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رسالة جاللة الملك الى االسرة التربوية بمناسبة العام الدراسي الجديد

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

األخوة المعلمون والمعلمات،
 بناتنا وأبناؤنا الطلبة األعزاء،

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 
تبدءون اليوم عامًا دراسيًا جديدًا، هو العام التسعون منذ انطلقت مسيرة وطننا الغالي، رحلة خير وعطاء 
بالعلم  القادرة والمسلحة  الوطن بالكفاءات  األولويات، ترفد  رأس  والتعليم خاللها على  التربية  وإنجاز، ظلت 

والمعرفة، وااللتزام برسالة األردن وثوابته ورؤيته لبناء المستقبل المشرق.

وإننا إذ نبدأ اليوم عامًا جديدًا من أعوام البناء، فإنني أعرف أن مثل هذا اليوم هو الذي ينتظره الوطن 
واآلباء واألمهات واألبناء، فاألم التي ترسل ابنها للمدرسة ال ترسل معه مجرد حقيبة مدرسية، بقدر ما ترسل معه 
المستقبل، واألب الذي يودع أبناءه صباحًا، يرسل للمدرسة األمل والغد القادم، وفي مدارسنا يقف المعلمون في 

انتظار وصول فلذات األكباد.

األردنيين بالخير والبركة  الذين يديمون مواسم  المستقبل وبناته، وهم  الوطن على  والمعلمون هم أمناء 
والفرح كل عام.

والتعليم الذي يستند في مرجعيته ورؤيته إلى رسالة اإلسالم السمحة، وقيم العروبة واإلنسانية النبيلة، هو 
القاعدة التي تأسس عليها هذا الوطن.

ونحن إذ نعتز بهويتنا الحضارية، فإننا ماضون في جهود اإلصالح والتطوير المستهدفة ضمان حصول 
أبنائنا على أفضل مستويات التعليم، وبناء قدرتهم لالستمرار في مسيرة البناء واإلنجاز، في عصر يشكل 

العلم والمعرفة شرط تجاوز ما يزخر به من تحديات.

ويشكل المعلم ركيزة أساسية لنجاح جهودنا للنهوض بالعملية التربوية التعليمية وتطويرها.

فالمعلمون قادة ورواد لمستقبل وطننا الغالي، يبنون المواطن الحر والمتعلم والجريء في الحق، والمدرك 
أن األوطان تبنى بتعب أبنائها، وأن التحديات الكبيرة تواجه باإلرادة الصلبة واالنتماء لوطن ال يعرف الخوف وال 

التردد وال االنغالق.

الماضي، وما سبقه من أعوام،  العام  المعلمين، وقد قدمنا في  ونحن حريصون على تحسين ظروف عمل 
حزمة من اإلجراءات والحوافز التي نأمل أن تتبعها إجراءات ناجعة أخرى، لتحسين مستوى معيشتهم، وتمكينهم 

من أداء رسالتهم على أكمل وجه.

األخوة المعلمون وأبنائي الطلبة، إننا نرى مرحلة قادمة تتعزز فيها الروح العلمية القادرة على المنافسة، 
ويتحقق فيها االنفتاح على الدنيا، ويكتمل بها نموذجنا الوطني في المعرفة على أبهى صوره، فلنحمل إلى 
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العالم رسالتنا في الحرية والعدل وحفظ كرامة اإلنسان، ولنتذكر أن المدارس فيها مستقبل الوطن وآمال 
وأحالم اآلباء واألمهات.

وهنا، فإنني أشير إلى ضرورة استكمال مشروع رياض األطفال، ضمن خطة طموحة، وإنشاء ما يلزم من 
مراكز البحث التربوي والدراسات واالستشارات، حتى ال تبقى سياساتنا التربوية تدور في إطار تجربة محدودة، 

على الرغم مما أنجزت للوطن، مما نقدره ونجّله.

وقد وجهت الحكومة إلى االستمرار في وضع الخطط لجعل عملية تطوير التعليم وتحسينه عملية مستمرة، 
وفي جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية والبنى التحتية والمناهج، وتلك المرتبــطة برعاية المعلمين 

وتحسين ظروف حياتهم وتأهيلهم وتدريبهم.

المدرسية. فالعقل  التغذية  آليات فاعلة، إلطالق برنامج  وقد وجهت الحكومة أيضا، للعمل على تطوير 
السليم في الجسم السليم، وأملي أن ينتهي اإلعداد للبدء في تنفيذ هذا البرنامج بأسرع وقت ممكن.

وال بد من تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، لدعم العملية التربوية بحيث يتحمل الجميع مسؤولياتهم 
تجاه أجيال المستقبل.

وقد وفرت مبادرة )مدرستي( التي ترعاها جاللة الملكة رانيا العبد اهلل، نموذجًا رائدًا يعكس فائدة التعاون 
والشراكة المجتمعية، في تطوير البيئة المدرسية، وبالتالي االستثمار في أجيال المستقبل.

الدوام، هي عمل كل ما في وسعنا، ليكون اإلنسان األردني قادرًا على مواجهة التحديات  إن غايتنا على 
والتحوالت الصعبة، قادرًا على التألق في عطائه ليقدم للوطن أفضل ما لديه.

فاألردنيون كانوا دومًا على عهد قيادتهم ووطنهم بهم “يؤثرون على أنفسهم”، وبذلك نهضوا بالوطن كله 
نحو مشروعه اإلنساني والقومي، وفي صياغة نسيج وطني عصّي على التشظي، وفي مّد رؤيتنا اإلنسانية عبر 

أبنائنا المبدعين إلى العالم كله.

النهج  هو  هذا،  العلم  عصر  في  التقدم  معركة  يخوضون  الذين  اآلالف  مئات  بين  نتمناه  الذي  السلوك  إن 
ومنهجي  وإنساني،  ما هو حق  إلى  واالنحياز   والتعبير  التفكير،  في  للعقل حريته  الذي يضمن  الديمقراطي 

وصحيح.

فلننقل طلبتنا إلى مناخات الحوار الحر، والنهج الديمقراطي، والوفاء للوطن. وال بد من إطالق مسيرة 
مراجعة وتقويم، تزيل ما ليس مناسبًا للمرحلة، وتضمن استمرار تطوير العملية التربوية والتعليمية، لمواكبة 

روح العصر ومتطلباته.

وفقنا اهلل جميعا إلى ما فيه خير وطننا.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

 عبداهلل الثاني ابن الحسين عمان في 5 شوال 1431 هجرية الموافق 14 أيلول 2010 ميالدية.
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هذا العدد من “أنباء” تطمح اللجنة الوطنية بصدور 
املزيد  إىل  والعلوم  والثقافة  للرتبية  األردنية 
جماالت  يف  األردنية  الوطنية  املؤسسات  مع  والتشارك  التواصل  من 
فتطرح  والعلوم،  والثقافة  الرتبية  حقول  يف  الدولية  املنظامت  عمل 
املستقبيل،  عملنا  مسرية  وحتكم  جمتمعنا  عىل  تلح  باتت  موضوعات 
إىل  أقرب  بعناوين  الوطنية  مؤسساتنا  عىل  نطل  “أنباء”  خالل  ومن 
املستويات  عىل  حضورًا  تزداد  التي  الوطنية  مسريتنا  هنوض  تعزيز 
ونؤسس  قيادتنا  رسالة  بتعزيز  فنسهم  والدولية،  واإلقليمية  املحلية 

دومًا للنموذج يف العمل املؤسيس عىل املستوى العريب.
تكتب اللجنة الوطينة يف عقدها السابع فصاًل جديدًا من حكاية 
التفاهم  جسور  تقّرب  أن  حتاول  وهي  ال  كيف  األردنية،  اإلنجاز 
حتاكي  التي  وأدبياهتا  عملها  وبرامج  الدولية  املنظامت  مع  والتواصل 
كل ما من شأنه خدمة اإلنسانية واالرتقاء باألداء املؤسيس احلكومي 
الوطنية  الدولة  وبناء  العريب  النهوض  بأزمنة  متصلة  فهي  واألهيل، 
إدامة  عىل  احلريصني  الطالئع  من  األردن  يف  ونحن  التقدم،  وسؤال 
مسرية التواصل مع هذه األدبيات بصورة حتافظ عىل أصالتنا ورسوخ 
جذور هويتنا الوطنية التي نعتز هبا، فلنبِق عىل سؤال الثقافة وكنوزها 

املعرفية التي متدنا دومًا بمفاتيح العبور إىل املستقبل.
إن طموحنا املرشوع هو أن ُنبقي جذوة نشاطنا املتواصل متقدة 
عىل نحو نؤسس فيه لرشاكات تعيننا عىل جماهبة التحديات التي حتيق 
العقل  شأن  وإعالء  واملعرفة  باحلرية  إال  تكون  ال  واملواجهة  بعاملنا، 
ذلك  حيجب  أن  دون  لكن  وثقافتها،  العربية  أمتنا  برسالة  واإليامن 
يعرتف  ال  بات  فالعامل  األخرى.  األمم  وجتارب  معارف  عنا  اإليامن 
ننوه  املناسبة  اهلائل. وهبذه  املعريف  الطوفان  أمام حالة  احلدود  برتسيم 
إىل أن 2010م هي السنة الدولية للتقارب بني الثقافات، وتعتز اللجنة 
األردنية  التوجهات  حتاكي  كوهنا  الدولية  التوجهات  هبذه  الوطنية 
ورسالة الدولة األردنية التي قامت عىل مبادئ احلرية والتقدم والعدالة 

وقبول اآلخر .
تضع اللجنة الوطنية بني يدي قارئها الكريم مجلة من املقاالت 
عناوينها  ضمن  وتتاميز  والتنمية،  االرتقاء  يف  تناغم  إىل  هتدف  التي 
تعمل  التي  الدولية  املنظامت  برامج عمل  يعطي صورة عن  عىل نحو 
معها، فقد خصصت مقاالت تقرأ الرتبية والتعليم باعتبارها أولوية يف 
اخلطط والربامج الوطنية والدولية وحلقة أساس يف التعريف بحقوق 
احلوار  وتعزيز  والتفاهم  التقارب  تتناول  مقاالت  وهناك  اإلنسان، 
والتقريب بني الثقافات يف حماولة ملحاكاة فكرة التنوع بوصفها أساسًا 

للغنى، وختصص أنباء مقاالت عن القضايا 
الراهنة عامليًا مثل التنوع البيولوجي والتغري 
التي  الكبرية  الذي بات من األسئلة  املناخي 

تطرح هذه األيام. 
إن اللجنة الوطنية إذ تعيد تعريف نفسها بمسؤوليتها اجلسيمة 
)اليونسكو،  الثالث  الدولية  املنظامت  وأمام  املحيل  الصعيد  عىل 
واأللكسو، واآليسيسكو(، فإهنا تبادر للعمل عىل تعزيز الوعي بقيمة 
أو  السنوية  خططها  ضمن  الدولية  املنظامت  هبا  حتتفي  التي  الربامج 
الوطنية  اللجنة  أن  إىل  نشري  السياق  وهبذا  املستقبلية،  خططها  ضمن 
والثقافة  للرتبية  املستقبلية  اخلطة  إعداد  يف  املشاركة  رشف  هلا  كان 
نشتبك  أن  آملني   ،2016  –  2011 لألعوام  “األلكسو”  والعلوم 
مع الرأي العام فنثري أمام برصه وبصريته قضايا ذات أولوية يف حياتنا 
وتوجهاتنا املستقبلية ، حرصًا من اللجنة عىل إرشاك األوساط الفكرية 
والعلمية بوصفها هيئات املشورة واالتصال ورافعة أساسية من روافع 

إدامة مسريتنا التنموية املستمرة بعون اهلل.
ختامًا، اسمحوا يل أن أنوه بأن املسؤولية اآلن تقع علينا، الستكامل 
اجلهود املخلصة إلعادة قراءة مكونات وعينا األساسية، وكلام نجحنا 
الرسالة  إيصال  من  نتمكن  فإننا  علمية،  موضوعية  قراءة  تقديم  يف 
وطروحات  برامج  من  اإلفادة  هنج  عىل  سائرين  اجلديدة،  لألجيال 
املنظامت الدولية، مؤكدين عىل أمهية االستمرار يف التشاور والتنسيق 
مع أصحاب الكفاءة واالختصاص يف املؤسسات الوطنية بام يواكب 
الوطنية، وما  اهلوية  العاملي، وبام حيافظ عىل  الصعيد  املستجدات عىل 

يضمن التزام األردن باملواثيق الدولية.
أود هنا أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لألساتذة الكبار 
الذين أثروا حماور هذا العدد من “أنباء”، وأملنا أن نستمر باملزيد مما 
يغني املشهد الثقايف ويعزز روح التقارب والتواصل، وأملنا أن يساهم 
نتمكن  كي  النرشة،  هذه  إثراء  يف  ومعارفه  بأفكاره  الكريم  القارئ 
إىل  إنارة طريقنا  الذي يسهم يف  الثقايف  التأسيس حلالة من احلوار  من 

املستقبل.

أ.د. خالد الكركــي
نائب رئيس الوزراء
وزير الرتبية والتعليم
رئيس اللجنة الوطنية

إفتتاحية العددإفتتاحية العدد
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“التعليم إرث تتناقله األجيال”
املعظمة« اهلل  العبد  رانيا  امللكة  اجلاللة  »صاحبة 

زاهية عناب/ مستشارة إعالمية
عضو اجلمعية العمومية واملكتب التنفيذي 

للجنة الوطنية األردنية بالصفة الشخصية

التعليم حق أسايس لكل طفل وال يمكن ألي بلد يف العامل أن يتقدم دون االهتامم بتعليم أبنائه وبناته ودون أن 
يوفر هلم البنى األساسية من سياسات تربوية تعليمية وميزانيات ومباٍن ومدرسني وإدارات تسهم مجيعها يف رفد العملية 

الرتبوية لتحقيق خمرجات عىل مستوى متطور.

التعليم يتطور إىل يومنا هذا، حيث  التعليم أمهية خاصة وما فتئ  واألردن منذ االستقالل يف عام 1946م أوىل 
انترش يف املدن واألرياف والبوادي فوصل يف وزارة الرتبية والتعليم عدد الطلبة والطالبات عىل مقاعد الدراسة يف عام 
2010م إىل )1.129.393(، أما عدد املدرسني واملدرسات فوصل إىل )69.693( وبلغ عدد املدارس )3371( 
مدرسة، وهذه األعداد تشكل مسؤولية كبرية عىل وزارة الرتبية والتعليم التي تسعى إىل حتديث أساليب التعليم وطرق 

التدريس، فاملدرسة هي الوحدة األساسية للتغيري، ومكوناهتا من املعلمني والطلبة واإلدارة هم أساس هذا التغيري.
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مدرستي .. مسؤوليتي .. مجتمعي .. مستقبلي

اهلل  العبد  رانيا  امللكة  اجلاللة  صاحبة  اهتامم  ملاذا 
املعظمة بالتعليم؟

سن  دون  األردن  سكان  من   )%40( قرابة  “إن 
عن  عاطلون  الشباب  من  و)%30(  عرشة  اخلامسة 
العمل، والتعليم هو مفتاح االزدهار املستقبيل، والتعليم 

هو مسؤولية مشرتكة ومسؤولية اجتامعية أيضًا.
وتؤكد صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبد اهلل املعظمة 
النوعي،  التعليم  إىل  الوصول  هو  إليه  نطمح  ما  .."أن 
املناهج  تتضمن  العوامل  من  ملجموعة  نتيجة  وهو 
والتكنولوجيا والبنى التحتية، واألهم من ذلك املعلمون 
فائدة  هناك  يكون  لن  متمكن  معلم  فبدون  النوعيون 

للعوامل األخرى وإن كانت متوفرة بأعىل املعايري”.

مبادرات تعليمية مجتمعية

* مبادرة التعليم األردنية

النظام  إىل  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتنسيق  والتكنولوجية  الرتبوية  املستجدات  كافة  إدخال  إىل  املبادرة  هذه  هتدف 
جمتمع  وبناء  املدرسية،  البيئة  وتطوير  واخلاص،  العام  القطاعني  بني  الرشاكة  وتفعيل  اهلاشمية،  األردنية  اململكة  يف  التعليمي 
االقتصاد املعريف، وقد أعلن عن هذه املبادرة رسميًا خالل اجتامعات املنتدى االقتصادي العاملي الذي عقد يف البحر امليت يف 
حزيران/ يونيو 2003م لتصبح مؤسسة غري ربحية، هبدف إدخال كافة املستجدات الرتبوية والتكنولوجية. وأكدت صاحبة 
اجلاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة “أن املبادرة تعمل بالتوازي مع عدة إصالحات يف القطاع التعليمي األردين إلدخال التقنية 
بجميع أشكاهلا إىل صفوفنا وجعلها أداة متاحة لآلالف من طلبتنا خالل شبكة واسعة من الرشكاء املحليني والعامليني يف القطاعني 

اخلاص واملدين”.

االبتكارات،  وذلك الختبار  االستكشافية”،  “باملدارس  مدرسة عرفت  مائة  باختيار  والتعليم  الرتبية  وزارة  قامت  وقد 
وزّودت ببنية أساسية تقنية. كام أسهمت يف تدريب أكثر من ثالثة آالف معلم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وأتاحت 

ستة برامج إلكرتونية كوسائل لتعزيز الربامج الوطنية.

وقد فازت هذه املبادرة بجائزة اليونسكو- ملك البحرين محد بن عيسى آل خليفة الدولية الستخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال يف جمال التعليم لعام 2009م ، وتتعلق بموضوع التدريس والتعليم عن طريق اإلنرتنت. وحول أمهية الفوز هبذه 
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اجلائزة يؤكد املدير التنفيذي ملبادرة التعليم األردنية السيد هيف بنايان “أن اجلائزة اعرتاف استثنائي خاصة وأهنا صدرت عن 
املبادرة  أن  امللك محد بن عيسى آل خليفة، وهيئة حتكيم مرموقة(، ويقول  )اليونسكو، جائزة  تتميز بمصداقية عالية  منظامت 
هي أداة لالبتكار يف جمال التعليم وأهنا تتطلع من خالل براجمها إىل تطوير مهارات الطالب التعليمية، وتعزيز قدرات املعلمني 

يف  التكنولوجيا  واستخدام  احلديثة،  التعليم  بطرق  وتعريفهم 
الواحد  القرن  يف  املهارات  تعزز  تعليمية  بيئة  وإجياد  التعليم، 

والعرشين”.

* مبادرة مدرستي
أطلقت صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة مبادرة 
مدرستي يف نيسان/ إبريل 2008م هبدف إصالح البنية التحتية، 
وتنفيذ برامج تطوير البيئة التعليمية يف مخسامئة مدرسة حكومية، 
وعىل مدار مخس سنوات بواقع مائة مدرسة سنويًا، وقد أسهمت 
هذه املبادرة بتحفيز أركان املجتمع األردين من مؤسسات القطاع 
لتجميل  بوقتهم  تطوعوا  الذين  الشباب  ومن  واخلاص  العام 
التي عملت عىل  املدارس، باإلضافة إىل املجتمعات املحلية  هذه 
أطلقت  2009م،  عام  ويف  املبادرة.  لدعم  حملية  جلان  تشكيل 
صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة  املرحلة الثانية لتشمل 
مدرستي  ملبادرة  التنفيذية  املديرة  وتقول  جديدة،  مدرسة  مائة 
املبادرة  هذه  حقيقة..  إىل  احللم  حتول  "لقد  الدجاين  دانا  السيدة 

وحدت طاقات أفراد املجتمع عىل اختالف اهتامماهتم لتوجد حسًا 
باملسؤولية، فلم تكتف مدرستي بالعمل عىل البنى التحتية وتطبيق الربامج التعليمية بل شكلت فريقًا كاماًل مجع بني طالب املدارس 

واجلامعات وبني األهايل واملعلمني وبني املجتمع املحيل ورشكات القطاع العام واخلاص يف األردن وخارجه”.
املرصيف  القطاع  يف  رشكات  أسهمت  حيث  املشاركة،  عىل  اخلاص  القطاع  مؤسسات  حتث  أن  مدرستي  مبادرة  استطاعت 
واالتصاالت واألدوية وغريها من القطاعات املحلية، باإلضافة إىل هيئات دولية يف دعم املبادرة. فكان بنك القاهرة- عامن أحد 
للبنات، يقول  البنك كخطوة أوىل دعم إحدى مدارس حمافظة جرش وهي مدرسة ريمون األساسية  تبنى  املبادرة، حيث  داعمي 
مدير عام البنك السيد كامل البكري: "لقد التزم البنك يف املسامهة الفاعلة يف هنضة املجتمع، وحتقيق التنمية املستدامة واملشاركة يف 
املسؤولية االجتامعية وهذه املسامهة نعتربها دعاًم للمؤسسة التعليمية لكوهنا ركيزة أساسية من ركائز املجتمع ودعاًم لتحقيق أهداف 

هذه املبادرة السامية".
ويف عام 2010م تم إطالق املرحلة الثالثة من قبل صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة لتشمل مائة مدرسة يف مناطق 
جنوب اململكة، يف الكرك والطفيلة ومعان والعقبة. ويف كلمة جاللتها التي ألقتها يف إطالق املرحلة الثالثة قالت: “إن التعليم ألي 
أردين هو األساس الذي نطمح إليه، وكان وما يزال يشكل أولوية لنا، حتى قبل الثورة اإللكرتونية بل وقبل دخول الكهرباء إىل 
البيوت..كان التعليم شاغل كل أم أنارت البنها ملبة الكاز ليحفظ عىل ضوئها دروسه، وكان أمل كل شاب جلس حتت مصابيح 

الشوارع يذاكر ويقرأ”.
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* مبادرة مدرستي فلسطين
اجلاللة  صاحبة  أعلنت  2010م  نيسان/إبريل  من  عرش  الثامن  يف 
فلسطني”،  “مدرستي  مبادرة  إطالق  عن  املعظمة  العبداهلل  رانيا  امللكة 
القدس  مدارس  من  جمموعة  يف  التعليمية  البيئة  نوعية  لتحسني  وذلك 
التعليمي  الطاقم  وبتمكني  للمدارس،  التحتية  البنية  وبإصالح  الرشقية 

بمتطلبات التعليم النوعي احلديث.
لبلدنا من  "نطلق مدرستي فلسطني من األردن ملا  وقالت جاللتها: 
الدينية، لكن  القدس ومحاية مقدساهتا  تارخيي يف احلفاظ عىل عروبة  دور 

القدس مسؤولية كل عريب”.
ويأيت إطالق مبادرة مدرستي فلسطني ملا تعانيه العملية التعليمية يف 

فلسطني وبالذات يف القدس الرشقية من حتديات نتيجة جمموعة من العوامل منها الضغوطات التي يامرسها االحتالل اإلرسائييل 
واملخاطر التي يواجهها الطلبة خالل تنقلهم من وإىل مدارسهم.

وتقول جاللتها “إن يد االحتالل تغلغلت لتعبث يف املدارس، وحتاول استيطان العقول واهلوية الفلسطينية، وحتاول هتميش 
املقدسيني بحيث ال حيظون بام قد يقيهم من الذل أو يساعد يف أن يعيشوا حياة كريمة، سواء كان تعلياًم أو وظيفة أو حرية أو 

حركة أو صالت عائلية أو بيتًا أو مدرسة”.
ويتم تنفيذ هذه املبادرة من خالل إدارة األوقاف اإلسالمية العاملة يف القدس والتابعة لوزارة األوقاف والشؤون واملقدسات 

اإلسالمية يف اململكة األردنية اهلاشمية التي تقع حتت مسؤوليتها العديد من مدارس الرتبية والتعليم يف القدس الرشيف.

* مبادرة جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي
أطلقت هذه اجلائزة عام 2005م للمعلم املتميز ويف عام 2010م 
أطلقت جائزة املدير املتميز، وكام تؤكد صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبداهلل 
تأثريًا يف تشكيل أي جمتمع، فاملعلم  القوة األكثر  املعلم هو  “إن  املعظمة 
ليس قائدًا يف املدرسة فقط بل يف املجتمع ككل، فهو يرتك بصمته عىل كل 

تلميذ، ولذلك وضعنا املعلم يف قلب اإلصالح التعليمي الشامل”.

وأما جائزة املدير املتميز فلمكافأة القيادة الرتبوية املتميزة. ولدعم 
دور املعلم ومكانته، فكانت أكاديمية امللكة رانيا للمعلم باالشرتاك مع 
واألدوات  األساليب  يف  تفوقًا  األكثر  كولومبيا  بجامعة  املعلمني  كلية  
منها  لينهل  للمعرفة  مركزًا  األكاديمية  ولتكون  املتميز،  للتعليم  احلديثة 

املعلمون لالرتقاء بقدراهتم.
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* مبادرة هدف واحد
واألمهات  فاآلباء  األجيال،  تتنأقله  إرث  “التعليم 
املتعلمون يربون أطفااًل متعلمني .. لكن األطفال معلمون 
يف  جوهانسربغ  قرب  سويتو  من  نيسوى  الطفلة  أيضًا..” 
“إهنا حني تعود من املدرسة تدرس  جنوب إفريقيا تقول: 
أهلها ما تعلمته يف ذلك اليوم، أمها تشجعت عىل الدراسة 
كلمة  )من  القراءة”.  لتتعلم  مسائية  بمدرسة  والتحقت 
املؤسس  املعظمة  اهلل  العبد  رانيا  امللكة  اجلاللة  صاحبة 
إطالق  حفل  يف  واحد  هدف  حلملة  املشارك  والرئيس 
احلملة يف 20 آب/ أغسطس 2009م من ملعب ويمبيل(، 
هذه احلملة انطلقت وباملشاركة بني مبادرة التعليم للجميع 
واالحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( هبدف مجع )30( مليون 
العامل لضامن  قادة  للضغط عىل  العامل  أنحاء  اسم من مجيع 
حصول )75( مليون طفل يف العامل عىل الفرصة لاللتحاق 

عام  بحلول  التعليم  يف  حقهم  عىل  واحلصول  باملدارس 
2015م.

لرشكة  التنفيذي  الرئيس  ويؤكد  املبادرة،  هذه  لدعم  واخلاص  العام  القطاع  من  املؤسسات  من  العديد  انضمت  وقد 
االتصاالت “أمنية” السيد إهياب حناوي عىل الدور املهم للتعليم يف مسرية التطور يف كافة املجاالت وقدرته عىل حماربة ظاهرة 
الفقر بالتحديد ويقول: “إنه بتأمني فرص التعليم لكافة األطفال يف العامل سيمكن حتقيق األهداف التنموية، ونحن كرشكة حملية 

نشعر بفخر لكوننا من داعمي هذه احلملة العاملية الفريدة”.
وخالل مشاركة صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبد اهلل املعظمة  يف املؤمتر العاملي لالتصاالت املتنقلة والذي عقد يف برشلونة/ 
إسبانيا يف شهر شباط 2010م أكدت جاللتها أمهية دور الوسائل التكنولوجية احلديثة يف دعم األطفال يف احلصول عىل التعليم، 
وعربت عن أملها يف أن تسهم مجيع الرشكات العاملية العاملة يف هذا املجال يف دعم التعليم، والبدء بتنفيذ فكرة التعليم باستخدام 

اهلواتف النقالة”.
وقد تعهد االحتاد العاملي لالتصاالت املتنقلة بدعم املبادرة وبإطالق محلة تعاونية غري مسبوقة باستخدام أكرب وسيلة يف 

العامل إلحداث تغيري حقيقي يف مستقبل املاليني من أطفال العامل.
أفكار خالقة وإبداعية ومبتكرة تلك التي حتفز املجتمع ليكون مشاركًا يف املسؤولية .. مشاركًا يف التنمية املستدامة، مشاركًا 

ملا فيه خري املجتمع وتطوره.
املراجع :-

•وزاره الرتبيه والتعليم . 	
•مبادره مدرستي . 	

•مبادره التعليم األردنيه . 	
•مقابالت شخصيه . 	
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أي تعليم للمستقبل؟
معايل الدكتور منذر املرصي

رئيس املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية

االجتامعية تواجه  املختلفة:  بأبعادها  التنمية  عجلة  لدفع  املبذولة  جهودها  يف  كبرية  حتديات  املجتمعات،  من  كثري 
واالقتصادية والسياسية وغريها. ومن أهم هذه التحديات احلاجة إىل تعزيز القدرات الوطنية والقومية عىل 
االستثامر األمثل لإلمكانات والطاقات البرشية، ذكورًا وإناثًا، استثامرًا رشيدًا، يعظّم من املردود االقتصادي واالجتامعي هلذا 
االستثامر، وبخاصة يف ضوء ضعف املوارد الطبيعية يف الكثري من األقطار التي تشهد تطورات وحتّوالت اقتصادية وسياسية 
يرافقها يف كثري من احلاالت زيادة يف معدالت الفقر والبطالة. ويمكن القول إن من السامت البارزة للتعليم ذي النوعية اجليدة 
واملواءمة املناسبة مع املتطلبات التنموية وحاجات سوق العمل هو ذلك التعليم الذي ينّمي لدى املتعلم صفات اإلبداع والريادة 
واملبادرة والتفكري الناقد من ناحية، وهو كذلك ذلك التعليم الذي تتواله مؤسسات تعليمية تّتسم باجلودة يف مدخالهتا وعملياهتا 

من ناحية أخرى.
وتنبع أمهية ذلك من العوامل اآلتية: 

التعليم والتدريب ذو النوعية اجليدة واملستوى العايل، ضمن نظام متطور لتنمية املوارد البرشية، عامل مهم يف حفز األفراد  1 .
القوى  إنتاجية  وحتسني  املعرفة  بمصادر  واالتصال  التقنيات  واستثامر  املبادرات  وأخذ  واإلبداع  الريادة  عىل  واملؤسسات 

العاملة وأدائها.

