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 أسهم الجامعات العراقية

 في بورصة تصنيف جريدة التايمز

 2022البريطانية لعام  
 د. داخل حسن جريوأ.

  عضو المجمع العلمي العراقي

وسائل اإلعالم العراقية قبل مدة قصايرة و ومنهاا شابكة اإلعاالم العراقاي اإلخبارياة تناولت 
التي تمثل شبكة إعالم الدولة الرسامية و خبارا مفاادخ دخاول الجامعاات العراقياة ضامن تصانيفات 
الجامعااات الدوليااة و ومنهااا تصاانيف جرياادة التااايمز اللندنيااةو وكااأن مشاااركة الجامعااات العراقيااة 

فات بحااد ذاتااهو حاادثا عظيمااا و بينمااا هااو فااي حقيقااة األماار أماارا عاديااا جاادا و إذ أن بهااذخ التصااني
بإمكان أية جامعة المشاركة فيهاو لمجرد أنها جامعة تمارس التعليم بصورة إعتيادية في أي بلاد 
من البلدان وال أكثر مان ذلاك وال أقال و وياتم تقيميهاا عاادة علاى وفاق معاايير معيناة خاصاة بكال 

ن مااا يعنينااا هنااا التطاارق لموقااع الجامعااات العراقيااة موضااوت مقالنااا هااذا و بتصاانيف تصاانيف . أ
ألاذي أثاار صاخبا إعالمياا ميار مبارر فاي وساائل اإلعاالم العراقياة و   2022جريدة التايمز لعام 

بوصفه إنجازا علميا مهما حققته الجامعات العراقية و بينما بعارف القاصاي والاداني مادى تاردي 
العراقية حاليا في األوساط الجامعيةو لما يشاوبها مان فسااد وإنهياار للكثيار مان  سمعة الجامعات

القيم واألعراف الجامعية  و بينما كانت تعرف سابقا بالرصاانة العلمياة وجاودة نظمهاا التعليمياةو 
 ليس على صعيد جامعات بلدان الشرق األوسط فحسب و بل على صعيد جامعات العالم .

لتاايمز اللندنياة و عاددا مان  المعاييرالخاصاة بتقيايم جامعاات العاالم يعتمد تصانيف جريادة ا
 الرامبة بالتصنيفو نوجزها باآلتي :

 
لسامعة الجامعاة  %(15)%( من إجمالي درجة التقييم و موزعاة بواقاع 30التعليم  بنسبة ) .1

 %(6)لنسابة الطلباة إلاى أعضااء هيئاة التادريس  و و %(4.5)حسب المسا  السانوي و  و
لنسااااابة عااااادد طلباااااة  %(2.25)ملاااااة الااااادكتوراخ مااااان الكاااااادر التدريسااااايو ولنسااااابة ح

 لمعدل دخل عضو هيئة التدريس . %(2.25)البكالوريوسوو
%( لسااامعة البحاااث حساااب المسااا  18%( موزعاااة بواقاااع ) 30البحاااث العلماااي بنسااابة ) .2

%( للماردود 6%( لنسبة  بحث/ تدريسي حساب قاعادة بياناات ساكوبس و و)6السنويو و)
 تدريسي حسب بيانات الجامعة. من البحث /

 %( بحسب قاعدة بيانات سكوبس.30اإلقتباسات واإلستشهادات البحثية  بنسبة ) .3
%( للمردود المالي من المؤسساات اإلنتاجياة بحساب 2.5نقل المعرفة إلى المجتمع بنسبة ) .4

 بيانات الجامعة .
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%( 2.5و و) %( للتعااااون الااادولي2.5%( موزعاااة بواقااع )7.5اإلنفتاااح الااادولي بنساابة ) .5
 %( لنسبة الموظفين الدوليين بحسب بيانات الجامعة.2.5لنسبة الطلبة الدوليين و و)

 
وهنااا البااد ماان توضااي  أن تصاانيفات الجامعااات الدوليااة و وإن كاناات ال تخلااو ماان بعااض 
مؤشرات جاودة أداء الجامعاات و إال أنهاا ال تكفاي لتأشاير جاودة التعلايم الجاامعي بصاورة دقيقاة 

لكونهااا لاام تصاادر ماان مؤسسااات أكاديميااة مسااتقلة مختصااة بفحاا  جااودة التعلاايم  وموضااوعيةو
الجامعي من خالل زيارات  ميدانية  للجامعاتو يقوم بها خباراء  لفحا  جمياع مفاردات العملياة 
التعليمية والبحثياة وخدماة المجتماع و بعيادا عان أياة تاأثيرات خارجياةو وتقاديم تقاارير تفصايلية  

ات وإلى مجالس األمناء أو الجهاات الحكومياة المساؤولة عان قطاات التعلايم عن نتائج هذخ الزيار
العالي والبحاث العلماي و ونشارها فاي جمياع وساائل اإلعاالم المتاحاة كاي تتطلاع عليهاا قطاعاات 
المجتمع المختلفة  و فضال عن أن هاذخ التصانيفات باات يغلاب علاى الكثيار منهاا و طاابع الدعاياة 

ت وجذب الطلبة إليهاا مان داخال بلادامها أو مان خارجهاا و حياث باتات واإلعالن لتسويق الجامعا
اجور الدراسة المستوفاة من الطلبة األجاناب للدراساة بهاذخ الجامعاات تشاكل ماوردا مالياا لهاا ال 
يستهان به و لدرجة إهتمام حكومات الكثيار مان البلادان وقيامهاا بباذل الكثيار مان الجهاود لجاذب 

ي جامعاتها و وتقديم كافة التسهيالت وتذليل كال العقباات إلساتقدامهم و  الطلبة األجانب للدراسة ف
لما يجلب لها من موارد مالية مهمة ذات قيمة كبيرة بادعم إقتصااداتها الوطنياة . وتعاد الوالياات 
المتحدة األمريكية وبريطانيا وأساتراليا فاي مقدماة البلادان الجاذباة للطلباة األجاناب للدراساة فاي 

عاتها . فال عجب أن نرى إهتماما متزايدا بنتائج هذخ التصنيفات من لدن حكوماات معاهدها وجام
 الدول المختلفة .

إالّ أنه يالحظ لألسف قيام بعض الجامعات في أكثر من بلد بممارسات مير مقبولة و منهاا  
علااى ساابيل المثااال دعااوة بعااض األساااتذة الزائاارين الحااائزين علااى جوائزدوليااة مرموقااة و لماادد 

يرة واإلتفاق معهام بإضاافة أساماء بعاض أعضااء هيئاتهاا التدريساية عناد نشار بحاوثهم كاي قص
تحسب رصيدا بحثيا لهذخ الجامعات في بياناتها المقدمة لغرض التصنيف و وهذا ماا كشافت عناه 
على سبيل المثال صحيفة عكاظ السعودية قبل عدة سانوات وبقياام عادد مان الجامعاات الساعودية 

الممارساات المشاينيةو بهادف تحساين مواقعهاا فاي سالم التصانيفات و فاي خارق  والخليجية بهذخ
فاض  للقيم واألعراف الجامعية القائمة علاى النزاهاة واألماناة العلمياة . كماا أن بعاض المعاايير 
تعتمد على المس  السنوي التي يصعب التحقق عن مدى صادقيتها فاي أحسان األحاوال و كماا أن 

ظفين األجانب ال يعني بالضرورة جودة الجامعة وشهرتها و بل يعني في معيار التدريسيين والمو
الكثير من األحيان إفتقارها إلى األكاديميين القادرين على أداء الوظائف األكاديمية من مواطنيهاا 
وإضطرارها إلاى اإلساتعانة بكاوادر أجنبياة كماا هاو الحاال فاي دول الخلايج العرباي ودول أخارى 

 كثيرة . 
نيفات الدوليااة للجامعااات أشاابه ببورصااة األماااني الشااعبية المعروفااة فااي الاادول باتاات التصاا

األوربية وأقطاار أمريكاا الشامالية و دعائياة أكثار منهاا علمياة و الهادف منهاا التارويج للجامعاات 
لجذب المزيد من الطلبة وبخاصة الطلبة من دول أخرىو لدعم المردودات المالية للجامعات التاي 

 نق  متزايد بهذخ الموارد.باتت تعاني من 
أشارت وسائل اإلعاالم العراقياة إلاى حصاول الجامعاة التكنولوجياة موقاع متقادم فاي سالم  

و وهي مزهوة باذلك حياث تناقلات تصاريحات لكباار مساؤولي قطاات  2022تصنيف التايمز لعام 
جامعاات العراقياة التعليم العالي والبحث العلميو باإلشاادة بهاذا اإلنجااز العظايم والتفااخر بتقادم ال
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على جامعات كثيرة في أمريكا وأوربا وبلدان آسيوية عديدة. نقول أنه حق طبيعي أن تفتخار كال 
جامعة ومؤسسة  بإنجازاتها و إن كانات قاد حققات  إنجاازات موثقاة ومعتارف بجودتهاا وتميزهاا 

لتعلايم العاالي مقارنة بمثيالتها عربيا ودوليا و بينماا يعارف جيادا القاصاي والاداني تاردي جاودة ا
والبحث العلمي في العراق في الوقت الحاضر وإنحدارخ المستمر إلى مستويات متدنياةو أخرجتاه 

 من سلم التنافس الدولي و ناهيك عن تبؤ مراتب متقدمة فيه إقليميا أو دوليا .
للوقاوف علاى حقيقاة ماا  تناولتاه  2022وبالرجوت إلى سلم جريادة التاايمز اللندنياة لعاام 

اإلعالم العراقية وأشارت فيه إلى تبؤ الجامعات العراقية مواقاع متقدماة . تتضا  الحقيقاة وسائل 
 ناصعة ال لبس فيها ووينكشف الكذب والتدليس الذي ال مبرر له :

( 2212ماان بااين )2022( جامعااة عربيااة بتصاانيف جرياادة التااايمز لعااام 153شاااركت )
( جامعاة ساعودية 22جامعاة عراقياة و) (30( جامعاة مصارية و)36جامعة في العالم و بواقع ) 

( جامعااات إماراتيااة 7( جامعااات لبنانيااة و)8( جامعااات أردنيااة و)10( جامعااة جزائريااة و)15و)
( 2( جامعااات لكاال ماان عمااان وفلسااطين و)4( جامعااات تونسااية و)6( جامعااات مغربيااة و)6و)

( 153مجموعاه ) ( جامعة واحدة لكال مان قطار والكويات وليبياا و أي ماا 1جامعتين بحرينية و)
( جامعااة عراقياااة 26( جامعااة عربيااة مياار مؤهلااة للتصاانيفو منهااا )70جامعااة.وكان هناااك )

 ( جامعة مصرية و لعدم إستيفائها شروط المشاركة.13و)
( جامعاة فاي 1000كانت حصيلة الجامعات العربية بموجب هاذا التصانيف ضامن أفضال ) 

( 5( جامعااة سااعودية و)11مصاارية و) ( جامعااة12(  جامعااة موزعااة كاااآلتي : )41العااالمو )
( جامعااة 1( جامعااة لكاال ماان الجزائاار ولبنااان و)2( جامعااات أردنيااة و )3جامعااات أماراتيااة و)

 واحدة لكل من العراق والمغرب وعمان وفلسطين والكويت وقطر .
 ( جامعة في العالم :1000( أفضل الجامعات العربية بين أفضل )1يبين الجدول رقم )

 

 (1جدول رقم )

 أفضل الجامعات العربية

 الجامعة الدولة الترتيب عربيا الترتيب عالميا

 الملك عبد العزيز السعودية 1 190

 الفيصل السعودية 2 250-201

 األمريكية / بيروت لبنان 3 350-301

 قطر قطر 4 350-301

 حائل السعودية 5 400-351

 خليفة اإلمارات 6 351-400

 الملك فهد للبترول والمعادن السعودية 7 351-400

 الملك سعود السعودية 8 351-400

 اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات 9 351-400

 النجاح الوطنية فلسطين 10 500-401

 أسوان مصر 11 401-500
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 العلوم والتكنولوجيا األردن 12 401-500

 الشارقة اإلمارات 13 401-500

 تبوك السعودية 14 401-500

 فرحات عباس الجزائر 15 501-600

 كفر الشيخ مصر 16 501-600

 المنصورة مصر 17 501-600

 قناة السويس مصر 18 501-600

 القاهرة مصر 19 800-601

 1وهران  الجزائر 20 601-800

األمير سطام بن عبد  السعودية 21 601-800
 العزيز العزيز

 أم القرى السعودية 22 601-800

 زايد اإلمارات 23 601-800

 البلقاء التطبيقية األردن 24 1000-801

 األمريكية / القاهرة مصر 25 1000-801

 األمريكية / الشارقة اإلمارات 26 801-1000

 بنها مصر 27 801-1000

 بني سويف مصر 28 801-1000

اإلمام عبد الرحمن بن  السعودية 29 801-1000
 فيصل

 األردنية األردن 30 801-1000

 الملك خالد السعودية 31 801-1000

 الملك سعود للعلوم الصحية السعودية 32 801-1000

 الكويت الكويت 33 801-1000

 اللبنانية األمريكية لبنان 34 801-1000

 المنوفية مصر 35 801-1000

 سيدي محمد بن عبد هللا المغرب 36 801-1000

 جنوب الوادي مصر 37 801-1000

 التكنولوجية العراق 38 801-1000

 السلطان قابوس عمان 39 801-1000

 الزقازيق مصر 40 801-1000

 زويل للعلوم والتكنولوجيا مصر 41 801-1000
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( جامعااة عراقيااة 30يالحااظ أن رصاايد الجامعااات العراقيااةو جامعااة واحاادة ) ماان مجمااوت )
جامعااة عالميااة ( 1000( جامعااة عربيااة مصاانفة ضاامن أفضاال ) 41مشاااركة( و  بااين أفضاال )

( و وهااي مرتبااة متااأخرة فااي 38بموجااب تصاانيف التااايمز و بتبااؤ الجامعااة التكنولوجيااة المرتبااة )
( موقعا والجامعات السعودية 12سلم التصنيفات العربية . بينما كان رصيد الجامعات المصرية )

رفضات  ( موقعا و وجامعتان منها في صدارة الجادول عربياا وضامن الرباع األول عاميا.كماا11)
( جامعة عراقية لعدم إستيفائها شروط المشاركةو متصدرة قائمة الجامعات العربية 26مشاركة )

( جامعااة فااي العااالم بموجااب 20المرفوضااة .ولعاال ماان المفيااد أن نشااير هنااا إلااى ترتيااب أفضاال )
 ( .2تصنيف جريدة التايمز  كما مبين في الجدول رقم )

 (2جدول رقم )

 أفضل الجامعات العالمية

 الجامعة الدولة الترتيب الجامعة الدولة الترتيب

الواليات  11
 المتحدة

 أكسفورد بريطانيا 1 كولومبيا

الواليات  2 الكلية اإلمبراطورية بريطانيا 12
 المتحدة

معهد كاليفورنيا 
 التكنولوجي

الواليات  13
 المتحدة

الواليات  3 جون هوبكنز
 المتحدة

 هارفرد

الواليات  14
 المتحدة

الواليات  4 بنسلفانيا
 المتحدة

 ستانفورد

المعهد السويسري  سويسرا 15
 اإلتحادي للتكنولوجيا

 كمبرج بريطانيا 5

الواليات  6 بجين الصين 16
 المتحدة

معهد مساشوستس 
 للتكنولوجيا

الواليات  7 هو -تسنغ  الصين 17
 المتحدة

 برتستون

الواليات  8 تورنتو كندا 18
 المتحدة

 بيركلي كاليفورنيا/

الواليات  9 كية لندن الجامعية بريطانيا 19
 المتحدة

 بيل

الواليات  20
 المتحدة

الواليات  10 كاليفورنيا/ لوس أنجلس
 المتحدة

 شيكاغو

( جامعااةو تليهااا الجامعااات 12( هيمنااة الجامعااات األمريكيااة بواقااع )2يبااين الجاادول رقاام )
جامعتين و وجامعة واحادة لكال مان سويسارا  (2( جامعاتو والصين بواقع )4البريطانية بواقع )

وكندا . تصدرت القائمة جامعة أكسفورد فاي المرتباة األولاى . ولعال هيمناة الجامعاات األمريكياة 
والبريطانية في سلم التصنيفات  ومياب جامعات معروفة في ألمانيا وفرنسا ودول أخرى و تعاود 

