خا�سة.

املخلفات  م���ن  التخل�س  ممار�سات 

الكيماوية يف �سلطنة عمان

يوج��د وع��ي متزاي��د يف ال�سلطن��ة حول 

م��ن  بالتخل���ص  املتعلق��ة  التحدي��ات 

املخلف��ات الكيماوية. حي��ث قامت الهيئة 

العلي��ا امل�سئول��ة، وه��ي وزارة البلدي��ات 

الإقليمي��ة وم��وارد املياه، بتق��دمي درا�سة 

مف�سلة حول حتديد وتقدير حجم املخلفات 

الكيماوية يف �سلطنة عمان. وبالتعاون مع 

اإح��دى ال���رشكات الدولية )�رشك��ة تقنيات 

اإنفريون اخل���رشاء(، والتي ت�سارك الوزارة 

بر�س��م خارط��ة طري��ق مف�سل��ة م��ن اأج��ل 

امل�ستقب��ل وت�سم��ل و�سع الإط��ار القانوين 

املنا�س��ب. وق��د مت بالفع��ل اإقامة حمطات 

معاجل��ة املخلف��ات الطبي��ة ال�سلب��ة )يف 

كل من ب��ركاء، ونزوى، و�ساللة(.  وت�سمل 

اخلط��ة اأي�س��ًا اإن�س��اء مطام��ر للمخلف��ات 

الكيماوي��ة )يف اأدم(، واملح��ارق، ومرافق 

 يوجد وعي متزايد يف ال�سلطنة حول التحديات 

املتعلقة بالتخل�س من املخلفات الكيماوية
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للف��رز واملعاجلة، وموردي اخلدمات يف 

احلالت الطارئة.

الإقليمي��ة  البلدي��ات  وزارة  وتق��وم 

وم��وارد املي��اه اأي�س��ًا بدع��م م�ساري��ع 

م��ن  الأكادميي��ة  املعاه��د  يف  الط��الب 

خ��الل ال�سماح له��م با�ستخ��دام املرافق 

واخلربات.  وهذه طريقة ممتازة لت�سجيع 

ال�سب��اب للم�سارك��ة يف الق�سايا البيئية 

وغر�ص الوعي فيهم.

كم��ا قام��ت م�سانع عدي��دة ب�سياغة 

اخلط��ط اخلا�س��ة بها من اأج��ل التخل�ص 

من املخلفات الكيماوية. ووفقًا مل�سادر 

يف �رشكة تنمية نفط عمان، فاإن ال�رشكة 

تلتزم باإتب��اع معايري بيئي��ة من�سو�ص 

عليها يف نظام الإدارة البيئية )14001(. 

وتبح��ث ال�رشكة حاليًا ع��ن طرق جديدة 

واأك��رث ا�ستدام��ة للتخل���ص م��ن كمي��ات 

كبرية من املياه امللوثة. ومن املجالت 

الت��ي تعم��ل عليه��ا ال�رشك��ة حالي��ًا هي 

ا�ستخ��دام م�ساكب الق�س��ب للتخفيف من 

م�سكلة ت�رشيف املياه امللوثة. وقد متت 

جترب��ة عملية لتنظي��ف املياه من خالل 

م�ساكب الق�سب وكانت ناجحة جداً.

ويف اخلت��ام، ويف ح��ني اأن ال�سلطن��ة 

ق��د اأدركت نتائج الت�رشي��ف غري ال�سليم 

للمخلف��ات الكيماوي��ة؛ اإل ان��ه م��ا زال 

هنال��ك الكثري م��ن اخلط��وات التي يجب 

اتخاذها يف ه��ذا ال�ساأن. وميكن الت�سديد 

بالدرجة الكافية على اأهمية ن�رش الوعي 

وال�سحي��ح  ال�سلي��م  الت�رشي��ف  ح��ول 

جمي��ع  فعل��ى  الكيماوي��ة.  للمخلف��ات 

اإعطاء  املوؤ�س�سات الرتبوي��ة وال�سناعية 

الأولوية لتطوي��ر بروتوكولت �سحيحة 

املخلف��ات  م��ن  التخل���ص  اأج��ل  م��ن 

الكيماوية. 

املراجع:

	 مر�ص ميناماتا، ويكيبيديا، املو�سوعة 
احلرة على الإنرتنت.

	 اأ���ص اأم اإين�سل��ري، موق��ع لينتيك حللول 
معاجلة املياه،

	 ال�رشك��ة العماني��ة القاب�س��ة خلدمات 
البيئة، 2010

يف  املخلف��ات  اإدارة  ح��ول  	 مذك��رة 
املخت��ربات الكيماوية، اجلمعي��ة امللكية 

للكيمياء،

	  دانيال بوتكني واإدوارد اأ كيلر، »العلوم 
البيئي��ة - الأر���ص باعتباره��ا الكوك��ب 

احلي«، جون وايلي واأولده )2003(

	  موق��ع خط��ة النظاف��ة الكيماوي��ة يف 
معهد ما�سات�سو�ست�ص للتقنية، 

	  برنام��ج املخلفات الكيماوية، جامعة 
�ستانفورد، ال�سحة وال�سالمة البيئية

ح��ول  الوطني��ة  العماني��ة  	 الدرا�س��ات 
املخلف��ات اخلط��رة، املوق��ع الإلك��رتوين 

لتقنيات اإنفريون اخل�رشاء، 2010

 ، الهنائ��ي  وخال��د  ال�س��اوي  اأحم��د    	
�سيندهو مينون، ابراهيم الهنداوي، نتائج 

غري من�سورة

www  	.mets-oman .biz/

html/legislation.html
  	UCLA موق��ع جامع��ة كاليفورني��ا

http ://map .ais .ucla .edu .

go/1002739

العديد من امل�سانع قامت ب�سياغة خطط خا�سة

 بها للتخل�س من املخلفات الكيمائية
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ح���دث���ن���ا ب���داي���ة 

م�سريتكم  ع���ن 

الطويلة يف جمال 

ال�سعبي  الأدب 

وال���ف���ل���ك���ل���ور، 

واإ���س��ه��ام��ات��ك��م 

هذا  امللمو�سة يف 

املجال.

ب��داأت التخ�س���ص يف املاأثورات 

ال�سعبية )الفولكل��ور( بعد اأن اأنهيت 

درا�ست��ي اجلامعي��ة يف ق�س��م اللغة 

العربي��ة واآدابها بجامع��ة القاهرة 

عام 1963. ومل��ا كنت اأول دفعتي 

فق��د عين��ت معي��داً بالق�س��م نف�سه، 

واخ��رتت اأن اأتخ�س���ص يف درا�س��ة 

اأع��ود  وعندم��ا  ال�سعب��ي.  الأدب 

بذاكرتي اإىل الوراء للتفكري يف �سبب 

اختياري لهذا التخ�س�ص، رمبا اأقول 

اأن ن�ساأت��ي الريفي��ة يف اإحدى قرى 

الدلت��ا )قري��ة اخلادمي��ة حمافظ��ة 

كف��ر ال�سي��خ( كان��ت اأح��د الأ�سباب 

الرئي�س��ة لهذا الختي��ار، فقد ع�ست 

املنا�سب��ات املختلفة الت��ي يحتفل 

بها اأهل��ي يف القرية، وا�ستمعت اإىل 

حواديت )حكاي��ات( كانت حتكيها 

جدتي واأب��ى. وا�ستمتعت بالألعاب 

الت��ي كنا منار�سها اأطف��اًل �سغاًرا، 

يف  القط��ن  جامع��ي  م��ع  وغني��ت 

احلقل الذي منتلكه..الخ. ورمبا لأنه 

مل يك��ن هن��اك معي��د م��ن زمالئي 

يري��د التخ�س���ص يف ه��ذا الف��رع، 

ال��ذي مل يك��ن يحظى اآن��ذاك - وما 

زال اإىل ح��د ما – بالح��رتام الذي 

يحظى ب��ه الأدب العرب��ي القدمي اأو 

البالغ��ة اأو النقد اأو النحو.. اأو فروع 

اللغ��ة العربي��ة واآدابه��ا التقليدي��ة. 

واأنا بطبيعتي اأحب التحدي، وكنت 

اأرى - بع��د درا�ستي لالأدب ال�سعبي 

يف ال�سن��ة الرابع��ة يف ق�س��م اللغة العربي��ة، وبناء على ما 

ثقفت��ه طفال و�سبيا و�سابا من حكاي��ات واأغاٍن ومواويل 

وفوازي��ر )األغ��از(- اأن ه��ذه الأ�س��كال من التعب��ري ل تقل 

فنّي��ة ول جم��اًل عن ق�سائ��د ال�سعر املع��رب، اأو الروايات 

والق�س���ص الق�سرية التي يكتبها كبار الكتاب. وعلى ذلك 

ق��ررت التخ�س�ص يف الأدب ال�سعب��ي، واأن اأخو�ص جتربة 

 املتداول بني النا�ص وعدم العتماد 
ّ
جمع هذا الأدب احلي

عل��ى الن�سو�ص املدونة لهذا الأدب �س��اأن اأ�ساتذتي الذين 

�سبق��وين واأدين لهم بالف�سل واأدع��و اهلل لهم بالرحمة يف 

كل وقت جزاء ما قدموه يل ولغريي. كان اأ�ساتذتي الأ�ستاذ 

الدكتور عبد احلميد يون�ص قد در�ص �سريتني مدونتني هما 

الظاه��ر بيرب���ص وح�سل عل��ى درا�سته عنه��ا على درجة 

املاج�ست��ري، وال�سرية الهاللية وح�س��ل على درا�سته عنها 

عل��ى درجة الدكت��وراه. وكانت اأ�ستاذت��ي الدكتورة �سهري 

القلماوي ق��د ح�سلت على درجة الدكت��وراه عن درا�ستها 

لألف ليلة وليلة، اأما اأ�ستاذي الدكتور عبد العزيز الأهوانى 

فقد در�ص الزجل واملو�سحات. وتقت�سى الأمانة والعرفان 

باجلميل اأن اأذكر باأن اأ�ساتذتي هوؤلء كانوا حفيِّني بي اأ�سد 

احلف��اوة، داعمني وم�سجعني يل لعلمهم مبدى ال�سعوبات 

التي تكتنف العمل يف جمع املاأثورات ال�سعبية ودرا�ستها 

يف الوقت ذاته، وم��دى ما يتكلفه الباحث يف هذا املجال 

م��ن جهد ووق��ت ومال �رشوري ل���رشاء اأجه��زة الت�سجيل 

ال�سوتي واملرئي، ونفقات انتقال ..الخ واإقامة يف مناطق 

اجلمع. 

ويف املاج�ست��ري در�س��ت الأغ��اين ال�سعبي��ة يف منطق��ة 

الربل���ص، واقت�س��ى الأمر اأن اأقيم يف املنطق��ة �سنة كاملة 

اأ�سج��ل فيه��ا الأغ��اين التي يغنيه��ا النا���ص يف منا�سبات 

احلي��اة املختلفة )امليالد- اخلت��ان – اخلطبة – والزواج 

– الوفاة( واأثناء العمل يف �سيد ال�سمك ويف احلقول، ويف 
املنا�سبات الدينية، واملواويل ..الخ. 

ودر�ست يف الدكت��وراه املاأث��ورات ال�سعبية الأدبية يف 

الفيوم وهن��اك اأقمت �سنتني كاملتني اأج��وب فيها اأرجاء 

املحافظ��ة لأ�سج��ل الأغ��اين وال�سعر ال�سعب��ي، واحلواديت 

)احلكاي��ات( والفوازي��ر )الألغ��از( واملواوي��ل، وخمتل��ف 

اأ�س��كال التعب��ريات القولي��ة ال�سعبي��ة. واأظ��ن اأن هات��ني 

الدرا�ستني امليدانيتني كانتا نقطة حتول يف درا�سة الأدب 

ال�سعب��ي يف م���رش والع��امل العرب��ي، فقد حتول��ت درا�سة 

 ال�سائ��ع بني النا�ص. 
ّ
الأدب ال�سعب��ي م��ن املدون اإىل احلي
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احل���رش  ل  املث��ال  �سبي��ل  فعل��ى 

ح�س��ل ه��اين العم��د )الأردن( على 

درجت��ي املاج�ستري والدكتوراه عن 

درا�سته لالأمثال والأغاين ال�سعبية، 

وح�سلت ح�س��ة الرفاعى )الكويت( 

درا�سته��ا  ع��ن  املاج�ست��ري  عل��ى 

لأغ��اين البحر يف الكوي��ت، وحممد 

طالب الدويك )قطر( على الدكتوراه 

ع��ن درا�ست��ه للحكاي��ات ال�سعبي��ة 

القطري��ة.. وبالطب��ع ي�سعب ح�رش 

كل الدرا�س��ات الت��ي مت��ت يف ه��ذا 

املج��ال يف ه��ذه العجال��ة.. امله��م 

اأن منهج��ا جديًدا يف الدرا�سة قد مت 

اعتماده وتطبيقه.  

اأم��ا الإ�سه��ام الآخ��ر ال��ذي اأعتز 

به، فه��و اأنني -وهلل احلمد واملّنة- 

للفن��ون  الع��ايل  املعه��د  اأن�س��اأت 

وكن��ت   ،1981 ع��ام  ال�سعبي��ة 

اأول عمي��د ل��ه مل��دة �سب��ع �سنوات، 

وه��ذا املعه��د ه��و الأول والوحي��د 

م��ن نوع��ه اإىل الآن يف كل ال��دول 

العربي��ة والأفريقي��ة. وبالطبع فاإن 

يل درا�س��ات كثرية متع��ددة ن�رشت 

متخ�س�س��ة  وجم��الت  كت��ب  يف 

واألقيت يف موؤمترات وندوات علمية 

الأن�سط��ة  يف  كث��رية  وم�س��اركات 

العلمي��ة والهيئ��ات الدولية املعنية 

باملاأث��ورات ال�سعبية اأو م��ا اأ�سبح 

يطلق عليه الآن الرتاث الثقايف غري 

املادي.  