9 8
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املحركة  والقوى  للعوملة  املرافقة  الرئيسة  الظواهر  من  واالتصاالت  املعلومات  وتقنيات  التكنولوجية  التطورات  تعترب  2 .
واملهارات  العلمية  القدرات  متتلك  املهارة،  عالية  تستدعي عاملة  الظواهر  ومثل هذه  نفسه.  الوقت  نواجتها يف  هلا وبعض 

التطبيقية، واملامرسات اإلبداعية والريادية، واالجتاهات املهنية السليمة للتعامل مع هذه التطورات والتقنيات.

يتعرض سوق العمل باستمرار لتحّديات خاصة نامجة عن متطلبات العوملة فيام يتعلق باالنفتاح االقتصادي وحترير التجارة  3 .
واالستثامر وتراجع التدخل احلكومي، مما يستدعي التطور والتغيري املستمرين يف أنواع النشاط االقتصادي للتجاوب مع 
معايري املنافسة وأولويات االستثامر ومضامني التجارة. ويتطلب التجاوب مع ذلك كله توافر موارد برشية وقوى عاملة 

تتسم باملرونة ومتتلك قاعدة عريضة من املعارف واملهارات ملجاراة التطور يف سوق العمل.

يتحدث املتحمسون حلركة العوملة، وقد يبالغون يف حديثهم هذا، عن اكتامل التحّول التارخيي من االقتصاد األكثر اعتامدًا  4 .
labour intensive(، إىل االقتصاد األكثر اعتامدًا علـى املوارد املاديـة ورأس املال  عىل القوى العاملة )كثيف العاملة  
 knowledge (، ومن ثم إىل االقتصاد األكثر اعتامدًا عىل املعرفة )كثيف املعرفةcapital intensive كثيف رأس املال(
البحث  يشّكل  الذي  املعرفة  اقتصاد  إىل  املوارد  اقتصاد  من  تدرجييًا  الثقل  مركز  انتقال  ذلك  intensive(. ويعكس كل 

والتطوير واإلبداع والريادة منطلقه الرئيس.

املهارات املستهدفة خلرجيي املؤسسات التعليمية
يرتدد القول يف األدب الرتبوي أن املتعّلم أو الطالب هو حمور العملية 
مدخالت  يف  تطويري  جمهود  أي  إن  القول  إىل  يقود  مما  التعلمّية،  التعليمية 
العمل الرتبوي أو عملّياته، جيب أن ينعكس إجيابيًا عىل املتعلم بالكم والنوع 
إىل  الناجحة  التعليمية  املؤسسة  وتسعى  وكلفته.  املجهود  حجم  يربر  الذي 
أن يتسم خرجيوها بمجموعة من اخلصائص واملهارات احلياتية التي تسهم 
يف إعدادهم حلياهتم العملية ومستقبلهم الوظيفي ضمن ما أصبح يشار إليه 
باالقتصاد املعريف. ويمكن تقسيم هذه اخلصائص إىل ثالث جمموعات رئيسة 

من املهارات هي:

أ. مهارات العمل األساسية: وتشمل مهارات العمل التطبيقية واألدائية، واملعارف واملعلومات ذات العالقة، واالجتاهات 
السليمة، واستخدام التقنيات احلديثة، والتخطيط، والتنظيم، واإلدارة، واالنضباطية، والصحة والسالمة املهنية.

ب. مهارات التعامل: وتشمل االتصال، والتعامل مع الرؤساء واملرؤوسني والزمالء والعمالء، والعمل يف الفريق، والتأقلم 
مع بيئة العمل، وأخالقيات العمل.

ج. املهارات التطويرية والعقلية العليا: وتشمل التعّلم الذايت، والتفكري النظمي، والتفكري الناقد، وحل املشكلة، والتحليل، 
والرتكيب، والنهج التطبيقي، واإلبداع، والريادة، واالستقاللية.

إىل توفري جمموعات  باحلاجة  بآخر  أو  ترتبط مجيعها بشكل  الرتبوي  العمل  إن مؤرشات اجلودة يف  القول بشكل عام  ويمكن 
املهارات املشار إليها أعاله لدى املتعّلم.
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مؤرشات اجلودة واملواءمة يف املؤسسة التعليمية
بناء وتنمية، وهتدف إىل تطوير شخصية  العملية الرتبوية عملية 
جوانب  مجيع  يف  واستعداداته  قدراته  إليه  تؤهله  ما  أقىص  إىل  املتعلم 
ضمن  والروحي،  والعاطفي  واالجتامعي  واجلسدي  العقيل  النمو 

مرجعّية قيمية جممتعّية وإطار ثقايف منفتح.
وغريمها  الكلية  أو  املدرسة  متثلها  التي  التعليمية  املؤسسة  وتعد 
اخللية األساسية يف النظام التعليمي. وتؤدي املؤسسة التعليمية دورها 
الشكل،  يف  مبني  هو  كام  أبعاد،  أربعة  من  مكّونة  متكاملة  كمنظومة 

وهي:
البعد العلمي والتقني. 1 .

البعد اإلداري والتنظيمي. 2 .
البعد االقتصادي. 3 .

البعد اإلنساين واالجتامعي. 4 .
وتتعمق هذه األبعاد األربعة وتتفاعل بشكل أكثر تكاماًل يف املدرسة، التي تّتسم نواجتها باجلودة واملواءمة، وتشـّكل حلقة يف 
سلسلة مرتابطة ترسم بمجموعها صورة جمتمع املعرفة كام هو مبني يف الشكل التايل، حيث تنتمي إىل احللقة املوسومة باملعرفة 

املؤسسية. هذا مع العلم أن البعد النوعي يتخّلل كل واحد من األبعاد األربعة املذكورة.
                

)The Knowledge Society( جمتمع املعرفة

املؤسسة 
التعليمية

البعد اإلداري 
والتنظيمي

البعد
 اإلنساين 
واالجتامعي

البعد العلمي 
والتقني

البعد 
االقتصادي

املعرفة األرسية:
األرسة املتعلمة

املعرفة الفردية:
الفرد املتعلم

املعرفة املؤسسية:
املؤسسة املتعلمة

املعرفة املجتمعية:
املجتمع املتعلم

املعرفة العاملية

االتصال     والتشبيك

ك
شبي

والت
ال 

ص
الت

ا

ك
صال والتشبي

االت
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مؤرشات اجلودة واملواءمة لدى املتعلم
يمكن تقسيم املهارات والقدرات التي يّتسم هبا املتعلم الناجح والريادي، والتي تساعد عىل التطّور املستمر يف العمل، إىل 

جمموعتني رئيستني:
	ترتبط املجموعة األوىل بالسامت واخلصائص الشخصّية للمتعلم، ورغم أن هذه السامت تكون يف العادة كامنًة يف شخصّية 
الفرد بشكل أو بآخر، إال أن اكتشافها وصقلها وتطويرها يتم باجلهود اهلادفة  واخلدمات املساندة يف جماالت التعليم والتأهيل 

والتدريب والتوعية والتوجيه واإلرشاد وغري ذلك من األدوات املستخدمة لتنمية القدرات واملهارات.
التعّلم والتدريب واكتساب  امتالكها بشكل رئيس عن طريق  يتم  التي  بالقدرات واملهارات  فتتعلق  الثانية  	أما املجموعة 

الكفايات الالزمة إلنشاء املرشوعات واملنشآت وتنظيمها وإدارهتا.
املتعلقة  األوىل  باملجموعة  رئيس  بشكل  بعضها  يرتبط  التي  واملعلومات  واملهارات  القدرات  عىل  أمثلة  التايل  اجلدول  ويبني 

بالسامت الشخصية، كام يرتبط بعضها اآلخر بشكل رئيس باملجموعة الثانية املتعلقة بالقدرات واملهارات املكتسبة. 

القدرات واملهارات املكتسبةالقدرات والسامت الشخصية
مهارات إداريةالثقة بالنفس

مهارات مالية وحماسبيةالعزيمة والتصميم
مهارات مهنية متخصصة )أدائية(الرؤية
معلومات مهنية متخصصةاملبادرة

مهارات ومعلومات تسويقاملجازفة املحسوبة
معارف قانونية وترشيعيةاالستقاللية 

مهارات تقنيات املعلومات واالتصالالقيادة
..... الخاالتصال ..... الخ

اإلدارة يف املؤسسة التعليمية الريادية

اجليدة  لإلدارة  الرئيس  املدخل  إن  القول  يمكن 
التعليمية  العملية  مع  التعامل  هو  التعليمية  املؤسسة  يف 
وعملياهتا  مدخاللتها  هلا  متكاملة  كمنظومة  التعلمية 
ونواجتها، باإلضافة إىل التعامل مع كل واحد من مكّونات 
فلسفته  له  متكامل  إطار  ضمن  املنظومة  هذه  وعنارص 
وأهدافه واسرتاتيجياته. ومن املسّلم به أن اإلدارة املدرسية 
مدخل رئيس لتطوير العملية التعليمية التعلمية وجودهتا. 

وفيام ييل تصوٌر لعنارص اإلدارة الريادية:
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تشمل  التي  الشاملة،  اجلودة  إدارة  مثل  من  احلديثة،  اإلدارية  واألساليب  والنظريات  االسرتاتيجيات  وتطبيق  استثامر. 1 
مكونات وعنارص كثرية مشمولة يف البنود اآلتية.

ومع  أمور،  وأولياء  ودارسني  معلمني  من  املعنيني  الفرقاء  مع  العمل  يف  فاعلة،  رشاكات  وبناء  التشاركي،  البعد  إبراز. 2 
مؤسسات املجتمع املدين، لضامن ربط املدرسة باملجتمع.

استخدام. 3 أساليب اإلدارة الديمقراطية.
اعتامد. 4 التخطيط االسرتاتيجي يف اإلدارة، وحتديد األهداف املرجّوة والوسائل واآلليات الالزمة لتحقيقها، وتعميم ذلك 

عىل العاملني والدارسني، وأن يعرف كل فرد دوره يف حتقيقها.
استثامر. 5 أساليب اإلدارة العلمية يف العمل.

استخدام. 6 أساليب التقييم والتغذية الراجعة ألغراض التحسني والتطوير.
تطوير. 7 نظام معلومايت فّعال وموثوق للمسامهة يف توليد املعرفة واختاذ القرارات.

إجراء الدراسات والبحوث املتعلقة باملؤسسة التعليمية والنظام التعليمي ككل. تشجيع . 8
توفري. 9 ثقافة خاصة باملؤسسة التعليمية، ضمن إطار ثقافة املجتمع.

وحاجاهتم  قدراهتم  ضوء  يف  وتدريبهم  العاملني  كفاية  لرفع  هادفة،  برامج  طريق  عن  البرشية،  املوارد  بتنمية  االهتامم. 10 
التدريبية.

انتقال. 11 مركز الثقل يف العمل اإلداري من السلطة واإلرشاف إىل القيادة، ومن التسّلط األبوي إىل القدوة، ومن العشائرية 
إىل اجلامعية والتشاركّية.

انتقال. 12 مركز الثقل يف العمل اإلداري من االنضباطية إىل التفاعل البّناء.
انتقال. 13 مركز الثقل يف العمل اإلداري من التنافس مع الغري إىل التنافس مع الذات.

الدارسني،  تسجيل  ذلك  ويشمل  شؤوهنا،  وتسيري  املدرسة  إدارة  يف  احلديثة  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  استخدام. 14 
ورصد نتائجهم، وتقييم أدائهم، وشؤون العاملني، والشؤون املالية والتنظيمية.

االنتقال. 15 من إدارة رد الفعل إىل إدارة الفعل.
االنتقال. 16 من اإلدارة اجلزئية إىل اإلدارة النظمية.

اعتبار. 17 اإلدارة علم وفن وقابلّية، وفك ارتباطها مع معيار األقدمية، مما يستدعي أن يكون مدير املؤسسة التعليمية معّدًا 
إعدادًا مناسبًا يف املجال اإلداري.

حفز. 18 العمل اجلامعي وتفعيل ديناميات اجلامعة.
التطوير. 19 واالرتقاء املستمر يف األداء.

توفري. 20 الدافعية لإلنجاز واحلوافز للنجاح واإلنتاج.
تفعيل. 21 الشفافية والرقابة واملساءلة، بحيث يكون اهلدف التحسني والتطوير.

مراعاة. 22 توجهات وأولويات واحتياجات املستفيدين من اخلدمة التعليمية )املستهلكني(، وهم الدارسون وأولياء األمور 
وأصحاب العمل واملجتمع بشكل عام.
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مراعاة. 23 توجهات وأولويات املمّولني.
مراعاة. 24 االقتصاديات وعنارص الكلفة واملنفعة واملردود يف العمل اإلداري واإلنفاق املايل.

االستفادة. 25 من التجارب والنامذج الناجحة يف مؤسسات مشاهبة.
هذه  تطوير  هبدف  العليا  لإلدارات  الراجعة  التغذية  توفري  مع  معها،  واالنسجام  العامة،  التعليمية  السياسات  مراعاة. 26 

السياسات وصقلها.
توصيف. 27 الوظائف للعاملني، وحتديد رشوط إشغال الوظائف وتطبيقها بموضوعية وشفافية.

املستقبل  ومهنة  املناسب  التعليم  نوع  اختيار  عىل  الدارس  ملساعدة  واملهني،  الرتبوي  واإلرشاد  التوجيه  خدمات  توفري. 28 
اختيارًا رشيدًا يراعي قدراته واستعداداته من ناحية، وفرص التعليم والعمل من ناحية أخرى.

الدارسني بعد مرحلة  العمل ملن يرغب من  املدرسة إىل سوق  التوظيف والتشغيل، وتيسري االنتقال من  توفري. 29 خدمات 
التعليم اإللزامي.

الفئات والرشائح املختلفة من الدارسني، بام يف ذلك ذوو االحتياجات اخلاصة من طلبة متفوقني وبطيئي التعلم، مع  دمج . 30
مراعاة احتياجات وقدرات واستعدادات كل فئة.

املنهاج
املنهاج، بمفهومه العام، هو حلمة األداء يف املؤسسة التعليمية. 
له  املرافقة  التعليمية  والوسائل  تدريسه  أساليب  مضمونه  ويشّكل 
يف  الرئيس  العنرص  مع  تتكامل  التي  والالصفية  الصفية  واألنشطة 
خلصائص  عرض  ييل  وفيام  التعلمية.  التعليمية  العملية  مدخالت 

املنهاج يف املؤسسة التعليمية الريادية.

عنارص  عىل  والرتكيز  احلياتية،  باملهارات  الوثيق  االرتباط. 1 
املعارف  جانب  إىل  واالجتاهات،  األدائية  واملهارات  املفاهيم 

واملعلومات.
احلوار  مهارات  وتطوير  األجنبية،  واللغات  األم  اللغة  بدراسة  االهتامم  طريق  عن  والتواصل،  االتصال  مهارات  تنمية. 2 

واإلصغاء وحرية التعبري.
احلفز. 3 عىل التعّلم الذايت، ومراعاة ذلك لدى تصميم املنهاج والكتاب واملواد التعليمية املختلفة.

املهارات العقلية العليا لدى الدارس، كالتفكري الناقد وحل املشكلة والنهج العلمي والتجريبي، واإلبداع والريادة،  تنمية . 4
ومهارات التحليل والرتكيب والتقييم واملجازفة املحسوبة.

استخدام. 5 تقنيات املعلومات واالتصاالت بكفاية.
إبراز. 6 املفاهيم والقضايا ذات البعد احليايت واالجتامعي، بام ينمي قدرات الدارس عىل التفاعل بوعي وعقالنية مع قضايا 

الديمقراطية والعدالة االجتامعية واملؤسسية وسيادة القانون والبيئة وغري ذلك.
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تطوير. 7 النشاطات واألعامل الالصفية، بام يدعم املضامني املنهجية، ويغني املهارات احلياتية، وينمي الشخصية، عن طريق 
العمل اجلامعي واإلبداع الفردي واخلدمات املجتمعية.

التجاوب. 8 مع متطلبات االقتصاد املعريف وجمتمع املعرفة عن طريق توفري القاعدة العريضة من املهارات العقلية واألدائية، 
االتصال  وسهولة  احلياة،  مدى  التعّلم  بأمهية  والوعي  تتعّلم”،  “ماذا  ملفهوم  كبديل  تتعلم”  “كيف  مفهوم  عىل  والرتكيز 

بمصادر املعرفة.
املعلم

بيان  ييل  وفيام  التعليمية.  العملية  يف  الرئيس  املحرك  هو  املعلم 
بخصائص املعلم يف املؤسسة التعليمية الريادية:

والتعليم  املعلومات  نقل  من  املعلم  مهام  يف  الثقل  مركز  انتقال. 1 
والتلقني والفحص إىل التعّلم واحلفز والتيسري واملتابعة والتقييم.

استثامر. 2 خدمات وتسهيالت التعليم املستمر والتدريب املتواصل.
الرتكيز عىل. 3 األبعاد املفاهيمية والقيمية يف إعداد املعلم قبل اخلدمة 

وتدريبه يف أثناء اخلدمة.
انتقال. 4 مركز الثقل يف مهنة التعليم من كوهنا رسالة تتضمن مهنة إىل 

أن تصبح مهنة تتضمن رسالة.
اعتامد. 5 القاعدة العريضة يف إعداد املعلم قبل اخلدمة، وبناء التخصص 

عىل هذه القاعدة العريضة التي تشتمل عىل األبعاد الفلسفية والنظرية واالسرتاتيجية والتطبيقية املتعلقة بنظريات التعّلم.
القدرة عىل. 6 استخدام أساليب التقييم املتعددة واملتنوعة لقياس اجلوانب املختلفة لقدرات الدارس، واالبتعاد ما أمكن عن 

تقييم القدرة عىل التحصيل.
القدرة عىل. 7 استخدام التقنيات احلديثة للمعلومات واالتصاالت بأنامطها املقروءة واملرئية واملسموعة، عن طريق استخدام 

شبكة اإلنرتنت واألنواع املختلفة لألقراص احلاسوبية.

البيئة يف املؤسسة التعليمية
تتسم البيئة يف املؤسسة التعليمية الريادية بأهنا بيئة موائمة:

مجيع  من  وصقلها  الدارس  شخصية  وتطوير   • لتنمية	
والعاطفية  واالجتامعية  واجلسدية  العقلية  جوانبها 

والروحية.
والريادة  املبادرة  عىل  وحفزه  الفرد  طاقات   • إلطالق	

واإلبداع.
قدرات  وتطوير  اجلامعة،  ضمن  األفراد  طاقات   • لتكامل	

االتصال والتواصل والتعبري لدهيم.
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• القدرات والفروق واخلصائص الفردية. ملراعاة	
• فرص التعلم بالتجربة والبحث واالستقصاء. لتيسري	

• الوسائل واألساليب والتقنيات املحفزة عىل التعلم الذايت. لتوفري	
• األجواء الديمقراطية واملامرسات التشاركية. لتوفري	

• االنفتاح عىل العامل اخلارجي. لتسهيل	
• االلتزام باملنظومة القيمية واالنتامء لألطر الثقافية املحلية والقومية. لتعزيز	

• جمتمع مدريس حيفز عىل التعلم. إلنتاج	

وبذلك فإن املؤسسة التعليمية الريادية تعمل وتدار كمؤسسة:
 تتعلم	• وتعّلم، تتطّور وتطّور.

 توفر	• أداًء نوعيًا وتسعى إىل التمّيز.
بالبحث واالستقصاء.  هتتم 	•

 حتفز	• عىل التعّلم املستمر، وتوفر اإلمكانات والتسهيالت لذلك.
 تبني	• العالقات وتشيد الرشاكات مع البيئة اخلارجية.

لالتصال  كأدوات  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  تستثمر	•   
بمصادر املعرفة واستثامرها.

 تستثمر	• املعرفة وتنتجها.
وللعمل وملواصلة التعّلم.  تعّد للحياة 	•

املتعّلم )الطالب(
فيها.  املستهدف  والعنرص  التعليمية  العملية  حمور  هو  الطالب 

وفيام ييل بيان ملا يمّيز املتعلم يف املؤسسة التعليمية الريادية.
يتعلم ذاتيًا. 1 .

يؤمن بقدراته وطاقاته الكامنة وينّميها. 2 .

يستخدم تقنيات املعلومات واالتصاالت بكفاية. 3 .

يعرب عن رأيه وحياور بعقالنية ويتقبل الرأي اآلخر. 4 .

طريق  عن  وتطويرها  وإدارهتا  املدرسة  شؤون  يف  يشارك  5 .
وفرق  والنوادي  واالحتادات  كاجلمعيات  الطالبية،  التجمعات 

الصيانة.
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واألمن مطلبان لكل الشعوب وللبرشية السالم 
للتنمية  الزمان  رشطان  ومها  مجعاء 
غياب  يعني  ال  السالم  أن  املعروف  من  أنه  إال  والتطور، 
االجتامعي  العدل  حتقيق  ذلك  قبل  هو  بل  فقط،  احلرب 
داخل الدولة الواحدة وبني الدول من ناحية، وحتقيق األمن 
الواحدة واألمن  الدولة  إطار  واملدين يف  االجتامعي  والسلم 
املتعارف  من  أصبح  كام  ثانية،  ناحية  من  الدوليني  والسلم 
عليه بأن األمن ليس هو األمن باملفهوم السيايس-العسكري 
الشامل  باملفهوم  األمن  هو  بل   )Politico -Military(
 )Human Security( اإلنساين  األمن  يعني  الذي 
اإلنسان  فيها  يعيش  التي  البيئة  وسالمة  واجلامعات  لألفراد 
الرشيد  واحلكم  السياسية  باملشاركة  ومتتعه  حقوقه  واحرتام 
واجلامعات  األفراد  متتع  أن  املؤكد  ومن  والديموقراطية. 
السالم  ثقافة  وبناء  تطوير  يتطلب  واألمن  بالسلم  والدول 
بني  وفيام  املجتمعات  داخل  الثقافات  بني  احلوار  وتعزيز 
يف  حيويًا  أمرًا  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  محاية  ويعترب  الدول. 
هذا املضامر، فقد أشار ميثاق األمم املتحدة بشكل واضح إىل 
العالقة بني السالم وحقوق اإلنسان والتنمية، كام أن التحليل 
التي تم تطويرها  الرئيسية حلقوق اإلنسان  الدقيق لألدوات 
جراء  البرشية  هلا  تعرضت  التي  اجلسيمة  الويالت  بعد 
اإلنسان  حقوق  أن  إىل  كذلك  تشري  الثانية  الكونية  احلرب 
عبارة  فإن  ولذلك  الدوليني،  واألمن  السلم  صلب  يف  تقع 
“االعرتاف بالكرامة املتأصلة واحلقوق املتساوية وغري القابلة 

للترصف” والتي وردت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
لعام 1948م تشكل أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل، 
وقد تم إعادة التأكيد عىل هذه املبادئ يف كل من ديباجة العهد 
والعهد  1966م  لعام  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل 
والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل 
لعام 1966م، كام أقر مؤمتر طهران الذي عقد عام 1968م 
واحلريات  اإلنسان  حلقوق  رضوريان  والعدل  السالم  بأن 
األساسية. وهبذا نرى أن العالقة بني السالم واألمن واحرتام 
حقوق اإلنسان عالقة عضوية ال تنفصم، ولذلك نالحظ أن 
ديباجة إعالن فيينا وخطة العمل لعام 1993م تتحدث عن 
وتشجيع  نرش  عىل  يبنى  دويل  نظام  إىل  الشعوب  كافة  تطلع 
كام  للشعوب،  املصري  وتقرير  اإلنسان  حقوق  واحرتام 
يتحدث بنفس الوقت عن السالم، والديموقراطية، والعدل، 
ومستوى  والتنمية،  والتعددية،  القانون،  وحكم  واملساواة، 
أن  عن  يتحدث  كام  واإلخاء.  والتضامن،  للمعيشة،  أفضل 
واحلريات  اإلنسان  حقوق  واحرتام  والتنمية  الديموقراطية 
اآلخر  منها  كل  ويعزز  بعضًا،  بعضها  عىل  تعتمد  األساسية 

وتصب مجيعها يف حتقيق السلم الداخيل والسالم الدويل.

ونظرًا هلذه العالقة الوظيفية الوطيدة فقد تنبه املجتمع 
قبل  اليونسكو  رأسها  وعىل  الدولية  واملؤسسات  الدويل 
احلد  أجل  من  السالم  ثقافة  أمهية  إىل  عامًا  أربعني  حوايل 
تنفيذ  إطار  ففي  والعدوان.  احلرب  إىل  البرش  نزوع  من 

ثقافة السالم  وتعزيز  احلوار  بني  الثقافات واحرتام حقوق اإلنسان
معايل الدكتور حمي الدين توق

املفوض العام حلقوق اإلنسان/
املركز الوطني حلقوق اإلنسان
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الرتبية  بشأن  1974م  عام  لليونسكو  العام  املؤمتر  توصية 
الدويل  الصعيد  عىل  والسالم  والتعاون  التفاهم  أجل  من 
والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، عملت 
السالم  ثقافة  لتعزيز  واسع  برنامج  إطالق  عىل  اليونسكو 
يرّوج  تعليم  توفري  عىل  الدول  ملساعدة  التعليم  طريق  عن 
الثقافات،  بني  والتفاهم  اإلنسان،  وحقوق  السالم،  لقيم 
ومع  والديموقراطية.  واالحرتام،  والالعنف،  والتسامح، 
تعرضت  التي  الداخلية  واالضطرابات  احلروب  تزايد 
منها  عانت  التي  والتفرقة  والتمييز  الدول،  من  العديد  هلا 
تزايدت  املايض،  القرن  تسعينيات  يف  الدول  هذه  شعوب 
اجلهود الرامية إىل توطيد العالقة بني الديموقراطية وحقوق 
واملجتمعات  لألفراد  الوطني  واألمن  والسلم  اإلنسان 
العنرصية  النزعات  الواحدة. كام أدى ظهور  الدولة  داخل 
اجلديدة، والتعصبات الدينية والطائفية واملذهبية والعرقية، 
بروز  إىل  واألقليات،  املهاجرين  ضد  العدائية  والدعوات 
احلاجة املاسة إىل تعزيز احلوار بني الثقافات واحرتام حقوق 

اإلنسان عىل املستوى الدويل.

لبناء  السبل  أهم  أحد  الثقافات  بني  احلوار  تعزيز  يعترب 
دورًا  خاص  بشكل  التعليم  ويؤدي  وتدعيمها،  السالم  ثقافة 
مهاًم يف كل من تعزيز حوار الثقافات وبناء ثقافة السالم. إال أن 
التعليم وحده غري كاٍف لتحقيق هذا اهلدف، إذ إن االعتداءات 
املسلحة، واحتالل أرايض الغري، وغياب العدالة االجتامعية، 
من  يصاحبهام  وما  والبطالة  الفقر  وانتشار  والديموقراطية، 
كابحة  عوامل  األفق  وانسداد  والتهميش،  اجتامعية،  آفات 
ذلك  من  الرغم  وعىل  احلوار.  وتعزيز  السالم  ثقافة  لتطوير 
من  بد  ال  بل  اإلطار  هذا  يف  الرامية  اجلهود  توقف  ينبغي  ال 
تكثيفها. وجتسيدًا هلذا األمر أعلنت اجلمعية العمومية يف قرارها 
)56/6( لعام 2001م الربنامج العاملي للحوار بني احلضارات 
والثقافات وخطة العمل اخلاصة به، كام تم تأسيس مبادرات 
مهمة يف هذا املجال من مثل حتالف احلضارات وإنشاء مؤسسة 
دخلت  كام  الثقافات،  حلوار  متوسطية  األورو  )آنا-ليند(1 

1  سّميت هذه املؤسسة بهذا االسم تخليداً لذكرى وزيرة خارجية السويد آنا-ليند التي اغتالها 
أحد املتطرفني. وقد رأس كاتب هذه الورقة مجلس حكام هذه املؤسسة منذ إنشائها وحتى نهاية 

عام )2009م(.

العربية  واملنظمة  أوروبا  جملس  من  كل  مع  املؤسستان  هاتان 
للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( واملنظمة اإلسالمية للرتبية 
اإلسالمي،  املؤمتر  ومنظمة  )اآليسيسكو(  والثقافة  والعلوم 
ومنتدى األمم املتحدة الدائم املعني بقضايا السكان األصليني 
الشباب  عىل  بالرتكيز  العمل  خطة  تنفيذ  يف  رئيسيني  كرشكاء 
والنساء واملجتمع املدين وباستخدام مكثف ملؤسستي التعليم 
واإلعالم. كام أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها 
بني  للتقارب  الدولية  السنة  2010م  عام   )90/62( رقم 
سابقة  آنا-ليند  مؤسسة  أطلقت  السياق  نفس  ويف  الثقافات، 

الذكر برنامج ألف فكرة وفكرة لتنفيذها خالل هذا العام.

إن السؤال املهم بالنسبة لنا نحن الرتبويني هو “ما الدور 
الذي يمكن أن تؤديه الرتبية يف بناء ثقافة السالم وتعزيز احلوار 
رئيسة  أمور  ثالثة  يف  اجلواب  يكمن  وبرأيي  الثقافات؟”  بني 

هي املعرفة، وتعزيز القيم، وتعليم حقوق اإلنسان.