 لغتها اإلنكليزية في األوساط الجامعية .جزئيا إلى هيمنة الثقافة األنكلو سكسونية وسيادة 
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و ال  2022وفي ضوء النتائج المتحققاة فاي سالم تصانيف جريادة التاايمز البريطانياة لعاام 
نرى فيها ما يدعو وسائل اإلعالم العراقيةو للبهجة والتباهي بتحقياق إنجاازات مبهارة فاي قطاات 

تماما و أن تشحذ الهمم للقياام بمراجعاة التعليم العالي والبحث العلمي و إنما نرى العكس من ذلك 
شاااملة وموضااوعية لقطااات التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي و برامجااه ونظمااه التعليميااة وطرائااق 
تدريسه وأساليبه التربوية وكل مفاردات العملياة التعليمياة و للتأكاد مان جودتهاا ومادى مواكيتهاا 

يااة حاجااة العااراق ماان الكااوادر العلميااة لمسااتجدات العلااوم والتكنولوجيااا و وماادى قاادرتها علااى تلب
والتقنية التي يحتاجها سوق العمل و واإلسهام الفاعال فاي بنااء عاراق مزدهار وتنمياة إقتصاادية 

 مستدامة . وال يحتاج العراق إلى فرقعات إعالمية فارمة ال تقدم وال تأخر .
ن الجامعااات وأخياارا نقااول إذا كااان ماان حااق الجامعااة التكنولوجيااة أن تفتخاار لتفردهااا بااي 

العراقية وبتحقيق هذا اإلنجاز المتواضع بين الجامعات العربية والعالميةو فإن ذلك ال يبرر إطالقاا 
هذخ الفرقعة اإلعالمية من قبال اآلخرين.بال أرى فياه حادثا محزناا فاي تااريع الجامعاات العراقياة 

امعاات ساابق ألقهاا وكبوة في مسيرتها و نأمل أن تتجاوزها بأسرت وقت ممكن لتساتعيد هاذخ الج
 ومجدها وشهرتها العلمية المميزة.
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 االصطناعية واالعداد األكسجةمعسكرات نق  

 وبطوالت العالم لألولمبياد

 ريسان خريبط مجيد: أكاديمي
 عضو المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة

academyrissan@live.com 
 971507184422+ لإلتصال:

روج في األدبيات الرياضية بشكل كبير في السنوات االخيرة شكل من أشكال اعاداد نقا  ي
( فاي ظاروف سااعة  18-12االكسجة والاذي يقضاي فياة الرياضاي القسام األكبرفاي الياوم مان )
 االكسجة وخيم ....... الع (نق  االكسجة االصطناعية )بيوت نق  أكسجة ، شقق منقوصة 

والتاادريب متاار  3000-2000تعااادل ارتفاعااات 
 في الظروف العادية 

ان التواجاااد فاااي منشاااات يتطاااابق فيهاااا الضاااغط 
الجزئي لألوكسجين ماع ظاروف المرتفعاات المتوساطة 
والعاليااة ترافقااة تاادريبات علااى السااهل تااؤمن تطااويرا 

ورفع  ،متعدد الجوانب فعاال" ويحفز وظائف إنتاج الدم
قدرات االنظمة الهوائية بشكل عاام علاى حسااب عامال 
نق  االكسجة . ان رواد تطوير هذا االتجاة في اعاداد 

نقاا  االكسااجة أصاابحوا يسااتخدمون التواجااد فااي ظااروف نقاا  االكسااجة االصااطناعية كعاماال 
م بحجم تحفيز االستجابات التكيفية ألنظمة نقل االوكسجين ،في الحقيقة هذا الشكل لألعداد مدعو

عملياا فاي إعاداد أبارز وأقاوى  كبير من االبحاث العلمية أجريات بشاكل ساري وأصابحت تساتخدم
الرياضيين في العاالم لمختلاف االلعااب الرياضاية التاي تتطلاب اظهاار التحمال مان دقيقاة ونصاف 
فااأكثر، وماان أجاال هااذا بنياات منشااات رياضااية ضااخمة ساارية خصيصااا لااذلك ، مااثال فااي منطقااة 

رب من مدينة برلين األلمانية بنيت قاعة ضغط يتمكن فيها العيش والتدريب بانفس ( بالقكينباوم)
ويوجاد فاي هاذا البنااء مارف راحاة ومارف تادليك ومختلاف شخصاا  40الوقت وهي تتسع لحاد 

التادابير العالجياة ومارف التغذياة وميرهاا . إال أن الخاصاية االساساية لهاذة المنشاأة هاو وجاود 
عاااب التجااديف وأجهاازة متعااددة للعاادائين والسااباحين والاادراجين قنااوات تجااديف لكاال أشااكال أل

، وان الضاغط فاي هاذة المنشاات متار 500ومعدات األعداد القوة في منشأتين مساحتهما العاماة 
والتادريب فاي  ، آن اماكن الضغط هذة يمارس الرياضيون التادريب فاي الساهلمتر 3000يعادل 

( وميرهااا ماان القواعااد االجنبيااة بيلميكاايناعاادة ) المرتفعااات المتوسااطة والعاليااة . مااثال فااي ق
( وكانت توضاع لمختلاف االلعااب الرياضاية ، االكسجة االصطناعية المخصصة للضغط الجوي ) 

ومختلف الرياضيين برامج فردية مناسبة . كما أثبتت الخبرة العملية ومعطياات االبحااث العملياة 

mailto:academyrissan@live.com
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جري في حجرة الضغط واالخارى فاي الظاروف فإن إجراء وحدتين تدريبيتين يوميا واحدة منها ت
الطبيعية ساعدت علاى زياادة قادرات أنظماة نقال 
االوكسجين دون أن تخل بعملية تحساين جواناب 
التدريب االخرى. أن اشكال االعداد التي يتواجاد 
فيها الرياضيون خاالل قسام كبيار مان الياوم الاى 

فااااااي ظااااااروف نقاااااا  االكسااااااجة ساااااااعة  18
ظاااروف العادياااة ، المصاااطنعة والتااادريب فاااي ال

وناااورد معلوماااات تشاااهد علاااى تغيااارات كبيااارة 
لمكونااااااااات الاااااااادم ، نموالقاااااااادرات الهوائيااااااااة 
والالهوائياااة للرياضااايين ، ترافقهاااا معلوماااات ال 
تصدق حول نمو النتائج الرياضية فعال ، وتشير 

 18نتائج أبحاث الخبراء الفلنديين التي يؤكد فيهاا أن اقاماة دراجاين مان المساتوى العاالي لمادة 
 3000-2500فااي ظااروف نقاا  االكسااجة االصااطناعية تعااادل ظااروف ارتفاعااات عاليااة يومااا 
ترافقهااا وحاادات تدريبيااة ساااعة  18-17، كاال يااوم يكااون المكااوث فااي هااذة الظااروف خااالل متاار

% 4بنسابة كام 40ساباق المرتين ، أدت بعد انتهاء التدريبات االختبارية الى زيادة السارعة فاي 
كام  44ات علاى ساباق دراجاات الطارق الفردياة فاي اولمبيااد لنادن مساافة إذا عممنا هذة المعطي

 760فأن المشارك الذي اتبع هذة التدابير يجب علية أن يسبق منافسية بمسافة كيلومتر واحاد و
المعطيات الواردة في هذة االبحااث يمكان نقلهاا الاى االلعااب الرياضاية  دقيقة2اي بأكثر من متر 

فاإن مان المعقاول جادا اذا متار  1500اخاذنا الساباحة لمساافة األخرى ، على سبيل المثاال : اذا 
اخذنا بالحسبان الطابع الهوائي تزويد الجهود بالطاقة في كلتا الحالتين فإننا سنحصل على نتائج 

اضيون الذين يتادربون فاي نقا  االكساجة االصاطناعية وفاي الظاروف العادياة متقدمة . ان الري
الى  15-12يجب ان تكون مدة تدريب نق  االكسجة من  -يعتبرون البرامج التالية أكثر فعالية 

يتطااابق مااع ارتفااات  الضااغط الجزئااي لألوكسااجين فااي الهااواء المستنشااق يجااب ان -يومااا  28
الكميااة  -ساااعة  18-14ي فااي ظااروف نقاا  االكسااجة التواجااد اليااوم -متاار  3000 -2500

 4-2فاي أثنااء مادة مان  2-1المثالية للوحادات التدريبياة اليومياة المقاماة فاي الظاروف العادياة 
   .ساعات 

ألشااكال إعااداد الرياضاايين لهناااك مجموعتااان 
بأسااتخدام عواماال نقاا  اكسااجة أضااافية: تاادريبات 

ل ( نق  اكسجة طبيعية ) التدريب في ظروف الجباا
وتدريبات نقا  أكساجة إصاطناعية ) تادريبات علاى 
مستوى البحر بأساتخدام منشاات خاصاة وأجهازة أو 
خطاااط منهجياااة تاااؤمن وجاااود عامااال نقااا  أكساااجة 
إضافي( الدراسات الخاصة باالضافة الى خبرة اعداد 

أبرز الرياضيين في مختلف بلدان العالم كشفت بحق أن المكان األساسي فاي نظاام تادريب نقا  
كسااجة يجااب أن تحتلااة التمااارين الطبيعيااة فااي الجبااال التااي تسااتدعي إسااتجابة أكثاار وضااوحا اال

وفعاااال للتكيااف. مااع ذلااك فااإن تاادريب نقاا  االكسااجة االصااطناعية فااي أثناااء برمجتهااا بعقالنيااة 
تساام  بجعلهااا إضااافة ناجحااة للتاادريب فااي الجبااال والقضاااء علااى عيااوب التاادريب فااي الجبااال 
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في الوقت الحاضر فاي مختلاف دول العاالم تعمال مراكاز رياضاية تدريبياة  التنظيمية والمنهجية .
موجودة على االرتفاعاات المتوساطة أكبرهاا وأكثرهاا مناي بااالجهزة 

 2600-2300وإلااى متاار  1700-1600موجااودة علااى إرتفاعااات 
 2000بلغاريا  -( ) بيلميكن متر 2035إيطاليا  -ومنها ) ستيريامتر 

الصاين  -( و)كاون ميانجمتار  1970أرمينياا  -متر( و ) تساخاادزور
 -( و)مكسايكومتار 1068امريكاا  -متر( و) كلاورادو سابرينج 1995

( و)ساايرا متاار 1850فرنسااا  -( و)فااون ريمااومتاار 2240المكساايك 
وميرهااا الكثياار . تساام  ظااروف الكثياار ماان  2330أساابانيا  -نيفااادا 
كز بأستخدام التدريب واالقامة على نطاق واسع من االرتفاعات: المرا

متاار 2500-1800يمكاان للرياضاايين العاايش فااي أماااكن علااى ارتفااات 
أو العكااس ، العاايش علااى متاار 3500-2700والتاادريب علااى ارتفااات 

متر 1000-1200والتدريب على ارتفات متر  3000-2200ارتفات 
ر المساألة إدخاال التادريب فاي . في السنوات االخيرة اعير اهتمام كبيا

ظروف نقا  االكساجة االصاطناعية الاى عملياة تادريب الرياضايين. مثال هاذة التادريبات تتطلاب 
( التاي حجارات الضاغط الهدف الحجارات البارومترياة )  منشات ومعدات خاصة ، وتستخدم لهذا

جزئاي، والحجارات يتغير فيها الضغط العام للهواء. وبطبيعة الحاال يتغيار الضاغط االوكساجيني ال
المناخية والتي يضع فيها مزيج مان نقا  االكساجة، علاى سابيل المثاال: فاي القاعادة األولمبياة 

الساباحين. فاي مختلاف ( تعمال حجارة ضاغط باداخلها قنااة ضاغط لتادريب كولورادو سايرين في )
ن المراكااز هناااك منشااات مشااابهة لتاادريب العاادائين والاادراجين والعبااي التزحلااق والجاادافين وماا

 ألعاب رياضية أخري .

تستخدم أنظمة ثابتة مختلفة تعطي الرياضيين مزيجا من نق  االكساجة عبار أقنعاة وهاذة 
االقنعاة تساام  بأستنشاااق مازيج نصااف اكسااجة فاي الظااروف الواقعااة للتادريب. أقنعااة   وأنابيااب 

  (.الفضاء الميت تؤمن ظروف نق  أكسجة على حساب تواجد ما يسمى ) 

تستخدم طريقة التانفس المساترجع باساتعمال أنابياب بفضااء 
مياات كبياار ماان أكثاار الوسااائل بساااطة . فااي هااذة الحالااة تخفاايض 
الضااغط الجزئااي األوكسااجيني مااع الهااواء المستنشااق يااؤمن زفياارا 
متكررا للهواء المستنشق الذي يمتزج مع الهواء النقي . إيجابيات 

واساااع ، وعيوبهاااا هاااذة الطريقاااة هاااي البسااااطة وتوافرهاااا بشاااكل 
الضغط الجزئي لغاز ثاني أوكسيد الكربون العاالي وزياادة الرطوباة 
وحاارارة الهااواء المستنشااق. كاال شااكل ماان تاادريب نقاا  االكسااجة 
االصااطناعية المسااتخدمة عمليااا ) االقامااة والتاادريب فااي الحجاارات 
المناخيااة وأسااتخدام االقنعااة ( لهااا جوانااب قويااة وضااعيفة ، لكاان 

نق  االكسجة االصطناعية يعتبر اضافة فعالة التدريب في ظروف 
الى االعداد الجبلي الطبيعي يسم  بتاأمين جرياان فعاال فاي عملياة 

أقلمة الرياضيين في الظروف الجبلية باالضافة الاى الحفااظ علاى المساتوى المتحقاق فاي الجباال 
زات للتكيااف خااالل مرحلااة االعااوام القادمااة فااي ظااروف السااهل . وهناااك طاارق ألسنشاااق الغااا
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 20-10إستنشاق خليط مازفية نسابة  -المختلفة على فواصل بمحتوى متدن لالوكسجين دقائق 
تنفس بهاواء اعتياادي ......... الاع . اساتخدام هاذة الطارق خاالل دقائق  5من االوكسجين ، % 
 يعد كافيا وفعاال للتكيف التمهيدي مع ظروف نق  االكسجة في الجبالدقيقة  30-60

لى المستوى المتحقق للتكيف. تشير األبحاث الى ان التأثير المناسب لهذة وايضا للحفاظ ع
الطريقااة يتحاادد باليااات شاااملة يوجااة نشاااطها لتااأمين إيصااال األوكسااجين الااى األنسااجة وتقويااة 
التاانفس النساايجي . التاانفس بفواصاال لخلاايط الغااازات لااة أفضااليات بالمقارنااة مااع تااأثير نقاا  

لالليااات المركزيااة والمحيطيااة لتااامين االوكسااجين لالنسااجة.  االكسااجة المتواصاال لماارات عدياادة
تاادريب نقاا  االكسااجة االصااطناعي يعتباار وساايلة تسااريع عمليااة األقلمااة وخاصااة حااين اليمكاان 
للتاادريب فااي الجبااال ان يسااتمر وقتااا طااويال واتبااات باارامج تدريبيااة شااديدة خااالل عاادة أيااام قباال 

صاطناعية يسام  بتساريع أفضال لعملياة تكياف ظروف نقا  االكساجة اال االنتقال الى الجبال في
الرياضيين مع االجواء الجبلية وفي اليوم الثالث أو الرابع من االقامة تبرمج لهم برامج تدريبياة 

أظهرت العديد من متابعات إعداد رياضيين من المستوى العالي في مختلاف بلادان العاالم ، شديدة
جة االصااطناعية تسام  بتساارت عمليااة أقلمااة ، أن التادريبات التمهيديااة فااي ظاروف نقاا  االكساا

، دون أياام  10-5. الرياضايون الاذين يتبعاون خاالل الرياضيين بمرتين ومرتين ونصاف وساطيا  
مثل هذا االعداد التمهيدي عليهم أن يعملوا، فأن التدريب في الجبال بحموالت كبيرة قد تبدأ فقاط 

يبات نقاا  االكسااجة االصااطناعية االدنااى بعااد االنتقااال الااى الجباال، آن حجاام تاادرأيااام  7-5خااالل 
للتكيااف الجبلااي الفعااال الالحااق يتعلااق بعواماال كثياارة ) تخصاا  الرياضااي ، خباارة األعااداد فااي 
الجبال، طبيعة التدريب السابقة والالحقة وميرها يالحظ التاأثير فاي حاال اساتخدام تادريب نقا  

فاي ظااروف نقاا  األكسااجة حااين يكااون حجام الجهااد العااام أياام  10االكساجة االصااطناعي خااالل 
 .ساعة  12-15

اتبات تدريبات نق  االكسجة االصطناعية لتكياف تمهيادي فعاال ماع ظاروف الجباال يعتبار 
يجاب متار  2000فعاال أكثر في حالة برمجاة اقاماة المعساكرات فاي الجباال علاى ارتفاات يتعادى 
 برمجة علو مكان التدريبات في ظروف نق  االكسجة . وفق ارتفات األعداد
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الجبلاااي الالحاااق ، الفتااارة الفاصااالة باااين الوحااادات الالحقاااة فاااي ظاااروف نقااا  االكساااجة 
. عند ضارورة المشااركة فاي ثالثة ايام االصطناعي والوحدات االولى في الجبال يجب أال يتعدى 

سلسلة طويلة مان المساابقات فاإن الحفااظ علاى مساتوى التادريب يساهم فاي ادخاال وحادات الاى 
المقاماة فاي ظاروف نقا  االكساجة االصاطناعية وتسااهم فاي الحفااظ  برامج الادورات القصايرة

علاااى المساااتوى المتحقاااق مااان القااادرات الجليكوجينياااة الهوائياااة والالهوائياااة، تتاااالي مثااال هاااذة 
( وفنياة تكنيكياة مقاماة  توافقياةالوحدات مع وحدات سرعة مصحوبة بالقوة بتوجهات تازرية ) 

ستوى تدريب الرياضيين للمسابقات زمنا طاويال . فاي في الظروف العادية تسم  بالحفاظ على م
مرحلة بين انتهااء إعاداد الجباال والمنافساات فاي المساابقات الرئيساية قاد تادخل دورات قصايرة 

ماع حجام عاالي لتادريبات نقا  االكساجة فاي ظاروف إصاطناعية بماا يساام  أياام  6-3جادا مان 
. النقطااة المهمااة فااي أثناااء إدخااال  بالحفااظ علااى مسااتوى التكيااف المتحقااق بالتاادريب فااي الجبااال

نقاا  االكسااجة االصااطناعية هااي إمكانيااة تتااالي الجهااد لتطااوير القاادرات  ظااروف وحاادات مااع
الجليكوجينية الهوائية والالهوائية في ظروف نق  االكسجة مع تادريبات فاي ظاروف طبيعياة . 