ي�سود الآن توجه عاملي كبري نحو 

واأمناط  ال�سعبية  املاأثورات  توثيق 

الفلكلور واأ�سكال الرتاث غري املادي 

ب�ستى �سنوفه واأمناطه . وقد اأفردت 

للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة 

على  )اليون�سكو(  والثقافة  والعلم 

با�سم  خا�سة  قائمة  املثال  �سبيل 

الثقايف  التمثيلية للرتاث  )القائمة 

حتت  �ستكون  بحيث  امل��ادي(  غري 

. فاإىل  العاملي  الرتاث  مظلة جلنة 

اأي مدى ترون اأهمية هذا التوجه؟

بداأ الهتمام بجمع املاأثورات ال�سعبية )الفولكلور( 

وتوثيقه��ا من��ذ م��ا يق��رب من قرن��ني )مائت��ي �سنة( 

لأ�سب��اب متع��ددة، اأهمه��ا اأنه��ا تعبري عن ال��رتاث اأو 

الهوي��ة الوطني��ة، ومن ث��م اأن�سئ��ت اأر�سيف��ات لتقوم 

عل��ى تنظيم امل��واد املجموعة وت�سنيفه��ا وتوثيقها، 

واإتاحته��ا للدار�س��ني واملبدعني. ولالأ�س��ف فاإننا يف 

الع��امل العربي متاأخرون كثريا يف ه��ذا املجال، وما 

زال اأم��ر جم��ع وتوثي��ق ه��ذه املاأث��ورات ينظ��ر اإليه 

با�ستخف��اف �سديد، ويعامل بال مب��الة واحتقار من 

جانب كثري مّمن بيدهم الأمر.

واحلقيق��ة اأن اأهمي��ة املاأث��ورات ال�سعبية قد زادت 

عن ذي قبل، وتنبهت ال�سعوب الفقرية، والتي حتررت 

م��ن ال�ستعم��ار اإىل اأن جانبا كبرًيا م��ن تراثها قد مت 

نهب��ه واإ�ساءة ا�ستخدام��ه، وا�ستغالل��ه واأنها لبد من 

اأن جتمع��ه وتوثق��ه واأن تعم��ل على تنميت��ه لأهميته 

املعنوية واملادية خا�س��ة يف ظل العوملة، ولذا؛ فقد 

اأ�سبح العامل كله الآن يهتم به اقت�ساديا واعني بذلك 

ما يطلق عليه اقت�ساد املعرفة. وقد كان لكل هذا اأثره 

يف توج��ه اليون�سكو اإىل اجناز �س��يء ملمو�ص يف هذا 

ال�س��اأن وهو ما متثل يف اجن��از اتفاقية �سون الرتاث 

الثق��ايف غري املادي-الت��ي كان يل �رشف امل�ساركة 

يف مناق�س��ة موادها و�سياغته��ا ب�سورتها النهائية 

)2003(، وه��و اأم��ر جدي��ر بالتقدي��ر. والتفاقية يف 

احلقيق��ة هي �س��دى لهذا الهتم��ام باجلمع وال�سون 

جمع وتوثيق املاأثورات ال�سعبية له 

اأهمية كبرية يف ظل العوملة، والعامل 

العربي مازال متاأخرا يف هذا املجال
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والتوثي��ق حماية لهذا الرتاث، واإنقاذا له من الندثار 

بفعل عوامل كثرية.

وامله��م اأن اليون�سك��و لي�ست هي املنظم��ة الدولية 

الوحيدة املهتمة بتوثيق املاأثورات ال�سعبية اأو الرتاث 

الثق��ايف غري املادي، فهناك اأي�س��ا املنظمة العاملية 

للملكي��ة الفكرية )الوايبو Wipo( التي بداأت منذ اأكرث 

م��ن ع�رش �سنوات يف الدع��وة اإىل اإيجاد �سبل قانونية 

حلماي��ة تعبريات الفولكلور اأو م��ا ي�سمى بالتعبريات 

الثقافي��ة التقليدي��ة، وكذلك املع��ارف التقليدية وما 

زال��ت املناق�س��ات م�ستم��رة م��ن اأج��ل التو�س��ل اإىل 

�س��ك دويل حلماي��ة امللكي��ة الفكرية اخلا�س��ة بهذه 

املو�سوعات وكذلك امل�سادر الوراثية. 

والتنمية  الفكرية  امللكية  ن��دوة 

امل�ستدامة توثيق وت�سجيل املعارف 

الثقايف  التعبري  واأ�سكال  التقليدية 

التقليدي، والتي عقدت مب�سقط خالل 

�سهر يونيو من العام احلايل 2011 

با�ست�سافة م�سكورة من قبل الهيئة 

العامة لل�سناعات احلرفية، والتي 

تف�سلتم م�سكورين بامل�ساركة بها، 

قد ركزت على العديد من الق�سايا 

امللكية  حقوق  بحماية  املتعلقة 

التقليدية  للمعارف  الفكرية 

التقليدي،  الثقايف  التعبري  واأ�سكال 

عاملي  توجه  ذات  اأ�سبحت  والتي 

اأجل توثيق  الدول من  اإليه  ت�سعى 

كما  التقليدية،  ثقافتها  وت�سجيل 

اأن املنظمات الدولية حتر�س على 

للعمل  اإيجاد قاعدة عمل م�سرتكة 

الدويل نحو حماية حقوق امللكية 

التعبري  اأ�سكال  لكافة  الفكرية 

حقيقيا  اإرث��ا  تعد  التي  الثقايف 

والأف��راد  وال�سعوب  للمجتمعات 

لكم  ميكن  فهل  ���س��واء.  ح��دٍّ  على 

اجلوانب  من  عددا  لنا  تذكروا  اأن 

الفكرية  امللكية  بق�سايا  املتعلقة 

والرتاث ال�سعبي ؟

م��ا زالت املنظم��ة العاملي��ة للملكية 

الفكري��ة )الوايب��و Wipo( كم��ا ذك��رت 

الفكري��ة  امللكي��ة  مو�س��وع  تناق���ص 

للفولكلور )التعبريات الثقافية التقليدية( 

واملع��ارف التقليدية، وه��ى ما ي�سمها 

تعريفنا اأو روؤيتن��ا العربية وم�سطلحنا 

العربي »املاأثورات ال�سعبية«. وي�رشفني 

اأنني ع�سو يف اللجن��ة الدولية اخلا�سة 

به��ذه املو�سوع��ات منذ اأك��رث من ع�رش 

�سنوات، ولالأ�سف ال�سديد مل يتم التو�سل 

اإىل تواف��ق ع��ام ب��ني الدول طيل��ة هذه 

املدة التي جنتمع فيها مرتني �سنويا يف 

مق��ر املنظمة يف جني��ف ب�سوي�رشا، هذا 

بالإ�سافة اإىل الجتماعات البينية التي 

ت�س��م املتخ�س�س��ني يف املو�سوع��ات 

املعرو�سة للنقا�ص.

وبالطبع فاإنه ل ميكن تلخي�ص ما مت 

خالل هذه ال�سنوات يف هذه العجالة ول 

ال�سعوب��ات التي تواجه اللجنة للتو�سل 

اإىل التواف��ق املن�سود حلماية املاأثورات 

ال�سعبي��ة )تعبريات الفولكلور واملعارف 

التقليدية( اإل اأنه ميكن تلخي�ص املوقف 

على النحو التايل:

اأغلبية كب��رية من الدول النامية ترى 

اأن يك��ون هن��اك �س��ك دويل مل��زم، اأو 

نظام حماية خا�ص لهذه املواد؛ ذلك اأن 

قوانني امللكية الفكري��ة القائمة ل تفي 

بالغر�ص اأو احلماية املطلوبة.

اأقلي��ة م��ن ال��دول الغني��ة تق��ف �سد 

قوان��ني  يف  اأن  وت��رى  التوج��ه  ه��ذا 

املناق�سات م�ستمرة من اأجل 

التو�ّسل اإىل �سك دويل 

حلماية امللكية الفكرية اخلا�سة 

بالتعبريات الثقافية التقليدية 

واملعارف التقليدية
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امللكي��ة الفكرية القائمة واخلا�سة بحق 

املوؤلف واحلقوق املجاورة، والعالمات 

م��ا  الخ��رتاع،  وب��راءات  التجاري��ة، 

يكف��ي للحماي��ة م��ع بع���ص التعديالت 

الت��ي تغط��ى امل��واد اجلدي��دة املطلوب 

حمايتها.

وميك��ن الق��ول اأن��ه  يف الجتماعني 

م��ن  ن��وع  اإىل  التو�س��ل  مت  الأخريي��ن 

التواف��ق ح��ول بع���ص امل��واد اخلا�س��ة 

بحماية التعب��ريات الثقافي��ة التقليدية 

واملع��ارف  الفولكل��ور(  )تعب��ريات 

التقليدي��ة، وم��ا زال النقا���ص م�ستم��راً 

للتو�س��ل اإىل تواف��ق عام ح��ول اتفاقية 

دولية للحماية.

�سلطنتنا  ت���زخ���ر 

احل��ب��ي��ب��ة مب����وروث 

ومتفرد  متنوع  ثقايف 

امل�ستويني  ع��ل��ى 

الإق��ل��ي��م��ي وال���دويل، 

يوؤكد  ال����ذي  الأم����ر 

على  العمل  ���رشورة 

احلفاظ على املعارف 

العمانية،  التقليدية 

الأخ��رية  الآون���ة  ويف 

هنالك  ف��اإن  ب��ال��ذات 

تبذل  جّبارة  جهوداً 

احلكومة  ق��ب��ل  م���ن 

لتحقيق  ال��ر���س��ي��دة 

وبلوغ  الغاية،  ه��ذه 

فمن  املن�سود.  الأم��ل 

لل�سلطنة  الكرمية  زياراتكم  خالل 

عن  وتعرّفكم  امل���رات،  من  ع��دداً 

بها  تقوم  التي  اجلهود  لهذه  قرب 

والتي  بال�سلطنة  املعنية  اجلهات 

على راأ�سها وزارة الرتاث والثقافة، 

ال�سلطان  جاللة  م�ست�سار  ومكتب 

العامة  والهيئة  الثقافية،  لل�سوؤون 

يتعلق  فيما  احلرفية  لل�سناعات 

ب�سون وتطوير ال�سناعات احلرفية، 

فيما  الريا�سية  ال�سوؤون  ووزارة 

التقليدية، ومركز  بالألعاب  يتعلق 

عمان للمو�سيقى التقليدية وجمل�س 

البحث العلمي وغريها. فهل ترون 

باأن ال�سلطنة يف الجتاه ال�سحيح 

بالن�سبة لهذا ال�ساأن ؟

ال��ذي ل �سك فيه اأن ال�سلطن��ة تخطو خطوات جادة 

يف الجت��اه ال�سحيح نحو جمع وتوثي��ق ال�سناعات 

واحلرف ال�سعبية وكذلك الألعاب واملو�سيقى التقليدية 

العماني��ة، نتيج��ة الهتم��ام والعناي��ة الكرمي��ة من 

جالل��ة ال�سلطان قابو�ص الذي يعرف القا�سي والداين 

م��ا يوليه جاللت��ه لل�سئون الثقافي��ة وللرتاث القومي 

العم��اين من عناية ورعاية، وهو ما انعك�ص وينعك�ص 

عل��ى اهتمام الوزارات املعنية وكذل��ك الهيئة العامة 

لل�سناعات احلرفية. يبقى اأن اأنّبه – بكل احلب – اإىل 

اأن ه��ذا الأمر ينبغي اأن يوؤخذ باجلدي��ة الواجبة التي 

ترتجم ب�سكل علمي -واأك��رر ب�سكل علمي- توجهات 

جاللة ال�سلطان، فلم يعد الأمر يحتمل التجربة واخلطاأ 

هذا من ناحية مع التدقيق يف ا�ستخدام امل�سطلحات،  

من مثل، تطوير ال�سناعات احلرفية، ذلك اأن م�سطلح  

» التطوي��ر »  م�سطلح من وجه��ة نظري خطاأ، و�سار 

ج��ًدا، والأ�سح هو  » التنمي��ة »  اأي تنمية ال�سناعات 

احلرفية، وف��رق كبري بني امل�سطلح��ني.. وهنا ميكن 

ال�ستف��ادة من التج��ارب القائمة عل��ى اأ�سا�ص علمي 

وفه��م الطبيعة وخ�سائ�ص ه��ذه ال�سناعات واحلرف 

والقائمني عليها، وكيفية جمعها وتوثيقها وم�ساركة 

اأ�سحابه��ا يف تنميتها واحلف��اظ عليها. والتي قامت 

به��ا بع�ص الدول وجمعي��ات املجتمع املدين املعنية 

باملاأثورات ال�سعبية يف هذا املجال.
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التي  التحديات  من  العديد  هنالك 

تواجه حماية املوروثات التقليدية 

واملعتقدات  والتقاليد  )ال��ع��ادات 

والآدب  التقليدية  وامل���ع���ارف 

والأدوات  التقليدية  وامل��الب�����س 

واأ�سكال  والفلكلور  املو�سيقية 

وال�سناعات  ال��ث��ق��ايف   التعبري 

احلرفية وغريها(، والتي تهدد تلكم 

اأو  بالندثار  واملوروثات  املعارف 

عوامل  لعدة  نتيجة  ال�سمحالل 

نذكر منها على �سبيل املثال انعدام 

بني  الأحيان  اأغلب  يف  التن�سيق 

بذلك،  املعنية  احلكومية  اجلهات 

املعارف  تلكم  اأ�سحاب  واحتفاظ 

مما  توثيقها،  يف  الرغبة  دون  بها 

اأو  عليها  احل�سول  معه  ي�سعب 

ال�ستفادة منها. فمن وجهة نظركم: 

الكفيلة  وال�سبل  الو�سائل  هي  ما 

باحلد من هذه التحديات والتغلب 

عليها؟

�سحيح اأن كثريا من املوروثات واملعارف مهدد 

بالندث��ار وال�سمحالل والتده��ور، لالأ�سباب التي 

ذكرمتوها وغريها، ومن اأهمها وعلى راأ�سها بالطبع 

نظر بها م��ن جانب كثري من  نظ��رة الحتقار التي يحُ

املخطط��ني وال�سيا�سي��ني وغريه��م يف اأوطاننا اإىل 

هذه املوروثات واملعارف، واأي�سا ذلك اجلري با�سم 

احلداثة والتحديث وراء كل ما هو قادم من اخلارج، 

واأعن��ى به م��ا ياأتي مم��ا ي�سم��ى بالع��امل املتقدم، 

وللتقلي��د الأعم��ى لكل ما يجرى في��ه اأو ي�سري عليه، 

وكاأننا اإذا قلدناهم اأ�سبحنا متقدمني مثلهم..!