قال أحد احلكامء “إن اإلنسان عدو ما جيهل”. إن اجلهل 
أشكال  كل  خلف  تقف  اخلاطئة  أواملعرفة  املعرفة  وغياب 
التعصب والتطرف، وبالتايل ال يمكن حماربتهام إال من خالل 
ومستوياته،  أشكاله  بمختلف  التعليم  طريق  عن  املعرفة  نرش 
وباالستخدام الواعي واألخالقي لوسائل اإلعالم اجلامهريية. 
عىل  تركز  أن  جيب  فهمه،  إىل  تقود  التي  باآلخر  املعرفة  إن 
يف  املشرتكة  العنارص  عىل  وبالذات  والتاريخ،  والدين  الثقافة 
خاص،  بشكل  الساموية  األديان  ويف  البرشي  الثقايف  اإلرث 
كام أن تعليم التاريخ جيب أن يركز عىل اإلنجازات احلضارية 
والتارخيية للبرشية وما هو ناجم عن التعاون والتفاعل الثري 
بني الشعوب بدل تركيزه عىل االنتصارات والفتوحات وتنمية 
النزعات القومية املتطرفة. ومن املهم أن يكون القائمون عىل 
وأن  األفكار  هلذه  وخملصني  مؤمنني  والتعليم  املناهج  أمور 

ينعكس ذلك عىل سلوكهم التعليمي والشخيص.

ولكنها  شائكة  قضية  فهي  القيم  بتعزيز  يتعلق  فيام  أما 
ليست مستحيلة، ذلك أن تطور القيم لدى الناشئة يتأثر بالبيت، 
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والتجارب  الرفاق،  وجمتمع  اإلعالم،  ووسائل  واملدرسة، 
بطريقة  دومًا  تعمل  ال  املؤسسات  وهذه  عليها.  يمرون  التي 
اجلهود  استمرار  من  بد  ال  ذلك  من  وبالرغم  متسقني.  وفكر 
االحرتام  قيم  تعزيز  إىل  الرامية  خاص  بشكل  منها  النظامية 
والديموقراطية،  واالعتدال،  والتسامح،  والتفاهم،  لآلخر، 
وقبل كل ذلك تعزيز قيمة احلوار. فمن خالل احلوار اهلادئ 
إىل  الوصول  يمكن  األخرى  النظر  لوجهة  واالستامع  والبناء 

يقود  الذي  املشرتك  الفهم 
بالتايل إىل االحرتام والتسامح. 
أن  إذن  املستغرب  من  وليس 
األملان  الفالسفة  أحد  يقول 
القيم”. قيمة  هو  احلوار  “إن 

بتعليم  يتعلق  فيام  أما 
قيم  فإن بث  اإلنسان  حقوق 
اإلنسان  حقوق  ومبادئ 
التعليم  وبرامج  مناهج  يف 
أحد  هي  مراحله  كل  يف 
لربوز  األساسية  الضامنات 
ثقافة السالم واحرتام اآلخر، 

خاصة ما تعلق بقضايا الكرامة واملساواة والعدالة واحلرية، 
عرش  بأربعة  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  ظهور  فقبل 
َبنيِ  ْمَنا  َكرَّ “َوَلَقْد  العزيز  كتابه  يف  وعال  جّل  قال  قرنًا 
َباتيِ  يِّ َن الطَّ ْلَناُهْم فيِ اْلَبِّ َواْلَبْحريِ َوَرَزْقَناُهم مِّ آَدَم َوَحَ
ومل   " ياليًِ َتْفضيِ َخَلْقَنا  ْن  َّ مِّ رٍي  َكثيِ َعَلى  ْلَناُهْم  َوَفضَّ
يقل املسلمني أو العرب، جتسيدًا ملبدأ الكرامة اإلنسانية. كام 
“الناس  قال  أنه  وسلم(  عليه  اهلل  )صىّل  الرسول  عن  روي 
سواسية كأسنان املشط” جتسيدًا ملبدأ املساواة، وقال اخلليفة 
الفاروق عمر بن اخلطاب “متى استعبدتم الناس وقد ولدهتم 
أمهاهتم أحرارًا” جتسيدًا ملبدأ احلرية، كام روي عن عمر بن 
اخلطاب ريض اهلل عنه قول وفد فارس فيه عندما قدموا إىل 
جتسيدًا  عمر”  يا  فنمت  فأمنت  فعدلت  “حكمت  املدينة 
ملبدأ العدالة. كام جاء يف الدستور األردين يف مادته السادسة 
احلقوق  يف  بينهم  متييز  ال  سواء،  القانون  أمام  “األردنيون 

إن  الدين”.  أو  اللغة  أو  العرق  والواجبات وإن اختلفوا يف 
بغض  متساوون  البرش  أن  عىل  تركز  التي  الرتبوية  املناهج 
أو  طائفتهم،  أو  دينهم،  أو  لغتهم،  أو  عرقهم،  عن  النظر 
جنسهم، أو خلفيتهم االجتامعية، والتي تركز كذلك عىل أّن 
النظر عن منشئهم  باحرتام، بغض  يعاملوا  أن  اجلميع جيب 
سواء كانوا سكانًا أصليني أو مهاجرين أو عاماًل وافدين، هذه 
املناهج هي التي تعمل عىل إجياد الرتبة اخلصبة لثقافة السلم 
واالجتامعي  املدين  واألمن 

والسالم واألمن الدوليني.

وعىل الرغم من اجلهود 
املستويات  عىل  املحرزة 
املحلية والدولية يف سبيل بناء 
حوار  وتعزيز  السالم  ثقافة 
الرصاعات  أن  إال  الثقافات 
والدينية  العرقية  والنزاعات 
االزدياد  يف  آخذة  واملذهبية 
أن  كام  الشديد.  األسف  مع 
والعنف  املجتمعي  العنف 
منه  واملوجه  األرسة،  داخل 
خاصة نحو النساء واألطفال وخدم املنازل بدأ يأخذ مناحي 
من  ذلك  يرافق  وما  والبطالة  الفقر  انتشار  أن  كام  خطرية، 
لإلساءة  الرأي  حرية  واستغالل  اجتامعية،  وأمراض  آفات 
هتديدات  تشكل  كلها  وآرائهم  معتقداهتم  يف  لآلخرين 

حقيقية لبني البرش.

وعىل املستوى الدويل بدأت تظهر حتديات وهتديدات 
فحركات  والتنمية،  والسالم  اإلنسان  حلقوق  جديدة 
أشكاهلا،  بشتى  املنظمة  واجلريمة  والتطرف،  التعصب 
املتغولة تشكل يف  والفساد، والعوملة، واإلقليمية، والقومية 
جمملها حتديات ال بد من مواجهتها من املنظورات الوطنية 
والدولية بجهد تعاوين وتشاركي بني احلكومات ومؤسسات 
املجتمع املدين واملنظامت غري احلكومية مستخدمة بذلك كل 

الوسائل املتاحة.  
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أمهية التنوع احليوي
يعتربالتنوع احليوي مؤرشًا مهاًم عىل صحة كوكب األرض 
عرضة  البيئية  األنظمة  سيجعل  التنوع  هذه  يصيب  خلل  فأي 
التي  البرشية  التجمعات  عىل  سلبًا  يؤثر  مما  التدهور  ألخطار 
تعتمد عىل هذه األنظمة. وذلك من خالل التأثري عىل اخلدمات 
العاملي  االحتاد  منظمة  قدرت  حيث  األنظمة  تلك  تقدمها  التي 
األنظمة  تقدمها  التي  املجانية  اخلدمات  قيمة  أن  الطبيعة  حلامية 
يف  دوالرًا  تريليون   )33( إىل  تصل  البرشية  للتجمعات  البيئية 
من  أكثر  بأنه  القول  يمكن  الرقم  هذا  نستوعب  ولكي  السنة، 
هذه  توفر  2008م،  عام  ألمريكا  املحيل  الناتج  إمجايل  ضعف 
األنظمة مصادر دوائية يمكن استخالصها من الكائنات احلية يف 

النظام أو استخدام تلك الكائنات أو أجزاء منها كأدوية فهنالك 
)30000-50000( نوع نبايت تستخدم كمصادر لألدوية.

إن اخلدمات التي يقدمها النظام البيئي تؤثر عىل نوعية احلياة 
التي يعيشها البرش عىل كوكب األرض ومن هذه اخلدمات:

خدمات التزويد:- 1 يعترب النظام البيئي مصدرًا أساسيًا للغذاء 
واملصادر اجلينية والوراثية واأللياف. هناك كثري من التجمعات 
البرشية تعتمد مبارشة عىل النظام البيئي الطبيعي لتغطية حاجتها 
من الغذاء نباتيًا كان أو حيوانيًا، كام أهنا تعتمد عليه يف توفري األلياف 
التجمعات  أما  الفقرية،  البرشية  التجمعات  يف  خاصة  والطاقة 
البرشية املتقدمة والنظام الزراعي الذي تعتمده هذه التجمعات 
فإنه يعتمد مبارشة عىل مدخالت مبنية أساسًا عىل النظام البيئي 

ما هو التنوع احليوي؟
هو تنوع يعكس ماليني األعداد واألصناف من الكائنات احلية واالختالفات اجلينية حتى بني أفراد الصنف الواحد كنتيجة 
ملاليني السنني من التطور والتأقلم، وهذا التباين واالختالف يشكل أساسًا ملا يسمى باملصادر البيولوجية وهو يؤثر مبارشة أو 
بطريقة غري مبارشة عىل نوعية احلياة البرشية. وينتظم مزيج الكائنات احلية )نباتات وحيوانات وكائنات دقيقة( يف نظام تفاعيل 
يرتك أثرًا عليها وعىل حميطها الفيزيائي كموارد األرض واهلواء واملاء ويسمى هذا النظام بالنظام البيئي. فالنظام البيئي بشقيه 
احلي واجلامد الفيزيائي يستجيب للمؤثرات اخلارجية بحيث حيافظ عىل حيويته وفعاليته ومرونته إال إذا كانت تلك املؤثرات 
أكرب من قدرة النظام عىل حتملها، ولعل التنوع احليوي هو من أهم الوسائل لدى النظام البيئي لضامن ديمومة النظام عرب الروابط 

بني الكائنات احلية بحيث يقوم كل كائن بدور مهم له وللنظام مشكاًل بذلك شبكة عالقات وظيفية.
إن النظام البيئي املتنوع حيويًا يتميز بمرونة كافية للحفاظ عىل دور النظام البيئي يف توفري خدمات جمانية وكبرية للبرشية، 
فالكائنات احلية عرب تباينها واختالفها تشكل حلقة مهمة لدوران العنارص األساسية مثل الكربون والنيرتوجني واملاء. وكام أن 
هناك تباينًا واختالفًا يف أعداد الكائنات احلية فان هناك تباينًا واختالفًا يف األنظمة البيئية ككل، وبعض هذه األنظمة تشكل موئاًل 

تستطيع أن توفر ملجًأ لبعض الكائنات احلية أو أهنا ال تستطيع لكائنات أخرى.

التنوع الحيوي
أ.د. عبداهلل املوسى

املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا
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البيئي الطبيعي يوجد  النظام  الطبيعي والتنوع احليوي فيه. ففي 
نبات فقط  منها )7000(  نبات معروف يستخدم   )270000(
يف الزراعة ومع هذا فإن )30( حمصواًل فقط يف األنظمة الزراعية 
أن  كام  العامل،  لسكان  الغذائية  الطاقة  جمموع  من   )%90( تزود 
)14( نوعًا من احليوانات تشكل )90%( من اإلنتاج احليواين. 
للتدهور  أكرب مسبب  تبقى  إهنا  إال  الزراعية  األنظمة  أمهية  ومع 

اجليني وفقدان األنواع وتغيري املوائل الطبيعية حول العامل.

إن األنظمة الزراعية سواًء كانت مكثفة أو صغرية أو أنظمة 
البيئي  النظام  التي يقدمها  رعوية وغابات تستفيد من اخلدمات 
يف  الزراعية  األنظمة  منها  تستفيد  الربية  فالبقوليات  الطبيعي 
رشق ووسط إفريقيا التي تعتمد عىل زراعة الذرة، هذا باإلضافة 
إىل دور األنظمة البيئية الطبيعية يف تزويد مصادر جينية ووراثية 
لتحسني املحاصيل ودورها يف تثبيت الكربون وتوفري األخشاب 
والوقود واأللياف والتلقيح ومكافحة اآلفات ومنع االنجراف 

وتنظيم املتغريات املناخية ودورة العنارص الغذائية.

كبرية  حتديات  يواجه  للعامل  الغذائية  احلاجات  تلبية  إن 
ويتطلب إما تكثيف اإلنتاجية الزراعية أو توسيع الرقعة الزراعية 
حتتاج  فإهنا  املكثفة  الزراعة  أما  الزراعي،  لإلنتاج  املخصصة 
ملدخالت كثرية من التكنولوجيا والكيامويات الزراعية والطاقة 
التنوع احليوي. أما  واملاء، والثالث األخرية هلا تأثري سلبي عىل 
توسيع الرقعة الزراعية فإن له تأثريًا سيئًا أيضًا، حيث يدخل إىل 
الزراعة مناطق كانت موائل لكائنات حية مما قد يؤدي إىل إدخاهلا 

ضمن دائرة اخلطر.

والتطور احلديث حاليـًا يف الزراعة هو استعامل التكنولوجيا 
لنقل بعض اجلينات من كائن إىل آخر. إن األبحاث حول استخدام 
 Living Modified Organism  )LMO( الكائنات  هذه  مثل 
أن  ويبدو  واحلرشات،  املرضية  املسببات  مع  التعامل  عىل  يركز 
هنالك بعض الدالئل التي تشري إىل تقليل احلاجة للمبيدات احلرشية 
من  والذرة  القطن  مثل  املحاصيل  بعض  يف  األعشاب  ومبيدات 
خالل هذه التكنولوجيا. عىل أن استخدام الكائنات املحورة جينيًا 
غالبًا ما يكون جدليًا فهنالك قلق حول تأثريه عىل الفقراء الذين 
التقليدية وهنالك  القليلة  يعتمدون يف معيشتهم عىل املدخالت 

قلق فيام يتعلق بتأثري هذه التكنولوجيا عىل األنظمة البيئية.

 اخلدمات املساندة:- 2 وهي تلك اخلدمات التي يؤدهيا النظام 
البيئي عرب تفاعلية عنارصه املختلفة، وتنعكس إجيابيًا من خالل 
التنوع احليوي وهي تشكل قاعدة مهمة لكي يتمكن النظام من 
إنتاج  املساندة  اخلدمات  أهم  ومن  األخرى.  اخلدمات  تقديم 
الكتل البيولوجية Biomass Production، وإنتاج األكسجني، 
املختلفة  التعرية  عوامل  من  عليها  واحلفاظ  الرتبة  وتكوين 
املوائل.  وتزويد  واملاء  الغذائية  العنارص  ودوران  واالنجراف، 
األساسية  املواد  توفري  مبارشة عىل  بطريقة  تؤثر  اخلدمات  وهذه 

إلنتاج الغذاء وعىل بيئة جيدة هبواء نقي وماء نظيف.
بخدمات  تنظيمية: يقوم النظام البيئي الطبيعي - 3 خدمات 
كبرية تتمحور حول تنظيم املناخ والفيضانات واألمراض واملاء، 
ومثل هذه اخلدمات توفر األمان الشخيص واألمان من الكوارث 
الطبيعية كام إن هلا دورًا يف إمكانية توفري مصادر الغذاء وحركة 

النقل النشط، وترتك آثارًا إجيابية عىل الصحة العامة.
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البيئي  النظام  يقدمها  مادية  غري  مهمة  أخرى:- 4  خدمات 
انعكاسات  هلا  مجالية  مصادر  توفريه  حول  تتمحور  الطبيعي 
روحية واستعامالت تروحيية، كام أهنا تسهم يف توفري مادة تعليمية 
وتسهم يف تبلور عنارص اإلرث احلضاري. وهذا له دور مهم يف 

العالقات االجتامعية اجليدة والرتابط االجتامعي.

فقدان التنوع احليوي
إن اإلنسان هو جزء مهم ال يتجزأ من النظام البيئي الذي 
باألمان  وشعوره  وثروته  وغذاؤه  اإلنسان  فصحة  فيه،  يعيش 

وثقافته تتأثر بشكل كبري بأي تغيري يف هذا النظام. 
من  التي  األساسية  القاعدة  يشكل  احليوي  التنوع  إن 
دوهنا ال يستطيع النظام البيئي أن يوفر خدماته، فالتنوع احليوي 
املستدامة  التنمية  أسس  عليه  تبنى  متجدد  طبيعي  رأسامل  هو 
للكوارث  التعرض  إمكانية  من  ويقلل  البرشية  للتجمعات 

الطبيعية.
يف  التنمية  بدائل  من  يقلل  احليوي  التنوع  فقدان  إن 
تدهورها  إىل  يؤدي  قد  البيئية  األنظمة  التغيري يف  وإن  املستقبل، 
من دون رجعة، مما يؤدي إىل انقراض كثري من أنواع احلياة. لقد 

ثبت علميًا أن التغريات يف التنوع احليوي التي حتدث حاليًا عىل 
اليابسة ويف مياه األهنار واملحيطات والبحريات تسري برسعة أعىل 
الفقد الكبري يف  من أي وقت مىض يف تاريخ البرشية، ومع هذا 
التنوع احليوي فإن األنظمة البيئية ال تستطيع أن تؤدي خدماهتا، 
حيث تفقد القدرة عىل املرونة وامتصاص الصدمات والتغريات 

يف املناخ والطقس.

إىل  أدى  االستهالك  وازدياد  السكان  زيادة  فإن  عمومًا 
تدهور كبري يف التنوع احليوي. متثل ذلك من خالل حتطيم املوائل 
الربية،  باملنتوجات  واالجتار  الربية  احلية  للكائنات  الطبيعية 
احليوانات  وصيد  وإزالتها  األشجار  وحتطيب  بجمع  فاإلنسان 
واألسامك وإتالف النباتات وقطع األزهار ألغراض متعددة مثل 
الدواء والغذاء والبناء والزينة والوقود وتوسيع الرقعة الزراعية 
ديمومة  عىل  سلبًا  يؤثر  جائرًا  استغالاًل  البيئية  األنظمة  يستغل 

األنظمة ويدفعها إىل حافة االهنيار.

ما  2009م  عام  يف  املوارد  من  العامل  استهالك  كان  لقد 
إنتاجه،  نسبته )40%( أكثر مما يستطيع كوكب األرض أن يعيد 
أضف إىل هذا إنتاج غاز ثاين أكسيد الكربون بكميات أكرب من 

أن تستطيع األنظمة البيئية استيعابه وامتصاصه.
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إن هذا الوضع ال يمكن أن يستمر طوياًل، حيث ستنضب 
وبذلك  اجلفاف،  ويزداد  املناخ  ويتغري  الغابات  وتقطع  البحار 
تعتمد يف  التي  البرشية  التجمعات  اقتصاديات كثرية من  تنهار 

معيشتها عىل التوازن يف األنظمة الطبيعية.
ال أحد يعرف بالضبط عدد أنواع الكائنات احلية املوجودة 
عىل األرض فهناك أنواع كثرية مل يكشف عنها العلم إىل اآلن، 
وأن تقدير هذه األعداد يرتاوح بني )2 مليون – 100 مليون( 
من  خمتلفًا  نوعًا  مليون   )100( هناك  أن  فرضنا  وإذا  نوعًا. 
االنقراض  معدل  وكان  األرض،  كوكب  عىل  احلية  الكائنات 
)0.1%( فإن )10.000( نوعًا يندثر سنويًا، أما إذا كان العدد 

)2( مليون فإن )2000( نوع ينقرض سنويًا.
التاريخ  مما حدث يف  يتميز عن غريه  االنقراض  إن هذا 
النشاط  عن  يتسبب  بأنه  جيولوجية  أحداث  بسبب  الغابر 
العاملي  االحتاد  تقديرات  وحسب  رئييس.  بشكل  اإلنساين 
النباتات  من   )%52  -12( هنالك  فإن  البيئة  عىل  للحفاظ 
باالنقراض.  املهددة  القائمة  ضمن  حاليًا  تقع  واحليوانات 
اآلن  االنقراض  معدل  أن  إىل  التقديرات  بعض  وتشري 
العصور  يف  معدله  من  أكثر  مرة   )10000  -  1000( يزيد 
يسري  األرض  كوكب  أن  إىل  يشري  مما  الغابرة،  اجليولوجية 

بخطى رسيعة نحو االنقراض السادس يف التاريخ الذي يطلق 
.)Holocene mass Extinction( عليه

البرشية  للتجمعات  أذى  يسبب  احليوي  التنوع  فقدان  إن 
تغري  مع  التكيف  عىل  املقدرة  يفقدون  الذين  الفقراء  خصوصًا 

النظام.

الدوافع والعوامل التي تؤدي إىل فقدان التنوع احليوي
إىل  احليوي  التنوع  وفقدان  التغيري  دوافع  نقسم  أن  يمكن 
قسمني رئيسيني: أحدمها يتسبب عن النشاط اإلنساين وهو املهم، 
واآلخر وهو أقل أمهية، يتسبب عن الطبيعة كثورة الرباكني التي 
قبل  من  استعامرها  يمكن  جديدة  أرايض  وختلق  املوائل  متحي 

بعض الكائنات. 
أما القسم األول فهو بدوره ينقسم إىل عوامل غري مبارشة 
النظام  عىل  مبارشة  تؤثر  املبارشة  والعوامل  مبارشة.  وعوامل 

البيئي بينام العوامل غري املبارشة تؤثر عىل الطريقة التي تعمل هبا 
العوامل املبارشة ومتهد هلا وتنشطها.

العوامل غري املبارشة:
الغذائية- 1  املواد  عىل  الطلب  يزيد  مما  البرش  أعداد  ازدياد 
والطاقة واأللياف واملسكن وهذا بدوره يضع النظام البيئي حتت 

ضغط شديد.
املجتمع- 2  خيارات  عىل  تؤثر  وهي  والدين  الثقافة  عوامل 
الثقايف  فاإلرث  االستهالك،  وكمية  استهالكه  يمكن  ما  حول 
من  كبرية  كميات  يتطلب  الصيني  بالطب  يتعلق  فيام  الصني  يف 
حافة  إىل  احليوانات  بعض  تدفع  قد  والتي  احليوانية  املنتجات 

خطر االندثار.
العوامل االجتامعية والسياسية والثراء وهي أيضًا تؤثر عىل- 3 

خيارات استهالك املوارد الطبيعية.
التجارة العاملية والعوملة قد تزيد من الطلب عىل املنتوجات- 4 

احليوانية والنباتية.
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تكنولوجيا- 5  يف  التقّدم  أضحى  حيث  والتكنوجليا،  العلوم 
صيد األسامك من أكرب املؤثرات عىل اضمحالل األعداد السمكية 

يف البحار واملحيطات واألهنار.
التغري املناخي وما يرافقه من ارتفاع مستوى املياه يف البحار- 6 
عىل  النباتية  التجمعات  وخمتلف  وامللحية  الساحلية  البيئة  هيدد 
إىل  تؤدي  التي  احلرارة  درجة  يف  ارتفاعًا  ويسبب  الشواطىء، 

إعادة توزيع األنواع وتكاثرها وهجرهتا وانتشار األمراض.

العوامل املبارشة:
يؤثر  الذي  اإلنساين  النشاط  عن  ناجتة  معظمها  يف  وهذه 

مبارشة يف األنظمة البيئية، ومنها:
تغيري استعامالت األرايض، مثل:- 1

توسيع الرقعة الزراعية التي تتطلب إنشاء السدود التيأ-  
من  تغري  والتي  الري  مشاريع  وإنشاء  الرسوبيات  هبا  ترتاكم 
البيئة املحلية وبالتايل تؤثر يف األنظمة البيئية الطبيعية واألرايض 
عىل  سلبًا  يؤثر  مما  السد  حتت  األهنار  جماري  يف  باملياه  املغطاة 

التنوع البيئي وهيدده.
التوسع العمراين عىل حساب األنظمة البيئية الطبيعية. إنب-  
تغري استعامالت األرايض كام ورد يف )أ و ب( يؤدي إىل نقص 
البيولوجي  التامثل  املوائل وإىل  الطبيعية وجتزئة هذه  املوائل  يف 

وانجراف الرتبة.
خاصة- 2  باملنتوجات  للتجارة  الناظمة  والتعليامت  القوانني 
ومدى  باالنقراض  املهددة  الكائنات  قائمة  يف  تقع  التي  تلك 

تطبيقها وااللتزام هبا وهذا يؤثر مبارشة عىل التنوع احليوي.
أو- 3  البيئية  األنظمة  إىل  الكائنات  من  جديدة  أنواع  إدخال 
للمياه  البيئية  األنظمة  يف  خاصة  عليها  سلبيًا  يؤثر  منها  إزالتها 
العذبة. فهذه األنواع عادًة ما تتنافس أو تفرتس األنواع املحلية 
مما يؤدي إىل تغيري يف وظائف النظام البيئي واالنقراض والتامثل 
سمك  من  نوع  إدخال  ذلك  عىل  ومثال  اجليني،  واالختالط 
اجلييل إىل البحر األسود الذي أدى إىل تنافس تلك األسامك مع 
األسامك املحلية وأدى إىل حتطيم أكثر من )26( مسمكة جتارية 

عام 1992م.
مما- 4  والبيولوجي  اإلحفوري  بنوعيها  الطاقة  استهالك  زيادة 
يؤدي إىل زراعة حماصيل الطاقة البيولوجية عىل حساب األنظمة 

البيئية الطبيعية.

يؤدي- 5  الطبيعية، وهذا  للموارد  اجلائر  واالستهالك  احلصاد 
إىل  يؤدي  كام  أعدادها،  يف  نقص  أو  األنواع  بعض  انقراض  إىل 
التامثل يف الرتكيب يف النظام البيئي، ويمكن أن يساق االستعامل 
يمكن  بارز  كمثل  احليوانية  للموارد  الكونغو  حوض  يف  اجلائر 
االستدالل منه عىل تأثري مثل هذا االستغالل، ففي كل عام يتم 
حصاد )1-3.4( مليون طن من اللحوم الربية يف هذا احلوض 

وهو أكثر بـ )6( مرات من احلد اآلمن.
استخدام مدخالت التكنولوجيا لزيادة الغذاء مثل األسمدة- 6 
الوفيات  نسبة  زيادة  إىل  يؤدي  وهذا  والري،  اآلفات  ومبيدات 
وزيادة  املاء  يف  النيرتوجني  كزيادة  الغذائية  األمحال  وزيادة 

احلموضة فيها مما يؤدي إىل نقص يف إنتاجية األنظمة البيئية.

التنوع احليوي وعالقته بالصحة والثقافة
من  الصحة  عىل  مبارش  تأثري  له  احليوي  التنوع  فقدان  إن 
املياه  ونقص  احلارة  واملوجات  للفيضانات  التعرض  خالل 
وانزالقات الرتبة والتعرض للتلوث، كام يؤثر عىل ظهور أمراض 
جديدة من خالل تأثريه عىل وظائف النظام البيئي الطبيعي، كام 
هو احلال يف ظهور فريوس النيل الغريب وانفلونزا الطيور. أضف 
نتيجة االستهالك اجلائر ملوارد  إىل ذلك أعراض نقص األغذية 

األنظمة البيئية.
والتنوع  الثقافة  بني  عالقة  فهناك  بالثقافة  يتعلق  فيام  أما 
احليوي، فالثقافة يف كل املجتمعات تتأثر بعالقة اإلنسان بالبيئة. 
فمجموعة القيم باملجتمع وطرق التعامل مع حيثيات احلياة تتأثر 

باملحيط البيئي والتنوع احليوي.
يتأثر  ما  التعبري عنه غالبًا  املعريف وطرق  الوعي  إن جمموع 
بعنارص املحيط البيئي ويرتك آثارًا مهمة عىل طريقة التعامل مع 
أقرب مثل عىل ذلك احلمى، وهو  البيئية، ولعل  املوارد  عنارص 

طريقة فذة من وحي الثقافة اإلسالمية الستدامة املراعي.
العوامل  بفعل  للخطر  يتعرض  العامل  يف  الثقايف  التنوع  إن 
التي تؤدي إىل تاليش التنوع احليوي، ولو أخذنا التنوع اللغوي 
مهددة  لغة   )6000( من   )%50( فإن  الثقايف  للتنوع  كمؤرش 
باالنقراض ويعتقد بأن ما يقرب من )90%( من اللغات املوجودة 

حاليًا لن تتمكن من البقاء مع حلول عام 2100م.
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االعتبارات والمبادئ األخالقية
 لقضايا التغير المناخي

“التكيف مع التغري املناخي لضامن ديمومة إنجازات األردن ألهداف األلفية التنموية” 

د. منجد الرشيف
منسق برنامج فريق األمم املتحدة

التوصل  الثاين عام 2009م،  التي عقدت خالل شهر ترشين  املناخ يف كوبنهاجن  أثناء قمة  العامل  مل يستطع قادة 
إىل معاهدة للمناخ العاملي. ويعود ذلك إىل التباين الكبري يف وجهات نظر الدول املختلفة والقوى السياسية والصناعية 
العظمى والتي كانت تضغط باجتاهات خمتلفة وأحيانًا متباينة، مما عطل الوصول إىل أرضية مشرتكة يمكن من خالهلا 

الوصول إىل معاهدة أو اتفاق هبذا الشأن.

وحياول اجلميع منذ اعتامد برتوكول عام 1997م، التوصل إىل حل عادل من أجل تقاسم منصف لتكاليف التقليل 
من انبعاثات الغازات الدفيئة املسببة لالحتباس احلراري، إضافة إىل توزيع التكاليف الكبرية لربامج التكيف مع التغري 

املناخي عىل الصعيد العاملي. وما زلنا حتى اآلن غري قادرين عىل الوصول إىل هذا احلل أو االتفاق. 