 .تساعد على تحسين جوانب التدريب االخرى
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 -2021 -السادس والعشرين  للتغير المناخي  طرافاألمؤتمر 

 )األمم المتحدة / قمة كالسكو / المملكة المتحدة(

 االستاذ الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي

 (وكالة  العراقيوزير البيئة  )

 Moen_iraq@yahoo.com    
  Moen.iraq@gmail.com 

 

 :المقدمة
وزير خارجية   2021الوفد العراقي الى قمة كالسكو لالمم المتحدة للتغير المناخي  ترأس

العاااراق الااادكتور فاااؤاد حساااين  وبتمثيااال عاااالي المساااتوى مااان سااافراء ومستشااااريين لرئاساااة 
الجمهورية ومجلس الاوزراء كماا وترأسانا الفرياق الفناي للوفاد العراقاي المشاارك فاي الماؤتمرو 

لخباراء والفنياين والمتخصصاين بهاا الموضاوت  ومادراء عاامين مان وكذلك تضامن العدياد مان ا
جمياع الااوزارات المعنيااة وماان اقلاايم كوردسااتان وماان المركااز الااوطني للتغياارات المناخيااة وقساام 
العالقااات البيئيااة الدوليااة ومنظمااات المجتمااع الماادني والقطااات الخااا . وقااد باادات االجتماعااات 

واسااتمرت قرابااة األساابوعين وتاام تمديااد المااوتمر  2021/   11/   1الرساامية للمااؤتمر بتاااريع 
لمدة يوم واحد بسابب المفاوضاات الدقيقاة والحساساة باين الوفاود المشااركة فاي الماؤتمر حاول 
اعااالن اتفاااق كالسااكو النهااائي للمناااخ بشااان الااتخل  التاادريجي ماان الوقااود الالحفااوري )الفحاام 

 والنفط والغاز(.

 :الهدف المركزي للمؤتمر
ان الهدف المركزي لمؤتمر االطراف السادس والعشرين للتغيرات المناخية هاو خلاق بيئاة 
مناسبة لدول العالم اجمع لوضع اللمسات االخيرة على كتاب قواعد باريس ) القواعاد التفصايلية 
التي تجعل اتفاقية باريس سارية المفعول( و تسريع العمل الدولي من أجل معالجة تغييار المنااخ 

 ل التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني. من خال

  :االطار العام لنشاطات المؤتمر 

ضمان اتفااق عاالمي للوصاول الاى تحقياق درجاة الصافر مان االنبعاثاات الغازياة المساببة  
درجاة خاالل هاذخ الفتارة حياث  1.5والحفااظ علاى   2050لالحترار المناخي وذلاك بحلاول عاام 

دان حول العالم أن تتقدم بأهداف واضحة و طموحة لخفض انبعاثات الغازات سيتم الطلب من البل
لتتوافاق ماع الوصاول الاى درجاة الصافر مان االنبعاثاات  بحلاول العاام   2020ابتداءا مان العاام 

2050. 
ولتحقيق هذا الهدف المركزي وبشكل فعال ستحتاج دول العالم الى االتفاق على مجموعة  

 مل المتميزخ خالل هذخ الفترة مثل:من االهداف واليات الع

mailto:iraq@yahoo.com
mailto:iraq@yahoo.com
mailto:Moen.iraq@gmail.com
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 تسريع التخل  التدريجي من استخدامات وحرق الفحم 
 الحد من ازالة الغابات 
  تسريع التحول الى السيارات الكهربائية 
  تشجيع االستثمار في مصادر الطاقة المتجددة 
  حتااى  التكيااف لحمايااة المجتمعااات حيااث ان المناااخ يتغياار بالفعاال وسااوف يسااتمر فااي التغيياار

 ضمن فترة خفض االنبعاثات وان آثارخ المدمرة اصبحت ملموسة
  العمل معا لتشجيع وتمكين البلدان المتضررة من مواجهة  تغيرات المنااخ مان خاالل حماياة

 واستعادة نظمها االيكولوجية
  بناء الدفاعات وأنظمة االنذار والبنية التحتية المرنة والزراعاة لتجناب فقادان البناى التحتياة

 ساسيةاال
 حشد التمويل المالي الالزم لعمل البرامج المناسبة لمواجهة هذخ الظاهرة 

الضغط علاى البلادان المتقدماة والمؤسساات المالياة الدولياة أن تفاي بوعادها بتاوفير ماا ال 
مليار دوالر / سنه لتمويل بارامج مواجهاة التغيارات المناخياة الن العاالم بحاجاة  100يقل العن 

ل اطاالق المباال  المرصاودة  ضامن التمويال )الخاا  والعاام( الالزماة لتاأمين الى العمل مان أجا
 الوصول الى درجة الصفر من انبعاث الغازات المسببة لظاهرخ تغير المناخ. 

 :متابعة خطط العمل الدولية ومتطلباتها
كانات محاااور  المفاوضااات الدوليااة لخفااض االنبعاثاات الغازيااه المسااببة لظاااهرة االحتباااس 

درجاة خاصاة بعاد  تقريار الهيئاة  الحكومياة الدولياة المعنياة بتغييار  1.5اري للحفااظ علاى الحر
المناخ التي وضحت ان العالم حاليا ليس على الطريق الصحي  بهدف الحد من ظاهرة االحتباس 

درجة وأن االهداف التي تام االعاالن عنهاا فاي ماؤتمر بااريس  لام  1.5الحراري)المطلوبة( الى 
دي هذا الى مزيد من إالرتفات في درجات  الحرارة  مقارنة بمستويات ما قبل بداية تتحقق وستؤ

العصاار الصااناعي ممااا ساايؤدي الااى المزيااد ماان الفيضااانات الكارثيااة وحرائااق االدمااال والطقااس 
القاسي وتدمير الكثير من االنوات واالحيااء البايولوجياه حاول العاالم وزياادة واضاحة فاي وتيارة 

 االنقراض.
م إحراز بعض التقدم ضمن الفترة االخيرة لخفض منحنى درجة الحرارة بسبب توقف لقد ت

أملب قطاعاات الحيااة بسابب انتشاار جائحاة كوروناا مماا يساتوجب تظاافر الجهاود للحفلاظ علاى 
درجة قيد التحقيق حيث يخطط العالم الى خفض االنبعاثاات الاى النصاف خاالل العقاد المقبال  1.5

وكاان هاذا هاو المحاور المركازي   2050ت الكاربونياة الصافرية بحلاول والوصول الاى االنبعاثاا
لتفاوض الوفود المشاركة بالمؤتمر. وتنفياذا لمتطلباات اتفااق بااريس للمنااخ فاان دول العاالم قاد 
قدمت وثيقة المساهمات المحددة وطنيا كجزء من اتفاقية باريس ووافقت كال دولاة علاى االباالغ 

في خفض مستويات انبعاثات الغاازات المحاددة وطنياا وكال خماس  والتحديث للمعلومات الخاصة
سنوات لتعكس طموحاتها الممكنة والتقدم الحاصل لديها مع مرور الوقت كما وتحدد الادول ايظاا 
مديات تاثير انخفاض االنبعاثات الغازية عبر طبيعة إقتصاادها بأكملاه او ضامن قطاعاات محاددخ. 

ة من هذخ السنوات الخمسة بعد ماؤتمر بااريس وهاذا يعناي نهاية أول دور  2020لقد شهد عام 
المرساومه والمنفاذخ مان  2020أنه من المتوقع أن تقوم كال دولاة بتحاديث معلوماتهاا فاي عاام 

قبلها ابتداءا من مؤتمر باؤيس ولغاية مؤتمر االطراف الحالية في مالساكو وايظاا المطلاوب مان 
ساومة وطنياا بحياث تكاون متماشاية ماع المخطاط جميع الدول تحديث مسااهماتها المحاددة والمر
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درجة حول العالم. وفي هذا الصدد قدمت العديد من  1.5العام لخفض إرتفات درجة الحرارة إلى 
البلدان المتقدمة وهي تمثل أكبر البواعاث لهاذخ الغاازات مسااهماتها بهاذا الصادد الاى ساكرتارية 

 ت العالم جميعا بهذخ المساهمات.المؤتمر لالعالن عن مدى الخفض الناتج من التزاما

ولضمان استمرار  تنفيذ الخطط المرسومه على مستوى العالم  بهاذا االتجااخ تام 
 التاكيد على االجراءات المطلوبة  من الدول خالل مؤتمر االطراف وتمثلت بما يلي:

المزياد ماان االجااراءات لتجنااب وتقليال ومعالجااة الخسااائر واالضاارار التاي تحاادث بفعاال تغياار  .1
 المناخ 

وضع المزيد من الخطاط لتحساين نظام االناذار المبكار لادرء مخااطر الفيضاانات وبناءهياكال  .2
 اساسية مرنة  لتجنب الخسائرالطبيعية والمجتمعية

حماية واستعادة )الموائل( هو وسيلة قوية لتعزيز القدرة على التكيف مع آثاار تغيار المنااخ  .3
النها تساعد علاى بنااء دفاعاات صاد العواصاف ودرء الفيضاانات الطبيعياة فاي حاين تسااهم 
النظم االيكولوجية المزدهرة في عمليات الزراعة المساتدامة ودعام مروناة مفاردات التنمياة 

 ملة المستدامة والشا
اعتماااد مااا يساامى بخطااة التكيااف الوطنيااة وهااو ملخاا  لمااا تقااوم وتخطااط بااه الاادول للقيااام  .4

بالتكيف مع آثار المناخ المتغيار والتحاديات التاي تواجههاا حياث تادعم هاذخ الخطاط التعااون 
بين بلدان العالم على التعاون معاا وتباادل الخبارخ والممارساات الميدانياة المشاتركه وأفضال 

 الوسائل
ياااق أهاااداف  المعلناااة ضااامن الماااؤتمر ساااتكون هنلاااك حاجاااة  للشاااركات االساااتثمارية لتحق .5

والشااركات الماليااة والبنااوك وشااركات التااأمين لتحقيااق التغياار المطلااوب فااي المناااخ حيااث  
ستحتاج الدول جميعا  إلى أدارة االثار السلبية المتزايدة للمشاكل المتوقعة مان تغيار المنااخ 

 على الطبيعة والمجتمع ككل.
 عموما ان أشكال التمويل المطلوب لضمان فاعلية هذخ االهداف تتظمن: .6
الموازنااات الماليااة العامااة لتطااوير البنيااة التحتيااة التااي تحتاااج اليهااا كاال دولااة لالنتقااال إلااى  .7

 إقتصاد أكثر استدامة وأكثر مرونة مع تغيير المناخ 
ل المبااال  الطائلااة ماان التموياال الخااا  لنقاال التكنولوجيااا واالبتكااار والمساااعدة فااي تحوياا .8

 االموال العامة إلى االستثمار في عمليات مواجهة تغيير المناخ.
تحتاااج البلاادان الناميااة بوجااه خااا  إلااى الاادعم الماااليى و التكنولااوجي ويجااب علااى البلاادان  .9

المتقدمة أن تفي بوعدها بتمويلها  لدعم النشاطات المتعلقة بتغيير المناخ وفي توفير الياات 
تكيااف منهااا والتخفيااف معهااا  ودعاام اتخاذهااا  لالجااراءات المناساابه  فااي مواجهااة الجدياادة لل

 التاثيرات السلبية لتغير المناخ
 اطالق دعم مالي دولي متميز من التمويل الخا  بالمؤتمر االطراف .10
العمل على اطالق تمويل هائل من )قطات التمويل الخا ( لتحقيق مساتوى )الصافر( مان  .11

   2050زات المسببة لالحتباس الحراري بحلول  مستويات انبعاثات الغا
إن التوصل إلى اتفاق دولاي بهاذا الصادد  هاو مساؤولية جمياع البلادان وماع التركياز علاى 
ضاارورة الحفاااظ علااى المصااال  الوطنيااة الن القيااام بااذلك سيساااعد علااى تحقيااق أهااداف وتظهاار 

فااي مواجهااة التغياارات  للجميااع أن العااالم يتحاارك كوحاادة واحاادة باتجاااخ  اقتصاااد ماارن وقااوي
 .المناخية التي تعاني منها كافة المجتمعات الدولية على االطالق
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العمل وبجدية لضمان وضع اللمساات االخيارة علاى القواعاد الالزماة لتنفياذ اتفااق بااريس 
الااذي يطلااق عليااه )كتاااب قواعااد باااريس( حيااث تاام التركيااز فااي المااؤتمر علااى ) التوافااق بشااأن 

ريق أنشاء نظام قوي من أرصدة الكااربون التاي تادعم االنتقاال إلاى حالاة أسواق الكربون عن ط
التصفير المطلوبة / حل قضايا الشفافية من خالل وضع نظام عالمي يشاجع  جمياع البلادان علاى 

 1.5الوفاء بالتزاماتها /  إتفاق يدفع  طموح الحكومات على مدى السنوات المقبلة للحفاظ علاى 
 درجة(.  