امل��وروث��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  هنالك 

واملعارف التقليدية والتي باإمكانها 

فيما لو مت تطويرها وفقا لالأنظمة 

اأداة  تكون  اأن  الدولية  والقوانني 

فاعلة من اأدوات التنمية امل�ستدامة، 

ال�سناعات  يف  احل���ال  ه��و  كما 

بالإ�سافة  البديل  والطب  احلرفية 

املتعلقة  امل��وروث��ات  اإىل 

على  البيولوجي  بالتنوع 

ميكن  فهل  املثال.  �سبيل 

بخرباتكم  ن�سرت�سد  اأن  لنا 

بحيث  ذل��ك،  يف  الطويلة 

ن��ب��ح��ث م��ع��ك��م ج��وان��ب 

لهذه  ال��الزم��ة  ال��ت��ط��وي��ر 

الغاية  لبلوغ  امل��ف��ردات 

امل�ساهمة  وه��ي  ال��ك��ربى 

التنمية  عجلة  دف��ع  يف 

امل�ستدامة اإىل الأمام؟

ه��ذا �سحيح متام��ا، وهو م��ا ن�سعى الآن 

اإىل حتقيقه وا�سعني يف اعتبارنا عدة اأمور 

غاية يف الأهمية، وهي: 

الأول: ���رشورة وج��ود ال�س��كل القان��وين 

الأم��ور  ال��ذي ينظ��م كل  للحماي��ة  ال��الزم 

املتعلق��ة به��ذه اجلوان��ب، ذل��ك اأن قوان��ني 

امللكية الفكرية املوجودة يف البالد العربية 

قا�رشة يف هذا اجلان��ب ول بد من الإ�رشاع 

با�ستكم��ال النق���ص يف اأدواتن��ا القانوني��ة 

والت�رشيعي��ة اخلا�سة بهذه املجالت، وهنا 

ل ينبغ��ي اأن يحُرتك الأمر للقانونيني وحدهم 

دائما واإمنا ينبغ��ي اأن يتكامل القانوين مع 

اخلب��ري يف املاأث��ورات ال�سعبي��ة واملعارف 

التقليدي��ة م��ن اأجل التو�س��ل اإىل الن�سو�ص 

القانوني��ة ال�سحيح��ة واملع��ربة ع��ن �سكل 

وم�سمون هذه املاأثورات واملعارف.

والتوثي��ق  اجلم��ع  ���رشورة  الث��اين: 

والت�سني��ف عل��ى نح��و علم��ي وعل��ى اأيدي 

متخ�س�س��ني مدرب��ني تدريب��ا علمي��ا، واأل 

ي��رتك الأم��ر لله��واة اأو غ��ري املتخ�س�سني؛ 

وال�ستف��ادة م��ن التجارب الت��ي مررنا بها 

�سابقا، اإيجابا و�سلبًا.

اجلري با�سم احلداثة والتحديث وراء كل 

ماهو قادم من اخلارج يهدد الكثري من 

املوروثات واملعارف بالإندثار وال�سمحالل
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الثال��ث: ينبغي اأن يك��ون وا�سحا اأنه 

لن تتحق��ق اأية تنمية م��ن اأي نوع دون 

و�سع البعد الثقايف يف العتبار واأن ما 

درج عليه الجتماعيون والقت�ساديون 

التنمي��ة  و�س��ع  م��ن  التقليدي��ون 

الجتماعي��ة والقت�سادية باعتبارهما 

هدفني ل ثالث لهما قد اأثبت ف�سله. واأنه 

لن حتدث اأية تنمية م�ستدامة دون تنمية 

ثقافي��ة تبنى اأولوياتها على تنمية هذه 

املاأث��ورات واملع��ارف، واأن هذا لن يتم 

دون اقوله��ا مرة ثاني��ة وثالثة ورابعة، 

جمع منظ��م، وتوثيق علم��ي يقوم عليه 

متخ�س�سون، ودرا�سة منهجية للمجتمع 

وم�سارك��ة من اأ�سحاب ه��ذه املاأثورات 

واملع��ارف، ويف ه��ذا كالم كثري وعمل 

كثري ي�سعب الإحاطة به هنا.

ال�سناعات  وج���دت 

ِبداية  منذ  احلرفية 

العمل  وظل  الإن�ساِن 

ال����ي����دوي امل�����س��در 

لل�سناعة  ال��وح��ي��د 

وتعد  ال�سنني،  لآلف 

احلرفية  امل��وروث��ات 

عنا�رش  اأوث����ق  م��ن 

ومن  الثقايف  التنوع 

اأهمية  ت��اأت��ى  ه��ن��ا 

امللكية  ح���م���اي���ة 

لل�سناعات  الفكرية 

تعد  فهي  احل��رف��ي��ة، 

الثقايف  التعبري  اأ�سكال  اأه��م  من 

التقليدي عرب الع�سور. لذلك تعمل 

والهيئات  املنظمات  من  العديد 

واملحلية  والإقليمية  ال��دول��ي��ة 

وتطويع  عليها  املحافظة  على 

حلمايتها  احلديثة  التكنولوجيا 

الت�سال  و�سائل  من  وال�ستفادة 

احلديثة للرتويج لها لتكون الأدوات 

يف  م�ساعدا  عامال  التكنولوجية 

ال�سناعات  ه��ذه  على  احل��ف��اظ 

الرتاثية. وبالتايل، فمن املهم جداً 

بهدف  اإجرائية  تدابري  باأخذ  البدء 

حماية امللكية الفكرية لل�سناعات 

احلرفية، وخا�سة مع انعدام وجود 

اآلية حتديد اخل�سائ�س واملوا�سفات 

الفنية واملهنية للمنتجات احلرفية، 

تتداخل  اأن  اإىل  ذلك  ي��وؤدي  حيث 

جودة  ح�ساب  على  اللم�سات  تلك 

احلال  ه��ذا  فهل  احل��ريف.  املنتج 

م�رش  جمهورية  يف  معكم  كائن 

العربية ؟ اأم اأنكم قطعتم �سوطًا يف 

هذا املجال؟

ه��ذا �سحي��ح متاما، ول��ن اأعي��د واأك��رر اأن ال�سبيل 

لتحقيق��ه هو ال�ستعان��ة باملتخ�س�س��ني اخلرباء يف 

ه��ذه املجالت. ولالأ�سف فكلن��ا يف الهم �رشق، لكننا 

يف م���رش نحاول وق��د ا�ستطعن��ا اأن نقدم جتارب يف 

ه��ذا املجال اعتم��اًدا على جمهودات فردي��ة اأحيانا، 

وجماعي��ة اأحيان��ا اأخ��رى، اأثبت��ت جناحه��ا الكب��ري 

واأ�سهم��ت يف تنمية املجتمع��ات التي طبقت بها هذه 

التج��ارب، وم��ا زلن��ا ن�سعى لكي ي�سب��ح ذلك منهجا 

واأ�سلوب��ا وطريق��ا لتحقي��ق التنمي��ة امل�ستدام��ة على 

م�ستوى الدولة وبرعايتها ودعمها ثم اإ�سدار القوانني 

الالزمة للحماية اأي�سا.

لن تتحقق اأية تنمية من اأي نوع

 دون و�سع البعد الثقايف يف العتبار
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تلقي العوملة بظاللها على املوروثات 

والتعبري  الفلكلور  واأمن��اط  ال�سعبية 

الهوية  لتطم�س   ، التقليدي  الثقايف 

التاريخية واحل�سارية لالأمم وال�سعوب 

يف  احلال  هو  كما  وال�سعيفة  الفقرية 

. فهل توؤيدون هذه  الثالث  العامل  دول 

املقولة؟

اإىل ح��د كب��ري ه��ذا �سحي��ح م��ا مل تتنب��ه ه��ذه الأمم 

وال�سع��وب اإىل ذل��ك، وهذا هو م��ا يجعلنا ن���رشخ داخليا 

ويف املحاف��ل الدولية منبهني حّمذري��ن. ونحن ل نكتفي 

بالتنبي��ه والتحذي��ر والولولة والبكاء واإمن��ا ننبه ونحّذر، 

ويف الوقت ذاته نعمل قدر جهدنا، ووفًقا ملا هو متاح لنا 

م��ن اإمكانات كي ل نق��ف مكتويف الأيدي ن�رشخ ونولول 

ونبكى على اللنب امل�سكوب.

لق��د قمن��ا يف م���رش وبجه��ود �سخ�سية م��ن جمموعة 

من املهموم��ني بهذه املوروثات وم��ا تتعر�ص له حاليا، 

وم��ا ميكن اأن تتعر�ص له م�ستقب��ال، باإن�ساء جمعية اأهلية 

تق��وم على حتقيق هذا ال��ذي ننادى ب��ه، وجنحنا واحلمد 

هلل يف م�رشوع��ات قمنا بتنفيذه��ا مع اأ�سحاب املاأثورات 

واحلرف، كما قمنا بال�رشوع يف اإن�ساء اأر�سيف للماأثورات 

ال�سعبية، يف اإطار م�رشوع قومي جلمع املاأثورات ال�سعبية 

وتوثيقها وتنميتها ولدينا الآن:

عدد الرحالت امليدانية 3043	  رحلة

مت ت�سجي��ل 3762	  �ساعة فيديو )�سوت و�سورة( حتوى 

35076 مقطًعا.

مت ت�سجيل 911 �ساعة )�سوت( حتوى 7649	  مقطًعا.

مت حفظ 168121	  �سورة فوتوغرافية.

مت اجلم��ع من 26 حمافظة من بني 29	  حمافظة ت�سكل 

جميع حمافظات م�رش. 

ونحن عل��ى اأمت ا�ستعداد لنقدم اخلربة اجلماعية لهوؤلء 

اخلرباء ملن ي�ساء، حبا وكرامة، واإميانا بر�سالة.

اإىل اأي مدى يبلغ حجم التعاون العربي 

ال��رتاث  �سون  جم��ال  يف  والإقليمي 

الفلكلور  واأمن��اط  امل��ادي  غري  الثقايف 

واملوروثات ال�سعبية، من خالل تلم�سكم 

العديدة  وم�ساركاتكم  العربي،  للواقع 

يف هذا الإطار؟

ه��ذا  يف  تع��اون  يوج��د  ل  لالأ�س��ف 

املج��ال، ولقد تقدم��ت لل�س��ادة الوزراء 

املعني��ني بال�سئ��ون الثقافية يف الوطن 

يف  الأخ��ري  اجتماعه��م  يف  العرب��ي، 

الدوح��ة ، يف اإط��ار اجلامع��ة العربي��ة 

باقرتاح اإن�ساء اأر�سيف عربي للماأثورات 

ال�سعبية، واأعرب��ت م�رش عن ا�ستعدادها 

للنهو���ص بهذا امل�رشوع مب��ا متلكه من 

خ��ربات وبني��ة اأ�سا�سية يف ه��ذا ال�ساأن 

وواف��ق ال�س��ادة ال��وزراء، وم��ا زلنا يف 

انتظ��ار تفعيل هذا الأم��ر الذي نرجو اأن 

يكون قريبا واأن تتكاتف الدول العربية 

م��ن اأجل حتقيقه.. اإن هناك قول ماأثوًرا 

يقول اإن علينا اأن جنري باأق�سى �رشعة 

لك��ي ل نظ��ل يف اأماكنن��ا، واأن��ا اأخ�سى 

م��ا اأخ�س��اه اأّل يك��ون جرين��ا بال�رشعة 

اأن  واأظ��ن  مكانن��ا  فنفق��د  املنا�سب��ة، 

املعنى وا�سح.

كلمة  م��ن  ل��ك��م  ه��ل 

اإىل  توجهونها  اأخرية 

قرّاء »توا�سل«؟

ل �س��يء اإل ال�سكر على ه��ذه الفر�سة 

التي اأتيحت يل لأفتح قلبي لقراء امللحق، 

ع�س��ى اأن يكونوا قوة دافعة �ساغطة من 

اأجل حتقيق م��ا يت�سمنه هذا احلوار من 

اآمال ل�سالح الأه��ل والأوطان. كما اأود 

الإ�س��ادة اأي�سا مبا تقوم به ال�سلطنة من 

جه��د م�سكور يف هذا املجال الذي اأرجو 

��ا عل��ى اأ�س�ص  اأن يظ��ل العم��ل في��ه مبنيًّ

علمي��ة، ث��م اأخ��رًيا العت��ذار اإذا كنت قد 

قلت �سيئا ي�سري اإىل عدم التفاوؤل.                