إن املتتبع لقضايا التغري املناخي وأسبابه وآثاره يدرك بأن التغري املناخي ليس فقط مسألة انبعاثات الغازات الدفيئة 
إنسانية  أبعادًا  القضايا  هلذه  إن  بل  كوكبنا،  عىل  اإلنساين  النشاط  عن  الناجتة  وغريها  وامليثان،  الكربون  أكسيد  كثاين 

وأخالقية جيب الوقوف عندها مطواًل.
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لقد وضحت العديد من الدراسات بأنه من املتوقع أن تؤدي التغريات املناخية إىل وجود ماليني الالجئني ويف كافة أصقاع 
األرض نتيجة هلذه التغريات، فجزر كارتريه يف غينيا اجلديدة عىل سبيل املثال معرضه للغرق رسيعًا نتيجة ارتفاع حركات املد 
ومنسوب مياه البحر. أما الزيادة املتوقعة يف معدالت التصحر يف إفريقيا فمتوقع هلا أن تؤدي إىل نزوح املاليني إىل مناطق تتوفر 
فيها املياه والفرص االقتصادية األفضل. وهنا جيب التوقف والتفكري مليًا: ماذا سيحدث لألطفال والنساء وكبار السن وهم 
الفئات األكثر تعرضًا للمخاطر نتيجة هلذه اهلجرة اجلامعية. ومن سيستقبل هذه املاليني داخل بلداهنم أو يف بلدان أخرى، أية 
ضغوط يمكن ملاليني املهاجرين أن يضعوها عىل املوارد الطبيعية كاملياه والغذاء والنبات وغريها يف املناطق التي سيهاجرون 
إليها. إهنا أسئلة كثرية تفرض عىل كافة رؤساء الدول وخاصة الغنية منها وقفة تأمل جادة للعمل سويًا وضمن أرضيه عاملية 

مشرتكة من أجل الوصول إىل حل أخالقي وعادل هلذه القضية.

سابقًا  ذكرت  التي  األمثلة  كانت  وإن 
امللحة  باحلاجة  الغنية  الدول  إلقناع  كافية  غري 
أخرى  أمثلة  ذكر  يمكن  فإنه  املجال،  هذا  يف 
عىل األثر املدمر لقضايا التغري املناخي يف هذه 
إىل  أدى  الذي  كاترينا  إعصار  فذكرى  الدول، 
نيواورلينز األمريكية يف لويزيانا  خراب مدينة 
يف  بدأت  قد  املعركة  أن  كام  ببعيدة،  ليست 
املياه  املتوقع ملنسوب  هولندا ملواجهة االرتفاع 
تغرق  أن  هلا  يمكن  التي  الرطبة  مناطقها  يف 
مساحات شاسعة من أراضيها إذا مل يتم عمل 

أي يشء هبذا الشأن.

لآلثار  أيضًا  آخر  بعد  إضافة  أردنا  وإذا 
مناقشة  يمكننا  فإنه  املناخي  للتغري  األخرى 

البحرية  واملخلوقات  والنباتات  كاحليوانات  اآلدمية  غري  احلياه  وأشكال  األخرى  الطبيعية  األنظمة  إليه  ستؤول  الذي  املصري 
إىل  طريقها  يف  البحرية  واملخلوقات  واحليوانات  النباتات  أنواع  من  اآلالف  بأن  الدراسات  من  العديد  أثبتت  لقد  وغريها. 

االنقراض والزوال نتيجة للتغري احلاصل يف بيئتها الطبيعية وتلوثها بشكل أضعفت قدرهتا عىل التأقلم.

إن األفعال والنشاطات التي نقوم هبا اليوم سوف تؤثر عىل شكل وطبيعة كوكب األرض يف املستقبل. إن األجيال القادمة 
من أبنائنا أو من املخلوقات األخرى معرضة إىل خماطر كبرية بسبب هذه النشاطات.ومع أنه يمكن القول بأن العديد من هذه 
النشاطات ستؤدي إىل زيادة ثروات األجيال القادمة وربام قدرهتا عىل التكيف مع آثار التغري املناخي إال إهنا من املؤكد ستؤدي 

إىل اإلرضار بماليني البرش واملكونات الطبيعية عىل كوكبنا وخاصة يف املناطق األفقر والدول األقل نموًا.

ونتيجة لكل ما ذكر سابقًا فإنه يمكن القول بأن مواجهه املخاطر املذكورة التي من املتوقع هلا أن تتفاقم وتتزايد مع مرور 
الوقت هي رضورة ملحة وذات أبعاد وحتديات أخالقية أساسية وحقيقية، إذ إن التغري املناخي يطرح مسألة املسؤوليات املرتتبة 
وتوفري  املتوفرة  العلمية  املعارف  جمموعة  بتعبئة  القيام  كافة  القوى  من  يقتيض  كام  التغري،  هلذا  املسببة  األطراف  كل  عاتق  عىل 
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املناخي،  التغري  عىل  املرتتبة  اآلثار  مواجهه  يف  التضامن  كافة  الدول  من  ويستدعى  لتطويرها  والتقنية  والبرشية  املالية  املصادر 
وأخريًا تعبئة الرأي العام وعىل املستويات كافة وصواًل إىل األفراد من أجل تطوير آلية مساءلة للامرسات اليومية التي قد تؤدي 

إىل زيادة مستويات االنحباس احلراري.  

إن األبعاد املذكورة أعاله متهد لرضورة االلتزام باملبادىء األساسية اآلتية:
ï حتقيق االستدامة يف عنارص البيئة املختلفة.

ï حتديد املسؤوليات املشرتكة واملتباينة يف القدرات والنشاطات.
ï محاية مصالح أجيال األرض البرشية وغريها املستقبلية.

ï تأمني سالمة النظم البيئية املختلفة.
ï توفري آليات وبرامج متكاملة للوقاية من اآلثار املرتتبة عىل االنحباس احلراري.

ï  التأكيد عىل حق التطوير العلمي والتكنولوجي للجميع وحق االستفادة منه يف التنمية.

وآثاره  املناخي  التغري  مسألة  إن  القول  يمكن  وعليه 
ال يمكن هلا أن حتل إال عىل أساس من املبادىء األخالقية 
بينها حلامية  فيام  تتضامن من خالهلا كافة الشعوب والدول 
أكسيد  ثاين  غاز  انبعاثات  من  احلد  خالل  من  األرض 
نموًا  واألقل  الفقرية  البلدان  يف  وخاصة  للدول  الكربون 

وغري القادرة عىل متويل هذه الربامج.

ويمكن من خالل ما تم رسده سابقًا التأكيد عىل وجود 
يمكن  عاملية  أخالقية  مبادىء  ملحة إلنشاء وتطوير  حاجة 
اخلطرية  التحديات  ملجاهبة  هبا  واالسرتشاد  إليها  الرجوع 
التي سيفرضها تغري املناخ ابتداء من املستوى املحيل وانتهاء 

بالعاملي.

من  العديد  يف  إليها  ومشار  عليها  منصوص  الذكر  آنف  األخالقي  اإلطار  يتطلبها  التي  الرئيسية  املبادئ  من  العديد  إن 
“ينبغي ألطراف االتفاقية محاية  االتفاقيات الدولية، ونقتبس هنا من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية للتغري املناخي التي تقول 
واملتباينة  املشرتكة  ملسؤوليتها  ووفقًا  اإلنصاف  أساس  عىل  البرشي  للجنس  واملستقبل  احلارض  أجيال  لصالح  املناخي  النظام 

وقدرات كل طرف” املادة )3.1(. 

وأخريًا يمكن القول إنه من املمكن البدء بمعاجلة العديد من املسائل األخالقية املتعلقة بالتغري املناخي من خالل االلتزام 
بأي عمل  يقوم  بأن  أي طرف  بحق  القايض  األسايس  األخالقي  باملبدأ  اإلقرار  السليمة من خالل  للفطرة  البسيطة  باملبادىء 
حيقق له املنافع، بحيث ال يلحق الرضر بطرف آخر، وإذا تسبب هذا الطرف لآلخر برضر من غري قصد وجب عليه أن يقوم 

بتعويضه.
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املوارد العذبة واملوارد األرضية والتنوع البيولوجي 

م. حممد رضوان املومني
وزارة املياه والري

)IHP( عضو اللجنة الوطنية للربنامج اهليدرولوجي
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أعلنت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة الثاين والعرشين من شهر أيار من لقد 
واإلدراك  الفهم  زيادة  بغية  البيولوجي”  للتنوع  الدويل  “اليوم  عام،  كل 
النظم  بقاء  مع  متامًا  يتامشى  املناخ  تباين  أن  والواقع  العامل.  يف  البيولوجي  التنوع  لقضايا 
األيكولوجية ومع وظائفها، تلك النظم التي نعتمد عليها لتدبري رضورات احلياه، وطبقًا 
لتقييم األلفية للنظم األيكولوجية، فإن تغري املناخ يشكل اآلن واحدًا من أكرب التهديدات 

التي تواجه التنوع البيولوجي لكوكب األرض.
ومواردها  واحليوانية  النباتية  األنواع  مجيع  “األحيائي”  البيولوجي  التنوع  يشمل 
أشكال  تنوع  باختصار  إنه  األنواع،  هذه  إليها  تنتمي  التي  األيكولوجية  والنظم  الوراثية 
احلياة كافة عىل وجه األرض سواء كانت عىل اليابسة أو يف املياه. ويوفر التنوع البيولوجي 
للعامل ضامنة للحصول عىل إمدادات متصلة من األغذية ومن أنواع ال حرص هلا من املواد 
اخلام التي يستخدمها اإلنسان يف حياته اليومية ولبناء حارضه ومستقبله. وال يشمل التنوع 
البيولوجي األنواع األحيائية املوجودة يف حميط بيئي مائي أو عىل اليابسة يف وحدة زمنية 

حمددة فحسب بل يشمل النظم البيئية التي جاءت منها هذه األنواع.
إن احلديث عن التنوع احليوي يستوجب يف البداية اإلشارة إىل أن كوكب األرض 
يتألف من جمموعة أغلفة، أوهلا الغالف الصخري )Lithosphere( الذي يشكل الكتل 
القارية التي نعيش عليها، ويمثل هذا الغالف نحو )29%( من املساحة اإلمجالية لكوكب 
صورة  )يف  املياه  تستقر  )القارية(  الصخرية  الكتل  بني  الفاصلة  املسافات  ويف  األرض، 
أهنار(.  شكل  )يف  نفسه  اليابس  بني  فيام  املياه  هذه  جتري  أو  وحميطات(  وبحريات  بحار 
)Hydrosphere( ويشغل  املائي  بالغالف  يعرف  ما  املائية  األشكال  وتكّون كل هذه 
من  غطاء  معًا  واملاء  اليابسة  ويغلف  األرض.  لكوكب  الكلية  املساحة  من   )%71( نحو 
 .)Atmosphere( اجلوي  أو  الغازي  الغالف  باسم  يعرف  الرتكيب  املختلفة  الغازات 
وأخريًا أضاف العلامء أو تصوروا غالفًا أو غطاًء آخر بالكرة األرضية يضم مجيع أشكال 
احلياة التي تسكن كوكب األرض ومتيزه عام سواه من كواكب املجموعة الشمسية، وربام 
مجيع الكواكب السيارة بالكون كله، وقد اقرتح العلامء أن يأخذ هذا الغالف اسم الغالف 

.)Biosphere( احليوي
الطبيعة  الدويل حلفظ  االحتاد  أجراه  والذي  لعام 2004م،  لألنواع  العاملي  التقيييم 
واملوارد الطبيعية )IUCN(، إن )12%( من مجيع أنواع الطيور و)23%( من أنواع الثديات 
و)32%( من مجيع األنواع الربمائية و)34%( من عاريات البذور، مهددة باالنقراض، وقد 
يكون الوضع بالنسبة لفئات تصنيفية أقل شهرة خطريًا، فقد خلص تقرير الكوكب احلي 
أننا جتاوزنا  إىل  للطبيعة )WWF( مؤخرًا  العاملي  الصندوق  الذي أجراه  لعام 2006م، 
املوارد  من  العامل  فاستهالك  املاضية.  سنة  العرشين  خالل  للكوكب  املستدامة  احلدود 
الطبيعية يفوق قدرة األرض عىل جتديد نفسها بحوايل )25%(. كام أن النظم األيكولوجية 
العامل السري يف طريق االستهالك واالستغالل غري  املناخ، وكلام واصل  تعاين من تدهور 

املستدام، زادت صعوبة محاية التنوع البيولوجي املتبقي واستعادته.
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إن ضياع التنوع البيولوجي ينطوي عىل آثار هائلة بالنسبة لرفاه اإلنسان وأمنه، فهو 
يعرض األمن الغذائي العاملي للخطر، وكذلك صحة اإلنسان وأمن الطاقة والتزويد باملياه 
العذبة. لقد ظهرت اتفاقية التنوع البيولوجي إىل حيز الوجود يف مؤمتر قمة األرض يف ريو 
دي جانريو يف عام 1992م، وحظيت حتى اآلن باعرتاف )189( طرفًا، باعتبارها املرجع 
األسايس حلفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام. وتسعى االتفاقية إىل وقف فقدان 
إىل  وكذلك  األرض  احلياة عىل  عليها  تعتمد  التي  الطبيعية  املوارد  قاعدة  يف  غري مسبوق 

ختفيف وطأة الفقر.

أقسام التنوع البيولوجي:
التنوع الوراثي: ويقصد به تنوع املوروثات داخل األنواع، ويشمل ذلك جماميع متميزة من 

نفس النوع.
تنوع األنواع: ويقصد به اختالف األنواع ضمن إقليم معني، أي اختالف األنواع يف وسط 

بيئي معني.
البيئية: ويصعب قياس هذا التنوع ألسباب عديدة منها أن هنالك تداخاًل  تنوع األنظمة 
واضحًا بني األنظمة البيئية األساسية والثانوية فمثاًل، هناك تداخل يف التنوع البيولوجي 
القاسم  تشكل  التي  الربمائيات  خالل  من  التداخل  هذا  ويقوم  واملياه،  اليابسة  نظام  بني 
املشرتك بني النظامني البيئيني، وحتى ضمن النظام األسايس الواحد، فهنالك نباتات مائية 
تعيش يف املياه املاحلة والعذبة، وتؤدي الكائنات الدقيقة دورًا حيويًا ىف النظم البيئية، كام 

يستخدم الكثري منها ىف صناعة الدواء واهلندسة الوراثية لتحقيق مواد جديدة. 
متثل بعض خصائص  البيولوجي، حيث  التنوع  من  ويعترب جزءًا  البرشي:  الثقايف  التنوع 

الثقافات البرشية حلواًل ملشاكل البقاء واحلفاظ عىل األنواع احليوية املختلفة.

مناطق التنوع البيولوجي:
من أهم مناطق التنوع البيولوجي:

عىل  وحتتوي  احليوية  باألنواع  غنًى  املناطق  أكثر  من  وهي  املدارية:  املناطق  غابات 
50%-90%( من األنواع يف العامل رغم أهنا التغطي سوى )7%( من مساحة اليابسة عىل  (
سطح الكرة األرضية، وال تعترب الغابات املدارية فقط منطقة تنوع أحيائي غنية، بل تدعم 

ثقافات برشية وتنظم هذه الغابات الدورات البيولوجية واجليولوجية والكياموية.
يف  أسايس  بدور  وتقوم  واسع  تنوع  عىل  الغابات  هذه  وحتتوي  املعتدلة:  املطرية  الغابات 

املحافظة عىل خمزون املياه العاملي وجممعات املياه العاملية العذبة.
حيوية  أنواع  عىل  حتتوي  حيث  املدارية،  للغابات  املائي  النظري  وتعترب  املرجانية:  الشعب 
هائلة، وتتوزع األحياء يف مناطق الشعب املرجانية توزعًا عشوائيًا بخالف الغابات املدارية 

إذ توجد مناطق ترتفع فيها نسبة كثافة األحياء مقارنة بمناطق أخرى.
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بحريات املياه العذبة: كام هو احلال يف اجلزر املنفردة، حتتوي هذه البحريات عىل عدد كبري 
إفريقيا  يف  الكبري  الصدع  وادي  بحريات  ففي  والنباتات،  والضفادع  األسامك  أنواع  من 

توجد كميات ونوعيات هائلة من األحياء أكثر مما حتتويه أي بحرية أخرى.
مناطق زراعة املحاصيل احلقلية ومواطنها األصلية: وتعترب هذه املناطق من املناطق الغنية 
يف العامل باألنواع احليوية ال سيام النباتات الزراعية التي استخدمها اإلنسان منذ )12( ألف 

سنة عندما عرف الزراعة.

البيئات املائية والتنوع البيولوجي:
تعترب املوارد السمكية مصدرًا للغذاء وفرص العمل والعائدات يف كثري من البلدان 
واملجتمعات املحلية، وتتأثر هذه املوارد باملناخ االقتصادي واألحوال البيئية. ومن أنواع 

النظم األيكولوجية لألحياء املائية:
واملجاري  واألهنار  الفيضية  والسهول  واملستنقعات  البحريات  بينها  ومن  الداخلة:  املياه 
لألحياء  األيكولوجية  النظم  واجتاهات  حالة  وترتبط  طبيعية.  مصادر  ومعظمها  املائية، 
املائية ارتباطًا وثيقًا بالظروف السائدة يف النظم األيكولوجية األرضية املجاورة. غري أن 
التأثريات  مثل  البرشية  للتدخالت  نتيجة  لتعديالت  خضعت  الداخلة  املياه  مسطحات 

اإلثرائية لألسمدة املفرطة وخملفات احليوانات.
األرصفة القارية رخوة القاع: التي تظهر أمام نظم دلتا األهنار الكربى التي حيصلون عليها 
من الرتسبات الدقيقة التي تعترب من سامهتا )مثل احلىص والرمال والوحل(. وتتأثر هذه 
الرتسبات التي متتد إىل عمق )200( مرت، عادة بقوة بمخلفات األهنار التي حيصلون منها 

عىل إنتاجيتها العالية، والتي حتكم تغرياهتا الطبيعية.
يف  توجد  اإلنتاجية  شديدة  قارية  أرصفة  وهي  الدافئة:  املوجات  ذات  القارية  األرصفة 
الغالب عند احلدود الرشقية للمحيطات، وتقع يف غالب األحيان أمام مناطق قاحلة أو 

صحارى.
املحيطات املفتوحة: متثل أكرب مساحة وحجم للنظم األيكولوجية البحرية عىل الرغم من 
أن إنتاجها البيولوجي والسمكي بحسب وحدة املساحة يقل كثريًا عن النظم األيكولوجية 

األخرى.
املحيطات املتجمدة: تعترب من النظم األيكولوجية املعنية عالية اإلنتاجية يف مواسم معينة 

وتتسم بالعمليات النشطة الغنية باملغذيات التي تدفعها التيارات البحرية.
قطاع  داخل  من  عوامل  بفعل  للخطر  املائية  لألحياء  البيولوجي  التنوع  ويتعرض 
مصايد األسامك مثل اإلفراط يف الصيد وأساليب الصيد املدمرة وإدخال األنواع الغريبة 

وبفعل عوامل خارجية.
إال  وغريها  الفوسفات  رواسب  وال  الفحم  طبقات  وال  البرتول  حقول  فليست 
مكونات للطبقات اجليولوجية أي عنارص من مكونات اجلزء اليابس من املحيط احليوي 

تتحول إىل ثروة عندما يكتشف اإلنسان أن هلذه املكونات فائدة.
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برنامج اإلنسان واملحيط احليوي والشبكة العاملية ملعازل املحيط احليوي التابعة له:
إن معازل املحيط احليوي هي عبارة عن مناطق تم حتديدها بموجب برنامج اليونسكو 
النهوج املتعلقة  لإلنسان واملحيط احليوي )ماب( من أجل أن تكون أماكن الختبار خمتلف 
باإلدارة املتكاملة يف جمال املوارد الساحلية والبحرية واألرضية، وموارد املياه العذبة، والتنوع 
اخلاصة  النهوج  الختبار  مواقع  بمثابة  ُتعترب  املحيط احليوي  معازل  فإن  وهكذا،  احليوي. 
واملحيط  اإلنسان  برنامج  إطار  يف  وذلك  منها،  الدروس  املستدامة واستخالص  بالتنمية 
املستدامة اجلاري تنفيذه  التنمية  للتعليم من أجل  املتحدة  أثناء عقد األمم  احليوي، والسيام 

)2005ـ 2014(م.
اليونسكو لإلنسان واملحيط احليوي )ماب(، تم وضع مفهوم معازل  برنامج  ويف إطار 
اخلاصة بالصلة  املشكالت  إىل معاجلة  الرامي  الدويل  للتعاون  أداة  باعتبارها  احليوي  املحيط 
بني أنشطة صون الطبيعة، والبحوث املشرتكة بني التخصصات، واالختصاصات التعليمية 
يف جمال علوم البيئة. ومنذ استهالل هذا املفهوم يف عام 1976م، فقد تم إدراجه يف الفلسفة 
األساسية لربنامج اإلنسان واملحيط احليوي الذي يعترب أن الشعوب متثل جزءًا ال يتجزأ من 
املحيط احليوي، ويستند إىل العلوم والتعليم من أجل تعزيز التفاعل اإلجيايب بني املجتمعات 
البرشية والبيئة املحيطة هبا. واتسم تطور هذا املفهوم بام انطوى عليه من صالت تفاعلية ربطت 
بني البحوث املشرتكة بني التخصصات املتعلقة بربنامج اإلنسان واملحيط احليوي واألهداف 
1995م،  عام  ومنذ  والتنمية.  بالبيئة  اخلاصة  العاملية  األعامل  وجداول  والتعليمية  التدريبية 
برية وبحرية خمصصة الختبار  املحيط احليوي متثل مناظر طبيعية  بأن معازل  يزداد االعتقاد 

وتعلم النهوج واملامرسات املرتبطة بالتنمية املستدامة. 

مصادر التهديد: 
يتعرض التنوع احليوي لكثري من صور التهديد التي تنذر بخطر الفناء للعديد من األنواع 
تكون  أن  أو  ذاهتا  الطبيعة  التهديد هذه من  تكون مصادر  واحليوانية، وقد  النباتية  األحيائية 

األنشطة والتدخالت البرشية هي مصدر هذه التهديدات.

العوامل البرشية املؤثرة عىل املوارد الطبيعية 
1. تلوث البيئة باملبيدات احلرشية التي تستخدم كأسلوب من أساليب املكافحة الكيميائية. 

2. الصيد اجلائر املخالف للنظم والقوانني. 
3. الرعي اجلائر الذي يؤدى إىل تدهور املراعى الطبيعية.

النبايت أو االحتطاب غري املنظم أو حراثة األرض  4. إزالة عنارص الطبيعة األولية كالغطاء 
غري الزراعية.

5. التوسع احلرضي عىل حساب الريف الذي هو املوطن األصيل للحياة الربية.
منذ عام 1600م انقرض نحو )724( نوعًا من األحياء، ويوجد حاليًا نحو )3956( 
نوعًا مهددًا باخلطر، ونحو )25%( من حجم التنوع احليوي احلايل مهدد باالنقراض خالل 

الـ)25( أو الـ)30( سنة القادمة.
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أما املصدر األول من مصادر التهديد فهو الطبيعة: فإن دور الطبيعة يتمثل يف حدوث 
تغريات مناخية شديدة سواء باالنتقال من الربودة الشديدة إىل احلرارة الشديدة أو بالعكس، 
املتطرفة  التغريات  تلك  حتمل  عىل  تقو  مل  األحياء  من  بعينها  أنواع  وفناء  موت  عنه  ينتج  مما 
فانقرضت وحلت حملها أنواع أخرى هلا القدرة عىل احلياة يف ظل هذه الظروف املستجدة، أو 
أن حتدث ثورانات طبيعية عنيفة من باطن األرض يف صورة براكني أو موجات زلزالية تؤثر 
يف البيئتني اليابسة واملائية كام حدث مؤخرًا يف منطقة جنوب رشق آسيا التي رضبتها موجات 
تسونامي التي مل يتوقف أثرها التدمريي عىل التنوع احليوي النبايت واحليواين يف اليابسة واملاء 
فحسب بل امتد أثرها إىل اإلنسان حيث فقد نحو )238892( نسمة من سكان إندونيسيا 

وحدها.
الطبيعية، فإن ما حيدث اآلن من ارتفاع  املناخ عددناه ضمن األسباب  ورغم أن تغري 
يف درجات حرارة اجلو وبزوغ ظاهرة االحتباس احلراري وما تبعها من آثار قد يرتتب عليها 
ذوبان ثلوج القطبني ومن ثم تعرض سواحل كثرية من البلدان للغرق واختفاء مئات اجلزر. 
ويعترب اإلنسان مسؤواًل عن جزء كبري من هذه التداعيات بفضل انبعاثات غازات أول وثاين 
الذي دعا كثريًا من دول  املكثف، وهو األمر  الصناعي  النشاط  النامجة عن  الكربون  أكسيد 
العامل ألن تنادي بتفعيل اتفاقية كيوتو التي وقعت باليابان قبل نحو سبع سنوات هبدف تقليل 
حجم االنبعاثات الغازية من الدول الصناعية والتي تلوث اجلو وترفع من درجات حرارته.

 أما املصدر الثاين الذي هيدد التنوع احليوي فيتمثل يف األنشطة البرشية امللوثة للبيئة: 
وتؤدي هذه األنشطة إىل إجياد ظروف بيئية مغايرة عام كانت عليه وقت وجود هذه األحياء، 
املؤثرة يف هذا  البرشية  أهم األنشطة  األنواع عرضة لالنقراض، ومن  ومن ثم صارت هذه 
الصدد عمليات التدمري التي تتعرض هلا مناطق الغابات، وكذلك عمليات االستغالل املفرط 

للموارد، باإلضافة إىل التلوث بمختلف أنواعه ومصادره.
إن األرايض الرطبة متثل اآللية األوىل يف العامل الحتباس الكربون، حيث إن جتفيف هذه 
األرايض يمكن أن يطلق ثاين أكسيد الكربون وامليثان ، مما يزيد من مستوى الغازات الدفيئة.
ويمكن أن تؤدي التغريات يف أنامط سقوط األمطار أيضًا إىل تأثريات خطرية عىل التنوع 
البيولوجي لألرايض اجلافة. إن املياه عامل مفيد يف األرايض اجلافة، ويمكن للتغريات يف توفر 

املياه أن ترتك تأثريات مفرطة عىل التنوع البيولوجي.

النشاطات الدولية املبذولة:
إن صون التنوع البيولوجي أمر ىف غاية األمهية لإلنسانية ىف جماالت عديدة من النواحي 

االقتصادية والرتوحيية والثقافية والبيئية.
إزاء كل هذه األنشطة البرشية والتدخالت التي تيسء للتنوع احليوي واملنظومات البيئية 
يف كل مكان بالعامل، كان ال بد من ردة فعل من جانب من يرفعون لواء محاية البيئة واملدافعني 
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عنها. وقد متخضت أكثر اجلهود فيام يعرف بتخصيص مناطق بعينها ال يسمح باالقرتاب منها 
والتعامل املبارش من خالل األنشطة املختلفة لإلنسان عرفت باملحميات الطبيعية، ومناطق 
أخرى عرفت بمناطق الرتاث الطبيعي، وكال النوعني من احلامية هيدف إىل احلفاظ عىل الوضع 
احلايل للمنطقة املستهدفة )يابسة كانت أو ماء( واحليلولة دون تأثرها بالتدخالت البرشية بام 

قد يرتتب عليه إخالل بحالتها األصلية.
وجتدر اإلشارة إىل أن ختصيص مساحات بعينها كمحميات طبيعية أو مناطق للصون 
الوراثي الطبيعي يرتبط بدرجة كبرية بمستوى التقدم والوعي البيئي بأي بلد، والدليل عىل 
العامل، تضم نحو  بنحو مخس سكان  يقدر  السكاين والذي  بثقلها  الصني  أن دولة مثل  ذلك 

)1999( حممية طبيعية تشغل نحو )14.4%( من مساحتها اإلمجالية.
القرن  أربعينيات  من  الدويل  املستوى  عىل  احليوي  التنوع  بقضية  االهتامم  بدأ  وقد 
ثم  احليتان عام 1946م،  لتنظيم صيد  الدولية  االتفاقية  املثال عقدت  العرشين، فعىل سبيل 
إنشاء جملس عام  التي وقعت عام 1949م، هبدف  االتفاقية  عدلت عام 1956م، وكذلك 
الطبيعة  عىل  للحفاظ  اإلفريقية  االتفاقية  عقد  ذلك  تال  ثم  املتوسط،  البحر  أسامك  ملصايد 

وصيانة املوارد الطبيعية وكان ذلك عام 1968م.
ثم جاءت اتفاقية االجتار العاملي يف األنواع املهددة باالنقراض التي أبرمت يف سويرسا 
عام 1973م بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة البيئي )UNEP(، ودخل يف هذه االتفاقية 
العاملي.  االجتار  من  محايتها  الواجب  األنواع  رصد  تم  وقد  دولة.   )120( نحو  اآلن  حتى 

وحددت يف شكل قوائم وافقت الدول األعضاء عىل حظر االجتار هبا.
السلبي  األثر  حجم  وإدراك  البيئة  بأمهية  العاملي  الشعور  تنامي  ومع  الوقت  وبمرور 
التي  1992م،  عام  جانريو  دي  ريو  يف  األرض  قمة  عقدت  بيئته  عىل  اإلنسان  خيلفه  الذي 
شهدت توقيع االتفاقية الدولية اخلاصة باحلفاظ عىل التنوع احليوي، وكان من أهم أهدافها 
وأكثرها واقعية حتديد كيفية دمج عمليات صيانة املوارد البيولوجية يف اخلطط التنموية بصورة 

أكثر فاعلية.
وحتتفل املنظمة الدولية لألغذية والزراعة )FAO( يف اليوم السادس عرش من أكتوبر 
“التنوع  هو  2004م  عام  يف  االحتفال  عنوان  كان  وقد  للغذاء،  العاملي  باليوم  عام  كل  من 

البيولوجي من أجل حتقيق األمن الغذائي”.
وتعد اتفاقية كيوتو التي وقعتها )141( دولة واحدة من أشهر وأهم االتفاقيات التي 
عقدت هلذا الغرض، حيث تلزم االتفاقية الدول املتقدمة بخفض االنبعاثات املسببة لظاهرة 
عام 1990م،  بنحو )5.2%( عن مستويات  الكربون  أكسيد  ثاين  مثل  احلراري  االحتباس 
بحلول عامي 2008م و2012م. إذ إن استمرار انبعاثات الغازات احلارة بمعدالهتا احلالية 
من  اآلالف  وفناء  البحار  مستوى  وارتفاع  والفيضانات  اجلفاف  إىل  النهاية  يف  يؤدي  قد 

الكائنات احلية بحلول عام 2100م.
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ولعل مثل هذه املؤرشات كان هلا جزء من الفضل يف شحذ اهلمم نحو تفعيل معاهدة 
كيوتو، حيث بدأ يف 17 فرباير 2005م رسيان االتفاقية التي متثل جمرد خطوة نحو احلد 
من ارتفاع درجات حرارة الكون التي يقول علامء كثريون إهنا تسبب مزيدًا من العواصف 

وموجات اجلفاف والفيضانات وترفع منسوب مياه البحار.