داخل جلساات الماؤتمر االطاراف قاد ركازت علاى رفاع المساتوى فاي العمال  إن المفاوضات
المناااخي ماان أجاال ) تسااريع االنتقااال ماان الفحاام الااى الطاقااة النظيفااة / حمايااة واسااتعادة الطبيعااة 
لصال  المجتمعات / تسريع االنتقال الى مركبات االنبعاثات الصفرية / رفع الطموح المنااخي مان 

 ثة(.خالل التكنولوجيات الحدي

 :اهم مخرجات موتمر كالسكو حول التغير المناخي
ان من اهم مخرجات ماؤتمر االطاراف للتغيار المنااخي والتاي اتفقات عليهاا الفارق الدولياة 

 المشاركة بعد اجتماعات استمرت لمدة اسبوعين تضمنت القرارات التالية:  
ل الساانوات القليلااة اعاارب المااؤتمر عاان بااال  القلااق الن األنشااطة البشاارية )المتنوعااة( خااال 

من درجات االحترار العالمي حتاى االن وان اثاار  1.1الماضية قد تسببت في حدوث حوالي 
هذخ االثار الفعاليات والممارسات محسوسة من قبل جميع المجتمعات ميدانيا وفي كل مكاان 

 حول العالم.
جاة مئوياة تتطلاب در 1.5اقر المؤتمرون بان الحد وتقليل من درجات االحترار العالمي الى  

تخفيضات سريعة وعميقة ومستدامة في انبعاثات الغازات الدفيئة من قبل جميع الدول حول 
% 45العالم بما في ذالك  تقليل انبعاثات  ثاني أوكسيد الكربون على مستوى العالم  بنسابة 

فضاال  2050والى الصفر تقريباا فاي عاام  2010مقارنة بمستوى عام  2030بحلول عام 
 لتخفيضات الكبيرة المطلوبه في تراكيز الغازات الدفيئة. عن ا

دعت الوفود المشااركه فاي الماؤتمر الاى اإلسارات بتطاوير ونشار التكنلوجياات الحديثاة ذات  
العالقااة واعتماااد سياسااات جدياادة ومناساابة تتااوج  باالنتقااال الااى انظمااة الطاقااة منخفضااة 

ت بنشر توليد الطاقة النظيفة ورفع تدابير االنبعاثات من ماز ثاني اوكسيد الكاربون واإلسرا
كفاااءة الطاقااة وتسااريع الجهااود نحااو الااتخل  التاادريجي ماان  مصااادر الطاقااة  المرفوضااه 
)الفحاام( واعااادة النظاار فااي اليااات الاادعم المااالي الغياار فعااال للوقااود االحفااوري مااع اعتااراف 

 هذخ الفعاليات. المؤتمرين بالحاجة الى رفع مستويات الدعم المالي المطلوب لمواجهة
% 30وقعت وانضمت العديد مان الادول الجديادة الاى المباادرة العالمياة المتضامنة تخفايض  

الذي سوف يودي الى خفض درجات االحتراري حاول  2030من انبعاثات ماز الميثان قبل 
 درجة سيليزية وقد سميت هذخ المبادرة )مبادرة تعهد الميثان(.   0.2العالم  بنسة 

في مؤتمر االطراف بدات عملية التفاوض للوصل الى هدف دولي جديد حول العالم للتمويال  
ملياار دوالر حالياا  100ويتمثل برفع التمويال الماالي  الادولي ابتادا مان  2025المالي قبل 

 . 2025مليار دوالر /  سنة بعد حلول عام   130الى  
الزام دول العالم جميعا بالتعاون والعمال الطاوعي الجمااعي لوقاف فقادان الغاباات والتراجاع  

 2030فااي مساااحاتها وإعااادة تاهيلهااا وكااذلك اعااادة تاهياال األراضااي المتاادهورة بحلااول 
وتحفيز الحراك العالمي نحو التنمية المستدامة وسميت هذخ بمبادرة )تطاوير اراضاي وبيئاة 
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صااحي  لالراضاي( والمبااادرة فاورا بتعماايم هاذخ المبااادرة علاى الجهااات الغاباات واساتخدام ال
 المعنية في دول العالم اجمع وتشجيعها لالنضمام اليها. 

 :(2021لتغير المناخ )كالسكو  26توصيات مؤتمر االطراف ال 
ياارى المااؤتمرون ان ورود عبااارة الااتخل  التاادريجي والاادعم الغياار فعااال للوقااود االحفااوري  

فط الغاز( كانت من اهام النقااط الخالفياة التاي اعترضات عليهاا الادول المعتمادة فاي )الفحم الن
اقتصادياتها علاى الوقاود االحفاوري اال ان الضاغط الخاا  بالعومال التاي تساببت فاي حادوث 

الاذي مان  1.5من االحترار العاالمي والتاكياد علاى ضارورة واقارار عادم تجااوز نسابة   1.1
بب حاادوث كااوارث مناخيااة كبياارة حااول العااالم باإلضااافة الااى المتوقااع فااي حااال حدوثااه ان يساا

ضغط الدول المتقدمة والدول الجزرية األكثر هشاشة باتجاخ التغيرات المناخية أدت الى اقرار 
 واعتماد هذخ التوصية. 

يرى المؤتمرون  انه بعد االنتهاء من التخل  التدريجي من الوقاود االحفاوري )الفحام(  فاي  
يجب ان يكون هنالك توجه نحاو الاتخل  التادريجي مان الانفط والغااز ايظاا  المستقبل القريب

 (.2050)لتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الى الصفر تقريبا في عام 
بعااد انتهاااء اعمااال المااؤتمر وتعماايم قراراتااة علااى جميااع الاادول المشاااركة والجهااات المعنيااة  

والميدانية ضمن كل دولاة واصادار القارارات وجب البدء باتخاذ اإلجراءات الرئيسية الخاصة 
 الخاصة بالتنفيذ والتعاون بين الجهات ذات العالقة ضمن كل دولة في تنفيذ هذخ التوصيات. 

على جميع الدول العمل بروح الفريق الواحد فاي ملاف التغيارات المناخياة للوصاول الاى بيئاة  
 لة. مستدامة مرنه وفق الظروف والمصال  الوطنية العليا للدو

 :نشاطات الوفد العراقي في مؤتمر االطراف 
تراسنا الفريق الفني العراقي للمؤتمر حيث شارك فريق التفاوض الفني العراقي وبفاعلياة 
فااي جميااع اعمااال واجتماعااات وفعاليااات ونشاااطات المااؤتمر وخاصااة النشاااطات المتمياازخ ضاامن  

دة فاي ماؤتمر االطاراف فاي كالساكو اليات المفاوضات بين دول العاالم وتحات خيماة االمام المتحا
وقد اشيد بالفريق عدة مرات ضمن اجتماعات المجموعة العربية  ضمن جاداول اعماال الماؤتمر 
وقد اعتبر العراق من قبل جميع الوفود جزء فعاال ويدناميكا في نشاطات الماؤتمر باإلضاافة الاى 

ة بتموياال المناااخ واالطااوار مشاااركتة الفعالااة فااي صاايامة العديااد ماان  الفقاارات األساسااية الخاصاا
الزمنيااة المطلوبااة المحااددة وطنيااا والشاافافية فااي تنفيااذ اتفاااق باااريس وميرهااا ماان النشاااطات 
المتميزخ وقد أجرى الوفد العراقي العديد من القاءات إالعالمية مع العديد مان القناوات الفضاائية 

صاية الدولياة لنقال احادث الوطنية والعربياة والعالمياة وماع منصاات التواصال االجتمااعي التخص
صورة عن واقع الصورة المناخياة العراقياة الواقعياة والحقيقاة الاى دول العاالم المشااركة ضامن 
اعمال المؤتمر إضافة الى تغطية مشاركة الوفد العراقي إعالميا من قبل قناة ب ب سي العربياة. 

ة ببنااء القادرات هذا وقد حصل العراق على منصب عضو مشارك ضمن )اللجناة الدولياة الخاصا
للمناااخ( متمااثال بالساايد ماادير قساام العالقااات البيئيااة الدوليااة. ولطبيعااة التغياارات المناخيااة التااي  
تعتبر اليوم من اهم المهددات لالمن الوطني واإلقليماي والادولي للعاراق ارتاات الادول المشااركه 

فاي العاراق فاي مجاال  في المؤتمر المشااركة الفعالاة ماع جمياع الجهاات المعنياة بااالمن الاوطني
مواجهة التحديات السلبية لظاهرة التغيارات المناخياة. كماا اكاد الماؤتمرون علاى أهمياة التعااون 
الجاااد والفعااال مااع الجهااات المعنيااة العراقيااة برساام سياسااة الطاقااة فااي العااراق اسااوة ببقيااة دول 

لقطاات الطاقاة فاي العالم وذلك للخروج برؤيا واستراتيجية وخطة عمل وطنية مستقبلية واضحة 
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العراق. لقد حقق العراق خالل مؤتمر إنجاز فني ودبلوماسي مهم على صعيد المباحثاات الثنائياة 
حيث تم الحصول على دعم كبير جدا من الدول المؤثرة ومن أليات التمويال الدولياة وكاذلك علاى 

متوازناة بشاكل كبيار  المستوى الدولي لالتفاقية. لقد كانت التوجهات الفنية والدبلوماسية للعراق
ووفق احتياجات العراق الوطنية وكانت وثيقة المسااهمات المحاددة وطنياا العراقياة خاط مرجعياا 
وكاأساس ضمن المفاوضات وقد توض  للجميع باأن العاراق مان البلادان االكثار تاأثرا باالتغيرات 

لدولياة لخفاض المناخية وخاصاة علاى قطاات الميااخ والبيئاة كماا وإن مسااهمة العاراق باالجهود ا
االنبعاثااات هااي رسااالة واضااحة لكاال العااالم بااأن العااراق مهااتم ماان أجاال سااالمة كوكااب االرض 
واالجيال القادمة على الرمم من الظاروف التاي يمار بهاا العاراق. لقاد تمات قناعاة جمياع الوفاود 

بقاوة المشاركه في المؤتمر إن التغيرات المناخية تعتبرمن أهم  المهددات  لألمن الوطني وتهادد 
االمان الماائي والغااذائي والمجتمعاي فااي العاراق والبااد مان الاادعم الحقيقاي للباادء بتنوياع مصااادر 
االقتصاااد  العراقااي وضاارورة اعتماااد آليااات واتفاقيااات جدياادة مااع دول الجااوار المااائي والبيئااي 

 للتعاون بهذخ المجاالت الحيويه. 

جاسم عبد العزياز حماادي لقد عقد  الوفد الفني العراقي برئاسة االستاذ الدكتور 
العديااد ماان االجتماعااات الثنائيااة مااع الوفااود المشاااركة علااى هااامش المااؤتمر وشااملت 

 االجتماعات التالية: 
  GEF)مرفق البيئة العالمي(  
 مع البنك اإلسالمي للتنمية 
  ISBD)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا( 
-UNتعمايم المنااخ فاي التخطايط التنماوي وتعبئاة تمويال المنااخالتابع لالمام المتحادة حاول  

ESCWA  
 WFP \ IRQ)برنامج األمذية العالمي(  
  JAVIER MANZANARES ) نائب المدير التنفيذي للصندوق األخضر للمناخ( 
 مع اليونسكو 
 اجتمات وزاري تخصصي حول المناخ والهواء النظيف   
 وزير البيئة القطري 
 الجانب األمريكي 
 الجانب النرويجي بخصو  ماز الميثان  

وتاام خااالل هااذخ االجتماعااات التأكيااد إهتمااام العااراق بقضااايا التغياارات المناخيااة وإنضاامام 
العراق الى إتفاق باريس بقوة وبقناعاة وتقاديم الوثاائق الرسامية بالمسااهمات المحاددة الوطنياة 

راق مان أكثار دول العاالم هشاشاة العراقية كدليل واض  لهاذا االهتماام هاذا وباالرمم  مان ان العا
تجاااخ ظاااهرة التغياارات المناخيااة وتاثيراتهااا الساالبية إال أنااه حااري  علااى المشاااركة بااالجهود 
الدولية للحد من انبعاثاات الغاازات الدفيئاة باالرمم مان الظاروف الصاعبة للعاراق هاذا وقاد أكادت 

لوياتهاا فاي الادعم الادولي الدول المانحة وجهات التمويل الدولياة باأن  العاراق سايكون ضامن او
 لزيادة مرونة العراق في مواجهة التاثيرات السلبية  للتغيرات المناخية. 

كاااذلك تااام التباحاااث بخصاااو  اإلنتقاااال التااادريجي إلساااتخدام الطاقاااات المتجاااددة ونقااال 
التكنولوجيااا الخاصااة بااذلك وتعزيااز مبااادإ اإلنتقااال إلااى اإلقتصاااد األخضاار المسااتدام المتنااوتو 

ون العااراق يعتمااد بشااكل كبياار علااى قطااات الاانفط كمصاادر رئيسااي لإلقتصااادو وتنفيااذا  خصوصااا  كاا
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لطموح وأهداف وثيقة المساهمات المحددة وطنيا  والتي تعتبار السياساة العلياا للبلاد فاإن العاراق 
 .) NDC Partnership  (إنضم إلى الميثاق العالمي للميثان وكذلك اإلنضمام إلى
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 العراق في العالي التعليم إصالح برنامج 
 المهندس واجد ضياء الدكتور البروفيسور

 العراقي الخبراء مجلس رئيس

 المسعودي احمدأ.م.د 
 التعليم و التربية لجنة  العراقي الخبراء مجلس

 

 

يعاني التعليم العالي في العراق من تراجع خطير في مسيرته وإليقاف هاذا التراجاع والبادء 
  : بخطوات اإلصالح نرى أن يتم ذلك على وفق المحاور األتية

 

 األول :  المحور
  األسبقيات

 
وضع استراتيجية للتعليم العالي يتم اإللتازام بأهادافها ومسااراتها وتساتكمل بغاض النظار عان  .1

أسم الوزير أو مدة بقائه في الوزارة ، وأن يجري اعتمادهاا مان قبال مجلاس الاوزراء ، علاى 
 . إنجازها عن طريق لجنة مختصة وخالل ستة أشهرأن يتم 

 . إعادة الرصانة و الجودة للتعليم العالي ، وإعادة هيبة ومكانة الوزارة .2
توجياه الجامعاات بتشاكيل لجااان مختصاة إلعاادة النظار بااالخطط والمنااهج الدراساية بالتعاااون  .3

 . والتنسيق مع سوق العمل كل حسب اختصاصه
ات والكلياااات اإلهلياااة لتحدياااد مااادى التزامهاااا بتطبياااق الشاااروط تشاااكيل لجاااان لزياااارة الجامعااا .4

والضوابط المنصو  عليها من ناحية األبنية ، وكفاية أعداد التدريسيين علاى وفاق الشاهادة 
 . والمرتبة العلمية ، وكفاءة التدريس ، وصالحية المختبرات والقاعات الدراسية

 . اإلرتقاء بمستوى المجالت العلميةزيادة اإلهتمام بالبحث العلمي ودعم الباحثين ، و .5
إعادة النظر بتعليمات الترقياات العلمياة وتحدياد مادة قصاوى لبقااء التدريساي بمرتباة مادرس  .6

مساعد ومدرس أسوة بتحديد المدة األصغرية للترقياة لحاث التدريسايين علاى البحاث ولزياادة 
 . على سمعة التعليم برمتهأعداد من هم بمرتبة أستاذ مساعد وأستاذ لما له من تأثير إيجابي 

حسم أمر الطلبات المقدمة حاليا  والمستوفية للشروط لفت  جامعات وكلياات أهلياة ، والتوقاف  .7
عن استقبال طلبات جديدة لمدة عام واحد لحين إجراء مس  لمعرفة مادى الحاجاة المساتقبلية 

 . لفت  الجديد منها وتحديد اإلختصاصات المطلوب افتتاحها فيها
 . على هيبة ومكانة وحقوق األستاذ الجامعي والتصدي لكل ما من شأنه النيل منهاالحفاظ  .8
 . إلغاء األمر الوزاري الخا  بزيادة ساعات نصاب التدريسيين .9

ربااط خطااة القبااول فااي الدراسااات العليااا بحاجااة سااوق العماال وماان ضاامنها حاجااة األقسااام  .10
 . والمستلزمات الماديةالعلمية ، إلى جانب توفر اإلمكانات البشرية 

اإلهتمااام بااالمختبرات والقاعااات الدراسااية وتااوفير المسااتلزمات التعليميااة الحديثااة فيهااا  .11
 . يستهان بها منها تعاني اإلهمال السيما وأن نسبة ال
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استثمار خبرات األسااتذة المتقاعادين ممان هام بمرتباة أساتاذ فاي طلاب المشاورة بكال ماا  .12
 . اختصاصه يتعلق بالتعليم العالي كل حسب

عقد مؤتمر سنوي خالل شهر كانون األول لمناقشة مسايرة التعلايم العاالي يحضارخ وكيال  .13
رؤوسااااء األقساااام  الاااوزارة و ومستشاااارها و رؤوسااااء الجامعاااات ومسااااعديهم والعماااداء و

  العلمية
إعااادة تشااكيل مجلااس الااوزارة برئاسااة الااوزير وعضااوية وكياال الااوزارة و مستشااارها  .14

 . وممثلين عن قطاعات العمل المستفيدة من مخرجات التعليم العالي ورؤوساء الجامعات
إلغاااء هيئااة الاارأي بصاايغتها الحاليااة و تشااكيلها ماان بااين أساااتذة فااي الخدمااة وأخاارون  .15

 . متقاعدون ، على أن يعاد تشكيلها بأعضاء جدد كل سنتين
لحالياة التعاون مع وزارة التخطيط إلجراء مساوحات لحاجاة ساوق العمال لإلختصاصاات ا .16

عشار سانوات قادماة ،  ) 10فاي التعلايم العاالي ، واألعاداد المطلوباة مان كال منهاا ولمادة ) 
  ويحدد عام واحد لتقديم نتائج تلك المسوحات والتوصيات الخاصة بها