 

تقدمنا باقرتاح  لإن�ساء اأر�سيف 

عربي للموروثات ال�سعبية ونحن 

يف انتظار تفعيل هذا الأمر
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اإ�سدارات

امللخ�س :-

عندما نتحدث عن القد���ص ، فاإننا نتحدث عن 

مدين��ة لها مكانة ب��ارزة يف امل�سه��د احل�ساري 

والإن�ساين ، ولها مكانة مميزة يف تراث وح�سارة 

فل�سطني نتحدث عن القد�ص مبا ترمز له من تراث 

ح�ساري واإن�س��اين ومقد�سات ، وبعبقرية املكان 

وعبقري��ة الإن�سان الذي عا�ص ف��وق هذه الأر�ص 

والذي بنى ه��ذه احل�سارة وهذا الرتاث . امل�ساألة 

يف القد�ص لي�ست م�ساألة حجر فقط ، بل هي م�ساألة 

ت��راث وتاري��خ عن��د م�ساأل��ة الإن�س��ان . فاخلط��ر 

الأ�سا���ص هو – فع��ال – ياأتي من خالل هذا الذي 

يحدث للرتاث والإن�سان ، من حماولت التهويد ، 

وما يرتتب عليه من احتالل عن طريق القوة وهو 

ما يخالف القانون ال��دويل ، واإجراءات احتاللية 

اي�س��ا خمالفة للقانون ال��دويل مثل ال�ستيطان ، 

والتو�سي��ع ، والتو�سع ، والأرا�سي ، وبناء اجلدار ، 

الذي اأدانته املحكمة الدولية واعتربته غري �رشعي 

وغ��ري قانوين . لقد تاأ�س�س��ت �سناديق يف اأمريكا 

ويف اأوروب��ا با�س��م �سناديق اكت�س��اف الأرا�سي 

املقد�س��ة ثم وبعد احل��رب العاملي��ة الأوىل وبعد 

وع��د بلف��ور تعر�ص ال�سع��ب الفل�سطين��ي ملظلمة 

تاريخية وهي اأ�س��واأ مظلمة يف تاريخ الإن�سانية 

. ولك��ن ه��ذه ال�سنادي��ق وبع��د احل��رب العاملية 

الثاني��ة ع�سي��ة قي��ام اإ�رشائيل �س��ارت �سناديق 

القد�س .. املدينة والثقافة والهوية : 

اأعمال الندوة التي عقدتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

)األك�سو( مبعهد العامل العربي باري�س 4و5 مار�س 2010 م 

بيانات الن�رش : تون�ص : املنظمة العربية . 

مكتب املدير العام ، 2011 م .

عدد ال�سفحات : 156 �ص تدمك : 

 978 -15-316-6

اإعداد � عفاف بنت حممد الهاللية



تواصل العدد اخلامس عشر81

اكت�ساف اأر�ص التوراة ، ثم قبل تاأ�سي�ص 

دول��ة اإ�رشائيل �س��ار ا�سمه��ا �سناديق 

اكت�س��اف اأر�ص اإ�رشائي��ل ، لذلك تاريخ 

امل�سهد احل�ساري املدرج باملو�سوعات 

ويف كتب كث��رية هو مكتوب من وجهة 

نظر توراتية . كانت احلركة ال�سهيونية 

يف ال�ساب��ق تري��د اأن ت�سب��غ عل��ى هذا 

علمي��ة  �سبغ��ة  ال�سهي��وين  امل���رشوع 

، حت��ى تك��ون يف ت�رشي��ع الإج��راءات 

الإ�رشائيلي��ة والتي حتدث فيما بعد من 

حيث ال�ستيالء على الأرا�سي ، واإقامة 

وط��ن قوم��ي ، وبالت��ايل مل يك��ن عمل 

كل ه��ذه ال�سناديق قائم��ا على اأ�سا�ص 

علم��ي ومطل��وب الآن كتاب��ة امل�سه��د 

احل�ساري يف فل�سطني من زاوية علمية 

وفق��ا لق��رارات ال�رشعية الدولي��ة التي 

توؤكد عل��ى ان�سح��اب الإ�رشائيليني من 

الأرا�س��ي الفل�سطيني��ة يف اخلام�ص من 

حزي��ران 1967 . ولق��د تناولت اأعمال 

الندوة الأوراق التالية :-

يف  الإ�رشائيلي��ة  احلفري��ات   «

حميط الق�س��ى املب��ارك : اإ�سكالياتها 

ومراحله��ا واأهدافه��ا ومناهجه��ا » د . 

يو�سف �سعيد النت�سه .

» القد���ص مدينة حّي��ة » اأ . د . �ساري 

ن�سيبة.

» برنام��ج وكال��ة بيت م��ال القد�ص 

د.  مع��ايل   « القد���ص  داخ��ل  ال�رشي��ف 

عبدالكبري العلوي املدغري .

التعليم للريادة يف الدول 

العربية : م�سروع م�سرتك 

بني اليون�سكو وموؤ�س�سة      

.StrartREAL الربيطانية

اإعداد: د. منذر امل�رشي ، د . حممد 

اجلمني ، د . اأحمد الغ�ساين ...   

بيانات الن�رش : بريوت : مكتب 

اليون�سكو الإقليمي ، 2010

امللخ�ص :- 

التعلي��م للري��ادة يف ال��دول العربية هو 

م�رشوع م�س��رتك بني اليون�سك��و وموؤ�س�سة 

)�سرتات ريالStratREAL ( الربيطانية 

، والذي يت�سمن املكونني التاليني :
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املك��ون الأول : جم��ع وتنظيم ون�رش 

ع��دد من اخل��ربات اجلدي��دة والناجحة 

ع��ن التعلي��م للري��ادة يف نظ��م التعليم 

العربية )2010-2009(

: توف��ر دع��م فن��ي  الث��اين  املك��ون 

لتطوي��ر خط��ط اإ�سرتاتيجي��ة )وطني��ة( 

لت�سجي��ع ادم��اج التعلي��م للري��ادة يف 

نظام التعلي��م)2010-2012( وياأخذ 

ال��دويل  يونيف��وك  اليون�سك��و-  مرك��ز 

للتعلي��م والتدري��ب التقن��ي واملهني – 

ب��ون املبادرات يف تنفيذ هذا امل�رشوع 

بالتعاون مع مكتب اليون�سكو الإقليمي 

للرتبي��ة يف ال��دول العربي��ة – ب��ريوت 

، كم��ا ت�ساه��م مكات��ب اليون�سك��و يف 

املنطقة العربية يف تنفيذ هذا امل�رشوع 

. ومت التعاون مع املركز الوطني لتنمية 

امل��وادر الب�رشية )اأح��د مراكز يونيفوك 

الأول يف  الأردن( لتنفي��ذ املك��ون  يف 

امل���رشوع )2009-2010( . و�س��ارك 

خرباء من اأربع دول عربية هي الأردن ، 

تون�ص ، �سلطنة عمان ، وم�رش يف اإعداد 

اأربعة درا�سات حالة عن هذه الدول يف 

اإط��ار املك��ون الأول مل���رشوع التعلي��م 

للري��ادة يف ال��دول العربي��ة )2009-

2012( واعتم��د فري��ق البحث مراجعة 

الوثائ��ق والتقاري��ر املتعلق��ة بالتعليم 

للري��ادة يف كل دولة وحتليل البيانات 

واملعلوم��ات ع��ن النظ��ام التعليم��ي . 

وعق��دت لق��اءات ومناق�س��ات م��ع عدد 

من امل�سوؤلني واخلرباء حول املو�سوع، 

اإ�ساف��ة اإىل عق��د ور�ست��ي عم��ل ح��ول 

النتائج الأولي��ة وال�ستنتاجات لفريق 

العم��ل نظمها املرك��ز الوطن��ي لتنمية 

)اأغ�سط���ص  الأردن   ، الب�رشي��ة  امل��وارد 

ودي�سمرب2009( .

للري��ادة  التعلي��م  ب��ني  الرب��ط  ومت 

والتنمي��ة الإجتماعي��ة والقت�سادية ، 

وكيف ميك��ن للتعليم للري��ادة اأن يعزز 

الفر���ص لتوظيف ال�سب��اب واخلريجني 

يف القط��اع اخلا���ص وتزوي��د ال�سباب 

باملعرف��ة وامله��ارات الالزم��ة لإدارة 

اأو  �سغ��رية  عم��ل  موؤ�س�س��ة  واإن�س��اء 

متو�سط��ة . ويف �س��وء ه��ذه الدرا�سات 

اإقليم��ي،  توليف��ي  تقري��ر  اإع��داد  مت 

املفه��وم  التقري��ر  ه��ذا  اأعتم��د  حي��ث 

ال�سام��ل للريادة باأبع��اده القت�سادية 

والجتماعي��ة والثقافي��ة م��ع الرتكي��ز 

على املهارات العلي��ا للتفكري والإعداد 

لع��امل العمل ويت�سم��ن املفهوم جميع 

املج��الت يف النظ��ام التعليم��ي ، م��ن 

مدخالت وعملي��ات وخمرجات مبا يف 

ذل��ك التعلي��م النظامي وغ��ري النظامي 

. وب�س��كل ع��ام يتاأث��ر التعلي��م للريادة 

يف النظ��ام التعليم��ي مبجموعتني من 

 . واخلارجي��ة  ال�سخ�سي��ة   : العوام��ل 

وت�سمل العوام��ل ال�سخ�سي��ة الكفايات 

املهنية ، مه��ارات الت�سال ، ومهارات 

التفك��ري العليا . اأم��ا العوامل اخلارجية 

فت�سمل الظروف الجتماعية والثقافية 

والقت�سادي��ة وال�سيا�سية يف املجتمع 

ولها تاأثري مبا�رش على التعليم للريادة 

اأو نظام التعليم .
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امللخ�س :- 

    مت اإعداد هذا الدليل يف �سوء مفهوم مو�سع لتعليم الكبار 

ينط��وي على برنام��ج تعلم م�ستمر ولي�ص فق��ط تعلم القراءة 

والكتاب��ة ، وروؤي��ة لتعلي��م الكبار كح��ق للجمي��ع وكاأ�سا�ص 

للتنمي��ة الجتماعي��ة والقت�سادي��ة وال�سيا�سي��ة . ولتعزيز 

اجله��ود الوطني��ة والدولي��ة بغي��ة حتقي��ق اأه��داف املبادرة 

الدولي��ة للتعليم للجميع ، وقد اأعلنت اجلمعية العامة ما بني 

 ، »UNLD 2003-2012 »عقد الأمم املتحدة ملحو الأمية

وطلبت من اليون�سكو اأن توؤدي دور املن�سق واملحفز لالأن�سطة 

املنفّذة على ال�سعيد الدويل . ويهدف هذا العقد اإىل تخفي�ص 

حم��و الأمية ل��دى الكبار بن�سبة 50% بحل��ول العام 2015 ، 

ولتحقي��ق تكافوؤ فر�ص التعليم الأ�سا�س��ي والتعلم والتدريب 

امل�ستم��ر جلميع الكب��ار ، كما يرّكز عل��ى تلبية الحتياجات 

التعلمي��ة للمحروم��ني ، وط��ورت منظمة اليون�سك��و مبادرة 

»القرائية من اأجل التمك��ني LIFE« لتعزيز خطط و�سيا�سات 

وممار�س��ات الدول يف جمال تعليم الكب��ار . ويف هذا الإطار 

، مت تطوي��ر الدليل الذي بني اأيدين��ا والذي يهدف اإىل تطوير 

ق��درات املي�رشي��ن يف تعلي��م الكب��ار ، ومت ت�سمي��م الدلي��ل 

ليقدم معارف ومهارات اأ�سا�سية للمي�رشين بطريقة تفاعلية 

وا�ستك�سافية يكون القارئ املي�رش �رشيكا يف ت�سميم املهارة 

التي يتم تناولها . من املهم اأن ننوه اأن هذا الدليل مل ي�سمم 

لال�ستخ��دام مبع��زل عن اأدلة ومراج��ع واأدوات اأخرى لزم��ة للمي�رشين يف التعليم 

غ��ري النظامي لبناء مهاراتهم القيادي��ة والتدري�سية . هذا الدليل هو واحد من اأدلة 

عديدة يقدمها مكتب اليون�سكو القليمي للرتبية يف الدول العربية – بريوت تهدف 

يف جمموعه��ا لبناء القدرات الوطنية الإقليمية يف املج��الت الرتبوية املختلفة . 

الدلي��ل مت ت�سميمه لإف��ادة املي�رشين واملي�رشات يف برامج حم��و الأمية والتعليم 

غ��ري النظامي احلكومية وغري احلكومية والعاملني يف برامج التثقيف ال�سعبي يف 

املجتمعات املحلية ، ومن املتوقع اأن يتم تكييف املعارف واملواقف لتتنا�سب مع 

ال�سياقات املحلية املختلفة داخل املجتمعات العربية .

دليل مي�سري تعّلم الكبار 

والتعّلم غري النظامي 

بيانات الن�رش : بريوت : مكتب 

اليون�سكو القليمي للرتبية يف الدول 

العربية ، 2011 

عدد ال�سفحات :  124 �ص   
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مع اللجنة

دور الكيمياء 

يف احلياة

ندوة وطنية يف اإطار الإحتفاء 

بال�سنة الدولية للكيمياء

ر�سد: خالد ال�سق�سي

alshaqsi@moe.om

اإنطالق��ا م��ن دور الكيمي��اء يف حياتن��ا 

اليومي��ة، ومل��ا له��ذا العل��م م��ن اإ�سهام��ات 

جوهرية يف حياتن��ا املعا�رشة، ورغبة من 

اللجن��ة الوطنية العمانية للرتبي��ة والثقافة 

والعل��وم يف تفعي��ل اأه��داف ال�سن��ة الدولية 

للكيمياء، وم�ساركة لدول العامل يف الحتفاء 

بها، نظمت اللجنة ندوة وطنية بعنوان »دور 

الكيمي��اء يف احلي��اة« يف الث��اين والع�رشين 

م��ن �سهر ماي��و 2011م. وق��د هدفت الندوة 

اإىل ت�سلي��ط ال�سوء على ماآث��ر العلماء العرب 

وحتدي��دا  الكيمي��اء،  عل��م  يف  وامل�سلم��ني 

الرتكيز عل��ى دورهم الأ�سا�س��ي يف تاأ�سي�ص 

ه��ذا العلم، واإظه��اره حليز الوج��ود كعلم له 

قواع��ده واأ�س�س��ه واأ�سول��ه، ول�س��د الأنظ��ار 

نحو ابتكاراته��م واإ�سهاماتهم التي قدموها 

لعام��ة النا�ص من اأجل ت�سهيل �سبل حياتهم.   

وركزت الندوة على دور الكيمياء يف حياتنا 

اليومية املعا�رشة، وما يقدمه لنا هذا العلم 
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م��ن خدم��ات وت�سهيالت قّلما ننتب��ه لعالقتها 

الوثيق��ة بعل��م الكيمي��اء، كم��ا رك��زت الن��دوة 

عل��ى الط��رق والتقني��ات احلديث��ة يف تدري�ص 

الكيمياء، والآليات والو�سائل التي ميكن تقدمي 

ه��ذا العل��م م��ن خالله��ا باأ�سلوب ي�سج��ع على 

تقبله، والتوجه للوظائف واملهن املرتبطة به. 