التنوع احليوي يف األردن:
نظرًا  والتنوع  التباين  مظاهر  فيها  تكمن  البيئات  متعددة  بأهنا  األردن  طبيعة  تتميز 
التضاريسية يف  الطبيعة  املناخ والرتاكيب اجليولوجية وتنوع  تنوع  لوجود عوامل عدة أمهها 
األمر  السنوية،  األمطار  هطول  ومعدل  البحر  سطح  عن  االنخفاض  أو  واالرتفاع  األردن 
هذه  يف  للعيش  املتنوعة  وحيواناهتا  نباتاهتا  تبدهيا  التي  التكيف  أشكال  تعدد  إىل  أدى  الذي 
البيئات. ومن اجلدير بالذكر أن عددًا من األحياء الربية األردنية كالنباتات الطبية واألعشاب 
املعدة للمرشوبات الساخنة، والسبليات التي تصلح للتهجني لتطوير حبوب غذائية تعيش يف 
املناطق اهلامشية ذات معدالت أمطار متدنية، والنباتات الرعوية وطيور وحيوانات الصيد، 
والغابات وغريها، ستشكل يف املستقبل مصدرًا لإلنتاج الوطني إذا ما تم إكثارها وتطويرها. 
لذلك فإن انقراض أي نوع من هذه األنواع قد يصبح خسارة كبرية حترم األجيال القادمة من 

فوائده املمكنة.

يف  منها  يوجد  نوع  ألف  بحوايل )250(  العامل  يف  املوجودة  النباتية  األنواع  عدد  يقدر 
األردن حوايل )2500( نوع )العيساوي وآخرون 1996م(.

وللمحافظة عىل التنوع احليوي يف األردن، فقد تم إنشاء اجلمعية امللكية حلامية الطبيعة، 
أيضًا قامت احلكومة بالتعاون مع املنظامت األهلية بالتوسع يف إنشاء املحميات حيث وصل 

عددها إىل ست حمميات طبيعية، وقامت أيضًا بالتوقيع عىل اتفاقيات دولية مثل:
•اتفاقية التنوع احليوي. 	

•اتفاقية رامسار، ومواقع األرايض الرطبة املندرجة يف اتفاقية »رامسار«. 	
•االتفاقية العاملية ملنع االجتار باألنواع املهددة باالنقراض. 	

إضافة إىل إنشاء مركز ملراقبة التلوث البحري للمحافظة عىل التنوع احليوي البحري، 
أيضًا فهنالك مرصد البيئة األردنية – التنوع احليوي – واألنظمة البيئية.

تغري املناخ والتنوع البيولوجي:
حرق  وخاصة  البرشية،  األنشطة  خالل  من  البيولوجي  التنوع  عىل  املناخ  تغري  يؤثر 

الوقود اإلحفوري.
تتسم العالقات بني اإلنسان والبيئة املحيطة به التى تتيح له حيز املعيشة وعنارص اإلنتاج 

والثروة باخللل الذي يضطرب به التوازن الطبيعي مما أدى إىل وجود ظواهر عديدة منها:
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أ. وصول الزيادة العددية للسكان إىل معدالت بالغة.
تتصل  التي  العيش  حدود  جتاوز  من  اإلنسان  مكنت  مما  التكنولوجية  القدرات  تطور  ب. 

بظروف املناخ الطبيعية.
ج. زيادة تركيز عدد من الغازات )ثاين أكسيد الكربون- امليثان- أكسيد النيرتوز- األوزون 
– الفريون( وهى قادرة عىل إحداث زيادة ىف درجات احلرارة اجلوية، ويرجع ذلك إىل التوسع 

ىف استعامل املصادر اإلحفورية للوقود )الفحم-البرتول-الغازات الطبيعية( .
النباتيـة  العدم واالنقراض ىف آالف األنواع  د. نواتج فعل اإلنسـان تؤدى إىل إحداث 

نية.  واحليوا
هـ. تطور قدرات اإلنسان التكنولوجية بلغت مداها ىف جمال اهلندسة الوراثية.

إن آثار تغري املناخ عىل التنوع البيولوجي هي من االهتاممات الرئيسية التفاقية التنوع 
املناخ  تغري  حدة  من  للتخفيف  مهمة  فرصًا  هنالك  بأن  أيضًا  االتفاقية  وتعرتف  البيولوجي 
والتكيف معه، مع تعزيز حفظ التنوع البيولوجي. إن الروابط املتبادله بني التنوع البيولوجي 
التنوع  ولكن  املناخ،  تغري  جراء  مهدد  البيولوجي  فالتنوع  باجتاهني:  تعمل  املناخ  وتغري 

البيولوجي يمكن أن خيفف من تأثريات تغري املناخ.
هنالك أدلة قوية عىل أن تغري املناخ يؤثر عىل كثري من األنواع، وقد حّذر ملحق التقرير 
الذي أعّده املكتب اإلقليمي لغرب آسيا لربنامج األمم املتحدة للبيئة من ارتفاع وترية فقدان 
التنوع البيولوجي، وخاصة أن منطقة غرب آسيا تضم ما يعادل )1084( من األنواع املهددة 

باالنقراض.
ويشكل التنوع البيولوجي يف غرب آسيا مصدر نفع أسايس للمجتمعات املحلية يتعّدى 

تزويدها باملواد الغذائية، إذ إن هناك مئتي نوع من النبات تستخدم ملنافع طبية.
ويشري التقرير إىل اجلهود التي بذلتها املنطقة للحفاظ عىل التنوع البيولوجي يف جماالت 
بإقامة  للمنطقة  امللحوظ  االهتامم  امللحق  يذكر  كام  الطبيعية،  املوارد  كإدارة  عدة  أساسية 
املحميات، كام سيعمل عىل تسجيل األرايض الرطبة ذات األمهية الدولية عىل الئحة اتفاقية 

رامسار.
لقد أشارت جلنة الرتاث العاملي يف اجتامع اخلرباء الذي عقد يف مقر اليونسكو يف باريس 
خالل شهر آذار 2006م إىل إعداد اسرتاتيجية ملساعدة الدول األطراف يف تنفيذ االستجابات 
املالئمة إلدارة تغري املناخ، ويف دورهتا الثالثني التي عقدت يف شهر متوز 2006م، طلبت »جلنة 
الرتاث العاملي« من الدول األطراف ومجيع الرشكاء املعنيني، تنفيذ هذه االسرتاتيجية حلامية 
القيمة املائية العاملية الفائقة ملواقع الرتاث العاملي، وسالمة وصحة هذه املواقع من التأثريات 
الضارة الناجتة عن تغري املناخ. ففي أسرتاليا، منطقة ساحلية تقع فيها أكرب غابة مطرية يف العامل 
العذبة  املياه  الكثبانية ذات  الطبيعي جلزيرة فريزر ببحرياهتا  املوقع  الرمال. وتضم  تنبت عىل 
باملنطقة  العاملي، وتم االرتقاء  للرتاث  اليونسكو  قائمة  إدراجها يف  تّم يف عام 1992م  التي 

جلعلها معزاًل حيويًا تعزز فيه السياحة األيكولوجية والزراعة احليوية. 
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مستقبل التنوع البيولوجي للقرن احلادي والعرشين:
الطبعة  إعداد  معًا يف سبيل  التخصصات  نطاق واسع من  إىل  ينتمون  اجتمع علامء 
املتوقعة  املستقبلية  النتائج  لتحديد  البيولوجي  للتنوع  العاملية  التوقعات  نرشة  من  الثالثة 

للتنوع البيولوجي خالل القرن احلايل.

تستعمل الطبعة الثالثة من هذه النرشة خطوطًا متعددة من األدلة التي تصور عدم 
الوفاء باهلدف الذي وضعته حكومات العامل يف العام 2002م، هو »حتقيق خفض حمسوس 

يف املعدل احلايل لضياع التنوع البيولوجي عىل األصعدة العاملية واإلقليمية والوطنية«. 

ما زالت الضغوط الرئيسية اخلمسة التي تدفع إىل فقدان التنوع البيولوجي مبارشة 
ما  املناخ(  الغازية، وتغري  الغريبة  والتلوث، واألنواع  املفرط،  املوئل، واالستغالل  )تغري 

زالت إما ثابتة أو متزايدة يف الكثافة. 

تظهر اإلسقاطات بشأن أثر التغري العاملي عىل التنوع البيولوجي استمرار انقراض 
األنواع الذي غالبًا ما حيدث بخطى متسارعة، وكذلك فقدان املوائل الطبيعية، والتغريات 
القرن  خالل  األحيائية  واملناطق  األنواع  جمموعات  وكذلك  األنواع،  وأعداد  توزيع  يف 

احلادي والعرشين. 

بيئة واقتصاد وسياسة تلك الثالثية وبالرتتيب متثل خري تعبري عن حقيقة الوضع احلايل 
فيام يتعلق بااللتزام بتنفيذ بنود اتفاقية كيوتو، إذ إن اهلدف األسايس من االتفاقية يتمثل يف 
ينحون  االقتصاد  رجاالت  أن  إال  األرض،  بكوكب  احليوي  التنوع  ثم  ومن  البيئة  محاية 
البيئة جانبًا حينام يكون األمر متعلقًا بعائدات اقتصادية آنية دون األخذ يف االعتبار الوضع 
املستقبيل للمعطيات البيئية رغم وجود العديد من الدراسات العلمية بل واملؤرشات التي 
تؤكد أن التدهور البيئي ليس رضبًا من التخيل أو التنبؤ. واجلدير بالذكر أنه حتى يتسنى 
تعترب  عليها دول  أن تصادق  بد من  فال  للمعاهدة  الفعيل  التنفيذ  يبدأ خطوات  أن  للعامل 

مسؤولة عن )55%( عىل األقل من االنبعاثات احلرارية الساخنة إىل اجلو.

إن اتفاقية كيوتو رغم أمهيتها الواضحة فإهنا يف هناية األمر جمرد اتفاقية سبقتها الكثري 
التعامل  مصداقية  يف  العربة  ولكن  الغرض،  لنفس  الرامية  واملعاهدات  االتفاقيات  من 
مع بنودها واالستمرار اجلاد يف تنفيذ ما جاء هبا، وليس أدل عىل ذلك مما قاله »كالوس 
بال  متثل  “كيوتو  لرويرتز:   )UNEP( املتحدة  لألمم  التابع  البيئة  برنامج  رئيس  تويفر« 
شك اخلطوة األوىل فقط، علينا القيام باملزيد للتصدي لالرتفاع الرسيع يف درجات حرارة 
بتكلفة عدم  العمل  تكلفة  قارنا  ما  إذا  “لكن  وأضاف:  العمل شاقا”.  األرض، سيكون 

التحرك فسنجد أن هذا هو أفضل عائد لالستثامر عىل اإلطالق”.

37 36
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تقارب الثقافات وتعزيزها ...
 ال جتانسها وفناؤها

أ.د. هاين هياجنه
كلية اآلثار واألنثروبولوجيا – جامعة الريموك

ممثل األردن يف اللجنة الدولية احلكومية للدول األطراف املصادقة 
عىل اتفاقية اليونسكو لصون الرتاث الثقايف غري املادي

كلمة »ثقافة«، التي تناظر يف مدلوهلا اللغوي كلمة )Culture( يف اللغات الغربية، تنطوي يف تعريفاهتا املختلفة املنترشة إن 
يف أدبيات علم االجتامع عىل كم هائل من األبعاد التي ال يستطيع املرء أن يلملم خيوطها أو جيملها يف فقرة أو مجلة واحدة 
قاطعة، ولكن أغلبها جتمع عىل متحورها يف فلك طرائق التفكري اإلنساين، وأنامط السلوك التي يشرتك فيها الناس مع أبناء جلدهتم 
الثقافية وِقَيِمهم، يشكل قاساًم مشرتكًا جيعلهم خيتلفون عن األخرين، كام أهنا متثل أيضًا طريقة ِفْعل اإلنسان لألشياء يف إطار ثقافته 
التي ينتمي إليها، وعادة ما تكون هذه املنظومة السلوكية املتعارف عليها يف الثقافة الواحدة مفيدة يف فرض نسق للثواب والعقاب، 
فمن أخطأ ُيعاقب ومن أحَسَن ُيثاب بحسب معايري اجلامعة، وملا كانت هذه املنظومة الباعث احلثيث لاللتفاف حوهلا، فإنه يتحتم 
عليهم االلتزام بمكنوناهتا وَتبِعاهِتا، نظرًا ألهنا تشكل أساسًا هلويتهم، ووجودهم، وإثبات نفسهم بني املجموعات والكيانات األخرى 
التي تنطوي عىل ثقافات أخرى خمتلفة، وقد تكون ثقافتهم مغايرة لغريها، أو تشرتك معها يف بعض اخلصائص والقيم. ونضيف إىل 
ذلك بأن الثقافة تفهم بحسب رؤى املرء وتطلعاته  وخلفياته الدينية واالجتامعية والعلمية، فنرى فالسفة مثل َكاْنت وفولتري وهيجل 
وفون-مهبولدت وغريهم مثاًل قد أسبغوا تعريفهم للثقافة بمعارفهم وخلفياهتم وفهمهم للحياة، وأيديولوجياهتم، وتطورت معانيها 

واختلفت عرب األزمنة. 

مقومات وأسس عامة للثقافة:
أو عنارص أساسية  الباحثون عىل مقومات عامة  لقد أمجع 
تلك  فكانت  ما،  اجتامعي  كيان  لدى  وُتشكلها  الثقافة  ُتكون 
الكيان عىل مستويات  أفراد ذلك  تؤثر عىل  فعلية  ملعايري  منطلقًا 
عن  األملاين  كاختالف  للمجموعة،  الوطني  امللمح  مثل  خمتلفة، 
السويدي، والرويس عن اإلسباين، وغري ذلك، إذ إن هذا العنرص 
يقوم عىل افرتاض أن كيانًا ما يتشارك أفراده أنامطًا سلوكية معينة 
الكيانات  باقي  عن  فيها  وخيتلفون  واحدة،  شخصية  ورضوبًا 
والرتاكيب االجتامعية األخرى، مما يشكل لدهيم مالمح وطنية 

عوامل  من  آخر  عاماًل  »اإلدراك«  مفهوم  عدَّ  وقد  واحدة. 
الثقايف، فام يدرك يصبح جزءًا من اخلربة املوضوعية  االختالف 
امُلْحَتَشَدِة يف تركيب الشخصية الكلية لفرد بعينه، ويتضمن ذلك 
عملية تطور الشخص، وبنيته الثقافية واملادية، وما ينطوي عليه 
ال  آخرين  أن  حني  يف  لألشياء،  ورؤيٍة  التفكري،  يف  طريقة  من 
فيضطرهم  يتجاهلونه،  أو  الطريقة،  بنفس  ذاته  اليشء  يدركون 
إىل اختاذ موقف مغاير، فيتخذون موقفًا سلبيًا حول النقطة ذاهتا، 
فينشأ التوتر بني أهل الثقافتني. أما مفهوم »الزمن« وفهمه فأساس 
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بني أفراد كيان اجتامعي، وكذلك 
وهي  الثقافية،  للهوية  الدعم 
الثقافية  املحددات  من  كغريها 
التي تتغري بالزمان واملكان. ويعد 
من  البيولوجي  اخلارجي  املظهر 
التحديد  يف  الفاعلة  العنارص 
من  بذلك  يتصل  وما  الثقايف، 
أو  ترصف،  وطريقة  لباس 
ولغة  وحركات،  إيامءات، 
عيون، وأيدي، وأساليب الكالم 
والرموز  ورسعته،  ودالالته 
ومعانيها. أما القيم التي اختطها 
البنية  فتمثل  اجلامعة  أو  املجتمع 
وتتحكم  للثقافة،  العميقة 
وجتعلها  وسلوكياتنا،  بأفعالنا 
رش  أو  خري  هو  ما  إلدراك  ا  كًّ حِمَ
الثقافات  وختتلف  ذلك،  وغري 
ومن  املنحى.  هذا  يف  بعضها  عن 
الثقافة بأهنا متعددة  ناحية أخرى فقد عمل املختصون عىل فهم 
املرء ويصنعه  ينتجه  بام  تتمثل  منها  اخلارجية  والطبقة  الطبقات، 
وما حيوله إىل نمط مادي باالعتامد عىل الطبقات العميقة لثقافته، 
األخرى،  الطبقات  مع  باملقارنة  األوضح  هي  الطبقة  وهذه 
ويتضمن ذلك اللغة والطعام، ونمط املعامر واألساليب الظاهرة 
واملبادئ،  بالقيم  فتتمثل  الثانية،  الداخلية  الطبقة  أما  املختلفة. 
كاملعاين املتبادلة بني أفراد الثقافة الواحدة، من حيث ما هو خطأ 
أو صواب، أو بني ما هو يسء أو جيد. أما الطبقة األعمق، فتتكون 
من افرتاضات املرء حول الكون وفهمه للحياة، وماهيتها، ورؤاه 

اجتاهها. 

بينية  عالقات  والثقافة:  والمجموعة  الفرد 
متغيرة!

املجموعة  أفراد  أو  الثقافة  أصحاب  بني  العالقات  إن 
اجتامعية  وقياًم  أحكامًا  الزمن  عرب  ُتْنتُِج  الواحدة،  االجتامعية 

آخر من أسس التاميز الثقايف، 
يف  الثقافات  فاختلفت 
عنه،  والتعبري  إدراكه  طريقة 
وكذلك إدراكها للمكان، إذ 
يعتمد ذلك أيضًا عىل الثقافة 
الغربية  فالثقافة  السائدة، 
بحد  األشياء  عىل  تركز 
يقع  بام  االهتامم  دون  ذاهتا 
حني  يف  مكان،  من  بينها  ما 
عىل  يركزون  اليابانيني  أن 
أكثر،  البينية  املساحة  تلك 
املكان  تويل  ال  ثقافات  وثمة 
الثقايف،  مفهومها  يف  اهتاممًا 
كلامت  لغاهتا  يف  توجد  وال 
تدل عىل )مكان حمدد(، فكل 
بصلتها  توصف  األشياء 
يوجد  وال  ببعض،  بعضها 

املكان  إىل  يشري  ما  لدهيا 
تباين  »التفكري« وطريقته كواحد من عنارص  أما  األبعاد.  ثالثي 
َدت  الثقافات، فتحكمه عادة الثقافة املجتمعية السائدة، وقد ُحدِّ
بعض نامذجه باملنطق واالستقراء واالستنتاج، فاالستقراء، ينبثق 
النظري،  النموذج  إىل  بعدها  ويتجه  الظاهر،  املحدد  اليشء  من 
ملفاهيم وأطر  املنهج االستنتاجي يؤسس  أن  واملفاهيم، يف حني 
ما  وهذا  بالتجريب،  بعدها  تثبت  أن  جيب  أواًل،  عامة  نظرية 
تقاس  وقد  املضامر،  هذا  يف  الرشقية  عن  الغربية  الثقافات  يميز 
عادة  األمية  غري  الغربية  فالثقافات  عدمها،  أو  بأميتها  الثقافات 
جمردة  صورة  هي  ذاهتا  بحد  الكتابة  إن  إذ  التجريد،  إىل  متيل  ما 
لواقع أو وضع ما، يف حني أن املجتمعات األمية متيل إىل اتصال 
اللغة  بالزمن. وتعد  باإلنسان عىل نحو مبارش وكذلك  اإلنسان 
ترتبط بفهم  العامل  للثقافة، فأي لغة يف  املكونة  العنارص  من أهم 
للعامل، إذ إن االختالف يف اللغات ال يستدل عليه من األصوات 
املنطوقة والرموز، فهي قوة ال تنضب من قوى التقاليد اإلنسانية، 
من  نظامًا  متضمنة  للعامل  فريدة  رؤية  إنسانية  لغة  تعكس كل  إذ 
القيم والفلسفة واملالمح الثقافية املميزة، ومتنح التالحم والرتابط 
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للجامعة،  الداخلية  االجتامعية  الرتاكيب  عىل  يؤثر  مما  خمتلفة 
والتباينات  والنخب،  والفئات،  والطبقات،  العائالت،  فتتكون 
الرتاكيب  هذه  أن  حقيقة  من  الرغم  وعىل  املختلفة،  االجتامعية 
دائبة التغري والتبدل والتحول، ومن أن أمهيتها العملية أصبحت 
حتتفظ  زالت  ما  أهنا  إال  الزمن،  مرور  مع  فشيئًا  شيئًا  تضعف 
بكياناهتا األساسية التي جتعلها باقية يف كل املجتمعات. إن عالقة 
الفرد بالثقافة يف واقع األمر تتسم بتعقدها وعدم وضوح مالحمها، 
فقد ُتْعَرُف ثقافُة املرِء بالقيم الثقافية التي تكون ذاته، وبالتايل يقوم 
باملنافحة عنها، ومن جهة أخرى يعمل الفرد عىل التعرف بثقافته 
كثريًا  عنها  يبتعد  ال  ولكنه  الدوام،  عىل  هبا  عالقته  برجمة  ويعيد 
النقطة  هذه  تنسلخ  ال  وربام  األخرى،  الثقافات  تأثري  كان  مهام 
عام يعرفه علامء االجتامع واألنثروبولوجيا بام يسمى التمركز أو 
التمحور حول العرق )ethnocentrism( والتي تومئ إىل أن 
برجمة  من  الرغم  عىل  للعامل  مركزًا  ثقافتهم  يف  يرون  الناس  أكثر 
العامل  أن  عىل  الظاهرة  هذه  وتقوم  بثقافته،  لعالقته  الدائمة  املرء 
بذاته يظهر كام يريد أن يفهمه الفرد عىل أنه قواعد يمكن أن ٌتْثَبَت 
والعالقات،  واملعايري  باألحكام،  القواعد  تلك  فتتصل  ذاتيًا، 
أنه  عىل  املفهوم  هذا  ُعرض  وقد  طبيعية،  أهنا  عىل  بالتايل  فتفهم 
بالفرد إىل رفض  قد يؤدي  القومية. وكل ذلك  واحد من أوجه 

الثقافات األخرى، أو بعضًا من عنارصها.

العولمة وتهديدها للثقافات:
مما ال شك فيه أن عاملنا املعارص يشهد ثورة إعالمية تتمثل 
متناهية،  ال  اطالع  وسعة  معلومات  للمرء  تتيح  باإلنرتنت، 
لت العامل إىل قرية عاملية أو كوكبية كبرية،  وثورة اتصاالت حوَّ
بأذرعها  بل طالت  واألعامل،  املال  عامل  تأثريها عىل  يقترص  ال 
إىل  ويضاف  للمجتمعات،  واألصلية  املحلية  الثقافات  اخلفية 
السياسية،  اهلياكل  يف  الدائب  التغري  الثقايف  التهديد  عوامل 
أو  جديدة  لثقافات  يعرضنا  مما  الدويل،  العمل  وممارسات 
التفاعل  عىل  القدرة  امتلكنا  سواء  جديدة،  ثقافية  ملالمح 
ال  السياق  هذا  ويف  نمتلك.  مل  أم  اإلدراك  مستوى  عىل  معها 
الثقافة  أفراد  املاثلة لدى  الرمزية  بأنه عالوة عىل  القول  بد من 
أضحى  عاملي  رمزي  نظام  لذلك  نتيجة  ولد  فقد  الواحدة، 
العاملية  الثقافة  إطار  يف  املعمورة  أنحاء  كل  يف  يفهمونه  الناس 

حملية  ثقافة  إىل  املنسوبة  غري   )cosmopolitan culture(
حمددة أو سياق جغرايف معني، ومن هنا جيب أن نتنبه إىل رضورة 
مقومات  فيها  تتوفر  ال  التي  املصطنعة  الثقافة  هذه  طغيان  عدم 
الثقافات األصيلة، فنصبح بعد أجيال قليلة نعيش دون ثقافاتنا 
املحلية التي متثل جزءًا من هويتنا ومصدرًا لفخارنا.إال أن بعض 
العلامء حاول التقليل من خطر الثقافة العاملية الدامهة، وخاصة يف 
الوقت احلايل، وذلك العتقادهم أن اهلياكل الثقافية التي تشكل 
وفاعلة،  َزة  ُمركَّ زالت  ما  الداخلية  وطبقاهتا  الثقافات  مكنون 
وخاصة تلك املتصلة بالبيئات املحلية، عىل الرغم من أهنا فقدت 
جزءًا ال بأس به من متيزها ومميزاهتا، فأصبحت حدودها الدقيقة 
غري صارمة وقوية ودقيقة كام كانت عليه، وباتت عرضة للغزو 
عن  تتميز  الثقافات  جتعل  التي  املتغريات  إن  والتآكل.  والتغري 
وعائلته،  حميطه  من  لثقافته  املرء  اكتساب  وكيفية  بعضًا،  بعضها 
كثرية كام سبق وأن أوضحنا، إال أن معطيات احلياة اجلديدة والتي 
السياسية  واحلياة  واالقتصاد  اإلعالم  وسائل  مثل  منها  مفر  ال 
واملهنية بدأت تؤثر عىل البنية السطحية لثقافاتنا، ولعلها ستطال 
من  هو  ذلك  بأن  البعض  يعتقد  وقد  العميقة،  بنيتها  مستقباًل 
مؤرشات تقارب الثقافات، ولكن احلقيقة أن ذلك يشري إىل خطر 
داهم، أال وهو تآكل الثقافات وبالتايل جتانسها ليصبح بني البرش 
منظور  من  يفهم  أال  جيب  إذًا  فالتقارب  واحدة،  لثقافة  تابعني 

التجانس الثقايف، وتشابه الثقافات ببعضها.  

صحيح أن وسائل االتصال احلديثة تتيح لنا الولوج السهل 
لإلملام بثقافات الغري عىل نحو أفضل، فنصل إىل َمَضانِّ الثقافات 
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يمثلها،  الذي  الرتاث  وصون  متقدة،  املحلية  الثقافات  جذوة 
سواء أكان ماديًا أم غري مادي. وقد نكون عىل سوية من التفاؤل 
بأنه  الثقافية  الدراسات  الباحثني يف  برأي  نستأنس  جيدة عندما 
د أحيانًا من  دَّ حُتَ الثقافات األصيلة واألصلية  عىل الرغم من أن 
الثقافات الطارئة، إال أن الرتكيز الثقايف املحيل ما زال ماثاًل، ومل 
يصل بعد إىل التخيل عن ذاتيته الثقافية ليتبنى الثقافة العاملية بداًل 
منها، وحيتجون عىل ذلك بأن الثقافة ليست كل ما يمكن عرضه 
من  غورًا  أعمق  فهي  سطحية،  وخصائص  مالمح  من  وإبداؤه 
سقناها  التي  مقوماهتا  استذكرنا  ما  إذا  وخاصة  بكثري،  ذلك 
سابقًا، فعىل الرغم من ذلك التأثر بالثقافات األخرى، فإن ذلك 

ينبغي أن يكسبها زمخًا أعمق، وغنًى أكرب.

يمكن  فإنه  ما،  درجة  إىل  متفائلني  نكون  أن  أردنا  ما  وإذا 
القول بأن العوملة أصبحت منحًى حياتيًا ال بد من التعامل معه 
ومواجهته، إذ ال يمكن ألي امرئ أن ُيقصيها بعيدًا، فهي متثل 
عملية حتول كنا نحن بني البرش سببًا له، فقامت بحسب مقتىض 
هو  أمامنا  املاثل  فالتحدي  خمتلفة،  وبطرائق  علينا  بالتأثري  احلال 
تتقارب من  ثقافاتنا  العوملة هذه لكي جتعل  كيف نوظف موجة 
أجل السالم وصناعته، إضافة إىل إمكانية توظيفها يف “االقرتاض 

الثقايف” البناء وباجتاهات متعددة ختدم البرشية والسالم.