 . زيادة التخصيصات المالية السنوية التي ترصد للتعليم العالي .17
 

 الثاني : المحور
  الجامعية القيادات 

 
التغيير الحقيقي فاي التعلايم العاالي الباد وان ياتم علاى ياد وجاوخ جديادة تاؤمن باه ولاديها إن  .1

  . خطط عمل مسبقة للنهوض بواقعه الحالي ال ان تفكر بخطط العمل بعد استالم المهمة
 
القياديااة باادءا  ماان ماان منصااب وكياال الااوزارة وانتهاااء   المرشااحين للمواقااع  أن يااتم اختيااار  .2

لعلمياااة علاااى وفاااق ضاااوابط وشاااروط وأساااس صاااارمة ال مكاااان فيهاااا برؤسااااء األقساااام ا
االسااتثناء أو الواسااطة ، والوسااط الجااامعي فيااه الكثياار ماان المااؤهلين لهااذخ  للمحاصصااة أو 

 . المهمة
المسؤولين التاي تتغيار بتغيار األشاخا  فالباد مان  اجتهادات من أجل اإلبتعاد بالوزارة عن  .3

لتكاون خاط ساير ياتم اساتكماله بغاض النظار عمان  وضع اساتراتيجية خاصاة باالتعليم العاالي
يتولى المسؤولية وهو ما يعتمدخ العالم بأسرخ ، ووضع مثل هاذخ االساتراتيجية لايس بااألمر 

  . العسير في ظل وجود العديد من الخبرات الرائعة في جميع مفاصل التعليم واختصاصاته
جاوخ تتنقال فاي أمااكن عادة ، مغاادرة ماا يحصال االن مان تادوير للمساؤوليات لتبقاى ذات الو .4

 . وعدم تكليف من يفشل في موقع ما بمسؤولية في موقع اخر
اإللتزام بالمدة القانونية للتكليف بالوكالة للمواقع القيادية وهي ستة أشاهر ياتم بعادها تثبيات  .5

 . المكلف أو إعفاؤخ النه خالل فترة الوكالة يكون تحت المراقبة والمتابعة
عات و عمداء الكليات و المعاهد و المدراء العاامين باديوان الاوزارة و الجام رؤساء استبدال .6

ببعااد أربااع ساانوات ماان تكلاايفهم بمهااامهم كااي ال  معاااونوا العمااداء ورؤساااء األقسااام العلميااة
 . تصب  المواقع القيادية حكرا  ألشخا  دون سواهم

ة فاي دياوان الاوزارة مستشار واحاد ،فااإلدارات الموجاود واحد للوزارة ، و  بوكيل اإلكتفاء  .7
بإمكانهااا تقااديم الاارأي والمشااورة والتوصاايات للااوزير ، والباات فااي جميااع مااا يحيلااه لهااا ماان 
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 أمور وقضايا ،فزيادة عدد الوكالء والمستشارين هي جزء من مظااهر الترهال الاوظيفي فاي 
لعاالي المناصب العليا ال مسوغ عملي له . علما  أن هاذا يتطلاب تعاديل قاانون وزارة التعلايم ا

 .    2014( لسنة  2والبحث العلمي رقم ) 
 . أن يكون تخص  العميد من ضمن التخصصات الموجودة في الكلية أو المعهد .8
 

 الثالث :  المحور 
  التدريسية المالكات 

 
األسااس فاي التعلايم العاالي وال يمكان أن نتوقاع أي شاكل مان  الاركن الجاامعي  االستاذ يعتبر  .1

  :أشكال التطوير مالم نبدأ بتطوير أداء التدريسي ، من خالل األتي 
زج التدريسيين على شكل وجبات في دورات تطويرية في مجاالت تخصصاتهم الدقيقة اضافة  .2

 . التعليم مرة كل أربع سنواتالى طرائق التدريس الحديثة واستخدام التقنيات التربوية في 
تتكفل الجامعات بنفقات مشاركة التدريسيين فاي الماؤتمرات العلمياة داخال العاراق وخارجاه ،  .3

وأن ال يقتصر ذلك على السادة رؤساء الجامعات و عماداء الكلياات و التأكياد علاى التخصا  
و مناقشاة الرساائل و العلمي الدقيق للتدريسيين عند تكليفهم بتادريس طلباة الدراساات العلياا ا

 .األطاري 
تفعياال دور مراكااز التطااوير و التعلاايم المسااتمر فااي الجامعااات وجعلهااا بمسااتوى عمااادة كليااة  .4

ويكون لها تمثيل في مجلاس الجامعاة...ففيها ياتم تطاوير كاوادر الجامعاات ،وينبغاي ان تكاون 
ر وخاصاة لخريجاي دورات التعليم المستمر فيها لألساتذة الجادد لفتارة ال تقال عان ثالثاة أشاه

الكليات مير التربوية ليتعلموا كيفية تصميم و بناء االختباارات و طرائاق التادريس الحديثاة و 
  . كيفية التعامل مع الطلبة

 . تفعيل دور اللجان العلمية في األقسام العلمية .5
 أن ال يااتم تعيااين حملااة الشااهادات العليااا كتدريساايين فااي التعلاايم العااالي إال ماان خااالل ضااوابط .6

خاصة بذلك فضال  عن اجتيااز المقابلاة الشخصاية ، وأن ال تكاون الشاهادة هاي جاواز المارور 
  . الوحيد

 

 الرابع : المحور
 العليا الدراسات

 
تعد الدراسات العليا المرحلة األعلى واألكثر أهمية وخطاورة مان ساائر مراحال التعلايم ، إذ 

أهل العلام الاذين تقاع علايهم مساؤلية دفاع تقدم للمجتمع وسوق العمل بجميع مجاالته النخبة من 
عجلة التنمية إلى أمام واإلرتقاء بميادين العمل والحيااة جميعهاا ، فضاال  عان إنهاا تفات  األباواب 
امام حاملي الشهادات العليا لتباوء مواقاع المساؤلية والقياادة فاي أمااكن عملهام ، وبنااء وإعاداد 

لعاالي . مان هناا تاأتي أهمياة وخطاورة الحصاول أجيال المستقبل لمان سايعمل مانهم فاي التعلايم ا
على الشهادة العليا التي تتجاوز إلى حد كبير األمر الجامعي بمنحها لنصل إلى المضمون العلماي 

  . لها والذي يحصل عليه الطالب عبر دراسته وما قدمه في رسالته او أطروحته
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سااتلزماتها ومتطلباتهااا ولتحقيااق الغايااة المرجااوة ماان الدراسااات العليااا البااد ماان تااأمين م
  : البشرية والمادية ، ومنها

 
توفر المالكات التدريسية الكافية من ناحية العدد ، والمؤهلاة علمياا  وبمرتباة اساتاذ  :أوال   

  .وأستاذ مساعد لتغطية الساعات الدراسية ، وتولي مهمة اإلشراف 
ان تااتالئم أعااداد الطلبااة المقبااولين معحاجااة سااوق العماال لهاام فااي القطاااعين العااام ثانيااا  :  

والخا  لكل اختصا  ، وان تتبنى الرسائل واالطاري  حل المشكالت التاي يواجههاا القطااعين 
  

االلتاازام الحرفااي بضااوابط وتعليمااات القبااول وان تسااري علااى الجميااع بعياادا  عاان ثالثااا  :  
تلااك احااد صااالحية منحهااا ، علمااا  ان االسااتثناءات ألحقاات ضااررا  كبياارا  االسااتثناءات التااي اليم

 علم قدر بحثهم عن الشهادة لاذاتهابالدراسات العليا ، فمن تم استثناؤهم لم يكونوا يبحثون عن ال
   فإن الشرط الوحيد الذي يمكن استثناؤهم منه هو شرط العمر اما القبول على النفقة الخاصة، 

القاعااات والمختباارات والمكتبااات ، ومااا يكفااي ماان الكتااب ماان ناحيااة العاادد تااوفر  :رابعااا   
  . والعناوين والسيما اإلصدارات الجديدة ، وتوفر خدمة اإلنترنيت

ان تنتقل الرسائل واألطاري  من حالة االستنساخ إلى اإلبتكار والتجدياد واإلبادات  خامسا  : 
  . واألصالة

عليا وحثهم على التفكير بصوت عال والباوح بماا يجاول تشجيع طلبة الدراسات ال :سادسا   
  . في أذهانهم ، فحرية الفكر من بين اهم مرتكزات تقدمه

إعاادة الاوزارة النظاار بقرارهاا الساماح للجامعاات والكليااات األهلياة فات  دراسااات ساابعا  :  
  . عليا فيها حفاظا  على الرصانة العلمية

 

 الخامس : المحور 
  األهلي التعليم  

 
في الكثير مان دول العاالم نجاد أن اعاداد الجامعاات األهلياة اكثار مان الحكومياة لكان رصاانتها  .1

  وطالماا أن الكلياات . التقال عان رصاانة الجامعاات الحكومياة ان لام تكان أفضال مان بعضاها
األهلية في العراق تخضع ألشراف و مراقبة وزارة التعليم العالي والبحث العلماي التاي تطما  

 : ى أن يكون خريجي هذخ الكليات بكفاءة خريجي الكليات الحكومية لذا ال بد من األتيال
( ، وان  2004إعادة النظر بجميع الكليات والجامعات التي منحت لهاا الموافقاات مناذ عاام )  .2

تمن  لها مدة التزيد عن عام واحد إلعادة تأهيلها بشريا وماديا وإال فاإن ساحب اجازاتهاا هاو 
 . لذي ال بديل عنهاإلجراء ا

 . متابعة الوزارة لسير التدريسات فيها على مدار العام الدراسي للتحقق من رصانة التعليم .3
عدم من  الوزارة لموافقات التأسيس بعيادا  عان الضاوابط واألساس العلمياة ، واشاتراط تاوفر  .4

 . اإلمكانات البشرية والمادية التي يفترض توفرها لضمان رصانة التعليم وجودته
التزام الجامعات والكليات األهلية بتطبيق معايير الجودة واإللتزام بتنفيذ جميع التعليماات التاي  .5

  . تصدرها الوزارة
  التوقف عن من  الموافقات إلفتتاح كليات أو أقسام للطب وطب األسنان والصيدلة .6
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 21لقرن المطلوبة في االجغرافيا مهارات 
 مهارات حياة وعمل

 وتعليقترجمة بتصرف 

 د. مضر خليل عمرأ.

https://www.muthar-alomar.com/?p=2329 
 

 ا. إنها 21 المناسابة للقارن  هااالجغرافيا ومهارات لتحسين دراسة اطرق رقةتقترح هذخ الو
طرياق تاوفر خريطاة   إنهاا . ماع التركياز علاى المساتقبل الراهناة لألفكار والمناقشات مثل بدايةت
يتوافق ماع األسااليب والمفااهيم المعاصارة  ة بماالجغرافيالممارسة شرك الطالب والمعلمين في ي

 . الطبيعية والبشرية الدراسة األرض من حيث خصائصه
البشاارية لااألرض لتكشااف عاان مااع العناصاار تاادمج الجغرافيااا دراسااة العناصاار الطبيعيااة 

 مان أجال الحيااة ةالجغرافياالمعرفة والمهارات مدمجة في  . مثل هذخ المفاهيم ا المعقدةمعالقاته
لعالقااات المكانيااة بااين مكونااات النظااامين البشااري لدراسااة فالجغرافيااا هااي . علااى سااط  االرض 

باسااتخدام أحاادث المعلومااات )كعلاام ومعرفااة(  طويرهااايااتم ت، و طبيعااي علااى سااط  االرض وال
 ارصافوالجغرافياا تاوفر . المعلوماات  المتاحة من خالل تكنولوجياا، الجغرافية وأكثرها موثوقية 

مان األقماار الصاناعية والمحطاات األرضاية ، المساتلمة لمراقبة وتوليف وتقديم البيانات لطالبها 
تضايف  . فهايالجغرافياا ميادان العملياات التعاونياة ضامن و تمثال مالحظاات محلياةمع تلك التي 

متعددة التخصصات فاي القارن الحاادي والمعارف المجموعة واسعة من الدراسات مميزة ل قيمة 
 انها علم بيئة الحياة على كوكب االرض .    . لعشرينوا

يمكن النظر إلى مساهمات الجغرافيا الرئيسية في تنمية مهارات القرن الحاادي والعشارين 
أنسااب  ، مسااتخدمةسااعي المسااتمر للحصااول علااى المعرفااة حااول األرض وأنظمتهااا الماان خااالل 
والتمثايالت االفتراضاية لاألرض وأنظمتهاا بشاكل يتم تطبياق المعلوماات الرقمياة حيث .  التقنيات
بااين  متبادلااةاالهتمامااات المتعلقااة بالعالقااة ال الدراسااات الجغرافيااة. تعكااس ا جغرافيااالفااي  شااائع

االستجابة لتحاديات التغيارات العالمياة و. بينهما  من خالل التفاعالت المستدامة،   الناس والبيئة
 فااالمطلوب.  ، واسااتخدام األراضااي المااوارد الطبيعيااةتااوافر فااي المناااخ والتغياارات السااكانية و

مهارات الضاروري والوصاول إلاى المعلوماات التاي تمكناه مان بال جغرافيتجهيز كل  21 قرنبال
 .التي يمارسها ويمتهنها دوارالنشطة الفي أ وفعاال أن يصب  كمواطن مسؤوال

 

 :المعرفة المعلوماتية
، فالباد ان يجهاز الماواطن ، عاماة و الجغرافاي بما أن العصار قاد وسام بعصار المعلوماتياة 

خاصة ، بسالح المعلوماتية ويتقن اساتخدامها بالشاكل والساياق الساليم الاذي ياؤدي الاى االفاادة 
.  منها لخدمة االمراض التي اوجبت استحداثها ، وبما يعزز تقدم المجتمع واالرتقاء به حضااريا

ااا للاان هج متعااددة تجاادر اإلشااارة إلااى أن معظاام األمثلااة الااواردة فاا ي هااذخ الخريطااة مناساابة تمام 
))فماان ساامات العصاار تااداخل العلااوم و تفاعلهااا مااع بعضااها الاابعض فااي دراسااة  . التخصصااات
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األفكاار الاواردة فاي  ملافف الظواهر )الطبيعية والبشرية والبيئية( و المشاكالت بشاكل تكااملي ((
للماواد األساساية األخارى بماا فاي  اساتخدام الطاالبعناد أن تدمج ، ويجب ، هذخ الخريطة يمكن 

 .  الفنون والتاريع  و ذلك العلوم والرياضيات واللغة

 -تتمثل اهداف المعرفة المعلوماتية ب :
 واساتخدام ،  بشكل حاسم وكفااءة تقييم المعلومات ، بكفاءة وفعالية الوصول إلى المعلومات

 ، المتناولفي  المشكلةلحل لقضية أو ستيعاب اال بدقة وإبدات المعلومات
  الااى  الوصااولعمليااة المحيطااة ب األخالقيااة / القانونيااة القاايم فهاامل امااتالك عنصاار أساسااي

 واستخدامها . المعلومات
 

 المستوى الرابع )االبتدائية(:
 . بكفاءة المعلومات بشكل حاسم و قّيمو تبكفاءة وفعالية ،  الوصول إلى المعلومات الهدف:

 مثاااااااال: المصااااااااادر  اسااااااااتخدام مجموعااااااااة متنوعااااااااة ماااااااان ملفااااااااات مثااااااااال:

www.worldmapper.org وwww.nationmaster.com   الشااركات فاارق والعماال فااي

أو عارض  حاول العاالم وإنشااء ملصاق ، األمااكن عانالطالب إلى المعلوماات وصول ،  الصغيرة
معاادل  التكنولوجيااا الفائقااة ،متغياارات مختااارة )مثاال صااادرات   3 تقااديمي للوسااائط المتعااددة لااـ

باين البلادان  وكيف تقارن هذخ المتغيرات الثالثاة المختاارة( المواليد ، نسبة الشباب في المدرسة
  .(  ، ولماذا

ماان  إلااى المعلومااات التااي يسااتخدمونها ةواإلشااار يقاادم الطااالب اقتباسااات دقيقااة مثااال:
األخطااء ان توجاد . أنها تعكس كيف يمكان تها أصالعلى  المصادر اإللكترونية والمطبوعة للحكم

من قبال األمام المتحادة ، ووكااالت اإلحصااء الوطنياة ،  والفجوات في المعلومات التي يتم جمعها
  .رسميا معترف بها  خرى ، وكيف يمكن أن تكون هذخ األخطاءالمصادر أالو