و�ساه��م يف تق��دمي اأوراق الن��دوة جمموعة من 

اخل��رباء من خمتل��ف اجلهات املعني��ة بتفعيل 

اأه��داف ال�سن��ة الدولي��ة للكيمي��اء، كما ح�رش 

الن��دوة اأك��رث م��ن مائتني �سخ�ص م��ن خمتلف 

املوؤ�س�س��ات الرتبوي��ة واخلدمي��ة بالقطاع��ني 

العام واخلا�ص.

حماور الندوة واأوراق العمل

املح��ور الأول: امل�سلمون والع��رب ودورهم 

يف تاأ�سي�ص علم الكيمياء، وا�ستمل على ورقتي 

عم��ل الأوىل بعنوان: دور العرب وامل�سلمني يف 

تطور علم الكيمياء، والثانية بعنوان: جابر بن 

حيان اأبو الكيمياء
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حياتن��ا،  يف  الكيمي��اء  الث��اين:  املح��ور 

الأوىل  عم��ل،  اأوراق  ثالث��ة  عل��ى  وا�ستم��ل 

بعنوان: دور الكيمياء يف ال�سناعة، والثانية 

اليومي��ة،  حياتن��ا  يف  الكيمي��اء  بعن��وان: 

والثالث��ة بعن��وان الإدارة ال�سليم��ة للم��وارد 

الكيميائية

املحور الثالث: تدري�ص الكيمياء، وا�ستمل 

على ثالث اأوراق عمل، الأوىل بعنوان: تدري�ص 

الكيمي��اء بط��رق اإبداعية، والثاني��ة بعنوان: 

ا�ستخ��دام احلا�سوب والتقني��ات احلديثة يف 

خمت��رب الكيمياء، والثالث��ة بعنوان: �سندوق 

املاء التعليمي.

وفيما يلي عر�ص ملجموعة الأوراق التي 

تناولتها الندوة.

دور العلماء العرب وامل�سلمني 

يف تطور علم الكيمياء

افتتح��ت الندوة بورقة عم��ل تناولت دور 

العلم��اء الع��رب وامل�سلم��ني يف تط��ور عل��م 

الكيمي��اء قدمها الفا�سل حمم��ود بن حممد 

النبه��اين م��ن وزارة الرتبي��ة والتعليم، جاء 

فيه��ا باأنه منذ نهاية الق��رن الثاين الهجري 

حت��ى نهاي��ة الق��رن الراب��ع، ن�سط��ت حركة 

النق��ل والرتجم��ة يف الأقط��ار الإ�سالمي��ة، 

ول �سيم��ا يف بغداد مقر اخلالف��ة العبا�سية، 

وق��د عهد اإىل املرتجمني بنقل اأهم املوؤلفات 

اليوناني��ة اإىل العربية والتوفيق بينها وبني 

الإ�سالمي��ة،  الفكري��ة  احل�س��ارة  متطلب��ات 

وذلك يف عل��وم اعتربها الع��رب ذات اأهمية 

وفائ��دة كالكيمي��اء مث��اًل. وكان��ت تلك هي 

اخلطوة الأوىل التي خطاها العرب امل�سلمون 

وتتمث��ل يف نقل وترجمة ت��راث اليونان اإىل 

لغته��م. واأخذت ه��ذه اخلطوة ترتق��ي تباعًا 

عن��د العلم��اء امل�سلم��ني، فلم يع��ودوا جمرد 

نَقَلة، بل ناق�سوا مب��ادئ هذا العلم، فطرحوا 

زائف��ه واأ�سافوا اإليه مبتك��رات جديدة ميكن 

اعتبارها اأ�سا�سًا قويًا يف دعم هذا العلم.

لقد عالج كث��ري من العلماء امل�سلمني علم 

الكيمياء، ومنهم الإمام جعفر ال�سادق الذي 

ذك��رت له ر�سالة يف عل��م ال�سناعة واحلجر، 

والكندي الذي مار�ص ال�سنعة وله فيها عدة 

موؤلف��ات منه��ا: »كيمي��اء العط��ر« و »تلوين 

الزجاج«، واأبو بكر الرازي �ساحب »الأ�رشار« 

و»���رش الأ���رشار« و»�سناعة الكيمي��اء اأقرب 

اإىل الوجود منها اإىل المتناع«. وي�ستدل من 

كالمه اأن��ه كان يتطل��ع اإىل حتويل املعادن 

اخلي�س��ة اإىل ذه��ب وف�سة ك��ي ين�رش اخلري 

حركة النقل والرتجمة التي ن�سطت خالل القرنني الثاين 

والرابع الهجري كانت اخلطوة الأوىل لعلماء العرب 

وامل�سلمني نحو الإبداع والبتكار يف علم الكيمياء
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بني النا�ص. ويف الواقع فاإّن علماء امل�سلمني 

هم الذي��ن اأوجدوا من عل��م الكيمياء منهجًا 

ا�ستقرائي��ًا �سليم��ًا ي�ستن��د عل��ى املالحظ��ة 

احل�سي��ة والتجربة العلمية؛ لأنه��ا قوام علم 

الكيمي��اء، ولي�ص القيا�ص كما هو معهود يف 

العلوم البحتة، لذا جند اأن املعرفة الوا�سحة 

غري امل�سوبة ب�سيء من الغمو�ص ل ميكن اأن 

نح�س��ل عليها دون العتم��اد على التجربة 

وال�ستقراء.

لق��د نهل العلماء امل�سلم��ون من امل�سادر 

امل�رشي��ة والبابلية واليوناني��ة والفار�سية 

والهندي��ة وغريه��ا، ولكنهم اأبع��دوا اأنف�سهم 

احلقائ��ق  عل��ى  واعتم��دوا  الغمو���ص،  ع��ن 

العلمي��ة ودعموه��ا بالتجربة، ول��ذا جندهم 

اأبع��د النا���ص ع��ن اخلي��ال واخلراف��ة اللذين 

كانا �سائدين يف ح�س��ارات العامل الأخرى. 

كما جندهم اأر�سوا قواعد الكيمياء ومل يقبلوا 

�سيئ��ًا كحقيق��ة م��ا مل تثبت��ه امل�ساه��دة اأو 

حتققه التجربة العلمية. 

اأبو الكيمياء »جابر بن حيان«

ولإعط��اء من��وذج مف�سل ع��ن اأح��د اأبرز 

العلم��اء امل�سلمني الذي كان له الأ�سبقية يف 

تاأ�سي�ص علم الكيمياء كعلم قائم على البحث 

والتجريب له اأ�سوله وقوانينه؛ قدم املهند�ص 

�سليم��ان بن علي العربي م��ن الهيئة العامة 

للكهرباء واملياه ورقة علمية عن العامل الفّذ 

جابر بن حيان »اأبو الكيمياء«.

 يف بداي��ة حياته امته��ن جابر بن حيان 

مهنة ال�سيدلة، وهي املهنة التي ورثها عن 

والده؛ وقد فتح حمال لل�سيدلة. وق�سد جابر 

اأحد اأعمدة العل��م يف ذلك الوقت وهو الإمام  

جعف��ر ال�س��ادق ) 83ه�- 148ه��� (، ووجد 

في��ه �سالته يف العلم، فانكب دار�سا وباحثا 

يف كتب اليون��ان القدمية وح��اول اإخ�ساع 

نظرياته��م اإىل التطبي��ق والتجري��ب ف��كان 

ذل��ك �سببا مل��ا تو�س��ل اإليه م��ن اكت�سافات 

مل تع��رف من قبله و�ساع��ده يف ذلك اأ�ستاذه 

جعفر توجيها وتهذيبا و�سقال.  

 بع��د وفاة الإم��ام جعفر ال�س��ادق انتقل 

جاب��ر م��ن الكوف��ة متوجه��ا اىل عا�سم��ة 

اخلالفة العبا�سية بغداد حيث قال له �سيخه 

ال�س��ادق قبل وفاته: اعل��م يا جابر ان العلم 

لي���ص ثم��رة رج��ل واحد ف��ال تب��َق بالكوفة 

فتاأ�سن، مثل ماء يف�سده الركود. 

منهج  جابر واأ�سلوبه 

يف جتاربه الكيميائية :

يعترب جابر اأول من و�سع الأ�س�ص العلمية 

والتج��ارب العملية لعل��م الكيمياء، وا�ستفاد 

مبا ابت��داأ به �سيخاه كما ذكرنا  ذلك �سابقا. 

كم��ا اأخ��ذ ينه��ل م��ن املدار���ص والنظريات 

علي��ه  كان  م��ا  در���ص  حي��ث   اليوناني��ة؛ 

اليوناني��ون القدماء من اإغ��راق يف الناحية 

الفكري��ة وم��ن طبيعي��ات ار�سط��و وا�ستفاد 

منه��ا واأ�ساف اىل ذلك الناحي��ة التطبيقية، 

ل قواعد هذا العلم، وبنى اأ�س�ص  علي��ه فقد اأ�سّ

علم الكيمياء بن��اء جديدا، وا�ستحق عليه اأن 

يطل��ق هذا العل��م ب� )�سنعة جاب��ر( وا�ستحق 

لقب )اأب��و الكيمياء( اأو )�سي��خ الكيميائيني(. 

ولتحقي��ق ذل��ك عمد جاب��ر لبن��اء  معمل له 

يف الكوف��ة، واأجرى جتارب��ه هناك، فلم يعد 

عل��م الكيمياء بعد ذلك الوق��ت علما مرتبطا 

بالطال�سم والغيبيات اأو الإغراق يف النواحي 

النظرية والفكرية بدون برهان من التجربة 

واملالحظ��ة الدقيقة، بل �س��ار علما موؤ�سال 

مبني��ا عل��ى جت��ارب وم�ساه��دات ونتائ��ج 

وبالت��ايل كان �سبب��ا للو�س��ول اإىل حقائ��ق 

وقواعد ومكت�سفات ا�ستفادت منها الب�رشية 

فيما بعد.

يقول جابر بن حيان وهو ين�سح تالميذه: 

»يجب ان تعمل وجتري التجارب، لأن من ل 

يعم��ل ويجري التج��ارب ل ي�س��ل اىل اأدنى 

درج��ات الإتق��ان. فعليك يا بن��ي بالتجربة 

لت�سل اإىل املعرفة.«                                   

ومن كالم جاب��ر امل�سهور: »انظر ثم اعلم 

ثم اعمل.«

ويف كتاب��ه امل�سم��ى »ال�سنع��ة الإلهي��ة 

جابر بن حيان »اأبو الكيمياء« يعترب اأول من و�سع الأ�س�س 

العلمية والتجارب العملية لعلم الكيمياء
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واحلكم��ة الفل�سفي��ة« كما ذكر ذل��ك الدكتور 

حمم��د اخلطي��ب يف كتاب��ه مو�سوع��ة علماء 

الكيمياء يقول جابر:

»يجب عل��ى امل�ستغل بالكيمياء اأن يعرف 

يفه��م  واأن  عملي��ة  كل  اإج��راء  يف  ال�سب��ب 

التعليم��ات جيدا لأن ل��كل �سنع��ة اأ�ساليبها 

الفني��ة، كما يجب عليه األ يحاول عمل �سيء 

م�ستحي��ل اأو ع��دمي النف��ع، ويج��ب اأن يكون 

�سب��ورا مثابرا ل تخدعه الظواهر فيعجل يف 

ا�ستنباط النتائج.«  

مكت�سفات جابر وخمرتعاته 

ميك��ن اإيجاز م��ا اخرتع��ه اأو اكت�سفه  هذا 

الع��امل امل�سل��م يف الكيمي��اء وغريه��ا م��ن 

العلوم التطبيقية فيما يلي: 

 ،)  	H2SO4( اكت�سافه  حلام�ص الكربيتيك

وق��د قّط��ره جابر م��ن ال�سب��ه واأ�سم��اه زيت 

الزاج.

( اأو   	HNO3( اكت�سافه حلام�ص النرتيك

م��اء الف�سة، و�سماه جاب��ر يف كتاباته املاء 

املحلل.

 :)  	NaOH( اكت�ساف��ه لل�س��ودا الكاوي��ة

لمت�سا���ص  الكاوي��ة  ال�س��ودا  وت�ستخ��دم 

الغازات احلم�سية.

	 اكت�سافه حلام���ص النيرتوهيدروكلوريك، 
واأ�سماه املاء امللك��ي، وهو عبارة عن مزيج 

م��ن حام���ص النيرتيك واحلام���ص الكلوري 

بن�سب متعادلة.

	 اأو�س��ح اأن العنا�رش تتفاع��ل مع بع�سها 
بن�سب معينة وهو بذلك �سبق علماء الكيمياء 

احلديثة اىل ذلك.

ال�سط��وح  بده��ن  وق��ام  الفل��زات  	 ح���رش 
الفلزية ملنع ال�سداأ.

	 �سن��ع الزج��اج با�ستخ��دام ث��اين اأوك�سيد 
املنغنيز.

موؤلفات جابر بن حيان:

اأّلف جابر ب��ن حيان الكثري من الكتب يف 

�ستى املج��الت؛ حيث يذكر بع�ص الباحثني 

واملوؤرخ��ني اأن كتب��ه ترب��و عل��ى اخلم�س��ني 

كتاب��ا، وذكر اب��ن الن��دمي يف الفهر�ست اأنها 

حوايل 390 كتاب��ا. ونقت�رش يف ذكر بع�ص 

كت��ب ه��ذا الع��امل الكب��ري ح�سب م��ا  ذكرها 

الدكت��ور حممد اخلطي��ب يف كتابه مو�سوعة 

علم��اء الكيمياء: كت��اب الأحج��ار على راأي 

بالينو���ص، كت��اب املوازي��ن الكب��ري، كت��اب 

املوازي��ن ال�سغ��ري، كت��اب الو�سي��ة، كت��اب 

احلي��وان، كت��اب الأ�سب��اغ، كت��اب الرائحة 

الكبري، كتاب ال�سموم ودفع م�سارها، كتاب 

خوا���ص اك�سري الذهب، كت��اب الذهب، كتاب 

الف�سة،كتاب النحا�ص، كت��اب احلديد،كتاب 

الق�سدي��ر، كتاب ك�سف الأ�رشار، كتاب اأ�رشار 

الكيمي��اء، كت��اب الزئب��ق، كت��اب الت�سعيد، 

كت��اب م��ا بع��د الطبيع��ة، كت��اب احل��اوي، 

ر�سال��ة يف الكيمي��اء، كت��اب العن�رش، كتاب 

الأول،  الأحج��ار  كت��اب  احلج��ارة،  تلي��ني 

كتاب الأحجار الث��اين، كتاب الألبان، كتاب 

الأمالح الأول، كت��اب الأمالح الثاين، كتاب 

ال�سب��غ الأحمر، كتاب اخلمائر الكبري، كتاب 

النب��ات، كت��اب الإح��راق، كت��اب الرتاكيب، 

وكتاب ال�ستتمام.