إن إطالق اليونسكو ملبادرة السنة العاملية لتقارب الثقافات 
املرحلة  تعد مهمة يف هذه  التطرف  لتصاعد  التصدي  إىل  هيدف 
من حياة البرشية ملا ترمي إليه من إعادة التفكري بالوسائل الكفيلة 
باملحافظة عىل السالم والتفكري يف احلوار بني الثقافات والتعاون 
الدويل، ونبذ احلروب وويالهتا وإعالء راية القيم الثقافية للعامل يف 
وجه الدمار واإلرهاب، ورفض العنرصية ومبدأ إقصاء اآلخر، 
ومنع تصاعد اإلرهاب، وحماولة التقريب بني شعوب العامل من 

خالل املنجز احلضاري والثقافة املشرتكة. 

تقارب الثقافات والتنوع الثقافي:
عن  احلديث  إىل   يؤدي  الثقافات  تقارب  عن  احلديث  إن 
سيايس،  أو  اجتامعي  إطار  أو  جمتمع  يف  وتعدديته  الثقايف  التنوع 
قيمها  بأنظمة  والقوة  احلجم  خمتلفة  ثقافات  تعيش  عندما  أي 
املختلفة يف سياق وحدة اجتامعية واحدة، آخذين بعني االعتبار 

األصلية يف كل بقعة يف العامل، فيتكون لدينا بذلك املهاد احلقيقي 
لفهم ثقافات اآلخرين واستيعاهبا، وبالتايل التأسيس إلمكانيات 
احلوار الثقايف الذي سيحقق السالم. فالتقارب بمفهومه ومسعاه 
ذات  اجلامعات  بني  التوتر  حدة  من  التخفيف  إىل  ترمي  حركة 
الثَّقافة  أتباُع  يعترب  أال  عىل  وتشجع  املختلفة،  الثقافية  املسارات 
الوحيد واألوحد للحكم عىل  ثقافتهم هي املحك  أن  الواحدة، 
الثقافية  املصادر  تكون  أن  األحرى  من  إذ  األخرى،  الثقافات 
وهيدف  وتطويرها،  الذاتية  الثقافة  توليد  عىل  املحفز  األخرى 
عىل  والدأب  املختلفة،  الثقافات  ميول  عىل  التعرف  إىل  أيضًا 
استنهاض خصائصها التي تنفرد هبا، إذ إن املرء كلام ازداد وعيه 
من  وبرجمتها  ثقافته  دعم  عىل  سيعمل  فإنه  األخرى،  بالثقافات 
جديد، وإذا ما تم ذلك فإن الفرد رسعان ما يزداد وعيه الثقايف 
والتعمق  الثقافات  من  واالستقاء  بالتعلم  االجتامعي  وسلوكه 
الثقايف  بالتقارب  يعنى  أمام  مفهوم واحد  لسنا  فإننا  فيها، وهنا 
وحسب، وإنام نؤسس ملنحًى جديد يتمثل بـ “التعزيز أو اإلغناء 

الثقايف” ضد “اإلفناء الثقايف”! 

قوية  املختلفة  الثقافات  بقاء  هو  أمامنا  األكرب  التحدي  إن 
بمكنوناهتا العميقة التي تزخر هبا طبقاهتا الداخلية، ولعل مقولة 
أن الثقافات املحلية ليست عرضة اآلن للتغري والتبدل قد تنطبق 
عىل  فهم  كثريًا،  أفرادها  يتنقل  ال  التي  املغلقة  املجتمعات  عىل 
الرغم من تأثرهم بوسائل اإلعالم وإغراءات الثقافة العاملية، إال 
أن ميوهلم تبقى دافعًا نحو ثقافتهم املحلية والوطنية، وال يمكن 
إبقاء  عىل  العمل  هو  واملطلوب  األمور،  ستتطور  كيف  نتنبأ  أن 
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من تكنولوجيا التواصل الرسيع، إال أهنا 
التوازن  يف  اختالاًل  الوقت  بنفس  تشكل 
كان  وربام  والفقرية.  الغنية  البلدان  بني 
عيل التنويه هنا إىل أن تنوع الثقافات وما 
تنتجه من تراث مادي ومعنوي يف العامل، 
هي كنوز ال يمكن تعويضها إن اندرست 
ومنبع  روحاين،  مصدر  فهي  واختفت، 
فإن  لذا  مجعاء،  للبرشية  الثقايف  للغنى 
حفظ التنوع الثقايف وما ينتجه من تراث، 
عملية  من  جزءًا  ويصبح  ُيَعزز  أن  جيب 
تتصل  متالزمة  إال  الثقايف  الرتاث  تنوع  وما  اإلنساين،  التطور 
باملكان يف كل زمان، وتتطلب منا دائاًم احرتام الثقافات األخرى 
مهام  تنحيتها،  نحو  السعي  وليس  املعتقداتية،  األنظمة  ونواحي 
القيم  فيها  تكون  عندما  األحيان  بعض  ويف  األسباب،  كانت 
الثقافية  القيم  برشعية  يعرتف  أن  جيب  فإنه  متصادمة،  الثقافية 
بأشكال  بجذورها  ترمي  الثقافات  كل  ألن  األطراف،  لكل 
ووسائط خمتلفة، فتتمثل بالتعابري املادية وغري املادية، وهذه جيب 
أن حترتم وتعزز، وأن كل تراث ثقايف يمثل ثقافة معينة يف منظومة 
التعددية الثقافية هو يف الواقع يمثل تراثًا للكل. ومن هنا نقول 
بأن االلتزام بمعايري صون التعددية الثقافية يف كل بلد وما تنتجه 
تكون  أن  الواقع  يف  ينبغي  الثقايف،  الرتاث  من  خمتلفة  أنامط  من 
ثقافة  وإقصاء  والتشتت  للترشذم  ال  االجتامعي  للتالحم  أسسًا 
نواح  فهذه  عنرصية،  أو  سياسية  ألهداف  أخرى،  حساب  عىل 
جيب استبعادها من املعادلة متامًا، وال أعتقد بأن االهتامم بالرتاث 
املحيل للدول ينطوي عىل تكريس للتشتت والتفسخ الثقايف، بل 
املذكورة  واملعايري  باملَِحكات  االلتزام  يكون  فقد  العكس،  عىل 
دافعًا قويًا لالستفادة من كل ثقافة يف البلد الواحد أو يف البلدان 
كانت  وما  األفكار،  وتبادل  للحوار  كأساس  جمتمعة  العربية 
اتفاقية التنوع الثقايف لتطلق لوال إدراك العامل برضورة االستفادة 
من ذلك التنوع لإلغناء الثقايف وليس للترشذم والتشتت، فإبراز 
اخلصوصيات  إبراز  يف  سيسهم  ثقافة  كل  يف  اإلجيابية  العنارص 
الفكرية التي جتعلنا قادرين عىل فهم اآلخر وبالتايل التعامل معه 

عىل نحو إجيايب وفعال ملا يف مصلحة أهل كل الثقافات.

تنوع األجناس واألعراق واألنامط والقيم االجتامعية ووجودها 
اقتصادية واجتامعية، ولعل  َلة أنامطًا ومجاعات  ثِّ مُمَ يف نفس احليز 
الرتبوي  النسق  مثل  أخرى  عنارص  عىل  ينطوي  املفهوم  هذا 
اخلاص بكل مجاعة أو ثقافة، واخللفيات املهنية، وتعددية األديان 
واملعتقدات يف املجتمع، ويضاف إىل ذلك أن الطريقة التي تنظر 
األوىل  بالدرجة  يعتمد  فيها  الثقافات  تنوع  إىل  بواسطتها  الدولة 
عىل القيم الثقافية املختزنة لدى تلك الثقافات املتباينة، واملتنوعة، 
وملا  والتنوعات.  االختالفات  تلك  اجتاه  عالوة عىل سلوكياهتم 
إىل  التنويه  من  بد  فال  الثقايف،  التنوع  عن  احلديث  صدد  يف  كنا 
اتفاقية التنوع الثقايف التي أطلقتها اليونسكو عام 2005م، وأقر 
فيها أمهية التنوع كميزة للبرشية، مشكاًل بذلك تراثًا مشرتكًا هلا، 
مما حيتم تعزيزه واملحافظة عليه لفائدة اجلميع، حيث إنه خيلق عاملًا 
غنيًا يعيش يف نطاق اخليارات املتاحة، وتتعزز فيه الطاقات البرشية 
ومن  املستدامة.  للتنمية  أساسًا  بذلك  مشكلة  اإلنسانية  والقيم 
املعروف أن التنوع يزدهر عادة يف رحاب الديمقراطية والعدالة 
وقد  والثقافات،  الشعوب  بني  املتبادل  واالحرتام  االجتامعية 
الوطنية واإلنامئية،  السياسات  إدراجه يف  اليونسكو عىل  عملت 
مدركة بأن الثقافة تتخذ أشكااًل خمتلفة عرب الزمان واملكان، وأن 
التعبري  وبأشكال  وتعددها،  اهلويات  تفرد  يف  يتجىل  التنوع  هذا 
اليونسكو يف ميثاقها  الثقايف للشعوب واملجتمعات، وقد سعت 
الالزمة  التدابري  اختاذ  عىل  العمل  إىل  الثقايف  بالتنوع  اخلاص 
التالحم  يف  وأمهيته  عنه،  التعبري  وأشكال  الثقايف  التنوع  حلامية 
التنوع  وأن  التفكري،  وحرية  لألفكار  احلر  والتداول  االجتامعي 
اللغوي عنرص أسايس للتنوع الثقايف، وأن العوملة، عىل الرغم من 
أهنا وفرت الظروف املالئمة لتعزيز الثقافة بني الدول بام أتاحته 
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خطة العمل املستقبيل للمنظمة العربية للرتبية 
و الثقافة والعلوم 

لألعوام)2011 -2016(م
عطوفة الدكتور فواز جرادات

عضو املجلس التنفيذي للمنظمة العربية السابق

 أواًل: رسالة المنظمة، المرجعيات، أهداف الخطة، التحديات. 
1.رسالة املنظمة

- جتسيد اإلرادة العربية ورغبتها يف التمكني للوحدة الفكرية يف الوطن العريب من خالل الرتبية والثقافة والعلوم. 
- تطوير املجتمع العريب وتقدمه.

- تعزيز إنتاج املعرفة واالنتفاع هبا يف البلدان العربية.
- إحياء الرتاث العريب املادي واملعنوي واملحافظة عليه ونرشه. 

- التعريف بالثقافة العربية اإلسالمية وبشؤون الفكر العريب املعارص والقضايا العربية العادلة.
- تيسري تعليم اللغة العربية. 

مقدمة
تأيت هذه اخلطة تأكيدًا من املنظمة عىل أمهية التخطيط العلمي وفق سياسات تغطي كافة جماالت عملها لتحقيق أهدافها 
واالستجابة ملواجهة التحديات والتزامًا منها بأمهية مواكبة املستجدات الرتبوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية لتحديث برامج 

عملها وخططها ومشاريعها.

أخذت اخلطة بعني االعتبار خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب  لألعوام)2009-2019(م، ورضورة إبراز دور الثقافة 
إثرائه وبام يضمن  اللغة والدين والتاريخ هبدف  اهلوية إىل جانب  إبراز  الرتاث يف  الشاملة والتأكيد عىل أمهية  التنمية  يف عملية 

التواصل بني األجيال يف خضم التغريات التي يشهدها العامل يف زمن العوملة.

تشتمل اخلطة عىل مخسة أقسام رئيسية هي رسالة املنظمة ومرجعيات إعدادها وجماالهتا الرتبوية والثقافية والعلمية والقضايا 
املشرتكة بني اإلدارات واملراكز اخلارجية للمنظمة وعىل آليات تنفيذ اخلطة ومتطلبات تنفيذها. وركز القسم اخلامس عىل خطوات 

التنفيذ وفق خطة زمنية ووفق مؤرشات لقياس األداء والتقويم. وسوف يتم استعراض هذه األقسام عىل النحو اآليت:
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2. املرجعيات
-ميثاق الوحدة الثقافية العربية لعام )1964(م.

- دستور املنظمة لعام )1970(م.
-إنجازات املجتمعات املعارصة يف جماالت الرتبية والثقافة 

والعلوم واملعلومات.
والتي  املنظمة  عن  الصادرة  واخلطط  والوثائق  التقارير   -
كانت خالصة اجتامعات خرباء ودراسات وأبحاث أرشفت 
املؤمترات  وتوصيات  قرارات  إىل  باإلضافة  املنظمة  عليها 

الوزارية للرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي. 
لعام  املعرفة  جمتمع  نحو  العربية  باللغة  النهوض  مرشوع   -

)2009(م.
املستقبيل  العمل  خطة  بشأن  للمنظمة  العام  املدير  رؤية   -

للمنظمة لألعوام )2011-2016(م.

3. األهداف الرئيسية للخطة:

 يف املجال الرتبوي
املدخالت  حيث  من  العربية  الدول  يف  التعليم  جتويد   -

والعمليات واملخرجات.
- تطوير هياكل النظم الرتبوية.

-بناء قدرات العاملني باملجال الرتبوي.
- تطوير حمتوى املناهج التعليمية.

- تطوير أساليب التعلم وخاصة يف تعلم اللغة العربية.
- التأكيد عىل أمهية تعليم الكبار.

يف جمال الثقافة والرتاث
- دعم املؤسسات الثقافية واملثقف العريب.

العربية واإلسالمية وإسهاماهتا يف  احلضارية  اهلوية  إبراز   -
بناء احلضارة العاملية.

- محاية الرتاث يف الوطن العريب.

- دعم دور الثقافة يف عملية التنمية العربية الشاملة.
- دعم التعاون الثقايف العريب والتواصل مع خمتلف الثقافات 

العاملية.

يف جمال العلوم والبحث العلمي
- توفري رؤية عربية لتنمية القدرات والكفايات العلمية.

- دعم التعاون العريب يف ميدان البحث العلمي. 
- دعم محاية البيئة واملوارد الطبيعية.

- التخفيف من خسائر الكوارث الطبيعية وتوحيد مواقفها 
للدفاع عن مصاحلها يف العامل.

يف جمال املعلومات واالتصال
املعلومايت  الوعي  وتعزيز  املشرتكة  العربية  اجلهود  دعم   -

لدى املواطن العريب.
- العمل عىل نرش ثقافة “ذاكرة املجتمعات” بني مؤسسات 

املكتبات ودور الوثائق واألرشيف واملتاحف.
- وضع آلية توثيق ورقمنة الرتاث العريب الثقايف والطبيعي.

العملية  املعلومات واالتصاالت يف  ثقافة  استخدام  - دعم 
التعليمية.

4.التحديات والصعوبات
1.اخلارجية

- االحتالل اإلرسائييل لألرايض العربية. 
- مرشوع العوملة يف ظل نظام عاملي أحادي القطبية.

- التطوير والتسارع يف جمال العلوم واالتصاالت.
- صورة العرب واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية. 

- احتكار الدول الغربية لنتائج البحث العلمي وتطبيقاته.

2. التحديات الداخلية عىل مستوى الوطن العريب
- انخفاض نسبة االلتحاق بالتعليم ما قبل املدرسة.

- تفيش ظاهرة األمية يف عدد من الدول العربية.
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- تدين تدريس العلوم والرياضيات.
العربية  القيم  ترسيخ  يف  الرتبوية  املؤسسات  دور  تراجع   -

واإلسالمية. 
النظام  حتويل  صعوبات  وزيادة  التعليم  كلفة  ارتفاع   -

التعليمي.
- ضعف انتشار الثقافة العربية اإلسالمية يف العامل.

يف  العربية  املرأة  بثقافة  اخلاصة  الطموحات  حتقيق  بطء   -
بعض الدول.

- حمدودية االهتامم بالرتاث العريب.
- ضعف التنسيق بني الدول العربية يف الشأن الثقايف.

- قصور تطبيق قوانني محاية امللكية الفكرية.
والدول  العربية  الدول  بني  املعرفية  الفجوة  اتساع   -

املتقدمة.
يف  التطبيقي  العلمي  التوجه  عىل  اإلنساين  التوجه  سيادة   -

ميدان البحث.
- اإلرساف يف استخدام املوارد الطبيعية.

- نقص يف أعداد الباحثني واملراكز البحثية.
- ضعف االستفادة من اخلربات العربية املهاجرة. 

- انخفاض مستوى التشغيل اآليل ألنظمة املعلومات وقصور 
يف إنشاء شبكات االتصاالت الداخلية و اخلارجية.
- تشتت املرشوعات يف جمال العلوم واالتصاالت.

ثانيًا: ميادين عمل الخطة

يف املجال الرتبوي
- دعم اإلنتاج الفكري الرتبوي العريب. 

قبل  ما  مرحلة  دمج  التعليمية:  النظم  هيكلة  تطوير   -
املدرسة، ومتديد سنوات التعليم األسايس، واالهتامم بذوي 

االحتياجات اخلاصة ودعم برامج حمو األمية.
- دعم عمليات التعلم والتعليم؛ والتكامل املعريف، والتقويم 

الشامل، واملعلم ... الخ.

الدراسات  مناهج  إثراء  العريب؛  التعليمي  التكافل   -
االجتامعية يف بعدها القومي، وإزالة التفاوت بني اجلنسني، 
ودعم مؤسسات التعليم يف الوطن العريب، وتصميم برامج 

عربية مشرتكة.
- تطوير هيكلة التعليم الفني واملهني؛ مد اجلسور بني برامج 

التعليم املختلفة وحاجات سوق العمل. 
توحيد  العاملي؛  املستوى  إىل  لريقى  العايل  التعليم  تأهيل   -
أنظمة التعليم العايل ودعم حركة نرش البحوث العلمية ....

الخ.
- تعزيز حقوق املواطن العريب ودعم حصوله عىل الكفايات 

احلياتية. 
- االهتامم باجلودة الشاملة واجلودة النوعية للتعليم والتعلم 

يف جمال الثقافة والرتاث.
- التخطيط الثقايف وتأكيد الدوراحليوي للثقافة.

- التعريف بالثقافة العربية ونرشها.
- االنفتاح عىل الثقافات األخرى.

- تعزيز التواصل واالنفتاح بني الدول العربية. 
- تأكيد احلقوق الثقافية للمواطن العريب. 
- احلفاظ عىل املمتلكات الثقافية العربية. 

- املحافظة عىل الرتاث الثقايف ملدينة القدس. 
- تنمية السياحة الثقافية. 

- احلفاظ عىل الصناعات واحلرف التقليدية. 
- دعم التواجد الثقايف العريب واإلسالمي دوليًا.

يف جمال العلوم والبحث العلمي
فيام  والتنسيق  العربية  البحثية  املراكز  بقدرات  االرتقاء   -

بينها.
- تطوير برامج تعلم العلوم والرياضيات. 

- دعم إنشاء شبكات مراكز التميز العلمية العربية. 
- إنشاء حدائق أكاديمية وطنية تتبّنى األفكار العلمية. 

- تشجيع شباب العلامء وصغار املبتكرين واملخرتعني. 
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يف جمال املعلومات واالتصال
- تطوير العمل يف املنظمة وإحداث نقلة نوعية وتيسري حتوهلا 

تدرجييًا إىل إدارة إلكرتونية.
رؤيتها  ليعكس  اإلنرتنت  عىل  املنظمة  موقع  تطوير   -

ورسالتها وأهدافها وإدارهتا. 
اإلنتاج  لتجميع  واالتصال  املعلومات  إدارة  مهام  تطوير   -

الفكري للمنظمة وتنظيمه وحفظه وضبطه ونرشه.  
- رفع مهارات العاملني يف جمال العلوم واالتصاالت هبدف 

استيعاب تطبيقاهتا داخل املنظمة واملتعاملني معها. 
اكتساب  تركز عىل  املعلومايت  للوعي  إنشاء شهادة عربية   -
تقييمها  وسبل  متطلبات  وحتديد  األساسية  املعلوماتية 

ومنحها. 
خالل  من  وتكاملها  العربية  املعلومات  مرافق  تطوير   -
أجل  من  عربية  رشاكة  “نحو  بشعار  والعمل  عربية  رشاكة 

جمتمع معريف موحد”.
الثقايف  “الرتاث  الرقمي  املحتوى  مرشوعات  -تشجيع 

الرقمي” يف كافة املجاالت. 
- إعداد اإلحصاءات الدقيقة والدورية واملنظمة يف جماالت 

عمل املنظمة واإلعالن عنها. 

والمراكز  اإلدارات  بين  المشتركة  القضايا  ثالثًا: 
الخارجية للمنظمة

1. النهوض باللغة العربية من خالل: 
- حتديث مناهج اللغة العربية وأساليب تعلمها. 

تقانة  باستخدام  العربية  اللغة  لتعليم  برجميات  إعداد   -
عىل  متخصص  موقع  وإنشاء  واالتصال  املعلومات 

اإلنرتنت.
- دعم التعاون والتنسيق مع جمامع اللغة العربية. 

اللغة  بحوث  جمال  يف  العاملة  البحث  مراكز  تشجيع   -
العربية. 

العلوم  جماالت  يف  املرجعية  الكتب  أهم  ونرش  ترمجة   -
والتقانة.

- إحداث شهادة التمكن من اللغة العربية. 

2. متكني املرأة والشباب والعناية بالطفولة من خالل: 
- تعزيز جهود حمو أمية النساء. 

- توثيق اإلنتاج الفكري للمرأة العربية. 
- تعزيز مشاركة النساء يف األعامل القيادية يف املنظمة. 

لدى  األصيلة  العربية  والتقاليد  والعادات  القيم  تعزيز   -
الشباب وتنمية أنشطة التفتح وممارسة الرتبية البدنية ملواجهة 

انتشار املخدرات والعنف.
- مكافحة اجلوانب السلبية لإلعالم املفتوح. 

مواهبهم  إلبراز  والفتيان  للشباب  الفرصة  إتاحة   -
ومؤهالهتم واالعتزاز بانتامئهم وتراثهم وحضارهتم.

3. بناء القدرات البرشية يف جماالت عمل املنظمة من 
خالل: 

- تطوير وتنمية الكفايات املبنية عىل اقتصاديات املعرفة. 
- رفع كفاءة العاملني باملنظمة واملتعاونني معها.

4. الربط بني جماالت املعلومات واالتصال واملجاالت 
األخرى:

- تعزيز أوضاع املكتبات املدرسية و مراكز مصادر التعلم. 
- دعم جهود الدول العربية يف جمال التعليم عن بعد.

األنشطة  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  إدماج  تعزيز   -
التعليمية و املجتمعية.

- توثيق العالقات بني خمططي املناهج الدراسية و تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

- إنشاء شبكة معلوماتية عربية لتيسري التعليم اإللكرتوين. 
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املعرفة  أشكال  ملختلف  الرقمي  املسح  تقنيات  استخدام   -
املسموعة واملقروءة.

بالنرش  واالهتامم  العريب  الوطن  يف  الكتاب  صناعة  دعم   -
اإللكرتوين. 

- توثيق املوروث الثقايف العريب بأشكاله. 
- ترمجة روائع اإلنتاج الفكري العريب ونرشه.

كفاءة  بقياس  والتوعية  الباحثني  ومهارات  كفاية  رفع   -
البحث العلمي وجودته.

رابعًا: تنفيذ الخطة؛ اآلليات والمقتضيات في 
مجال آليات التنفيذ

- اإلفادة من الكفاءات العربية البارزة يف جماالت ختصصهم 
وتشكيل جلان استشارية قطاعية للمنظمة. 

- تشكيل فرق عمل مشرتكة لتنفيذ املرشوعات. 
- الرشاكة والتعاون مع املنظامت واهليئات الدولية والعربية 

ومؤسسات املجتمع املدين.
- ترشيد اإلنفاق املايل يف تنفيذ املرشوعات.

- تعزيز مهام املراكز اخلارجية للمنظمة واالرتقاء بأدوارها 
يف تنفيذ اخلطة.

- إعادة النظر يف سياسة النرش والبحث عن رشكاء يف التوزيع 
وختصيص أسعار الطباعة.

الدور  عىل  تؤكد  التي  الكربى  املرشوعات  نحو  التوجه   -
الفكري  النتاج  جلمع  كمركز  ووظيفتها  للمنظمة  الفكري 

العريب ونرشه.

فيام خيص مقتضيات تنفيذ اخلطة 
أول  مدير  بمستوى  الرتاث  برنامج  يتوىل  خبري  ختصيص   -

وبإرشاف مبارش من املدير العام. 

- تطوير أساليب عمل املنظمة باستخدام التقانات احلديثة. 

املستقبيل  العمل  بخطة  للتعريف  إعالمية  خطة  وضع   -
ومواكبتها. 

التنظيمي  اهليكل  وظائف  داخل  الالزمة  املرونة  اعتامد   -
للمنظمة.

خامسُا: المتابعة والتقييم والدراسات 
االستشرافية في مجال المتابعة والتقويم

- دعم وتفعيل عمل وحدة التنوير واالسترشاف. 

- وضع خطة زمنية حمددة لتنفيذ املرشوعات. 

تنفيذ  خطوات  ضمن  والتقييم  املتابعة  عنرص  إدراج   -
املرشوعات. 

- وضع خطة للتقييم املرحيل والنهائي، الداخيل واخلارجي 
والتقييم الشامل يف جمال الدراسات االسترشافية.

- نرش فكر االسترشاف وثقافته.

- اعتامد أساليب الدراسات املستقبلية.

التوقع  دراسات  نحو  باملنظمة  الفنية  اإلدارات  توجيه   -
واالسترشاف ودراسة التفاعالت اهلادفة للتطوير.  
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مفهوم الرتبية من أجل التنمية املستدامة 
وأهداف عقد األمم املتحدة

السيد حسني الرشيف
 املنسق الوطني للرتبية من أجل التنمية املستدامة

منطلقات عقد األمم املتحدة للرتبية من أجل التنمية املستدامة
شكلت كل من قمة األرض ريودوجانريو عام 1992م وقمة 
املستدامة”  األرض جوهانسربغ عام 2002م والتي اختذت “التنمية 
شعارًاًَ وهدفًا هلا لتحقيق تقدم اجتامعي واقتصادي ملموس يف مجيع 

دول ومناطق العامل.

وتعمل منظمة اليونسكو كجهة تنفيذية لفعاليات العقد، نظرًا 
لرتكيز الفعاليات عىل التعلم والتعليم جلميع فئات املجتمع كمدخل 

رئيس للتنمية املستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتامعية والبيئية. 

ترتبط فعاليات العقد مع:
م(. أهداف التعليم للجميع )داكار عام 2000- 

م(. األهداف اإلنامئية لأللفية )نيويورك عام 2000- 
(م. عقد األمم املتحدة ملحو األمية لألعوام)2003- 2012- 

تركزت األهداف اإلنامئية لأللفية وأهداف التعليم للجميع عىل:
عام  بحلول  وإلزامي  جماين  للجميع:  اإلبتدائي  التعليم  توفر   -1

2015م.
2- حتسني كافة اجلوانب النوعية للتعليم: القراءة والكتابة واحلساب 

واملهارات األساسية للحياة.
3- مكافحة الفقر املدقع واجلوع.

عام  األمية  حمو  مستويات  يف   )%50( بنسبة  حتسن  حتقيق   -4
2015م.

التربية من أجل التنمية المستدامة:
والقيم  المعرفة  وممارسة  اكتساب  هي 
الجوانب  بين  توازنًا  تحقق  التي  واالتجاهات 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية، ومراعاة 

النمو والتقدم للفرد والمجتمع في الحياة.

الخصائص الرئيسة لمفهوم التنمية 
المستدامة:

- معيارية لتحقيق أهداف محددة.
- متعددة األبعاد لتشمل مختلف مناحي الحياة.

- تراعي خصوصية البلد المستهدف.
- مترابطة، ومتكاملة، ومتسقة األهداف.

 

األهداف:
التنمية  أجل  من  المتحدة  األمم  عقد  يهدف 
استخدام  إلى   )2015-2005( لألعوام  المستدامة 
التنمية المستدامة  التربوية في تحقيق  العملية 
البيئي  التوازن  وتحقيق  اإلنسان  رفاهية  لتحقيق 

من خالل:

التربية  برامج  تؤديه  الذي  الرئيسي  الدور  إبراز   *
والتعليم في السعي المشترك لتحقيق التنمية 

المستدامة.

من  المستدامة  التنمية  لتعزيز  الفرص  توفير   *
خالل أنماط جديدة في التعليم والتعلم.

التدريس والتعلم  العمل على تحسين نوعية   *
في مجال التربية من أجل التنمية المستدامة. 
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5- إزالة أوجه التفاوت بني اجلنسني يف جمال التعليم وحتقيق 
املساواة بينهام ومتكني دور املرأة بحلول عام 2015م.

6- حتقيق االستدامة البيئية.

النمو االقتصادي:
يف  نمو  معدالت  لتحقيق  ملحوظًا  شوطًا  األردن  قطع 
واخلطط  السياسات  رسم  خالل  من  االقتصادية  النواحي 
الوطنية  األجندة  أخرها  كان  والتي  والتنموية  االقتصادية 
طموحة  أهداف  وضعت  حيث  2007-2017م،  لألعوام 
البطالة  مستوى  خفض  إىل  هتدف  املقبلة  العرش  للسنوات 
االستثامرات  استقطاب  خالل  من  الوطني  االقتصاد  وتنمية 

املحلية واألجنبية. مما أدى إىل:
- حتسن ملموس يف حصيلة اإليرادات املحلية. 

- انخفاض عجز املوازنة. 
- انخفاض معدل البطالة. 

- زيادة الناتج املحيل اإلمجايل.   