ساااومات لطباعاااة المعلوماااات والر الوياااب فااايالوصاااول المساااتند اساااتخدام التكنولوجياااا: 
 . والخرائط والصور

  . معلوماتلل كفاءةبنقدي و قّيمتبكفاءة وفعالية ،  الوصول إلى المعلومات الهدف:
مان  ، جماع ملصاقات الطعاام Hungry Planet مان كتااب دول 3يختاار الطاالب  مثال:

بالنساابة  منااازلهم ، وتحلياال اإلعالنااات الخاصااة بالطعااام ، واسااتخدام الويااب لتصاانيف المعلومااات
اسااتخدام مصااادر الخاارائط الرقميااة ماان الويااب لرساام  للفئااات الموجااودة علااى الهاارم الغااذائي  

ا فايمناقشة األماكن التي يزرت فيها طعامهم   و خريطة عملياة  كيف يلعاب المنااخ والثقافاة دور 
)األعاصااير والفيضااانات( واألعمااال البشاارية  . يقيمااون كيااف األحااداث الطبيعيااة الطعااام انتاااج 

 . ؤثر على إنتاج الغذاء وتوزيعهتاستخدام األراضي(  ، )الحروب
اا ماع األطعماة المزروعاة فاي  يقاارن الطاالب باين األطعماة المزروعاة مثال: بلادان  3محلي 

  . اإلنتاج والتوزيعمن حيث  مختارة لتحليل النمط المكاني للغذاء
لحكم على تأثير الزراعاة ل،  نماط إنتاج الغذاء ونقلهأل تحليل المكانيالمثال: يقوم الطالب ب

   .طبيعيةالبيئة ال على
علاى    خارائط رقمياة أو حديقة سوق المازارعين المحلياين مزرعة محلية : رحلة ميدانية

   . اإلنتاج واالستهالكمن حيث  الويب لرسم األنماط المكانية للغذاء
 . المطروحةلقضية أو المشكلة ستيعاب ابشكل خالق ال استخدام المعلومات بدقة و الهدف:



 

 
25 

 يقوم الطالب بجماع البياناات األصالية ، كمالحظاات للطقاس المحلاي )درجاة الحارارة مثال:
ا مع االتجاهات طويلة المدى( ، وإنشاء الرساوم البيانياة  وهطول األمطار( والمناخ )مقارنة يومي 

 . الرسوم لعرض المعلوماتميرها من أو  الرقمية
)درجاة الحارارة ا عن أنمااط الطقاس تاريخيابحثا  استخدام مصادر الويب واألرشيف مثال:

مقارنة االختالفاات ل وهطول األمطار( في المنطقة وإنشاء عرض رسومي )مثل الرسم البياني( ،
والحااد األقصااى والحااد األدنااى لكاال ماان درجااة قاايم مثاال المتوسااط  الساانوية واليوميااة باسااتخدام

 . الحرارة وهطول األمطار
مثال كيفياة جماع المعلوماات  األصالة وموثوقية البيانات من خدمة الطقاس ، مناقشة مثال:

بيانااات  وعلااى النقاايض ماان االعتماااد علااى المجموعااة . يقااارن تخزينهااا واسااتخدامها ودقتهااا ،
األقماااار الصاااناعية ومحطاااات العااادادات اآللياااة  الطقاااس عااان بعاااد باساااتخدام عواماااات المحااايط ،

 . صول على تغطية للعديد من األماكن على وجه األرضالح من أجلالمحلية ومحطات الطقس 
 الطقس الخاصاة بهام   يعتماد علاىبيانات أدوات جمع  طلب من الطالب بناءيالمعدات المطلوبة: 

 .  محطات الطقس المحلية عن المدارس والمراكز الصناعية ومراكز التسوق الموجودةموقع 
 تلفزياون أو األرصااد الجوياة المحلايال مان الطقاس عان شخ  للتحادث فرصة المتحدث: دعوة

 . الى الصف
 و / أو مركاااز رادار دوبلااار   اساااتوديو الباااث محطاااة الطقاااس المحلاااي الرحلاااة الميدانياااة:

 . الطقس على التلفزيونالخا  ب
كان هذا على مستوى الدراسة االبتدائياة ، رباط التعلايم المدرساي  وباالتعلم الاذاتي للتلمياذ 
ماان البيئااة المحليااة و اسااتخدامه لتقنيااات المعلوماتيااة المتااوافرة . اسااتيعاب ذاتااي ولاايس تلقااين 

 وحفظ معلومات ، لما يجري في البيئة المحلية و تفاعل معها بشكل ايجابي . 
 

 :المتوسطة(المستوى الثامن )
لفهاام  بدقااة وإباادات م المعلوماااتاتخداسااوكفاااءة و تقياايم المعلومااات بشااكل نقاادي الهاادف:

 . مشكلة في متناول اليدحل أو ما قضية 

، والياباان كشاكل طاولي  أشكال البلدان المختلفة )إيطاليا وشايلي  تباينمدى   قارني مثال:
ا(  إندونيسيا كسلسلة من الجزر ، ومصر و و قاد ياؤثر  يشرح الطالب كيف .إسبانيا مربعة تقريب 

مناقشااة تقااديم الخاادمات  ، االرتباااط الماادنيوحاادة الشااكل علااى التماسااك السياسااي أو الشااعور ب
 . يقاوم الطاالب بتحليال لديها مناطق متناثرة البلدان المدمجة مقارنة بالدول التي الحكومية داخل

التكااليف الالزماة لتطاوير الاروابط المدنياة فاي دولاة ذات التأثيرات التي قد يكون لشكل الدولاة و
   مناطق متفرقة
شابكة الوياب  االتصاالت ، مثال اإلنترنات ،وسائل يناقش الطالب تأثير التغييرات في  مثال:

تاادفق المعلومااات المدنيااة فااي البلاادان ، كقضااايا ، و العالميااة والهواتااف الخلويااة ومااا إلااى ذلااك
 . تشكيل االستجابات لحاالت الطوارإ المجتمعية   حكومية اتمجتمعية واستجاب
البلاادان علااى  تظهاار البلاادان ذات األشااكال المختلفااة   صاانف خاارائط الويااب إلااى الهيكاال الااداعم:

 . الخريطة مضغوطة أو متفرقة
والمنظماات ميار  المساافات والوقات الاالزم لادعم األنشاطة المدنياة رسام خريطاة الهيكل الاداعم:

الاانمط  –))التفاعاال مااع الخريطااة  . مركااز حكااومي وطنااي المااواطنين ماان الحكوميااة وجماعااات
  لمعالجة مشكلة معينة دون عدها مجرد وسيلة ايضاح ، بل اداة تفاعل عملي(( .  -المكاني 
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 ، وحركااة الماارور المزدحمااة ، النفايااات إعااادة تاادوير) بعااد تحديااد مشااكلة محليااة مثااال:
 مرافااق الترفيااه( ،حااال ،  المياااختلااوث الضوضااائي ، و القمامااة المفرطااة فااي الحديقااة ، والتلااوث

إجراء البحاااوث األولياااة وجماااع البياناااات ، وتحويلهاااا إلاااى معلوماااات إحصاااائية بااا الطاااالب يقاااوم
وخارائط ، اساتخدم البارامج  )االتجاهات واالرتباطات( ، وتقديمها في رسوم بيانياة ومخططاات ،

المشااكلة ماان خااالل تجاااخ ديم موقااف تحريااري قواعااد البيانااات الرقميااة ، وتقاا،  لتطااوير المجتمااع
تطااوير موقااع علااى شاابكة  عاارض تقااديمي لمجلااس اإلدارة المحلااي ، أو: إعااداد عاارض شاارائ  

موقف ، وتقديم عرض الوسائط المتعددة لنوادي الخدمة المحلية ال اإلنترنت الستخدامه في تقديم
الطلبااة بعاارض واقتااراح معالجااات ))اشااراك  . نقابااة ، إلااعال ، مثاال كيااوانيس ، روتاااري ، مكتبااة

  لمشكالت محلية(( .

القارار  اتخااذ موقاف مان قضاية محلياة ودعام ممارسة المسؤولية المدنية من خاالل مثال:
تقديم العروض ، وإجراء المقابالت مان قبال وساائل اإلعاالم  من خالل المشاركة في المناقشات ،

  . وكتابة الروايات لنشرها ،
 يمكان مالحظاة قضااايا المجتماع المحلااي و :مشااروت الطالاب الفااردي أو الدراساة الميدانياة

 . قياساااات للتحليااال والعااارض، و  مساااجلة باساااتخدام الكااااميرات الرقمياااة والمساااوح والميدانياااة
  ))تكليف طلبة المرحلة المتوسطة بكتابة تقارير لمشاريع بحثية تطبيقية(( .

الوصاول بعملياة  / القانونياة المحيطاة األخالقياةالقيم تملك الفهم األساسي لقضايا  الهدف:
 . إلى المعلومات واستخدامها

األنشاطة االقتصاادية فاي  أناوات مان 3قاعادة بياناات مان  يقوم الطالب بإنشااء ملاف مثال:
برناامج ل م تعياين العنااوين باساتخدام افتراضايثاالمعالجة( ،  خدمة حكومية ، إنتاج ،) مجتمعهم

بحثاا  األنمااط الجغرافياة الناتجاة وتقييمهاا لياحلت،  ArcGIS Explorer الكرة األرضاية مثال
ااا فااي المجتمااع )علااى ساابيل المثااال ةمياار متااوفر لعماال أو خدمااة جدياادةافجااوات عاان   : حالي 
fastمتجر كبير،   مركز إعادة التدوير  مصرف الوجبات. ) 

علااى المسااؤولية  المعلومااات الرقميااة التااي تركااز تطااوير وتقااديم تقرياار باسااتخدام مثااال:
ومساارات المشاي  الادراجاتمساارات استخدام األراضي في المجتمع ، مثل الحدائق و،   المدنية

 . رق / المياخاومسارات الزو
 وحلها من خاالل المناقشاة استخدامات األراضيقرارات تطبيق األسئلة المدنية على  مثال:

المنااطق  هال اساتخدام األرض يغيار قاوانين تقسايم  هل يلازم اساتخدام األرض هاذا : ومناقشة، 
 هناك تأثير بيئي علاى الموقاع و يكونهل    نماطها عواقب مير مقصودةهل ألو   حركة المرور

   استخدامات األراضي المجاورة
  . خرائط من الويب الصور الرقمية و استخدامات التكنولوجيا:

 الصاور الرقمياة لتحدياد وتصانيف  اساتخدام مشروت الطالب الفاردي: الدراسة الميدانية أو
بخصاو  مقتارح اساتخدامات  . إصدار أحكاام مدنياة واستخدامات األراضي األنشطة االقتصادية

 . الجماعة األراضي داخل 
 

 :المستوى الثاني عشر )الثانوية(
 .  المشكلة المطروحةحل لقضية أو فهم ابشكل خالق ل استخدام المعلومات بدقة و الهدف:

ا من ملف مثال:  الكالسايكيين وبين التباين تاشسر الويب للمقارنة و يستخدم الطالب صور 
فناااانين كاااوريين وزيمباااابويين  الفااان المعاصااار بالهولندياااة والفرنساااية واألمريكياااة والصاااينية ،
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ر الطبيعياااة لاااألرض مظااااهلل تحليااال الطاااالب . الطبيعياااة الجغرافياااة ظااااهرتصاااوير المل وميااارهم
الغطاء النباتي ، النااس الاذين يساتخدمون األرض ، و اساتخراج  البراكين ، )األحداث المناخية ،

  . رضالأ  لتغيير على ديناميكيةل الموارد( في الفن كدليل بيئي
ثقافياة باساتخدام التصاوير الفوتاومرافي ال التباينااتيقارن الطالب مشاهد طبيعية و  مثال:

))تعزيز الحس الجغرافي ، وجعلاه هاجساا  . على التغيير الجغرافي والبيئي دليال كشكل فني يقدم
 للطالب لكل ما يشاهدخ على الطبيعة او في الصور والرسوم .((

 ، أو االطالت على الصور الرقمية للفنون الجميلة المتاحاة متحف فن محلي رحلة ميدانية:
 . والثقافات لبلدانعلى الويب ، بما في ذلك تلك الموجودة في العديد من ا

بالمعلوماات وعملياة  تملك الفهم األساساي للقضاايا األخالقياة / القانونياة المحيطاة الهدف:
 . واستخدامها يها الوصول إل
تحليال لالصور الرقمية العامة المتاحاة مان الوياب  يستخدم الطالب على نطاق واسع مثال:

البنااوك  المساااكن ، حمامااات السااباحة ،الصااور ، مثاال ماان  المعلومااات التااي يمكاان مالحظتهااا
مناقشاة الطارق التاي يمكان أن يفعلهاا ب الطاالب بعاد ذلاكيقاوم .  ومواقف السايارات والمتنزهاات

اللصو  ، أو المخططين  ستخدام المعلومات ، مثل المضاربين على األراضي ،ال مختلف الناس
المعلوماات  قد تصاحب استخدام والمسائل القانونية التي الحضريين ، ويحكمون على األخالقيات

 . الجغرافية
 :  تية من الحجج اال يقوم الطالب بتقييم اإليجابيات والسلبيات مثال:

 للدول في حظر صور األقمار الصناعية    الحق( 1)
حساساة )الطاقاة  دلدول في طمس صور القمر الصاناعي فاي المنااطق التاي تعاالحق ل( 2)
 ية وما إلى ذلك( المصانع والقواعد العسكر النووية

صور األقمار الصناعية لجماع البياناات عان االنتهاكاات  يقوم الطالب بتقييم استخدام مثال:
المحمياات الطبيعياة ، فاي و، المحمياة  مثل المقابر الجماعية وإزالاة الغاباات فاي حقوق اإلنسانل

 . المحاصيل مير المشروعة ، مثل المخدرات وزراعة
األنشااطة فااي المواقااع  كاااميرات المراقبااة لتسااجيللترتيااب المكاااني اليناااقش الطااالب  مثااال:

علااى طااول الشااوارت والبنااوك( فااي منطقااة  )مواقااف الساايارات ، المتاااجر ، مراكااز التسااوق ،
انتهااااك الخصوصاااية ، الحقاااوق ) اساااتخدامات المعلوماااات وحقاااوق الماااواطن ومعيناااة جغرافياااة 
 يدين و معارضين في المجتمعات الغربية(( . ))مسالة حولها نقاشات حادة بين مؤ ( .القانونية

 ةمتاحاال والصاور الرقمياة لساط  األرض صور االستشعار عان بعاد استخدام التكنولوجيا:
 .على الويب

 :الثقافة اإلعالمية
يلعااب االعااالم اليااوم دورا رئيساايا فااي توجيااه انظااار الناااس تجاااخ جوانااب معينااة واحااداثا  

محددة ، ومدى صدق ذلك و سالمته في الميزان . لذا من الجوهري التعامل ماع االعاالم بحاذر ، 
 وعدم االنقياد اليه بدون تفكر و تدقيق . 

  األمراض واستخدام األدوات    من حيث من أجل ماذا  و شيدت الرسائل اإلعالمية فهم كيف
 . والخصائ  واالتفاقيات
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  القايمتضامنت الرساائل كياف   بشاكل مختلاف االعالمياة  األفاراد الرساائل يفسار فح  كيف 
المعتقاادات علااى  وكيااف يمكاان أن تااؤثر وسااائل اإلعااالماياهااا   ووجهااات النظاار أو مسااتبعدة 

    والسلوكيات
 المعلوماااااتالااااى  لوصااااولل ددةالمحاااا القانونيااااةلقضااااايا األخالقيااااة / ل فهاااام امااااتالك عنصاااار 

 ها .واستخدام
 

 المستوى الرابع )االبتدائية(:
األماراض ، واساتخدام  ذا   ماا من أجل  الرسائل  فهم كيف شيدت وسائل اإلعالم الهدف:

  . الخصائ  واالتفاقيات األدوات ،
، متغياار الو شااديدالطقااس حااال اللتوضااي   خاارائط الطقااس الرقميااة يسااتخدم الطااالب مثااال:

ا.  يومي وأسبوعي القارارات المتعلقاة باألنشاطة عناد اتخااذ  األنماط مهمة في جعل الصوت مادني 
، الطقااس القاسااي ،  تورنااادومشاااهد ال مثاال الرياضااة والترفيااه والساافر ) الفرديااة والجماعيااة ،
 .(احالريمن وظروف القيادة ومؤشرات الحرارة و تحذيرات  السفرتاخير تحذيرات الصقيع ، 

 . على تحذيرات الطقس الناسرد يناقش الطالب طرق  مثال:
وصفحات الويب إلنشاء إعالن يشجع إعادة تدوير  يستخدم الطالب برامج الكمبيوترمثال: 
 ةالمحليالبيئة على مستوى اخرى نتائج مفيدة  مواد أخرى في المجتمع المحلي ، و البالستيك و

 ة .والعالمي

 ، لطقااسمعلومااات اوتحلياال األهميااة المدنيااة ل اإلنترناات للمراجعااة اسااتخدام التكنولوجيااا:
 . برامج الكمبيوتر

 . ووجهات النظر أو مستبعدة القيم ية ادراجاألفراد الرسائل بشكل مختلف وكيف يفسر كيفدراسة  الهدف:

مختلااف عنااه  كتاابمعااين موضااوت ليقاارأ الطااالب محتااوى األدب الجغرافااي القااائم  مثااال:
))مقارناااة ونقاااد لماااا يكتاااب فاااي   . نظااار حاااول الموضاااوتالوجهاااات  والمقارناااة باااينالماااؤلفين 

  التخص (( .