مت ترجمة كت��ب جابر اىل اللغات الأخرى 

كالالتينية والإجنليزية والفرن�سية وغريها، 

حي��ث اأن  كتاب��ه »الرتاكيب« ه��و اأول الكتب 

العربية التي ترجمت اإىل الالتينية؛ وترجمه 

ومت  1144م،  �سن��ة  ال�س�سرتيف��ي  روب��رت 

ترجمة كتاب ال�ستتمام  اإىل الإجنليزية عام 

1409م وترج��م بعد ذل��ك اىل الفرن�سية عام 

1672م.

اأوروب��ا  يف  جاب��ر  تاأث��ري  ا�ستم��ر  ولق��د 

والغ��رب بع��د ذلك حت��ى ترجم ل��ه ريت�سارد 

من اأبرز مكت�سفات )جابر بن حيان( الكيميائية، 

حام�س الكربيتيك، وحام�س النيرتيك، وال�سودا الكاوية
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ر�سل الإجنليزي بع���ص اأعماله من الالتينية 

اإىل الإجنليزي��ة  �سنة 1678م بعنوان: اأعمال 

جابر اأ�سهر الأم��راء والفال�سفة العرب. وجاء 

يف الويكيبيدي��ا اأن كتب جاب��ر ظلت مرجعا 

مهما لالأوروبيني لعدة قرون.

دور علم الكيمياء يف ال�سناعة

م��ن اأج��ل تو�سي��ح ف��روع عل��م الكيمياء 

املختلفة، ودورها يف حياتنا املعا�رشة قدم 

الفا�سل �سامل بن حميد ال�سعيدي من جامعة 

ال�سلط��ان قابو�ص ورقة علمية اأ�سار فيها اإىل 

الفروع الكثرية لعلم الكيمياء ونوجز منها:

	 الكيمي��اء الع�سوي��ة: وهي تعن��ى بدرا�سة 
امل��واد الكيميائي��ة التي حتت��وي على روابط 

بني ذرات الكربون.

	 الكيمي��اء التحليلية: وه��ي مهمة للتعرف 
للم��ادة  املختلف��ة  املكون��ات  نوعي��ة  عل��ى 

)التحليل النوعي( وكمياتها /ن�سبها )التحليل 

الكمي( وذلك بوا�سطة التحليل الكيميائي. 

وتف���رش  ترتج��م  الفيزيائي��ة:  	 الكيمي��اء 
العمليات الكيميائي��ة اعتماداً على اخلوا�ص 

الكتل��ة واحلرك��ة  مث��ل  للم��ادة  الفيزيائي��ة 

واحلرارة والكهرباء والأ�سعاع. 

باإنت��اج  تخت���ص  ال�سناعي��ة:  	 الكيمي��اء 
امل��واد اخل��ام كيميائي��ًا وتطوي��ر العمليات 

واملنتج��ات الكيميائية ال�سناعية ودرا�ستها 

ومراقبتها.

	 الكيمي��اء احليوي��ة: تتعامل م��ع الرتاكيب 
والعملي��ات الكيميائية الت��ي حتدث داخل اأو 

بوا�سطة الكائنات احلية. 

	 الكيمي��اء الاّلع�سوي��ة: وه��ي تتعامل مع 
العملي��ات الكيميائي��ة الت��ي ل حتت��وي على 

روابط بني ذرتي كربون )كربون – كربون(.

	 كيمياء البوليمرات: البوليمرات عبارة عن 
�سل�سلة من اجلزيئات ال�سغرية املجتمعة مع 

بع�سها البع���ص بطريقة مكررة لت�سكل �سفًا 

جابر بن حيان اأول من اأو�سح باأن العنا�سر 

تتفاعل مع بع�سها بن�سب معينة
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واحداً م��ن اجلزيئات، ويقوم العلماء بتطوير 

البوليم��رات بحيث ت�سب��ح قابلة لالإ�ستخدام 

لقولبة املكونات الالزمة لل�سناعة مع الأخذ 

يف العتبار اأنها تتمتع بخ�سائ�ص فيزيائية 

وكيميائية فريدة من نوعها.

	 بالإ�ساف��ة اإىل جمموعة اأخ��رى من علوم 
�سناع��ة  بكيمي��اء  عالق��ة  ذات  الكيمي��اء 

املن�سوج��ات، والكيمي��اء املتعلق��ة ب�سناعة 

الل��ب والورق، والكيمي��اء الزراعية، وكيمياء 

وكيمي��اء  الإ�سعاعي��ة،  والكيمي��اء  البيئ��ة، 

ال�سطوح، الخ...

الكيمياء يف حياتنا اليومية

يف اإط��ار ه��ذا املح��ور قدم��ت الفا�سل��ة 

جه��اد بن��ت ج��رب البو�سعيدي��ة رئي�س��ة ق�سم 

موا�سفات املنتج��ات الكيميائية والبرتولية 

ب��وزارة التج��ارة وال�سناع��ة جمموع��ة م��ن 

املواد والعمليات املرتبطة بحياتنا اليومية، 

والت��ي هي يف الأ�سا���ص نا�سئة عن تفاعالت 

كيميائي��ة، ك�سناعات البال�ستي��ك والزجاج 

والن�سيج وامللون��ات الغذائية وغريها الكثري 

م��ن املواد، فنحن نعي�ص يف عامل من املادة، 

كل �سيء يتكون من مادة. ج�سم الإن�سان نف�سه 

يتكون من جمموع��ة كبرية من خليط متنوع 

من املواد. الإن�سان الذي كان ي�ستخدم املواد 

الت��ي تنتجها الطبيع��ة منذ ق��رون متعاقبة، 

اأ�سب��ح موؤخ��راً ينت��ج م��واد جديدة م��ن تلك 

امل��واد الطبيعية وذل��ك لتغطي��ة احتياجاته 

احلالية، وهذا �س��يء اأ�سا�سي لتطور الب�رشية. 

يف  الكيمي��اء  م�ساهم��ة  اأن  الق��ول  وميك��ن 

جم��الت مثل الزراعة، وال�سناع��ة، والعناية 

وال�سك��ن،  الأغذي��ة،  و�سناع��ات  بال�سح��ة، 

والنقل، اإىل جان��ب الأبحاث بال �سك، ل تقدر 

بثمن ول ميكن التنازل عنها اإطالقًا.

الإدارة ال�سليمة للمواد الكيميائية 

يف �سلطنة عمان

تعت��رب وزارة البيئ��ة وال�س��وؤون املناخية 

يف  للبيئ��ة  الراعي��ة  الر�سمي��ة  اجله��ة  ه��ي 

�سلطن��ة عمان، ويع��ود لها ال��دور الكبري يف 

�س��ن القوان��ني والت�رشيع��ات الداعم��ة له��ا، 

وهي اجله��ة املخولة مبراقب��ة البيئة ور�سد 

ملوثاتها واتخاذ ال�سبل الكفيلة ل�سونها من 

اأي��ة موؤث��رات. ويف هذا الإطار ق��دم الفا�سل 

اأحم��د ب��ن ح��ارب البلو�س��ي ورق��ة عمل عن 

الإدارة ال�سليم��ة للم��واد الكيميائي��ة تط��رق 

فيها اإىل: 

	 اأهداف الإدارة ال�سليمة للمواد الكيميائية. 
	 ماهية الإدارة ال�سليمة للمواد الكيميائية. 

	 اأهمية املواد الكيميائية وخماطرها. 
	 دور الوزارة والفرد يف الق�ساء اأو احلد من 

خماطر هذه املواد على ال�سحة والبيئة. 

الإبداع وتعليم الكيمياء

قدم��ت الدكت��ورة ر�سي��ة بن��ت نا�رش بن 

حمم��د الها�سم��ي - ع�س��و مناه��ج كيمي��اء 

بوزارة الرتبية والتعليم ورقة علمية عنوانها 

»الإب��داع وتعليم الكيمي��اء«. تناولت يف هذا 

املح��ور مقدم��ة ع��ن التفك��ري واأنواع��ه، ث��م 

ل��ت الق��ول يف كل من: الإب��داع والتفكري  ف�سّ

الإبداع��ي، وخ�سائ���ص العملي��ة الإبداعي��ة 

ومراحلها، و�سم��ات الطالب املبدع، ومن ثم 

تطرق��ت اإىل تعليم العلوم حي��ث اأو�سحت اأن 

تدري�ص العلوم من الق�سايا العاجلة والبالغة 

النظ��ر  اإع��ادة  اإىل  الأهمي��ة والت��ي حتت��اج 

با�ستم��رار لتتما�س��ى م��ع املعاي��ري الدولية، 

وبخا�سة مع التط��ورات العلمية املت�سارعة، 

حتى ي�سبح الإقب��ال على الهتمام بالعلوم 

ودرا�سته��ا متعة وفائدة، ولن يتم هذا اإل من 

خالل اإدراك اجلميع اأنه لن ي�سبح لنا قيمة اإل 

بالهتمام بالعل��وم والتكنولوجيا وت�سجيع 

الثقاف��ة العلمية، حتى ن�سل به��ا اإىل درجة 

ت�س��اوي، بل تتج��اوز، اهتماماتن��ا بالرتاث 

والفنون والريا�سة. اإن وجود معايري وطنية 

لتعلي��م العل��وم يع��د اأ�سا�ًس��ا مهًم��ا يفرت�ص 

م�ساهمة الكيمياء يف جمالت مثل الزراعة، وال�سناعة، والعناية 

بال�سحة، و�سناعات الأغذية، وال�سكن، والنقل، اإىل جانب 

ً الأبحاث بال �سك، ل تقدر بثمن ول ميكن التنازل عنها اإطالقا
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النطالق منه نحو تطوير العلوم، مع مراعاة 

اأن تكون تلك املعاي��ري �ساملة ومتكاملة مع 

بع�سه��ا الآخر، وبيان اأه��داف كل معيار من 

هذه املعايري بحيث تلبي احتياجات املتعلم 

واملعل��م واملجتم��ع ب�سفة عام��ة. واأن تقوم 

تلك املعايري على مبداأ اأن تعلم العلوم عملية 

ن�سط��ة. مبعن��ى اأن توؤك��د تل��ك املعايري على 

ال�ستق�ساء يف تعلم العلوم من خالل و�سف 

الأ�سي��اء والظواه��ر وط��رح الأ�سئل��ة، وو�سع 

الفر�سي��ات واختبارها وتف�س��ري النتائج من 

خالل ممار�سة املتعلم لعمليات العلم واأدواته 

كاملالحظ��ة والتجري��ب وا�ستخ��دام الأدوات 

واملقايي���ص املنا�سب��ة، وا�ستخ��دام مه��ارات 

التفكري املختلفة، مما ي�سهم يف حتقيق الفهم 

الن�سط للعلوم 

�سندوق املاء التعليمي

وعن اإح��دى ثمرات التع��اون املميزة بني 

وزارة الرتبي��ة والتعلي��م وموؤ�س�سات القطاع 

اخلا���ص، ق��دم ال�ست��اذ نبه��ان ب��ن حم��ود 

اخلنب�سي - ع�س��و مناهج كيمياء باملديرية 

العام��ة لتطوي��ر املناه��ج م���رشوع �سندوق 

امل��اء التعليمي. وه��و �سن��دوق تربية بيئية 

اأن�سط��ة عملي��ة تعم��ل عل��ى  يحت��وي عل��ى 

زي��ادة ا�ستيع��اب الطلب��ة ملفه��وم امل��اء يف 

الطبيع��ة، ويركز على املياه العذبة من حيث 

م�سدره��ا، وكيفية تكونه��ا، وكيفية معاجلة 

املي��اه امل�ستخدمة منها، واإعادة ا�ستخدامها 

م��ن اأج��ل التنمي��ة امل�ستدامة. يق��دم لطالب 

التعلي��م  م��ن   )7-5( ال�سف��وف  وطالب��ات 

الأ�سا�س��ي للمدار���ص احلكومي��ة واخلا�س��ة، 

وي�سم ثماني��ة اأنواع من الأن�سطة والتجارب 

على النحو التايل:

 اأوًل: جتارب حالت املاء ودورة املاء يف 

الطبيع��ة: وت�سمل جتارب يف الختالفات يف 

حجم املاء، والتبخر، والتكثف، والرت�سيب.

 ثانًي���ا: جت��ارب اإنت��اج مي��اه الرت�سيب، 

وت�ستم��ل على جتارب يف التلب��د / الرت�سيب، 

الرت�سي��ح، اإزال��ة الروائ��ح، ع�رش امل��اء، الرقم 

الهيدروجيني )درجة احلمو�سة(.

 ثالًثا: جتارب توزيع مياه ال�رشب، وتطرق 

اإىل املوا�سي��ع التالي��ة: العالق��ة بني ارتفاع 

املاء وال�سغط، اأبراج املاء، ال�سيفون.

جت��ارب معاجل��ة مي��اه ال�رشف  رابًعا:   

ال�سح��ي، مثل: قابلي��ة الذوبان، العالقة بني 

الكثاف��ة وقابلية الطفو، التخل�ص من الرمال 

والزيت.

احلياتي��ة  امله��ارات  جت��ارب  خام�ًس���ا: 

والت�سمي��م. وتركز على عم��ل اأحجية ال�سور 

املقّطعة املغناطي�سية، وعمل ر�سوم متحركة 

لدورتي املاء، وتذوق املاء .