مكافحة الفقر: 
قد  الفقر  نسبة  أن  إىل  الفقر يف األردن  تقييم  تقرير  يشري 
إىل  1997م  عام  يف   )%21.3( من  الثلث  بمقدار  تراجعت 
)14.2%( يف عام 2002م، ويعود الرتاجع إىل ارتفاع النمو 
ومن  الدخل  توزيع  يف  احلكومية  وللسياسات  االقتصادي، 
خالل تقييم سياسة احلامية االجتامعية، ومعاناة الفئات الفقرية 
تعليمية  مكتسبات  حتقيق  عىل  القدرة  عدم  من  )املهمشة( 

كبرية. 

إدارة املوارد الطبيعية: 
-  وقف تدهور املوارد البيئية. 

-  ضامن بيئة مستدامة.
الذين ال يمكنهم احلصول بشكل  -  ختفيض نسبة األفراد 
عام  بحلول  النصف  إىل  املأمونة  الرشب  مياه  عىل  دائم 

2015م.

املساواة بالنوع االجتامعي:
- الغالبية العظمى من السكان غري الناشطني اقتصاديًا هم 
 )%70( نسبتهن  وبلغت  بيوت  ربات  وأغلبهن  النساء  من 

من جممل السكان غري الناشطني. 
-  حققت املرأة تقدمًا ملحوظًا وتطورًا يف النواحي التعليمية 
يف جمال حمو األمية، فقد انخفضت نسبة األمية لدى النساء 
عام  يف   )%13.7( إىل  2002م  عام  يف   )%15.2( من  

2006م. 
يف  املقيدين  من   )%  -49( اإلناث  لدى  القيد  نسبة  تشكل 
ينعكس  مل  التقدم  هذا  أن  إال  والثانوي،  األسايس  التعليم 

عىل مشاركة املرأة يف سوق العمل أو العمل السيايس. 
م »آخر دورة برملانية« ستة  خصص للمرأة يف عام 2003- 
مقاعد يف الربملان حتت ما يسمى بنظام الكوتا، هبدف إدخال 

املرأة إىل الربملان.

حتسني مستوى الصحة: 
-  يتمتع األردن بنظام رعاية صحية ممتازة، وتتبع احلكومة 
ووزارة الصحة سياسة مستدامة لتوفري الوصول إىل العناية 

الصحية لكافة السكان. 
( حالة  الرضع من )29-  انخفض معدل وفيات األطفال 
لكل 1000 من املواليد األحياء عام 1999م إىل )24( عام 

2006م.
من  والنساء  الرجال  من  لكل  احلياة  توقع  معدل  ارتفع    -

)69( عام 1999م إىل )71.7( لعام 2006م.
األعامر  يف  للنساء  الكيل  اخلصوبة  معدل  انخفض    -
 )%3.7 إىل)  1999م  العام  يف   )3.8( من   )49  -15(
يف  و)%4.2(  احلرض  يف   )%3.5( بواقع  2006م،  للعام 

الريف. 
املناعة  فقدان  مرض  من  إيدز  حالة  أول  تشخيص  - تم 
إنشاء  تم  لذلك  ونتيجة  1986م،  عام  األردن  يف  املكتسبة 
الربنامج الوطني األردين لإليدز، وتعترب نسبة انتشار مرض 

اإليدز ضئيلة جدًا. 
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 االستعداد للتعلم )مرحلة رياض األطفال(:
العام  للقطاع  التابعة  األطفال  رياض  إنشاء  يف  التوسع    -
والرتكيز عىل املناطق الفقرية واملناطق النائية حيث بلغ عدد 
رياض األطفال يف العام الدرايس 2007/ 2008م )582( 
التي  روضة حكومية، فضاًل عن رياض األطفال اخلاصة، 

بلغ عددها )1295( روضة.

من  مجلة  عىل  كافة  األطفال  رياض  معلامت  تدريب    -
الربامج اخلاصة بالطفولة املبكرة. 

األطفال  لرياض  التفاعيل  الوطني  املنهاج  تطوير    -
عىل  وتوزيعه  للطفولة،  الوطنية  املعايري  عىل  بناء  احلكومية 
رياض األطفال احلكومية كافة، والعمل جاٍر عىل حوسبته 

بالتعاون مع املركز اإلقليمي لتطوير الربجميات التعليمية.
-  بناء نظام جودة لرياض األطفال احلكومية لتجويد اخلدمات 

والربامج التي تقدمها رياض األطفال.

الرشاكات املحلية والتعاون الدويل: 
الرشاكات  إجياد  عىل  السابقة  املرحلة  خالل  الرتكيز  تم 
الرتبوي يف إطار  القطاع  العام واخلاص مع  املجتمعية بشقيها 
تكامل استخدام املوارد وتعزيز املواطنة، كام تم تبادل العديد 
من اخلربات بني األردن والدول الشقيقة والصديقة واملنظامت 
الدولية يف إطار تطوير التعليم ونقل اخلربات وبناء القدرات. 

الرتبية اخلاصة 
من منطلق أن "التعلم حق للجميع" عملت وزارة الرتبية 

والتعليم عىل:
-  تأمني برامج وخدمات تلبي حاجات الطلبة. 

مع  للتعامل  العادية  املدارس  يف  العاملة  الكوادر  تأهيل    -
هذه الفئات.

-  توفري األجهزة واملعينات.
األبنية  يف  للمعوقني  الوطني  البناء  كودات  اعتامد    -

املدرسية.
املعوقني  للطلبة  الرتبوي  التشخيص  خدمة  توفري    -

واملتفوقني.
-  التنمية املهنية وتدريب املعلمني. 

-  رفع كفايات املعلمني ونقل أثر التدريب للغرفة الصفية.
-  منح الرتب والعالوات للمعلمني الذين أهنوا عددًا حمددًا 

من الساعات التدريبية.

-  تم تدريب مجيع املعلمني واملعلامت يف املرحلتني األساسية 
والثانوية عىل كل مما يأيت:

.)  -ICDL الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب( 
.)  -INTEL مرشوع التعليم للمستقبل( 

.)  -WORDLINK مرشوع( 
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اسرتاتيجيات التدريس واسرتاتيجيات التقويم وأدواته:
العديد  عىل  واملعلمني  املرشفني  بعض  تدريب  تم    -
املستدامة  بالتنمية  العالقة  ذات  املتفرقة  املوضوعات  من 

ومفاهيمها مثل: 
وتعداد  واخلصوبة،  السكاين،  )اهلرم  السكانية  - الرتبية 

السكان(. 
-  الرتبية املائية )التصحر، وحمطات التنقية، وظاهرة النينو(. 
االجتامعي،  والتكامل  املرأة،  )مكانة  االجتامعي  النوع    -

والقوى العاملة(.
-  الرتبية املرورية ) قانون السري، واألكواخ األمنية، وأصدقاء 

الرشطة(. 
واألمومة  واإليدز،  األرسة،  )تنظيم  اإلنجابية  الصحة    -

اآلمنة(.
)التدوير، واهلجرات، والرعي اجلائر(...  التنوع احليوي    -

الخ.
-  مرشع إنشاء مركز تدريب املعلمني.

-  التعليم غري النظامي وحمو األمية. 
-  مرشوع قضاء بال أمّية.

-  مناهج تعليم الكبار وحمو األمية.
الربنامج إىل تعميم  املترّسبني: هيدف  -  برنامج تعزيز ثقافة 
التعليم للجميع من خالل دمج األطفال والشباب املهمشني 
يتناسب  تعليمي  تعوييض  برنامج  يف  للخطر  واملعرضني 
واحتياجاهتم، والفئة املستهدفة الطلبة املترسبون من املدرسة 
للذكور،  عامـًا   )18-13( بني  أعامرهـم  ترتاوح  الذين 

و)13-20( عامـًا لإلناث. 

النوع االجتامعي: 
النوع  لدمج  ملحوظة  بجهود  والتعليم  الرتبية  وزارة  قامت 
سياساهتا  يف  الفرص  وتكافؤ  العدالة  وحتقيق  االجتامعي 
وبراجمها، حيث انعكست هذه اجلهود بشكل إجيايب عىل جمموعة 
من مؤرشات النوع االجتامعي يف عدد من جماالت التعليم من 

مثل املناهج وبرامج القيادة وتطوير سياسة النوع االجتامعي.  

املؤرشات الرتبوية 
إحصائيات العام الدرايس )2007 /2008(م.

( بام فيها رياض األطفال.  جمموع عدد املدارس:)5637- 
( مدرسة.  عدد مدارس وزارة الرتبية والتعليم: )3267- 

.)% نسبة االلتحاق اإلمجالية للمرحلة األساسية: )99- 
- نسبة االلتحاق اإلمجالية للمرحلة الثانوية )أكاديمي + مهني(: 

.)%77(
 )  -1563540( السلطات(:  )إمجايل  الطلبة  عدد  جمموع 

طالب.
( معلم.  عدد املعلمني: )عام وخاص(: )89512- 

.) معدل الطالب/ املعلم: )16.9 :1- 
.)% نسبة األمية: )7.9- 

التحديات التي تواجه املنطقة العربية يف الرتبية 
من أجل التنمية املستدامة 

يف البعد االقتصادي:
-  الفقر والبطالة وهجرة الكفاءات.

-  الفجوة يف النوع االجتامعي.
-  التصحر وندرة املياه.

-  قلة املوارد الطبيعية بشكل عام.
 التمويل واالستدامة.- 

يف البعد االجتامعي:
-  احلاجة إىل تطوير أنامط ونظم اإلدارة والتنظيم يف 

القطاعني العام واخلاص.
-  قلة الوعي الصحي باألمراض املعدية والسارية.

 بناء الرشاكات الفاعلة.- 

يف البعد البيئي:
البيئة  عىل  املحافظة  وإمهال  البيئي  الوعي  قلة    -

واستنزافها أحيانًا.
-  االستهالك اجلائر للموارد يف املجتمع.

-  قلة املوارد الطبيعية. 
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املؤرشات السبع للرصد والتقويم يف املنطقة العربية 
- وجود سياسة/ اسرتاتيجية وإطار عمل لتحقيق أهداف 

العقد.
خاص  جزء  مع  ككل  للتعليم  جودة  إدارة  نظام  - وجود 

بالرتبية من أجل التنمية املستدامة.
التنمية  الرتبية من أجل  للتعليم تطبق  - املدرسة/ مؤسسة 

املستدامة.
مع  تشاركية  عمليات  تنفذ  التعلم  مؤسسة  - املدرسة/ 

الرشكاء كافة.
االستدامة  نحو  التغري  مدى  قياس  وأدوات  - سياسات 

متفق عليها وجيري العمل هبا.
من  الرتبية  تطبيق  كيفية  حول  مطبقة  وأبحاث  - دراسات 
أجل التنمية املستدامة وزيادة فاعليتها جيري نرشها واإلفادة 

منها يف التخطيط والتنفيذ.
مع  والنشط  اإلجيايب  للتواصل  الوطنية  الرشكاء  - شبكة 

الشبكات اإلقليمية والدولية.

االسرتاتيجيات الداعمة لفعاليات عقد الرتبية من أجل 
التنمية املستدامة لألعوام )2005- 2014(م 

- كسب التأييد وبناء الرؤية.
- التشاور وامللكية.

- الرشاكة والتشبيك.
- بناء القدرات.

- البحث والتجديد.
- استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

- الرصد والتقويم.
التعليمية،  واملؤسسات  احلكومات  خالل  من  وذلك 
املدين،  املجتمع  ومؤسسات  واإلقليمية،  الدولية  واملنظامت 
واملسموعة  املرئية  اإلعالم  ووسائل  اخلاص،  والقطاع 

واملقروءة. 

دور اليونسكو
المرحلة األولى

للتنمية  المتحدة  األمم  بعقد  الوعي  نشر    -
المستدامة.

-  تطوير الكوادر والخبرات لقيادة جهود البالد 
العربية لتحقيق أهداف العقد. 

المرحلة الثانية 
من  الواردة  والمقترحات  البيانات  وتبويب  تجميع 
ضمن  عشرة  اإلثنتي  العربية  الدول  استبانات 

أربعة مجاالت هي:
البرامج  مستوى  وتطويــــــــر  تحسيــــن    -
التنمية  تستهدف  التي  والتدريبية  التعليمية 

المستدامة.
-  إعادة توجيه أنماط التعلم والتعليم الناشط 

والهادف للتنمية المستدامة.
-  تأمين فهم وتوعية عامة للتنمية واالستدامة 

للجميع.
مناسبة  وتدريبية  تعليمية  فرص  توفير    -

لفئات المجتمع.

المرحلة الثالثة 
والمشروعات  البرامج  مجموعة  استخالص    -
التي تتناسب مع األنشطة والبرامج الواردة في 

المرحلة الثانية. 

المتابعة والتقويم 
للتنمية  التربية  عقد  سكرتاريا  حددت 
الزمني  الجدول  اليونسكو  في  المستدامـــــة 
لخطط  والتقويم  الرصد  تقارير  إلعداد  المقترح 
2005—2015م  لألعوام  العقد  عمل  وبرامج 

وموضوعات كل تقرير كما يأتي:
العام  في  والمحتوى  الهيكلية  األول:  التقرير 

2009م.
التقرير الثاني: اآلليات والمبادرات التعليمية في 

العام 2011م.
التقرير الثالث: النتائج والتأثير في العام 2015م. 
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توجان برمامت
أمين سر اللجنة الوطنية األردنية

 للتربية والتقافة والعلوم/
المنسق الوطني للتعليم للجميع

من المجتمع الدولي والحكومات بأن التعليم هو الحق األساس الذي ينص عليه اإلعالن العالمي لحقوق إيمانًا 
اإلنسان وهو شرط أساسي لتطور الفرد والمجتمع، وهو أداة أساسية تساعد على تحسين السالمة والصحة 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  وتسهم  العالم،  في  البيئي  التوازن  وتحقق  واالجتماعي  االقتصادي  واالزدهار 
المستدامة والتسامح والتعاون وبناء السالم، فقد تم االلتزام في داكارعام 2000م بجعل التعليم للجميع حقيقة عام 2015م 

من خالل تبني األهداف الستة اآلتية:

الشاملتين  والتربية  الرعاية  وتحسين  توسيع  األول:  الهدف 
األطفال  أكثر  لصالح  وخاصة  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في 

تأثرًا وأشدهم حرمانًا. 

مستويات  في   )%50( بنسبة  تحسن  تحقيق  الرابع:  الهدف 
لصالح  والسيما  2015م،  عام  بحلول  الكبار  أمية  محو 
والتعليم  األساسي  التعليم  فرص  تكافؤ  وتحقيق  النساء 

المستمر لجميع الكبار.

تمكين  2015م  عام  بحلول  يتم  أن  على  العمل  الثاني:  الهدف 
مجاني  جيد  إبتدائي  تعليم  على  الحصول  من  األطفال  جميع 
على  خاص  بوجه  التركيز  مع  التعليم  هذا  وإكمال  وإلزامي، 
وأطفال  صعبة  ظروف  في  يعيشون  الذين  واألطفال  الفتيات 

األقليات اإلثنية.

مجال  في  الجنسين  بين  التفاوت  أوجه  إزالة  الخامس:  الهدف 
وتحقيق  2005م  عام  بحلول  والثانوي  اإلبتدائي  التعليم 
2015م،  عام  بحلول  التعليم  ميدان  في  الجنسين  بين  المساواة 
لالنتفاع  للفتيات  ومتكافئة  كاملة  فرص  تأمين  التركيزعلى  مع 

والتحصيل الدراسي في تعليم أساسي جيد.

الصغار  لكافة  التعلم  حاجات  تلبية  ضمان  الثالث:  الهدف 
مالئمة  ببرامج  المتكافئ  االنتفاع  خالل  من  والراشدين 

للتعلم واكتساب المهارات الحياتية. 

الهدف السادس: تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان 
معترفًا  نتائج  الدارسين  جميع  يحقق  بحيث  للجميع،  االمتياز 
والحساب  والكتابة  القراءة  في  سيما  وال  للقياس،  وقابلة  بها 

والمهارات الحياتية األساسية.

تعزيز تحقيق التعليم للجميع: 
جهود منظمة اليونسكو
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ولتحقيق هذه األهداف الستة فقد أكدت منظمة اليونسكو أن ذلك يتوقف إلى حد بعيد على قدرة الدول األعضاء بدمج 
هذه األهداف في الجهود الوطنية المبذولة باعتبار التعليم أولوية وطنية، وتكييف المبادرات الدولية بما يناسب حاجات 
المجتمع ومطالبه، باإلضافة إلى الدعم الدولي المقدم، األمر الذي شهد تفاوتًا في تحقيق هذه األهداف. ففي حين حققت 
بعض الدول تطورًا كبيرًا في مجال تحقيق التعليم للجميع. فعلى المستوى العالمي التحق )40( مليون طفل إضافي في 
المدارس اإلبتدائية، و تم إحراز تقدم كبير في تحقيق التكافؤ بين الجنسين، إال أنه ما يزال حلمًا بعيد المنال بالنسبة لماليين 
التعليم، ويوجد ماليين  األطفال والنساء والرجال، فما يزال هنالك )72( مليون طفل على األقل ال يتمتعون بحقهم في 
الشباب الذين تركوا المدرسة دون أن يكتسبوا المهارات الالزمة لالنخراط في صفوف القوى العاملة، كما أن واحدًا من كل 

ستة كبار ال يزال محرومًا من الحق في القرائية.

وباعتبار منظمة اليونسكو هي الوكالة الرائدة لبرنامج التعليم للجميع تقع عليها مسؤولية خاصة في رصد التقدم نحو 
تحقيق أهداف داكار وفي تشجيع ودعم الجماعات المحرومة لتأمين حقها في التعليم والحياة الكريمة، ومطالبة المجتمع 
التعليمية وتوسيع نطاقها، حيث أحرزت  البلدان الساعية إلى حماية نظمها  القيام بدور حاسم في دعم جهود  الدولي في 
تقدمًا في جدول األعمال الخاص بالتعليم للجميع على المستوى العالمي والوطني سواء على مستوى تحقيق االلتحاق 
بالتعليم األساسي أو الجهود الرامية إلى تعزيز النوعية و إحراز تقدم على مستوى التعليم الجامع وتدعيم النظم التعليمية 
والترويج لرؤية شاملة للتعليم للجميع في سياق أوسع نطاقًا يشمل التنمية، حيث أكدت في المؤتمرات العامة واجتماعات 
لتحقيقه.  الجهود  جميع  وتضافر  بالوعد  االلتزام  أهمية  على  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  والمنتديات  التنفيذي  المجلس 

واتخذت عدة إجراءات من أبرزها ما يأتي:

- دعوة المجتمع الدولي إلى تحديد المخاطر التي تهدد 
التعليم جراء األزمة االقتصادية وارتفاع أسعار الغذاء لسد 
والمتواصلة  المبكرة  المعونة  وتقديم  التمويلية،  الثغرة 
على  العام  اإلنفاق  وحماية  الدخل،  انخفاض  لتعويض 
في  التقدم  وتعزيز  األولوية،  ذات  االجتماعية  الشؤون 

مجال التعليم.

ومعدالت  الحكومية  الميزانيات  رصد  في  االستمرار   -
االلتحاق والتسرب.

يمكن  حيث  االجتماعية،  القطاعات  في  االستثمار   -
وبرامج  االجتماعي  األمان  بشبكة  الخاصة  لالستثمارات 
آثار  من  الفقراء  حماية  تضمن  ان  االجتماعية  الحماية 

األزمة المالية وتمكين األطفال من استكمال تعليمهم.

على  الحفاظ  على  الثماني  الدول  مجموعة  حث   -
تمثل  حيث  وزيادتها،  للتعليم  المخصصة  المساعدات 

لعام  أميركي  دوالر  مليار   )1.2( البالغة  التمويل  فجوة 
2009م مصدر قلق بالغ.

التخطيط  تعزيز  بهدف  السريع  المسار  مبادرة  إطالق   -
التربوي على المستوى الوطني، بحيث يؤدي إلى تنسيق 
التي  الموارد  وتعبئة  المانحة  الجهات  مستوى  على  أكبر 
تحولت فيما بعد إلى مصدر تمويل قائم بذاته من خالل 

الصندوق التحفيزي.

التعليمية  النظم  إدارة  على  األعضاء  الدول  مساعدة   -
ورسم  السياسات  تحليل  خالل  من  أفضل  نحو  على 
االستراتيجيات وتحديد األهداف التي تقوم على اإلنصاف 
الجنس واللغة  الثروة ونوع  التباين بسبب  وتقليص أوجه 

ومكان اإلقامة.

- تطوير نظم لجمع البيانات وتعزيز آليات الرصد والقياس 
تحقيق  إلى  الرامية  االستراتيجيات  في  أساسي  كجزء 
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لمعالجة  البيانات  واستخدام  للجميع  التعليم  أهداف 
عن  التعليم  في  اإلنصاف  مراعاة  عدم  عن  الناجمة  الثغرة 
الضعيفة  والمناطق  للمدارس  الموارد  تخصيص  طريق 

األداء.

لمعالجة  السياسات  وضع  في  متكامل  منهج  اعتماد   -
بالتعليم داخل مجال  االلتحاق  لعدم  المتداخلة  األسباب 
تخفيض  على  الحكومات  وتشجيع  وخارجه  التعليم 
تكاليف التعليم وإتاحته من خالل إلغاء الرسوم المدرسية 
في  المواصالت  وتأمين  النظامي  وغير  النظامي  للتعليم 
المناطق النائية ووضع آليات أكثر مرونة في توفير التعليم 
الرعوية  للمجتمعات  الجوالة  المدارس  ذلك  في  بما 

والصفوف المتعددة المستويات في المناطق النائية.

في  اإلنصاف  ومراعاة  التعلم  بيئة  لتعزيز  تدابير  اتخاذ   -
توزيع المعلمين وتوجيه الدعم المالي والتربوي للمدارس 

في المناطق المحرومة.

المنظمات  أنشطة  إدراج  على  األعضاء  الدول  تشجيع   -
غير الحكومية في نظم التعليم الوطنية وتقديم الدعم لها 
لتقديم التعليم لكبار السن والمتسربين خاصة في األحياء 
لتوفير  إبداعية  مبادرات  وإطالق  النائية  والمناطق  الفقيرة 

الفرصة الثانية في التعليم.

حيث  الجامع،  والتعليم  التعليم  نوعية  على  التركيز   -
الدول على مناقشة وتدارس نوعية  المنظمة حميع  تحث 
التعليم ومالءمته وتقييم قدرة النظم التعليمية على إكساب 
المعارف  من  يكفي  بما  أعمارهم  كانت  أيًا  المتعلمين 
والقيم والكفاءات والمهارات الالزمة للتصدي لتحديات 

الحاضر والمستقبل.

- تعزيز الحوار بشـأن السياسات ونشر الرسائل والنتائج 
والمدرسين  السياسات  لصانعي  للمؤتمرات  الرئيسية 
والباحثين من خالل منتديات إلكترونية وحلقات تدارس 

وأوراق عمل بحثية ومبادئ توجيهية ومواد تعلم.

في  االستثمار  يعتبر  حيث  المعلمين،  في  االستثمار   -
مواجهة  أساس  هو  وتدريبهم  للمعلمين  المهني  التطوير 
التحديات، إذ إنه ما يزال العالم يعاني من نقص في أعداد 
اإلبتدائي  التعليم  لتعميم  والالزمين  المؤهلين  المعلمين 
مليون   )18( نحو  عددهم  والبالغ  2015م  عام  بحلول 

معلم ومعلمة.

وفي  الثانوي  التعليم  في  المهني  التدريب  مكانة  تعزيز   -
في  والمهني  التقني  التعليم  يعاني  حيث  العالي،  التعليم 
العديد من البلدان النامية من عدم كفاية التمويل، وضعف 
لألباء،  السلبية  والمواقف  التدريبية  البرامج  تصميم 
يبحث  التي  بالمهارات  الدراسية  المناهج  ربط  وضعف 
هذا  في  المؤهلين  المعلمين  ونقص  العمل،  أرباب  عنها 

المجال بالتحديد.

- حشد الدعم لمرحلة الطفولة المبكرة وبرامج محو األمية 
التي تواجه تحديات جمة بسبب األزمة العالمية والركود 
للشباب  محواألمية  برامج  ربط  وتشجيع  االقتصادي 
والمهارات  الدخل  وتوليد  صغيرة  بمبالغ  أوثق  بصورة 

الحياتية.

والصحة  التعليم  مجال  في  القطاعات  بين  التكامل   -
بحيث  للجميع  التعليم  أهداف  تحقيق  بهدف  والتغذية 
يتم استكشاف مزيد من الفرص للتعاون في مجال تقديم 
وبرامج  الغذاء  كتوزيع  المبكرة  الطفولة  لمرحلة  الدعم 

الوجبات المدرسية وتأمين البيئة المدرسية السليمة.

التعليم  مجال  في  واإلقليمي  العالمي  التقدم  رصد   -
خالل  من  التعليم  اتجاهات  على  والوقوف  للجميع 
التقرير  الدراسات والتقارير مثل  التطبيقية ونشر  البحوث 
المسؤولون  أكد  والذي  للجميع  التعليم  لرصد  العالمي 
بعنوان  صدر  الذي  2010م  عام  تقرير  في  إعداده  عن 
من  عدد  توجيه  على  المحرومين«  إنصاف  إلى  »السبيل 
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تحقيق  نحو  التقدم  بمدى  المتعلقة  األساسية  الرسائل 
التعليم للجميع من أبرزها ما يأتي:

سوء  من  صغير  طفل  مليون   )178( سنويًا  يعاني   -
التغذية األمر الذي يمثل مشكلة عاجلة في مجالي الصحة 

والتعليم في آن واحد.

- إن تحسين انتفاع األطفال واألمهات بالرعاية الصحية 
العامة،  الصحة  وإلى  التعليم  إلى  بالنسبة  حاسم  أمر  هو 
في  المنتفعين  على  المفروضة  الرسوم  إلغاء  يعتبر  كما 

الرعاية الصحية أولوية عاجلة.

في  بالمدارس  الملتحقين  غير  األطفال  عدد  انخفض   -
 )33( بمقدار  1999م  عام  منذ  العالم  أنحاء  مختلف 
الملتحقين  غير  األطفال  عدد  فإن  هذا  ومع  نسمة  مليون 

بالمدارس عام 2015م سيصل إلى )56( مليون نسمة.

الملتحقين  غير  المراهقين  إغفال  يجري  ما  كثيرًا   -
بالمدارس حيث يبلغ عددهم حاليًا )71( مليون نسمة.

متناميًا  عالميًا  تحديًا  الشباب  بين  البطالة  تزايد  يشكل   -
توفير  العمل  وأرباب  والنقابات  الحكومات  على  ينبغي 
تعليم مهني فعال يزود الشباب بالمهارات الالزمة للنجاح 

في سوق العمل.

- ينبغي على الحكومات تعزيز التعليم األساسي وضمان 
أجل  من  الثانوي  التعليم  مستوى  إلى  الشباب  وصول 

إرساء األسس للنجاح في برامج اإلعداد المهني.

مهارات  إلى  يفتقرون  الذين  الكبار  األميين  عدد  يبلغ   -
القرائية اليوم )759( مليون نسمة تشكل النساء ثلثيهم.

- ما لم يجر العمل بقدر أكبر على اإلسراع بوتيرة التقدم 
عام  في  الكبار  األميين  عدد  فإن  األمية  محو  مجال  في 

2015م سيصل إلى )715( مليون نسمة.

إن منظمة اليونسكو إذ تستمر في كفالة القيادة العالمية 
بين  والتنسيق  التعليم  مجال  في  الدولية  الجهود  وتنسيق 
بالتركيز  التعليم  أولويات  بشأن  والتوعية  الشركاء  عمل 
أال  للجميع  التعليم  لتحقيق  أساسية  ثالثة  مجاالت  على 
لعالم  الالزمة  والمهارات  والمعلمون  األمية  محو  وهي: 
الجهد  من  مزيد  ببذل  مطالبة  تزال  ما  إنها  إال  العمل. 
لجميع  يتيح  الذي  المنهج  واختيار  بالعهد  لاللتزام 
األطفال والشباب والكبار التمتع بحقهم في التعليم وفي 
التنمية  تحقيق  في  بفاعلية  المشاركة  وفي  الكريمة  الحياة 
المستدامة، حيث لم يبق سوى خمس سنوات على موعد 
التعليم للجميع، وتقع اآلمال على مؤتمر  تحقيق أهداف 
لمنح  2010م  عام  األلفية  أهداف  لتحقيق  المعني  القمة 
فرصة النطالقة جديدة إن توفرت إرادة المجتمع الدولي 

والجهات المانحة والحكومات لتحقيق هذا األمل.
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1948م، تشري  لعام  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  وباألخص  اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  الدولية  املواثيق 
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لعام 1966م، والعهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966م، إىل أمهية الرتاث الثقايف غري املادي بوصفه خريطة للتنوع الثقايف وعاماًل الزمًا 
لضامن التنمية املستدامة، وبالنظر إىل التالزم العضوي والرتابط احلميم بني الرتاث الثقايف غري املادي والرتاث املادي الثقايف 

والطبيعي.   
اعتمد املؤمتر العام لليونسكو يف 17 ترشين األول لعام 2003م اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي.وقد صادقت 
األردن عىل هذه االتفاقية بتاريخ 2006/3/24م بعد جهود حثيثة ومتابعة متواصلة من اللجنة الوطنية األردنية للرتبية 

والثقافة والعلوم.
واحرتام  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  واحرتام  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  صون  حول  االتفاقية  أهداف  ومتحورت 

اجلامعات واملجموعات واألفراد، والتوعية عىل الصعيد املحيل والوطني والدويل بأمهية هذا الرتاث والتقدير املتبادل له.
واملعارف  املتنوعة  التعابريالفنية  وأشكال  والتصورات  املامرسات  املادي  غري  الثقايف  للرتاث  العام  اإلطار  يشمل 
واملهارات وما يرتبط هبا من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية والتي تعتربها اجلامعات وأحيانًا األفراد جزءًا من 
تراثهم الثقايف املتوارث. وهو ينمي لدى هذه اجلامعات اإلحساس هبويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز احرتام التنوع 

الثقايف والقدرة اإلبداعية البرشية.