الرساااوم  ةلكتاااب القليلاااماااع اتاااأثيرات الكتاااب المصاااورة جيااادا  يقاااارن الطاااالب باااين مثاااال:
الطارق التاي قاد تختلاف بهاا  المحتاوى أو تضامين خارائط لتحليالمن حيث  التوضيحية للجغرافيا
 .  القيم ووجهات النظر

عاان طرياق التحقاق ماان المعلوماات مقاباال  يقاوم الطااالب بتحليال الكتاب بشااكل نقادي مثاال:
 .ة الجغرافيالمعلومات واإلنصاف في عرض  ، مثل الويب ، لتحديد الدقة مصادر األخرىال

 . أمين المكتبة تشاور مع ، للصفوف االبتدائية الكتب يعتمد على محتوى الهيكل الداعم:
عنااوين كتاب الجغرافياا المناسابة عان  استخدم مواقاع الوياب للبحاث استخدام التكنولوجيا:

 .  للعمر
 

 :المستوى الثامن )المتوسطة(
 قيمهاا ونقاطهااضامنت وكياف  ، الرسائل بشاكل مختلاف فح  كيف يفسر األفراد الهدف:
 . أو مستبعدة
 اتخااذتهاالمواقااف بشااأن القضااايا البيئيااة التااي  يقااوم الطااالب بقااراءة وتحلياال ملااف مثااال:

مجموعااات  ، مجموعااات بيئيااة محافظااة ،الخضاارالمنظمااات ونشاارها علااى الويااب )مجموعااات 
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قااد يكااون هناااك بعااض  التااي توجااد بهااا اختالفااات كبياارة ، وأياان حقااوق الملكيااة( لتحديااد القضااايا
  . بالنسبة للبيئة الطبيعية تستند القضايا التي يتم تناولها على قيم مختلفة االتفاق ، وحيث
مثاال ، فاي المجتماع المحلاي  وضاع الطاالب خطاة لاـتنفيذ مشاروت يركاز علاى البيئاة مثاال:

مجاارى راضااي الرطبااة أو تطااوير طريااق أخضاار حضااري علااى طااول لأل حمايااة السااكان المحليااين
تحليااال اساااتخدام األراضاااي ، التنمياااة  ساااتخدم الخااارائط الرقمياااة ، وجماااع البياناااات ،ت ماااائي ،

 . والمتغيرات األخرى ذات الصلةالتغير السكاني  االقتصادية ،
  . شبكة الويب العالمية استخدام التكنولوجيا:

 األفراد الذين يمثلون وجهاات نظار بيئياة وميار بيئياة حاول مساتقبل دعوة فرصة المتحدث:
 الدراسي . المجتمع المحلي للتحدث إلى الفصل

 باساتخدام برناامجو ، (GIS) تكنولوجياا نظام المعلوماات الجغرافياة الطالب ستخدمي مثال:
باستخدام اإلجراءات األخالقية  . الويب للعب دور استشاري جغرافي محدد أو خرائط رقمية على

)أو نشاااط آخاار مناسااب( فااي  تحديااد موقااع مركااز الشااباب الجدياادب والقانونيااة ، يقااوم المستشااار
ة ، واألعماال استخدامات األراضي القريبا المنطقة المحلية حيث يجب عليهم النظر في المسافة ،

والمواقااع المتاحااة  األنماااط وتوزيااع السااكان وكثااافتهم ،،  التجاريااة القريبااة ، وحركااة الماارور
 . توصيات، مع تقديم  للوصول إلى موقعها النهائي

في المجتماع المحلاي مثال حماياة  مثال: وضع الطالب خطة لـتنفيذ مشروت يركز على البيئة
يساتخدم  مجارىو تطوير طريق أخضر حضري علاى طاول األراضي الرطبة أ،  السكان المحليين

التغياار  تحلياال اسااتخدام األراضااي ، التنميااة االقتصااادية ، الخاارائط الرقميااة ، وجمااع البيانااات ،
 . السكاني والمتغيرات األخرى ذات الصلة

 ( واساتخداماتهاGIS) تطبيقات نظم المعلوماات الجغرافياة أمثلة على استخدام التكنولوجيا:
.  

عدد البرامج التلفزيونياة واإلذاعياة وتام اإلباالغ عان اللغاات فاي ياوم أو  مثال: بحث الطالب
تارخي  ) البحاث عان البياناات مان شابكة الوياب العالمياة بواسطة البلدللبث داخل  أسبوت محدد

 تناااوت اللغاااة عاانمعلوماااات  معلوماااات البرمجاااة( ورساام خريطاااة هيئااة االتصااااالت الفيدراليااة ،

www.mla.org/maps  

البحث في التنوت اللغاوي فاي الباث التلفزياوني  :شبكة الويب العالمية استخدام التكنولوجيا:
رسام الخارائط والرساوم  تطاوير قواعاد البياناات الرقمياة ،وباساتخدام  اتالراديو حسب الواليا و

ا   . البيانية رقمي 
  

 )الثانوية(:المستوى الثاني عشر 
 ألي أماااراض ، واساااتخدام األدوات ، ياااتم إنشااااء رساااائل إعالمياااة ، فهااام كياااف الهااادف:

 . الخصائ  واالتفاقيات
الطبيعيااة ، والكاارات  ظاااهر)الم جاارد المحتااوى الجغرافااي يقااوم الطااالب بعماال ملااف مثااال:

شاااعارات الصاااور الثقافياااة ، وماااا إلاااى ذلاااك(  األرضاااية ، والخااارائط ، واساااتخدامات األراضاااي ،
الصاور البانورامياة ، وماا إلاى ذلاك فاي  ، مواقع الويب ، الخلفيات ، شاشات التوقف ،ات شركال

مااادى مالءماااة  . تقيااايم حساااب الوساااائط والمحتاااوى افهيصااانتالوساااائط الرقمياااة والمطبوعاااة و

http://www.mla.org/maps
http://www.mla.org/maps
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 )المعاايير( التاي يساتخدمها النااس للحصاول علاى كخلفياة بالنسابة للتوقعاات المحتوى الجغرافي
 .واالهتمام  اخاالنتب

 قارن تفضيالتهم للشعارات والخلفيات في اإلعالنات ماع تلاكتيطور الطالب المعايير و مثال:
الساياق فاي  آلخرين في فصالهم الكتشااف أنمااط اساتخدامات الجغرافياا لضابط النغماة وعاطفياةل

ااا مااا تسااتخدم المسااطحات الملحيااة و . )أي اإلعالنااات التجاريااة للساايارات اإلعااالن إعالنااات مالب 
ا ا ما تستخدم المياخ المعبأة في زجاجاتت الطاقة كثير  إعدادات الجبال  عرض منصات الحفر ، مالب 

 ( .، وما إلى ذلك
 . اإلعالنات الرقمية والمطبوعة، برامج الكمبيوتر شبكة الويب العالمية و استخدام التكنولوجيا:

مدرجاة الووجهات النظار  القيمالرسائل بشكل مختلف و  األفراديفسر كيف  دراسة الهدف:
 . مستبعدةالأو 

كاارر التصااوير الفوتااومرافي ت وعلااى النقاايض ماان طاارق التقااديم مقارنااة الطااالب مثااال:
قضاايا المجتماع  رسم الخرائط لبناء األساس المنطقي للقرارات العامة والخاصة علاى،  والرقمي

مسااوإ للماواطنين )علاى  واالقتصاادية أومصطل  المزاياا البيئياة  قت طويللوالتي ينتج عنها و
اساتخدام  تحليل لجلسة استمات عامة إلعاادة تقسايم األرض إلاى،  سبيل المثال: الموقع والوضع

 .(اإلسكان والشركات والشوارت لصال  أرض جديدةفي المكاني  نمط النزوح، جديد 
اا ظااهرتصاوير المفاي  يختار الطالب أمثلة للتكرار مثال: )الصاور  الطبيعياة وتحليلهاا رقمي 
الفوائاد المساتدامة للمجتماع  الطبيعية التي توفر ظاهرستعادة المالتظهر ممارسات التي الجوية( 

مواقاع التنظياف لاستخدام مستدام  ،االستثمار في الحد من تآكل التربة  )على سبيل المثال: فوائد
( .  التااارميم الحضاااري، خدامات األراضاااي البيئاااات المبنياااة اجتماعياااا واسااات، البيئاااي الساااابقة 

WORLD WIDE WEB  موضوعات التصوير الفوتاومرافي للصاور المبكارة  تكرار البحث
تحسااين ممارسااات األعمااال وريااادة  الطبيعيااة لتقااديم دلياال علااى التغيياار ، ظاااهرماان الم والحاليااة
 . أنشطة األعمال

 

 :المعلومات واالتصاالت ةمحو أمية تكنولوجي
االلفيااة الثالثااة اضااحى محتمااا تعلاام تقنيااات المعلومااات واالتصاااالت ، فالعصاار عصاار فااي  

تقنيات المعلومات ، ومن يكون جاهال بها فهو متخلاف زمنياا وحضااريا . وال يجاد لاه مكاناا مان 
هاو اماي بتقنيااات العصار ال فاي المجتمااع وال يحصال علاى مهنااة يعتااش منهاا بيساار وتناامم مااع 

مية حصرا على القراءة والكتابة ، بل التصقت بها و احتوتهاا امياة تقنياات االخرين . فلم تبق اال
  . 21المعلومات ، امية القرن 

 ، الاى للوصاول  أو الشابكات بشاكل مناساب/ أدوات االتصاال و اساتخدام التكنولوجياا الرقمياة
 . إنشاء المعلومات من أجل العمل في اقتصاد المعرفة وإدارة ودمج وتقييم و

  القضااايا  وفهاام توصاايل المعلومااات ، تنظاايم وتقياايم و أداة للبحااث ،كاا التكنولوجيااااسااتخدام
 ها .واستخدام المعلوماتالى  المحيطة بالوصول األخالقية / القانونية

 

 المستوى الرابع )االبتدائية(:
بشاااكل مناساااب  أدوات و / أو شااابكات االتصاااال اساااتخدام التكنولوجياااا الرقمياااة ، الهااادف:
 . تعمل في اقتصاد المعرفةالتي تقييم وإنشاء المعلومات  واإلدارة ، والتكامل ،للوصول ، 
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الصاور الجوياة واألرضاية الخاصاة باالمجتمع لتحدياد وتصانيف  يقارن الطالب تباين مثال:
اساتخدامات ، المكان فاي المنطقاة  : حجم التي حدثت بمرور الوقت )على سبيل المثال التغييرات
عدد ومواقع المدارس والكنائس ومتاجر البيع بالتجزئة( وإعاداد رسام ،  المبانيأنوات ، األرض 

مجتماع  ماع مقارناة التغييارات فاي مجاتمعهم . بعاد ذلاك جادول يلخا  التغييارات بياني رقمي أو
 . أوجه التشابه واالختالف من حيث اخرىآخر في دولة 
المجتمااع  يركااز علااى " مشاروت ات عاانيقااوم الطااالب بااإجراء البحاوث وإعااداد كتيباا مثاال:

مناااتج فاااي شاااكل ال لتوزياااع النهاااائيلباساااتخدام المصاااادر والبرمجياااات الرقمياااة  وكياااف تغيااار "
 . إلكتروني على موقع ويب و / أو الطباعة

تاااااريخي للخاااارائط والصاااااور الاإلنترناااات ، أرشاااايفات الصااااور  اسااااتخدام التكنولوجيااااا:
أمين المكتبة ،  أرشيف المجتمع المحليالصحف ، مجموعة المكتبة الخاصة ، في  الفوتومرافية

 .المتاحفوالموارد  ، إدارات الدولة الطبيعية
وطنياة تخادم المجتماع ، يعلماوهم  –من الدراسة االبتدائية يؤهلاوهم للقياام بمهاام علمياة  

  االحساس بالمواطنة والمسئولية االجتماعية .

 المستوى الثامن )المتوسطة(:
بشاااكل مناساااب  أدوات و / أو شااابكات االتصاااال اساااتخدام التكنولوجياااا الرقمياااة ، الهااادف:

 . اقتصاد المعرفة المعلومات من أجل العمل في للوصول وإدارة وتكامل
 للوالياات المتحادة لتحليال توزياع الساكان يستخدم الطالب البيانات الساكانية الرقمياة مثال:

رتاب الوالياات تجدول بياناات ،  مها باستخدامينظتنسع ولصق البيانات و ، 1870و  1860في 
تان  علاى حجام الساكان إلاى  في عدد السكان ، تطوير الربعية )مجموعة دنىاال من األعلى إلى

 اسااتخدم الخاارائط لكتابااة ساارد يصااف و األربااات علااى الخاارائط لكاال عااام ، أربااات( ، رمااز اللااون
 . التغييرات في توزيع السكان قبل وبعد الحرب األهلية

 مصااااادر البيانااااات مثاااال مكتااااب التعااااداد ، اإلنترناااات ، األرشاااافة سااااتخدام التكنولوجيااااا:ا

http://fisher.lib.virginia.edu/collections/stats/  التعداد النسايجي / ، نظام المعلوماات

 .(www Social Explorer) و  (www.nhgis.org) الجغرافياااة الوطنياااة التاريخياااة
socialexplorer.com. . 

الخادمات الصاحية )الطبياة ، واألسانان ،  استخدم شبكة الويب العالمية لتحديد موقاع مثال:
المستشاافيات وعيااادات الرعايااة الفوريااة(  ( فااي المجتمااع المحلااي )األطباااء ، و الصااحة العقليااة

تاام اسااتخدامها  مصاادرينعاان الصاافحات الصاافراء التجاريااة ، بحااث ،  والمحليااة عباار اإلنترناات
خريطاة رقمياة قائماة ل تعيين مواقع الخدمات الصاحية باساتخدام الوياب . لضمان سالمة البيانات

لعارض األنمااط (  Google Earthأو  ArcGIS Explorer)أو ثالثياة األبعااد باساتخدام
ماا إذا كاان جغرافياا ي للخادمات الصاحية لتحدياد . تحليل الانمط المكاان لخدمات الصحيةل المكانية

   . المحرومينمن  المناطق أو المجموعات العرقية في المجتمع المحليمن أي 
 مثال) الصافحات الصافراء علاى اإلنترنات شابكة الوياب العالمياة ، اساتخدام التكنولوجياا:

www.dexknows.com)   برمجيات نظم المعلومات الجغرافية .  