الدرا�س��ات الإجتماعية  جتارب  �ساد�ًسا:   

)التاري��خ – اجلغرافي��ا( تتن��اول: امل��اء عرب 

الع�سور، وم�سح ملجرى مائي قريب، وح�سة 

الفرد من املاء العذب.

املواطني��ة:  الرتبي��ة  اأن�سط��ة  �سابًع���ا: 

كالوعي باأهمية املاء، وعمل بو�سرت لت�سجيع 

املحافظة على املاء.

اللغ��ة الإجنليزي��ة، مثل:  اأن�سط��ة  ثامًنا:   

درا�سة امل�سطلحات والأمثال، و�رشد حكاية 

قطرة املاء يف دورة املاء.

   

املختربات الإفرتا�سية التفاعلية 

 Interactive Virtual«
»Laboratories

وق��دم كل م��ن الأ�ستاذة كرمي��ة البلو�سية 

والأ�ست��اذ �سالح زمات من �سعب��ة الكيمياء 

بكلي��ة التقني��ة العلي��ا ورقة عم��ل عن »دور 

احلا�س��وب و التقني��ات احلديث��ة يف خمت��رب 

الكيمياء«؛ جاء فيها: »اإن  املخترب يعد جزءا 

رئي�سيا يف علم الكيمياء؛ ملا له من اأهمية يف 

تطبيق العلم و توظيفه.  و ل يخفى على اأهل 

اإن وجود معايري وطنية لتعليم العلوم يعد اأ�سا�ًسا مهًما 

يفرت�س النطالق منه نحو تطوير العلوم



تواصل العدد اخلامس عشر92

العل��م ما لعبه خمترب الكيمياء من دور بارز 

يف تق��دم و تطور احلي��اة؛ فمعظم ما حولنا 

م��ن اخرتاعات ب��داأت كتجربة يف خمتربات 

الكيمياء. وق��د �ساهم خمت��رب الكيمياء على 

م��ر الع�س��ور يف تط��ور العل��م و الأبحاث و 

التي تهدف اإىل توفري حياة متتاز بال�سهولة 

والرفاهي��ة. و يلع��ب خمترب الكيمي��اء دورا 

ب��ارزا يف العملي��ة الأكادميي��ة والتعليمية؛ 

حي��ث ي�سّجع الباحث /الطال��ب على التفكري 

العلم��ي والإب��داع يف جم��ال الكيمي��اء عن 

طري��ق التجرب��ة. كم��ا ي�سّلح اجلي��ل اجلديد 

بامله��ارات و الق��درات الأ�سا�سي��ة للتعامل 

م��ع امل��واد الكيمائي��ة  واأجه��زة التحلي��ل 

الكيميائ��ي. وتعترب هذه الأجه��زة الآن اأحد 

املكون��ات الأ�سا�سية يف املخترب الكيميائي 

احلديث.

 لق��د تو�سع ا�ستخدام احلا�سوب وبراجمه 

يف الكيمي��اء؛ فبالإ�ساف��ة اإىل ا�ستخدام��ه 

يف تدري���ص احلقائق و املعلومات النظرية 

واملفاهي��م املجردة، اأ�سبح ج��زءا اأ�سا�سيا 

يف خمت��رب الكيمي��اء.  كذل��ك اأ�سب��ح الآن 

�سائع��ا  الفرتا�س��ي  املخت��رب  مفه��وم 

وقابال للتطبي��ق. فاملختربات الإفرتا�سية 

التفاعلي��ة تعتم��د عل��ى برام��ج حا�سوبية 

وروع��ة  وال�سهول��ة  باملرون��ة  تتمي��ز 

التج��ارب  لتنفي��ذ  وت�سل��ح  ال�ستخ��دام، 

العلمي��ة يف الكيمي��اء للمراح��ل الدرا�سي��ة 

املختلف��ة، وتق��وم مبح��اكاة املخت��ربات 

امل�ستخ��دم  ي�ستطي��ع  بحي��ث  احلقيقي��ة؛ 

م��ن خالله��ا تنفي��ذ التج��ارب الكيميائية 

بفروعه��ا املختلفة. ويتيح ه��ذا النوع من 

املخت��ربات اإج��راء التج��ارب و التفاعالت 

الكيميائي��ة ب�سهول��ة واأم��ان. وه��ذا النوع 

م��ن الربام��ج يتي��ح للطال��ب التج��وال يف 

الفرتا�س��ي، وباإمكان��ه حتدي��د  املخت��رب 

الكميات املطلوبة والرتاكيز وفق املطلوب 

حي��ث ميكن روؤية حم��اكاة دقيقة للتجربة 

على ال�سا�سة عند خل��ط املواد. كذلك ميكن 

اإ�ساف��ة الر�سومات البيانية ثالثية الأبعاد 

لتحليل النتائج. 

تو�سيات »ندوة دور الكيمياء 

يف احلياة«

يف خت��ام الن��دوة حت��اور احل�س��ور م��ع 

مقدم��ي اأوراق العمل واتفق��وا على جمموعة 

م��ن التو�سيات، على اأن تت��وىل كل موؤ�س�سة 

معنية من املوؤ�س�سات امل�ساِركة بالندوة 

التو�سي��ات  وتوظي��ف  لتنفي��ذ  ال�سع��ي   

املرتبطة بها، وهذه التو�سيات هي:

� ت�سجيع الدار�سني يف اجلامعات والكليات 

واملدار�ص على اإجراء بح��وث علمية تتناول 

دور العرب وامل�سلمني يف تقدم العلوم ب�سفة 

عامة مع الرتكيز على نتاجاتهم العلمية.

� الدعوة اإىل اإج��راء بحث علمي عميق عن 

العامل اجلليل جابر بن حيان لبيان دوره يف 

تقدم العلوم والكيمياء خ�سو�سا، والأهم من 

ذلك الو�سول اإىل موؤلفاته وحتقيقها. 

� الدع��وة اإىل اإنت��اج بح��ث مو�سع عن دور 

العلماء العمانيني قدميا وحديثا يف الإ�سهام 

يف تقدم علم الكيمياء.

� عمل خمترب كيميائ��ي وطني يحمل ا�سم 

اأح��د رم��وز الكيمي��اء الع��رب اأو العماني��ني 

البارزين يف هذا العلم.

� التاأكيد عل��ى ا�ستخدام املواد الكيميائية 

ال�سديقة للبيئة يف ال�سناعات املختلفة.

وخا�س��ة  املخلف��ات  ت�سني��ف  اأهمي��ة   �

املنزلي��ة، واإعادة تدوير املنتج��ات الورقية 

والزجاجية والبال�ستيكية.

� تبن��ي وتطبيق موا�سف��ات اإدارة اجلودة 

 .ISO 14000 واإدارة البيئة ،ISO 9000
امل�سوؤولي��ة  باأهمي��ة  الوع��ي  ن���رش   �

املجتمعي��ة ودور القط��اع اخلا�ص يف تبني 

الأعمال املتعلقة بخدم��ات املجتمع، والتي 

ن�ست عليها موا�سفة امل�سوؤولية املجتمعية 

.ISO 26000
� تفعيل املخت��ربات الفرتا�سية جنبا اإىل 

احلا�سوب وبراجمه التخ�س�سية الداعمة لتعليم العلوم 

اأ�سبح من ال�سروريات ملختربات العلوم التقليدية
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جنب مع املختربات العملية.

والربام��ج  الكمبيوت��ر  ا�ستخ��دام  تفعي��ل   �

املرتبط��ة م��ع الأجه��زة الكيميائي��ة وخا�سة 

التحليلية.

� ت�سكي��ل فرق عمل لتنفي��ذ مناذج احرتافية 

ح��ول ط��رق التدري���ص الإبداعي��ة، وتعميمه��ا 

كنماذج ي�ستفيد منها املعلمون واملعلمات.

النتاج��ات  اأهمي��ة ترجم��ة  التاأكي��د عل��ى    -

العلمية، وخ�سو�سا ما يرتبط منها بالكيمياء.

-  الدع��وة اإىل تاأ�سي���ص جمعي��ة الكيميائي��ني 

العمانية؛ بحيث ت�سطلع هذه اجلمعية برتجمة 

بع�ص النتاج��ات العلمية املرتبطة بالكيمياء، 

وتاأ�سي�ص منتدى اإلكرتوين تفاعلي للكيمياء.

-  درا�س��ة مدى موائم��ة ال�سرتاطات املعمول 

بها حاليا لالأن�سطة ذات املخلفات الكيميائية 

القريب��ة من التجمع��ات ال�سكني��ة، وخ�سو�سا 

م��ع اق��رتاب ه��ذه التجمع��ات م��ن الأن�سط��ة 

ال�سناعية.

-  الدع��وة اإىل اأهمي��ة تعمي��م �سن��دوق امل��اء 

التعليم��ي عل��ى كل املدار���ص وال�ستم��رار يف 

تنفيذ اأن�سطته التعليمية.

املهتم��ة  الربام��ج  م��ن  جمموع��ة  تنفي��ذ    -

بالكيمي��اء املوجهة لل�سب��اب والأطفال خالل 

الربنام��ج ال�سيفي الذي تنف��ذه وزارة الرتبية 

والتعليم.

معر�س خا�س بال�سنة الدولية للكيمياء 

واليوم العاملي للتنوع البيولوجي

م�سارك��ة  عل��ى  حر�سه��ا  منطل��ق  م��ن 

اليون�سك��و ودول الع��امل يف الحتفاء بال�سنة 

الدولي��ة للكيمي��اء  2011، واحتف��اًء باليوم 

العامل��ي للتن��وع البيولوجي؛ اأقام��ت اللجنة 

الوطني��ة العمانية للرتبي��ة والثقافة والعلوم 

معر�س��ًا مو�سع��ا �سع��ى اإىل اإب��راز اإ�سهامات 

بع�ص اجله��ات احلكومي��ة واخلا�سة لتفعيل 

اأهداف ال�سنة الدولية للكيمياء.

ه��ذا  ق�س��م خا���ص يف  كم��ا كان هن��اك 

املعر���ص لإب��راز اهتم��ام اجله��ات املعني��ة 

بالبيئ��ة والتن��وع البيولوجي. وق��د مت تنفيذ 

هذا املعر�ص بكلي��ة احلقوق التابعة جلامعة 

ال�سلط��ان قابو�ص يف ي��وم الأحد املوافق 22 

من �سهر مايو 2011، وهو اليوم الذي يوافق 

اليوم العاملي للتنوع البيولوجي.

م��ن  جمموع��ة  املعر���ص  يف  �س��ارك 

املوؤ�س�سات التعليمي��ة، وموؤ�س�سات اأخرى من 

القطاع��ني احلكوم��ي والأهل��ي مث��ل: وزارة 

البيئ��ة وال�س��وؤون  الرتبي��ة والتعلي��م، وزارة 

الق��وى  وزارة  ال�سياح��ة،  وزارة  املناخي��ة، 

العاملة ممثلة يف كلية التقنية العليا، جامعة 

ال�سلط��ان قابو���ص، مرك��ز العل��وم املرح��ة، 

وجمعية البيئة العمانية.
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من اأروقة اليون�سكو

جائزة ال�سلطان قابو�س 

حلماية البيئة 2011

بالإ�ساف���ة اإىل �سهرته���ا يف جم���ال احلمامات احل���ارة واحللويات 

واملعجن���ات اللذيذة، �سوف ت�سته���ر مدينة بوداب�ست ه���ذا العام اأي�سًا 

باأحداث عاملية م�سهورة تتكرر كل عامني، وهي املنتدى العاملي للعلوم 

اخلام����س، والذي �سيق���ام يف الأكادميية الهنغاري���ة للعلوم من 17 اإىل 

19 نوفم���رب 2011، وذلك بتنظيم اليون�سك���و، واملجل�س الدويل للعلوم، 

واجلمعية الأمريكية لتقدم العلوم. وبالتزامن مع هذه الحتفالت �سوف 

يق���ام حفل توزيع جائزة ال�سلط���ان قابو�س حلماية البيئة وذلك تكرميًا 

جلمي���ع الأ�سخا�س واملوؤ�س�سات امللتزمة مبعاجل���ة التحديات البيئية. 

وعل���ى هام�س حفل التوزيع �سيقام معر����س عن �سلطنة عمان واجلهود 

الرامية حلماية البيئة.

يارا الغافرية 

مكتب مندوبية �سلطنة عمان لدى اليون�سكو
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وم��ن املعل��وم اأن العامل يواج��ه عددا من التحدي��ات اجلوهرية يف جم��ال البيئة، 

وبالت��ايل ت��زداد اأهمي��ة م�ساندة املب��ادرات العاملي��ة املوجهة نحو اإع��ادة التوازن 

الطبيع��ي، وبالت��ايل امل�ساهم��ة يف تنفي��ذ برنام��ج عم��ل عاملي يف جم��ال البيئة. 