الرتاث الثقايف غري املادي 
رسالة وتواصل

د.رياض محودة ياسني
اللجنة الوطنية األردنية
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السياق  هذا  ويف  مبارشة،  وغري  مبارشة  بصورة  املجتمعات  عىل  تنعكس  وإجيابية  سلبية  بسامت  العاملية  التحوالت  متتاز 
يالحظ أن عمليتي العوملة والتحول االجتامعي إىل جانب ما توفر من ظروف مساعدة عىل إقامة حوار متجدد بني املجتمعات، 
بسبب  والتدمري، وذلك  والزوال  التدهور  املادي ألخطار  الثقايف غري  الرتاث  تعرضان  التعصب،  أهنا شأهنا شأن ظواهر  غري 

االفتقار إىل املوارد الالزمة لصون هذا الرتاث.

لثقافة  مواءمته  وديمومة  العرص  بروح  وإنتاجه  إحيائه  وإعادة  عنارصه  وصون  املادي  غري  الثقايف  بالرتاث  العناية  إن 
املجتمعات تسهم يف تعزيز حضور الثقافة الوطنية عىل أكثر من صعيد لتشكل يف النهاية عصب اهلوية الوطنية، وتدعم روافع 
املشهد الوطني يف األردن. فاحرتام ثقافة اجلامعات وخصوصية املجموعات يغني املشهد الثقايف املحيل ويزيد من غنى الثقافات 
العاملية، وخاصة عندما يكون هذا الرتاث جزءًا من منظومة ثقافية مبنية عىل أسس التسامح واالنفتاح وروح التعددية التي ينعم 
هبا األردن والتي ترسخت من خالل مرجعيات عديدة يف األدبيات األردنية، ومن أمهها الدستور األردين، وامليثاق الوطني، 
واألجندة الوطنية، ورسالة عامن، وقانون اآلثار، وقانون الرتاث احلرضي، وقانون البيئة، وقانون وزارة الثقافة وقانون الرتاث.
وقد نصت القوانني والتعليامت املنبثقة عن الدستور األردين ولغايات دمج املواطن يف عملية التنمية أنه ال بد من تأطري العمل 
القربى  عالقات  أطر  خارج  املجتمع  فئات  ومصالح  العامة  املصالح  حلامية  طوعًا  األفراد  فيها  ينضوي  مؤسسات  يف  الشعبي 

واهلياكل احلكومية والنشاطات التي هتدف إىل الربح. 

الدولة، ومن هنا أمهية أن يشرتك اجلميع يف عملية  الوطني مسؤولية مجاعية يف كل مستويات  بالرتاث  النهوض  يشكل 
صون الرتاث وإحيائه وإغنائه بصورة حتقق اهلدف من االهتامم به، ووزارة الرتبية والتعليم تؤمن بأن من واجبنا التواصل مع كل 
الرشائح املجتمعية من منطلق رسالتنا وفاعلية دورنا يف التنشئة والتوعية خاصة بني األجيال الناشئة، لذا نأمل أن نمد الوعي 
اجلمعي بأمهية هذا الرتاث واملحافظة عليه مؤمنني بأن اإلبداع يف املحصلة هو نتاج املثابرة وثمرة من ثامر العمل اجلاد املوضوعي 

الذي حترص وزارتنا عىل االعتناء به بمشاركة كل الفاعلني وباألخص يف العملية الرتبوية والتعليمية.

تعد األردن من الدول الغنية بالرتاث الثقايف غري املادي واملادي والطبيعي، ويمكن القول باطمئنان إىل أن هذا الغنى هو يف 
األصل نتيجة الغنى احلضاري لألردن والتجربة التارخيية لألردن واملتالزمة مع احلضارة العربية اإلسالمية وخصوصية املجتمع 
يف األردن، فهناك تراث غري مادي هائل ومتنوع فمن معرفة تقنيات نسيج السجاد البدوي التقليدي إىل األزياء األردنية التقليدية 
التقليدي  البدوية والريفية واملطبخ  املناطق  للحياة يف  الثقايف  التقليدية والفضاء  التقليدي وألعاب األطفال  التطريز  ومهارات 
والرتاث الشفهي وفنون القول واملظاهر الثقافية لفئات اجتامعية متاميزة ثقافيًا مثل الرشكس والشيشان وغريمها، وهناك الفنون 
الشعبية املتنوعة من أغاٍن ورقص وأحلان إىل جانب احلرف التقليدية مثل التداوي وغريها من أشكال الرتاث الثقايف غري املادي 

التي تكتنز يف متحف احلياة األردنية. 

األمل معقود عىل الناشئة من أبنائنا يف أن يبقوا جذوة الرتاث الوطني مشتعلة يف وجداهنم مستلهمني حقهم يف أن يكون 
هلم ذات ثقافية غنية متميزة حتاكي ثقافة املجتمعات الغنية احلارضة يف الثقافة العاملية لإلنسانية، ومن هنا فالكل مدعو للمشاركة 
يف العملية اهلادفة إىل النهوض واالرتقاء هبذا الرتاث املهم الذي يصقل هويتنا الوطنية يف األردن فيزيد من مكتسباتنا لنؤسس 

مستقباًل فيه من الطمأنينة لألجيال القادمة، وعندها نقوم بأداء واجبنا ورسالتنا عىل نحو يليق بوطننا وأمتنا. 

rhyasen@hotmail.com
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5. Partners 
In view of ensuring the broad visibility of the Year and its greatest 
possible impact at the local, national, regional and international levels, 
UNESCO is going to strengthen cooperation with its partners:
the National Commissions of Member States for UNESCO, the United 
Nations System agencies, intergovernmental and non-governmental 
organizations, Goodwill Ambassadors and Artists for Peace, UNESCO 
Chairs and Associated Schools, Clubs and Centres, parliamentarians, 
locally elected officials, the world of culture, science, education and the 
media, religious leaders and other opinion leaders as well as youth 
organizations.

6. Contacts 
You are invited to inform us at the address below of the activities you 
are planning in order to celebrate the 2010, International Year for the 
Rapprochement of Cultures, and the goals you intend to achieve 
through them. A logo designed especially for the Year is available to 
download on the Yearʼs website, and we encourage you to use it 
widely. 

• Focal point for Year 2010 in UNESCO: 
Division of Cultural Policies and Intercultural Dialogue  
Director: Katérina Stenou
(Tel. +33.1 45.68.43.03)

• Information on the presentation of projects, the logo and website:
Sasha Rubel
(Tel. +33.1.45.68.46.06, email: s.rubel@unesco.org)
Susanne Martin-Siegfried
(Tel. +33.1 45.68.42.75, email: s.martin-siegfried@unesco.org)

• Year 2010 website:   
www.unesco.org/culture/dialogue
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خطة عمل منظمة اليونسكو
من أجل االحتفال بالسنة الدولية للتقارب بني الثقافات يف عام 2010م

االعتبارات العامة:
 لقد حددت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ثالثة أبعاد شاملة للسنة الدولية للتقارب بني الثقافات تتمثل يف احلوار واالتفاق 
الدويل والتعاون. وعليه ستشهد هذه السنة أنواعًا خمتلفة من اجلهود تندرج كلها يف إطار اهلدف االسرتاتيجي العارش للربنامج 
عام 2010م عىل وجه  أثره يف  وإظهار  حمدد  تغيري  إحداث  التحدي يف  عام 2013م. وسيمكن  متتد حتى  ملدة ست سنوات 
والنقل  االستعارة  عمليات  بأمهية  واالعرتاف  الثقايف،  التنوع  فوائد  عىل  الربهنة  يف  األهداف  أهم  أحد  ويتمثل  اخلصوص. 
الالزمة  والقيم  واملهارات  املعارف  اهلدف حتديد  هذا  ويستلزم حتقيق  أو رصيح.  بفضل حوار ضمني  الثقافات  بني  والتبادل 
إلقامة حوار حقيقي، أي تلك العملية التي يمكنها أن تتيح لألفراد واملجموعات فرصة النمو الكامل واإلثراء يف هذا العامل 

السائر يف طريق العوملة.

 جيب أن يقوم احلوار بني الثقافات ليس فقط بتعبئة الدول وإنام أيضًا املجتمع املدين ككل، وذلك لكي ال يقترص التأثري 
فقط يف أولئك الذين يؤمنون بالفعل باحلوار بني الثقافات بل يشمل أيضًا أولئك الذين يشعرون أهنم غري معنيني باملوضوع، 
وللمثقفني والقادة الدينيني والفنانني دور كبري من شأهنم القيام به لتعزيز احلوار. وبالفعل ينبغي حشد أرسة اليونسكو برمتها، 
احلكومية  الربامج  ييل:  ما  اليونسكو  أرسة  وتشمل  به،  املنوطة  األنشطة  فيها  طرف  كل  ينفذ  لكي  الدولية،  السنة  هذه  خالل 
العام  القطاعني  بني  والرشاكات  و2،   1 الفئة  من  واملراكز  واملعاهد  اجلامعية،  اليونسكو  وكرايس  الوطنية،  واللجان  الدولية، 
املدن ملناهضة  لليونسكو، وحتالف  املنتسبة  املدارس  اليونسكو وتنسيقها، وال سيام  التي تقيمها  العديدة  واخلاص، والشبكات 
العنرصية والتمييز، وأندية اليونسكو، واملنظامت غري احلكومية من خالل جلنة االتصال بني املنظامت غري احلكومية واليونسكو. 
املشرتكة  العاملية  املنتديات  يف  الدولية  السنة  هذه  أهداف  حتقيق  إىل  ترمي  تدابري  اختاذ  إىل  اليونسكو  ستدعو  ذلك،  إىل  إضافة 
بني الوكاالت، وال سيام جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعني بالتنسيق، وهيئتني فرعيتني من هيئاته، مها 
جمموعة األمم املتحدة اإلنامئية واللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى. ويف هذا السياق، سيدعى كل من املنسقني املقيمني والفرق 
القطرية لألمم املتحدة، وال سيام يف البلدان اخلارجة من النزاعات، إىل صياغة اقرتاحات وإقامة مرشوعات ومبادرات مالئمة، 
بالتعاون مع حكومات بلداهنم املضيفة وبدعم من جلان اليونسكو الوطنية.وينبغي النظر أيضًا يف تعيني سفري للمساعي احلميدة 
وفناين اليونسكو من أجل السالم لتصل رسالة السنة الدولية لقاعدة اكرب من اجلمهور يف املناطق كافة. وتعتزم اليونسكو أيضًا 

االضطالع بأنشطة لتحقيق التقارب بني الثقافات يف إفريقيا وحتقيق املساواة بني اجلنسني، ومها األولويتان العامتان للمنظمة.

ينبغي  الصدد،  السالم. ويف هذا  بناء  الثقافات وإتاحة  التقارب بني  تعزيز  بناء يف جمال  بدور  أن يضطلع احلوار  ويمكن 
معاجلة التحديات التي تواجهها املناطق كافة، وال سيام املناطق التي هتيمن عليها النزاعات بني اجلامعات املحلية، وذلك بالتشاور 
والتعاون مع جلنة األمم املتحدة لبناء السالم، واللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية التابعة ألمانة األمم املتحدة. واهلدف النهائي 
من ذلك إجياد مناخات تتيح االنفتاح عىل اآلخرين، وتعمق فهم اإلنسان للبرشية بام فيها من تنوع. ويف ظل هذه الظروف، 
ال يمكن ان يكون احلوار فعااًل إال إذا توافرت الرشوط اآلتية: املساواة، والعدل، والتخفيف من وطأة الفقر، واحرتام كرامة 

اإلنسان وحقوقه، والوعي برضورة التصدي جلميع أشكال التمييز ولبناء جمتمع جامع.
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الثقافات. فاألديان والعقائد تدرس بوصفها  ويمثل احلوار بني األديان أحد املكونات األساسية حلوار أوسع نطاقًا بني 
الفريق  أن يقوم  املتوقع  النمطية. ومن  تفادي األفكار  بغية  بالتايل أن تعرف وتفهم عىل نحو أفضل  ظواهر اجتامعية فتستحق 

االستشاري التابع للمدير العام واملعني بالقضايا الدينية الذي شكل مؤخرًا، بدور بناء واستباقي يف هذا املجال.

يستلزم أي حوار وجود معرفة أساسية عن "اآلخر"، مما حيد 
من اجلهل وما قد يرتتب عليه من آثار سلبية. فال بد من الرتكيز 
عىل حماربة أشكال اجلهل سواء كان اجلهل بتاريخ اآلخر أو بلغاته 
عىل  الرتكيز  الدولية  السنة  هذه  إطار  يف  وُيمكن  وأديانه.  وتراثه 
تعزيز الوعي بتاريخ احلضارات، وعىل إبراز التجارب واألدوار 
بينها.  والتقارب  الثقافات  بني  احلوار  تعزيز  جمال  يف  والرواد 
الوعي  حفز  هبدف  الشباب  بني  التبادل  تعزيز  أيضًا  وُيمكن 
والتفاهم املشرتك من أجل التصدي للعنرصية والتحيز وتشجيع 
طريق  عىل  ومالئمة  فعالة  خطوات  كلها  وهي  السالم.  ثقافة 

املعرفة املتبادلة.
وتكتسب مسألة اللغات أمهية خاصة يف هذا السياق نظرًا 
إىل استخدام لغات عديدة يمثل جرسًا بني الثقافات واحلضارات 
ورؤاهم، ومن هذا الباب تربز مسامهة ودور محاية التنوع اللغوي 
أيضًا  بد  الدولية. ولكن ال  السنة  اللغوي يف هذه  التعدد  وتعزيز 
تعزيز  أجل  من  املحلية  القدرات  وبناء  اجلمهور  وعي  زيادة  من 
باالندثار.  املهددة  اللغات  وصون  اللغات،  جمال  يف  السياسات 
كوسائط  دورها  يعزز  باالندثار  املهددة  اللغات  وتعزيز  فصون 
لتداول التقاليد وأشكال التعبري الشفهية ونقلها من جيل آلخر. 
ويمكن أن تركز األنشطة التي سيضطلع هبا خالل السنة الدولية 
والتنوع  اللغات،  بدور  االعرتاف  عىل  الثقافات  بني  للتقارب 
رئيسية  عنارص  بوصفها  والرتمجة  اللغوي،  والتعدد  اللغوي، 

تسهم يف تقدم احلوار بني الثقافات وإتاحة املعرفة واملعلومات.

أن  ويستحق  البرشية،  بني  إرث مشرتك  الثقايف  الرتاث  إن 
من  هدفًا  أصبح  الرتاث  هذا  أن  بيد  القادمة.  لألجيال  نصونه 
يف  تنشب  التي  النزاعات  سيام  وال  للنزاعات،  األوىل  الدرجة 
والنزعة  واهلوية  الرمزية  بالقيم  تتعلق  ألسباب  الواحدة  الدولة 

الرتاث  يصبح  أن  يمكن  ولكن  والنبذ.  الفهم  وسوء  العدوانية 
نقطة التقاء للخصوم السابقني، وأن يتيح هلم إعادة توثيق العرى 
بينهم وإعادة رسم هوية مشرتكة ومستقبل جيمعهم. واستنادًا إىل 
تنهض  أن  يمكن  و2005م،  و2003م  1972م  عام  اتفاقيات 
املعرفة  توطيد  طريق  عن  املشرتك  الرتاث  بأمهية  الدولية  السنة 
املتبادلة باألشكال التقليدية للتعبري الثقايف، يف إطار الرتاث الثقايف 
الوطنية  التبادل  عمليات  إىل  استنادًا  وذلك  املادي،  وغري  املادي 
عملية  تعزز  أن  أيضًا  السنة  هذه  شأن  ومن  والعاملية.  واإلقليمية 
واملصاحلة،  السالم  وبحوافز  الثقايف  التعبري  بأشكال  التوعية 
واالتصال،  املعلومات  وتكنولوجيا  اإلعالم،  طريق  عن 

والتكنولوجيات اجلديدة، واملتاحف، واملؤسسات.
تعزز  أن  املادي  الثقايف غري  الرتاث   وبإمكان عملية صون 
احلوار والتفاهم، إذ إن الرتاث الثقايف غري املادي يتطلب مشاركة 
املجتمعات املحلية التقليدية ومتكينها، جنبًا إىل جنب مع األطراف 
الفاعلة املحلية، يف صون أكثر أنواع الرتاث عرضة للضياع، أال 
السنة  هذه  تشجع  أن  يمكن  وعليه،  الشفهية.  التقاليد  وهي 
تقارب  إىل  التوصل  بغية  والتفاهم  الثقافات  بني  احلوار  الدولية 
بني الثقافات عرب االبتكار والفن )املوسيقى واملعارض واألغنية 
واملرسح واملهرجانات والرقص والسينام واحلرف اليدوية وما إىل 

ذلك(.
ويتمثل أحد أهم أهداف احلوار بني الديانات، الذي يشكل 
جزءًا من احلوار بني الثقافات، يف تشجيع احلوار بني أفراد وزعامء 
األديان والعقائد واملعتقدات، بغية توسيع املعرفة املتبادلة للتقاليد 
الروحية وما حتمله من قيم، والعمل من ثم عىل تعزيز التفاهم بني 
املجتمعات الثقافية الواسعة. وقد امتد ذلك ليشمل زيادة الوعي 
بني املربني وممثيل املجتمع املدين بدور وقيمة احلوار بني الديانات 

يف تعزيز املبادرات العلامنية وبراجمها.

أواًل: تعزيز املعرفة املتبادلة بالتنوع الثقايف واإلثني واللغوي والديني
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ثانيًا: وضع إطار للقيم املشرتكة

إن احلوار بني الثقافات عملية تستلزم أيضًا االعرتاف بالقيم املشرتكة التي يمكن تعزيزها عن طريق األنشطة التي ستقام خالل 
السنة الدولية للتقارب بني الثقافات. وقد برز إمجاع دويل واسع النطاق عىل هذا اإلطار العام للحوار. ويتضمن هذا اإلطار جمموعة 
إعالن  أكدها  التي  القيم  تلك  أي  املسؤولية،  وتشاطر  الطبيعة  واحرتام  والتسامح  والتضامن  واملساواة  احلرية  يف  تتمثل  القيم  من 
األمم املتحدة بشأن األلفية بوصفها قياًم “صاحلة لكل زمان ومكان”. وتستند هذه القيم األساسية إىل التسامح الذي يشمل احرتام 
اآلخرين بغض النظر عن تنوع املعتقدات واخللفيات الثقافية واللغات. ومن ضمن القيم العاملية اهلامة األخرى، يمكن ذكر ما يأيت: 
احرتام التنوع الثقايف ودعمه، وااللتزام بالسالم، والالعنف، واملامرسات السلمية، واحرتام كرامة البرش، ومراعاة حقوق اإلنسان. 
ويف ظروف أخرى، يمكن أن يؤدي الرتكيز عىل القيم املستعرضة- أي القيم التي تشرتك فيها ثقافتان أو أكثر- إىل التعلم املتبادل 

والتفاهم، بداًل من الرتكيز عىل القيم العاملية.

ويكمن التحدي احلايل يف تعزيز هذه القيم وترمجتها إىل أفعال عىل أرض الواقع من خالل عمل ملموس، وقد أعدت السنة 
الدولية لرتكز جيدًا عىل ذلك. وينبغي تعزيز جمال مهم آخر خالل هذه السنة وهو متكني املرأة عن طريق املبادرات الدولية بني النساء، 

من أجل زيادة الوعي بالدور الذي يقمن به لالرتقاء باحلوار بني الثقافات والتقارب بينها.

ويضطلع اإلعالم بدور مهم يف جمال الربط بني البلدان املوجودة يف مناطق تعاين من النزاعات األهلية ويمثل اإلثراء املتبادل للمامرسات 
واملفاهيم الصحفية وسيلة قوية للغاية ترمي إىل تعزيز التفاهم واالحرتام املتبادل.

ثالثًا: النهوض بالتعليم اجليد وبناء القدرات لتعزيز التقارب بني الثقافات

ينبغي أن يستند التعليم اجليد يف املقام األول إىل احرتام حقوق اإلنسان املكرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأن يزود 
الدارس ليس فقط باملعارف والقيم التي متكنه من فهم اآلخر، وإنام يزوده أيضًا باملهارات اخلاصة باالنفتاح وتقدير التنوع. وتنطوي 
هذه العملية عىل إعادة النظر يف حمتوى الكتب الدراسية، ومواد التعلم واملناهج الدراسية، مع مراعاة شتى أنامط التعلم، وخربات 
احلياة، والتنوع الثقايف واللغوي، وباملثل، ال بد من إيالء اهتامم كبري إىل دور املعلم يف تفسري الكتب الدراسية وإعداد املواد التعليمية 
التي حتث الدارسني عىل احلوار وتعلمهم التفكري النقدي. وخالل هذه السنة الدولية، يمكن تعزيز التسامح والتفاهم بني الثقافات 

عرب التعليم النظامي وغري النظامي، وال سيام عرب كرايس اليونسكو اجلامعية وشبكة املدارس املنتسبة لليونسكو.

لتتمتع  إقامة وتعزيز حوار متعدد املستويات فيام بني احلضارات ويف إطار كل منها، بغية وضع األسس الالزمة  وال بد من 
األجيال املستقبلية بالسالم واالزدهار. ويمثل عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة لألعوام )2005-2014(م، 
الذي عينت اليونسكو وكالة رائدة له، مدخاًل مهاًم يف هذا املجال. ويرمي هذا العقد إىل متكني األفراد من اكتساب املعرفة واملهارات 

والقيم الالزمة لتحقيق مستقبل مستدام.

الدينية،  التجمعات  مثل  اخلاصة  واملناسبات  العامة،  وشبه  العامة  األماكن  أمهية  الدولية،  السنة  هذه  خالل  تربز،  أن  وجيب 
واملهرجانات الثقافية، واألحداث الرياضية، إذ إهنا متثل ملتقيات مهمة للتفاعل الثقايف. 



63 6263 62

رابعًا: تشجيع احلوار املكرس خلدمة التنمية املستدامة
إن العلوم تتيح هي أيضًا اليوم أطرًا جديدة للحوار. وذلك عن طريق عدة وسائل منها قيام العلوم احلديثة والعلوم التقليدية 
التنمية  بالنظر إىل مسامهتها يف حتقيق  باستكشاف طرق جديدة تضمن االعرتاف بنظم معارف السكان األصليني وتكفل احرتامها 
املستدامة. وإن تناول السنة الدولية ملوضوعات بيئية عاملية من شأنه تعزيز احلوار بشان التنمية املستدامة والتدابري التي ينبغي اختاذها 

ملعاجلة آثار تغري املناخ واملوضوعات املتصلة باملوارد املائية املشرتكة.

ويف مواجهة الظروف الدولية املتغرية، تظل احلاجة إىل تنظيم وإدارة التعددية اللغوية يف كل املستويات وعىل نحو ديمقراطي، 
خطوة حيوية ومهمة عىل طريق حتقيق السالم الدائم. وعليه، تربز احلاجة إىل مضاعفة منتديات التبادل، وجتميع املامرسات املبتكرة 
التي تتيح التعددية الثقافية عىل الصعيد املحيل والوطني واإلقليمي والدويل. وتتمثل أحد املعامل املهمة هلذه السنة الدولية يف زيادة الوعي 
والتفاهم  االحرتام  تشجيع  بغية  وذلك  ومنبوذة،  حمرومة  أخرى  وجمموعات  واملهاجرين  باألقليات  اخلاصة  الثقايف  التعبري  بأشكال 

لتحقيق االندماج االجتامعي.

من القرارات العملية ما تقرر يف الدورة )36( للمؤمتر العام لليونسكو الذي عقد يف باريس عام 2009م حول خطة 
عمل السنة الدولية للتقارب بني الثقافات لعام 2010م:

إن املؤمتر العام،
إذ يذكر بقراره 34م/46 وبقراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة 90/62 و 22/63،

و يذكر أيضًا بقراري املجلس التنفيذي 181ت/52 و16/182،
وقد درس الوثيقة 35م/55 وملحقيها، 

وإذ يقر بالرضورة امللحة لتعزيز احلوار بني الثقافات وتكثيفه من أجل إقامة مناخ مؤات لالحرتام املتبادل والتفاهم عىل 
الصعيد العاملي، وهو ما يندرج يف صميم ميثاق األمم املتحدة وامليثاق التأسييس لليونسكو،

ويذكر بخربة اليونسكو الطويلة والغنية يف تطوير وزيادة الروابط بني الشعوب والثقافات واحلضارات من أجل بناء 
رصح السالم يف عقول البرش،

 يرحب باألنشطة املقرتح تنفيذها يف إطار هذا االحتفال، والتي قدمها حتى اآلن عدد من الدول األعضاء، واملنظامت 
الدولية احلكومية، واملنظامت غري احلكومية، واملعاهد واملؤسسات من الفئة 2، وكرايس اليونسكو اجلامعية وبعض الرشكاء 

اآلخرين؛
الثقافات عىل  بني  التقارب  تعمل من أجل حتقيق  التي  واملؤسسات  املنظامت  األعضاء ومجيع  الدول   ويشجع مجيع 

االنضامم إىل االحتفال بسنة 2010م سنة دولية للتقارب بني الثقافات ، لكي تثبت التزامها الراسخ باحلوار بني الثقافات؛
ويوافق عىل خطة العمل األولية التي قدمها إليه املدير العام، ويدعوه إىل استكامل هذه اخلطة يف ضوء تعليقات املجلس 

التنفيذي واملؤمتر العام؛
ويطلب من املدير العام مواصلة بذل جهوده الرامية إىل توعية مجيع الرشكاء وحشد األموال من خارج امليزانية من أجل 

حتقيق أهداف السنة الدولية لعام 2010م.
املرجع: وثيقة املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الـ )35( رقم 35م/55
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وإنني أدعو إلى تعبئة جميع شركاء اليونسكو لتحقيق هذه األهداف: أي اللجان الوطنية لليونسكو، وهيئات منظومة 
األمم المتحدة، والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وسفراء النوايا الطيبة والفنانين العاملين من 
أجل السالم، وكراسي اليونسكو الجامعية والمدارس المنتسبة، وأندية اليونسكو ومراكزها، والبرلمانيين، و المنتخبين 
المجتمع  جانب  إلى  الشباب،  ومنظمات  الفكر،  ورواد  واإلعالمية،  والتربوية  والعلمية  الثقافية  واألوساط  المحليين، 
في  المذكورة  بالسنة  االحتفال  الجميع، سيكون  يبذلها  التي  الجهود  الخاص. وبفضل  القطاع  فيه  بما  المدني عمومًا، 
عام 2010م بارزًا للعيان على نطاق واسع، كما سيكون له أكبر وقع ممكن على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي 

والدولي.

مد  في  مهمتنا  تتمثل  يوم،  بعد  يومًا  ترابطًا  أجزاؤه  تزداد  الذي  عالمنا  يفرضها  التي  الجديدة  التحديات  ولمواجهة 
الجسور متينة ومتماسكة بين جميع الثقافات إلقامة أخالقيات جديدة عالمية تقوم على مبدأ العيش معًا.

إيرينا بوكوفا

مدير عام منظمة اليونسكو

5. Partners 
In view of ensuring the broad visibility of the Year and its greatest 
possible impact at the local, national, regional and international levels, 
UNESCO is going to strengthen cooperation with its partners:
the National Commissions of Member States for UNESCO, the United 
Nations System agencies, intergovernmental and non-governmental 
organizations, Goodwill Ambassadors and Artists for Peace, UNESCO 
Chairs and Associated Schools, Clubs and Centres, parliamentarians, 
locally elected officials, the world of culture, science, education and the 
media, religious leaders and other opinion leaders as well as youth 
organizations.

6. Contacts 
You are invited to inform us at the address below of the activities you 
are planning in order to celebrate the 2010, International Year for the 
Rapprochement of Cultures, and the goals you intend to achieve 
through them. A logo designed especially for the Year is available to 
download on the Yearʼs website, and we encourage you to use it 
widely. 

• Focal point for Year 2010 in UNESCO: 
Division of Cultural Policies and Intercultural Dialogue  
Director: Katérina Stenou
(Tel. +33.1 45.68.43.03)

• Information on the presentation of projects, the logo and website:
Sasha Rubel
(Tel. +33.1.45.68.46.06, email: s.rubel@unesco.org)
Susanne Martin-Siegfried
(Tel. +33.1 45.68.42.75, email: s.martin-siegfried@unesco.org)

• Year 2010 website:   
www.unesco.org/culture/dialogue
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صورة جلبال عجلون في شمال األرن

فيأكل  زرعا  يزرع  أو  غرسا  يغرس  مسلم  من  } ما  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال 
] البخارى  ]رواه  صدقة{   به  له  كان  إال  بهيمة  أو  إنسان  أو  طري  منه 



اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم
العنوان البريدي: اململكة األردنية الهاشمية- عمان، 

وزارة التربية والتعليم ص. ب 1646
تلفون: 5683874،  5684137   6    00962

فاكس: 5688061   6   00962
jounesco@orange.jo :البريد االلكتروني

www.moe.gov.jo/jounesco/index.htm :املوقع االلكتروني