وبالنظ��ر اإىل النجاح الكبري الذي حققه املوؤمتر العاملي للعلوم املنعقد يف بوداب�ست 

ع��ام 1999، ومن��ذ قيام منظم��ة اليون�سكو بالإع��الن عن 10 نوفم��رب ليكون اليوم 

العامل��ي للعلوم من اأجل ال�سالم والتنمية وذلك خالل اجتماع املوؤمتر العام احلادي 

والثالث��ني للمنظم��ة  يف ع��ام 2001، حي��ث تق��وم الأكادميي��ة الهنغاري��ة للعل��وم 

بتنظي��م ه��ذا املنت��دى مرة كل �سنت��ني احتفاًل بالعل��وم، وخالله يت��م تقدمي جائزة 

جائزة ال�سلطان قابو�ص حلماية البيئة
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ال�سلطان قابو�ص حلماية البيئة. وتاأتي هذه 

اجلائزة الرفيعة بف�س��ل التوجهات ال�سامية 

الت��ي تف�س��ل بها ح���رشة �ساح��ب اجلاللة 

ال�سلط��ان قابو�ص املعظ��م حفظه اهلل ورعاه 

به��دف تكرمي امل�ساهم��ات املتميزة لالأفراد 

واملوؤ�س�س��ات واملنظمات يف جم��ال التنوع 

البيولوج��ي والبح��وث، والإدارة واحلماي��ة 

البيئي��ة، والتعلي��م البيئ��ي. وتتك��ون ه��ذه 

اجلائ��زة من �سه��ادة بالإ�ساف��ة اإىل جائزة 

نقدي��ة، يت��م اختي��ار الفائزين به��ا من قبل 

مكت��ب مدي��ر ع��ام منظم��ة اليون�سك��و على 

اأ�سا���ص التو�سي��ات الت��ي يتقدم به��ا مكتب 

برنام��ج الإن�سان واملحي��ط احليوي، وتقوم 

ه��ذه اجلائ��زة برتوي��ج التكوي��ن والإبتكار 

يف جم��ال حماية البيئ��ة، وت�سجيع املعرفة 

وزي��ادة التوعي��ة ح��ول حماي��ة البيئ��ة من 

خالل التعليم بحيث ت�سبح عبارة عن ن�ساط 

م�س��رتك وتع��اوين، وبالت��ايل تتما�س��ى مع 

املهم��ة الأخالقي��ة ملنظم��ة اليون�سكو وهي 

»حتقيق تنمية متناغم��ة و�سلمية«، واعتبار 

اأن »العل��وم توؤثر يف ال�س��الم والتنمية، ومن 

ال���رشوري ا�ستخدامها لتحقي��ق جمتمعات 

�سليمة وم�ستدامة.«

�سلطنة عمان وحماية البيئة

جائ��زة ال�سلطان قابو�ص ه��ي اأول جائزة 

عربية متنح على امل�ستوى الدويل يف جمال 

ال�سلطن��ة  اأن  اإىل  بالنظ��ر  البيئ��ة،  حماي��ة 

تتمت��ع بتن��وع بيئ��ي كب��ري، وهي م��ن اأول 

ال��دول العربي��ة الت��ي قام��ت بب��ذل جه��ود 

كب��رية حلماي��ة بيئتها. وه��ذا التنوع الكبري 

الربي��ة واحليواني��ة، واملناظ��ر  يف احلي��اة 

الطبيعية هو من املكونات الأ�سا�سية جلمال 

ال�سلطنة، حيث تتمتع ال�سلطنة بوجود جبال 

وامل�ستوطن��ات  �سحيق��ة،  وودي��ان  عالي��ة، 

و�س��ط  يف  للواح��ات  املج��اورة  القدمي��ة 

ال�سحراء، وحتق��ق ال�سلطنة فائدة كبرية من 

ه��ذا التن��وع الكبري الذي ي�ساه��م يف تكوين 

اخلا�سية الفريدة ل�سلطنة عمان. ولالحتفال 

بهذا التنوع، بالإ�سافة اإىل الرعاية الكرمية 

م��ن لدن ح���رشة �ساحب اجلالل��ة ال�سلطان 

للموا�سيع البيئي��ة العاملية، قامت ال�سلطنة 

البيئ��ة  حلماي��ة  كب��رية  مب��ادرات  بتنفي��ذ 

العمانية، ففي عام 1984 مت تاأ�سي�ص وزارة 

البيئة وتكليفها مبهم��ة اإعداد الإ�سرتاتيجية 

الوطني��ة حلماي��ة البيئ��ة، ويف �سه��ر يونيو 

1986 قام��ت وزارة البيئ��ة، بالتع��اون مع 

برنامج الأمم املتحدة للبيئة، بتنظيم موؤمتر 

خم�س�ص لو�سع اإ�سرتاتيجية وطنية متوازنة 

حلماية البيئة العمانية، وحتديد العالقة بني 

البيئة والتنمية. ومنذ ذلك التاريخ وال�سلطنة 

تقوم بالعديد من املبادرات الأخرى حلماية 

ال�سلط��ان  جائ��زة  اإط��الق  ومنه��ا  البيئ��ة، 

قابو���ص حلماية البيئة برعاية اليون�سكو يف 

�سنة 1989، و�سدور املر�سوم ال�سلطاين رقم 

2009/54 بتاأ�سي�ص املركز الوطني للبحث 

امليداين يف جم��ال حفظ البيئ��ة. وقد قامت 

ال�سلطن��ة بتاأ�سي�ص الإ�سرتاتيجية البيئة على 

اأ�سا���ص مب��داأ التع��اون بني جمي��ع الأطراف 

تاأت��ي  هن��ا  وم��ن  واخلا�س��ة،  احلكومي��ة 

م�سارك��ة قط��اع التعلي��م يف الإ�سرتاتيجي��ة 

الوطني��ة للتنمية امل�ستدامة لزيادة التوعية، 

ونق��ل املعرفة وامله��ارات، وتعزيز م�ساركة 

الأجيال امل�ستقبلية.

وم��ن خ��الل التقرير الوطني ح��ول ال�سنة 

الدولي��ة للتن��وع البيولوج��ي لع��ام 2010، 

ال�سادر م��ن وزارة الرتبي��ة والتعليم، ميكن 

مراجعة بع���ص من املوا�سي��ع البيئية التي 

ته��م ال�سلطنة، ومنه��ا زي��ادة التوعية حول 

اأهمي��ة حماي��ة البيئة ب�سكل ع��ام، والرتكيز 

ب�س��كل خا���ص،  البيولوج��ي  التن��وع  عل��ى 

م��ن  للتخفي��ف  الالزم��ة  احلل��ول  وتوف��ري 

املخاطر على البيئة والتنوع البيولوجي من 

خالل تنظيم الحتفالت )ومنها يوم البيئة 

العم��اين يف 8 يناير،  واليوم العاملي للبيئة 

يف 5 يوني��و(، وور���ص العم��ل، واملوؤمترات، 

واملعار�ص، والأن�سط��ة امليدانية مع اإ�رشاك 

جائزة ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة تهدف اىل ت�سجيع املبادرات 

واملعرفة والوعي حول املحافظة على البيئة وحمايتها
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املوؤ�س�سات والقطاع العام واخلا�ص، بالإ�سافة 

اإىل ال�سباب.

املنظور امل�ستقبلي

اإن البيئ��ة املحيطة بنا هي العامل الأ�سا�سي 

للعي�ص على �سطح الكرة الأر�سية، ومن هنا تربز 

اأهمية حماية البيئة بالن�سبة لالإن�سان. وهذا ما 

ت�سعى ال�سلطنة اإىل حتقيقه من خالل املبادرات 

العدي��دة التي تقوم بها، ومنها جائزة ال�سلطان 

قابو�ص حلماية البيئة، لي�ص من اأجلنا فقط، بل 

اي�س��ًا لأجل الأجيال القادم��ة من بعدنا والتي 

حتت��اج اإىل بيئ��ة متنا�سقة لتتمك��ن من العي�ص 

ب�سالم ووئام. ويف ع��ام 2009 كانت اجلائزة 

من ن�سيب الهيئة امل�ستقلة للحدائق الوطنية يف 

املناطق الريفية والبحرية العاملة �سمن وزارة 

البيئة الإ�سبانية، وق��د قررت الهيئة تخ�سي�ص 

مبلغ اجلائزة البالغ 30.000 دولر اأمريكي اإىل 

اإحدى املدار�ص البيئية »ا�سكول دو ل بيو�سفريا 

دي اتيكوجا« املوجودة يف حممية بيجاجو�ص 

للمحيط احليوي )غيني��ا بي�ساو( لغر�ص ترويج 

التعلي��م البيئي لالأطفال وال�س��كان املوجودين 

�سم��ن املحمية. ونح��ن ناأمل اأن تك��ون نتائج 

ال�سن��ة مثم��رة مث��ل اجلائ��زة  له��ذه  اجلائ��زة 

ال�سابق��ة، اأو اأك��رث، ليمك��ن العمل نح��و حتقيق 

البيئة املتناغم��ة وال�رشورية ل�ستمرار احلياة 

يف الع��امل، وعلين��ا ت�سجي��ع اأية اأن�سط��ة معنية 

بحماي��ة البيئة، ومنها ور���ص العمل، واجلوائز، 

واملعار�ص واملوؤمترات ليمكن زيادة م�ستويات 

التوعية حول هذا املو�سوع اجلوهري على اأمل 

اأن نتمك��ن م��ن اأن »...  نت�ساف��ر جميعًا بغ�ص 

النظ��ر عن الأيدلوجي��ات ملعاجلة كافة ق�سايا 

التنمي��ة بروح من الوفاق واملحبة وال�سالم ...« 

كما تف�سل ح���رشة �ساحب اجلالل��ة ال�سلطان 

قابو���ص بالإ�س��ارة اإلي��ه يف خطاب��ه مبنا�سبة 

املوؤمت��ر العاملي للبيئ��ة والتنمي��ة املنعقد يف 

الربازي��ل ع��ام 1992، اأي قب��ل اأك��رث م��ن 20 

�سنة.

املراجع

- التقرير الوطني حول ال�سنة الدولية للتنوع 

البيولوجي لعام 2010 )�سلطنة عمان(

- خط��اب جاللة ال�سلط��ان قابو�ص ، �سلطان 

للبيئ��ة  العامل��ي  املوؤمت��ر  مبنا�سب��ة  عم��ان، 

والتنمية املنعقدة يف الربازيل عام 1992 

- موق��ع اللجن��ة الوطنية العماني��ة للرتبية 

www.onc.gov.om والثقافة والعلوم

 الق��رار رق��م 31 �س��ي/20 املعتم��د من قبل 

املوؤمت��ر العام ملنظم��ة اليون�سكو يف الجتماع 

31 لالإع��الن عن اليوم العاملي للعلوم من اأجل 

ال�سالم والتنمية.
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ونتوا�سل

حممد بن �سليم اليعقوبي

نائب اأمني اللجنة 

الوطنية العمانية للرتبية 

والثقافة والعلوم

نتوا�سل معكم يف هذا الع��دد اجلديد من توا�سل مع باقة منتقاة 
م��ن املوا�سيع ذات العالق��ة بال�سوؤون الرتبوي��ة والثقافية والعلمية، 

والتي حتظى باهتمام املنظمات املعنية. فكانت لنا حمطة مع اليوم 

العاملي للمعلم للوقوف على اجلهود التي انتهجتها ال�سلطنة لرت�سيخ 

مب��داأ امل�س��اواة يف احلق��وق والواجب��ات ب��ني املعلم��ني واملعلمات، 

وا�ستعر�سن��ا لكم م��ع اللجنة ندوة الكيمي��اء يف حياتنا والتي كانت 

من الأحداث البارزة يف ال�سلطنة لالحتفاء بال�سنة الدولية للكيمياء-

2011 والت��ي خرج��ت مبجموع��ة م��ن التو�سي��ات با���رشت اللجن��ة 

بال�سعي اإىل تنفيذها بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة، والتي منها 

ور�س��ة التقانة يف تدري�ص الكيمي��اء للمعلمني واملعلمات خالل �سهر 

اأكتوب��ر م��ن هذا العام. وكان��ت لنا وقفة تربوية م��ع التعليم للجميع 

يف عمان، وثقافيا تناولنا دور الأفالج العمانية كنموذج من الرتاث 

امل��ادي ودوره يف دع��م التن��وع الثق��ايف، ويف جم��ال العل��وم جاء 

مو�س��وع التخل�ص م��ن املخلفات الكيميائي��ة من�سجما مع توجهات 

ال�سلطنة للحفاظ على بيئة تت�سف بال�ستدامة. كما مت ت�سليط ال�سوء 

على الهتم��ام املتنامي بالرتبية الإعالمية يف باب الت�سال، حيث 

مت التط��رق اإىل دور الإع��الم املتزاي��د عل��ى تربي��ة الن�س��ئ. كما كان 

هناك ن�ساط بارز لأن�سط��ة املدار�ص املنت�سبة لليون�سكو خالل الفرتة 

املا�سي��ة، ونح��ن على موع��د معكم خ��الل �سهر دي�سم��رب املقبل مع 

ملتق��ى م�سقط لل�سب��اب – 2011، ولعل ان�سمام جمموعة جديدة من 

املدار�ص ل�سبكة املدار�ص املنت�سبة لليون�سكو خالل هذا العام �سيكون 

ل��ه الأثر الب��ارز يف تفعيل اأهداف ال�سبكة، وزي��ادة امل�ساركة الفاعلة 

لهذه املدار�ص.

وكامت��داد لل�سنة الدولية للتنوع الأحيائي متمثال يف العقد الدويل 

للتن��وع الأحيائ��ي 2011 – 2020 حر�س��ت اللجنة عل��ى الحتفاء 

بالي��وم العاملي للتنوع البيولوجي وال��ذي متثل يف معر�ص �ساركت 

في��ه جمموعة م��ن املوؤ�س�س��ات والقطاع��ات املعنية ب�سالم��ة البيئة 

واحلف��اظ عليه��ا بهدف اب��راز اهتم��ام ال�سلطنة بالبيئ��ة، وما تعنيه 

البيئة لل�سلطنة. وخالل �سهر نوفمرب نحن على موعد مع ور�سة العمل 

الإقليمي��ة ح��ول الدرا�س��ات العلمية املرتبط��ة بالتن��وع البيولوجي، 

وكذلك يف دي�سمرب املقبل موعدنا مع اجتماع اخلرباء الإقليمي حول 

ال�سواحل وال�ستخدام امل�ستدام مل�سادر البحار.

ولعل��ه ل يف�سلن��ا �سوى فرتة ق�سرية ع��ن انق�ساء ال�سن��ة الدولية 

للكيمي��اء- 2011، اإل اإنه ل زال اأمامنا الكثري من الربامج املخططة 

له��ذه ال�سن��ة ولع��ل اأبرزه��ا ملتق��ى دور امل��راأة العماني��ة يف العلوم 

والتنمي��ة خ��الل �سه��ر نوفمرب املقب��ل. كم��ا اإن هن��اك جمموعة من 

الربام��ج الت��ي �ستمتد اإىل مابع��د العام 2011 متمثل��ة يف العرو�ص 

العلمية )جتارب كيميائية( واملقدمة للطلبة والطالبات يف مدار�سهم. 

وختام��ا ناأمل التوا�س��ل معكم يف العدد القادم م��ع باقة جديدة من 

م�ستج��دات الرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم والت�س��ال. وجمموع��ة م��ن 

الأحداث الرتبوية والثقافية والعلمية اجلديدة للجنة الوطنية.