 نفسه االختصا  المدرسة أو طالب آخرين فيفي  يتواصل الطالب مع شخ  آخر مثال:
أنشطة لادعم قضاية معيناة ياتم تحديادها فاي انتخاباات مساتقبلية ،  لتخطيط وعي المواطن وعمل

http://fisher.lib.virginia.edu/collections/stats/
http://fisher.lib.virginia.edu/collections/stats/
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 السندات التعليمية ، اعتماادات الدولاة للتعلايم والمسااواة باين الجنساين فاي الرياضاة وطاول مثل
. يااتم اسااتخدام اإلنترناات ، فااي جميااع أنحاااء  رار باارامج شااباب المجتمااعالعااام الدراسااي ، واسااتم

 والتادوين لتطاوير خطاة منهجياة ماع الويب ، والهواتف الخلوية ، واالتصاالت الرقمية ،،  العالم
 . الخطوات المستقبليةرسم األهداف واالستراتيجية و
دعام  وتنظايم المجموعاات إلاىبما فاي ذلاك التادوين  : شبكات الويب ،استخدام التكنولوجيا

   القضايا ذات األهمية.
المعلوماات ، فاي  لبحاث والتنظايم والتقيايم والتواصاللالهدف: اساتخدام التكنولوجياا كاأداة 

 ها .واستخدامللمعلومات القضايا القانونية المحيطة بالوصول  /األخالققيم وفهم 
سابب  ،  ية فيما يتعلق بالبيئةشبكة الويب العالم وصول الطالب إلى المعلومات على مثال:

التغيارات المناخياة  ووجهات نظر المجموعاات المختلفاة )علاى سابيل المثاال ، المواقف المختلفة
مواقاف الشخصايات ، موقف المنظماات ميار الحكومياة مان القضاايا  ،  مصادر الطاقة ، العالمية

المواقاف  باين المقارناةأو شاخ  ثام  يحادد الطاالب مواقاف كال مجموعاة البارزة من القضاايا(.
ماان خااالل البحااث فااي  بشااأن القضااية ، بااالنظر إلااى االهتمامااات التااي قااد تمثلهااا مجموعااة معينااة

 اإلعالنااات . يقاايم الطااالب ماان خااالل مصااادر قاعاادة بيانااات الويااب المعلومااات العامااة المتاحااة
 . مسؤولية الجماعات واألفرادو خالقيالقانوني وأالواالنتماء 

 الحكم على المعلومات من شابكة الوياب العالمياة الترجمة الفورية و التكنولوجيا:استخدام 
ن لمواقاف التاي اتخاذتها مجموعاات مختلفاة عال المصادقة والتحقاق مان الصاالحية الجغرافياة  :

  . قضية بيئية

 :المستوى الثاني عشر )الثانوية(
بشاااكل مناساااب  تصااااللالأدوات و / أو شااابكات  اساااتخدام التكنولوجياااا الرقمياااة ، الهااادف:

 . اقتصاد المعرفة ان تخدم للوصول إلى المعلومات من أجل
العالقاات باين النااتج  يستخدم الطالب قواعد البيانات البلاد مان مواقاع الوياب لتحليال مثال:

. يمكاان  العااالم تعماال فااي الزراعااة لمناااطق مختلفااة ماانالتااي  ونساابة السااكان المحلااي اإلجمااالي
خاارائط لتصااور األنماااط المكانيااة علااى ال الرباعيااة و حسااب الفئااة الرقميااة تصاانيف البيانااات إلااى

المقترحة على أسااس مقارناات  . مناقشة الناتج المحلي اإلجمالي والبدائل االقتصادية لمتغيراتل
بشاكل أكبار مان خاالل  اتمات مناقشاته قد تكون بدائل تحساين النااتج المحلاي اإلجماالي . البيانات

. ساوف يفكار  البلاد قياد الدراساة ي الوالياات المتحادة أو فاي المنطقاة أوسواء فا شبكات الطالب
  . االجتماعي للمنطقةوتأثير التغييرات المقترحة على النسيج الثقافي  الطالب في

  ، (www.worldmapper.org) الوياااااااااااااب اساااااااااااااتخدام التكنولوجياااااااااااااا:

(www.Nationmaster.com) بيانااات المعلومااات قواعااد ،  ، االقتصااادية لألماام المتحاادة 

http://unstats.un.org/ UNISD /  الديمومرافياة / المنتجاات  / socind / inc-eco. 

htm  و http://www.nationmaster.com/graph/ 

lab_emp_in_agr_of_tot_emp- المجموت-العمالة الزراعة-عمالةال . 

بشاااكل مناساااب  أدوات و / أو شااابكات االتصاااال اساااتخدام التكنولوجياااا الرقمياااة ، الهااادف:
  . تعمل في اقتصاد المعرفةان  تقييم وإنشاء المعلومات من أجلل للوصول ، وادارة ، والتكامل ،

http://unstats.un.org/
http://unstats.un.org/
http://www.nationmaster.com/graph/
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 المعلومااات الجغرافيااةأعاادت فااي نظااام التااي  يسااتخدم الطااالب البيانااات والخاارائط مثااال:
أدوات  المقترحااات ونقاال االسااتنتاجات باسااتخدامو لمقارنااة وتحلياال اسااتخدامات األراضااي البديلااة

 .  وتقنيات الفيديو مثل تطبيقات الوسائط المتعددة المتقدمة
 خاارائط رقميااة لمواقااع كاااميرات الويااب التااي توفرهااا يقااوم الطااالب بتحديااد موقااع مثااال:

تحلياال أنااوات المعلومااات  همعلااي.  الناااس والرصااد البيئااي التفاعاال بااينمعلومااات حااول أنماااط 
ااااوضاااع  تساااجيل وووإنشااااء  الجغرافياااة لمعلوماااات ل خطاااة المراقباااة للتجمياااع والتخطااايط رقمي 

المستشعرة عن بعد )اليومية وأنماط التنقل األسبوعية في مديناة كبيارة   التغيارات البيئياة علاى 
ااة البرية   أنماط الطقس الملحوظفي محمية الحياة  مدى عدة أشهر  مان مواقاع متنوعاة جغرافي 

حضانة ونماو أناوات النساور الصالعاء وميرهاا(. ياتم تصانيف  مثل الجبال والسهول والسواحل  
ا المعلوماات التاي تمات مالحظتهاا ، اا وصاوري  تنسايقات علاى صافحات ب معالجتهاا وعرضاها رقمي 

 . مشاريعالصقات وملال الويب الخاصة بالفصل والمدرسة بتنسيق
 . واسترجات المعلومات كاميرات الويب ، والخرائط الرقمية ،استخدام التكنولوجيا: 

 الطاالب فاي المجتمعاات األخارى يتضامن شابكة مان لطاالب الكترونايلتنظيم منتادى  مثال:
المعايير تطبيق  همعلي. سياسي او اجتماعي  لتقييم االستجابة اإلنسانية لكارثة طبيعية أو صرات

ماان الحاادث واألشااخا  المشاااركين  المعلومااات المتعلقااة بالسااياق الجغرافااي األخالقيااة فااي جمااع
 . خارائط رقمياة وصاور بموقاع مصاادرللوالتحقق من صحة البيانات الرقمياة مان خاالل اإلساناد 

 المعلومااات يمكاان الوصااول إليهااا ماان خااالل اتصاااالت الكترونيااة مااع وكاااالت اإلماثااة واألفااراد
 . تأثرت بالحدثالتي  جوانب تقديم المساعدة للناسل خدم للتأكد العملي والقانونيتستو

البيانات الجغرافية والتقارير اإلخبارية الرقمية  شبكة الويب العالمية استخدام التكنولوجيا:
والنشارات اإلخبارياة المتعلقاة باالنزات   مواقاع  المعلومات العلمية المتعلقة باألحاداث الطبيعياة ،

 . لوكاالت اإلماثة الويب

 

 :المرونة والقدرة على التكيف
اضافة الى البنااء العلماي الباد مان بنااء الشخصاية ، ليكاون ماا تعلماوخ قيماة واهمياة فاي 

 واقع الحياة العملية . 
 والمسؤوليات التكيف مع األدوار المتنوعة  ، 
 تغيير األولويات مناخ من الغموض و العمل بشكل فعال في  . 

 :المستوى الرابع )االبتدائية(
 . تكيف مع األدوار المتنوعة والمسؤولياتالالهدف: 

في  امن نوعه ةفريد ما يجعل الجغرافيا عنعرض تقديمي ل أثناء تحضير المجموعة مثال:
األدوار الالزماة  ماا هاي البياناات التاي يجاب جمعهاا ، ومناقشاة مجتمعهم المحلي ، يقرر الطالب

المواهاب وأسااليب  أفضل طريقاة لمطابقاةة ، تحديد المهارات المطلوبة ومناقش لتنفيذ مهمتهم ،
 . مجموعات المهاراتل التعلم للمحتاجين
 .مجتمع محلي :رحلة ميدانية

الجمااع بااين الطااالب ماان أنماااط الااتعلم المختلفااة ونقاااط القااوة فااي الااذكاءات  :فرصااة تعليميااة
 . تغيير األولويات مع عمل بشكل فعالال الهدف: المتعددة في كل مجموعة
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توثياق كيفياة ،  الخرائط والصاور الجوياة المعاصارة يستخدم الطالب ملفات التاريع و مثال:
فاي الحاال النقل و تغير التحضر بمرور الوقت ، وماذا قد يبادو علياه وسائط استخدام األراضي و

 . أولويات مجموعة أخرى ، مقابلمجموعة الأولويات  . فح  المستقبل
 و الخرائط التي استضافتها المجتمعات تاريخيل التحقيق عبر اإلنترنت م التكنولوجيا:استخدا

 .http: // history، ومكتبااات خاارائط الجامعااات ، والمصااادر التجاريااة ) الحكومااات المحليااة
maptech.com) . 

 
 

 المستوى الثامن )المتوسطة(:
المعلوماات ، فاي  اساتخدام التكنولوجياا كاأداة للبحاث والتنظايم والتقيايم والتواصال الهدف:

 .  معلومةال القضايا القانونية المحيطة بالوصول واستخدام  /األخالققيم ويفهم 
هاذا ،  شابكة الوياب العالمياة فيماا يتعلاق بالبيئاة وصول الطالب إلى المعلومات على مثال:

التغيارات  ووجهات نظر المجموعاات المختلفاة )علاى سابيل المثاال ، هو سبب المواقف المختلفة
مواقااف    موقااف المنظمااات مياار الحكوميااة ماان القضااايا     مصااادر الطاقااة المناخيااة العالميااة

 باين المقارناةأو شاخ  ثام  الشخصيات البارزة من القضايا(. يحدد الطالب مواقف كل مجموعة
مان  التي قد تمثلها مجموعة معيناة ةاالهتمامات الخاص المواقف بشأن هذخ القضية ، بالنظر إلى
 . يقايم الطاالب من خالل مصادر قاعادة بياناات الوياب خالل البحث في المعلومات العامة المتاحة

 . واألفرادية مسؤولية الجماعوال خالقيالقانوني وأالالنية واالنتماء من حيث   اإلعالنات
 :والحكاام علااى معلومااات شاابكة الويااب العالميااة الترجمااة الفوريااة اسااتخدام التكنولوجيااا:

حااول لمواقااف التااي اتخااذتها مجموعااات مختلفااة ل المصااادقة والتحقااق ماان الصااالحية الجغرافيااة
  . قضية بيئية

 . مناخ من الغموض عمل بشكل فعال فيالالهدف: 
 التركيبااة السااكانية للماادن األمريكيااة والاادول ، يجمااع الطااالب ويحللااون عنااد مقارنااة مثااال:
قد ال تكاون  المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر وفهم كيف ولماذا البيانات بشكل نقدي

مان  ، قد يختلف سكان لوس أنجلاوس موقعين مختلفينمصادر متسقة ، على سبيل المثال ، من 
 مليون )منطقة مترو(. 10مليون )داخل حدود المدينة( إلى ما يقرب من  3.5

 :انوية(المستوى الثاني عشر )الث
 . مناخ من الغموض الهدف: يعمل بشكل فعال في ملف

 قضاية ذات أهمياة بالنسابة لهام ، للدخول فاي حاوار حاول يستخدم الطالب المدونات مثال:
)مثال الرباو  فاي مجاتمعهم المحلاي مشاكل الصاحة حرم جامعي محلي ، مثل جهود االستدامة في

وجهات نظار  التفاهم والتسام  واحترام مظاهرةسياسات الهجرة في دولتهم ،  أو السكري( ، أو
 . اآلخرين

 . لوحات اإلعالنات على اإلنترنت استخدام التكنولوجيا:
 

 :المبادرة والتوجيه الذاتي
تحفيز التالميذ للمبادرة و التوجيه الاذاتي كعامال اساساي فاي بنااء الشخصاية وبلورتهاا ،  

  سمات القائد الميداني . سواء في الحياة اليومية اوالمهنية ، والنها من
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 ه .احتياجات التعلم وعملية فهم لنفسه ل مراقبة المرء 
 ااا الستكشاااف/ إتقااان مهااارات وب تجاااوز األساساايات وتوساايع نطاااق الااتعلم الخااا   أو منهج 

 . الكتساب خبرة والفر 
 نحو مستوى محترف لتعزيز مستويات المهارة إظهار المبادرة . 
  الرقابة المباشرة وإتمام المهام بدونتحديد وترتيب األولويات . 
 عبء العمل بكفاءة وإدارة االفادة من الوقت  . 
 مدى الحياةتمتد كعملية  االلتزام بالتعلم . 
 

 :المستوى الرابع)االبتدائية(
 الذاتي . لتعلمل هفهم احتياجاتل يراقب المرء نفسه الهدف:

محفظاة  العمار المناسابحساب ، ينشا  الطاالب  نتيجة لمهارات وحدة رسم الخرائط مثال:
شاارح كيااف تشااير قطااع تالمجتمااع المحلااي ، وكتابااة مقااال  إلكترونيااة ماان الخاارائط التااي تصااف

 متعلقاة بتااريع مجاتمعهم ، والتضااريس ، ماا تعلماوخ حاول مواضايع محاددة المحفظة المختارة
المزياد  يرمباون فاي تعلامالمناخ والنااس والحكوماة والغطااء النبااتي وكاذلك الموضاوعات التاي 

  . السنوات القادمة ها فيعن
 . التعلم والفر  الكتساب الخبرة : يكتشف ويوسع نطاق شخصيةالهدف

الطقس عبار اإلنترنات وصاور األقماار الصاناعية التاي يساتخدمها تقارير بعد فح   مثال:
فتارة األسابوت  حركة جبهات الطقاس الشاائعة علاى بيانات خطوط الطول والعرض لتتبعل الطالب

نظاام  GIS (Geographic أو ArcExplorer واساتخدم عبر الوالياات المتحادة القارياة ،
 . المعلومات( لتعيين بيانات خطوط الطول والعرض التي قاموا بتجميعها

 . يدير عبء العمل يستخدم الوقت بكفاءة و الهدف:
المتحاادة ، ترساام خريطااة خريطااة للواليااات  علااى أساااس أساابوعي ، يرساام الطااالب مثااال:

بهاادف أن تكااون مجموعااة الخاارائط  ، بمااا فااي ذلااك طبقااة واحاادة جدياادة كاال أساابوت ، تاادريجيا  
الغطاء النباتي والسكان والعرق والزراعاة ،  التضاريس والمناخ : تيةتشمل العناصر اال النهائية

وتسااليمها فااي  منتصاف العماار. هاذخ الطبقااات الساابع تحتااج إلااى التخطايط مااع إدخااال الوحادات و
   . خالل الفصل الدراسي نهاية كل أسبوعين

 :المستوى الثامن )المتوسطة(
 . واحتياجات التعلم يراقب فهم المرء الهدف:

 ، يقوم الطالب بإنشاء محفظة الكترونية مناسبة عمرياة نتيجة دراسة حدث تاريخي مثال:
الحادث وكتاباة مقاال  المتعلقاة بتااريعوجهات النظار الجغرافياة ،  من الخرائط التاريخية وميرها

ا مرتبطا كيف تصف قطع المحفظة المختارة شرحي  . المقاال بجغرافياا المنطقاة اما تعلموخ تاريخي 
المهاارات  المعرفة التي اكتسبها الطالب في هاذخ العملياة ، شمل التفكير في المهارات الجديدة وي

 . قد يستخدمونها الكتساب تلك المهارات تيستكشاف المزيد ، والموارد الالوالمعرفة اإلضافية 
 .المحفظة اإللكترونية استخدام التكنولوجيا:

 . مستويات المهارة نحو المستوى المهني مبادرة لتقدم الهدف:
االستشااعار عاان بعااد ويسااتخدم الطااالب التسلساال الزمنااي لصااور األقمااار الصااناعية  مثااال:

تحديااد المناااطق الموبااوءة بخنااافس  الوقاات ،التغيياارات فااي مابااات كولااورادو بماارور  لتحديااد
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مسا  .  اإلنترنات وكااميرا الكمبياوتر الصنوبر. إجراء مقابلة مع حارس مابة أمريكاي باساتخدام
المااوارد التااي يكساابها حااراس  تااأثرت بشاادة ، واكتشاااف المهااارات وقااد ونها دالغابااات التااي يعاا

  . س الغازيةالتخفيف من هذخ الخناففي  الغابات ويستخدمونها للمساعدة
 . كيفية الوصول إلى الصور المستشعرة عن بعد وقراءتها ن:يالتطوير المهني للمعلم

 . التعلم كعملية مدى الحياةب االلتزام الهدف:
كميااة التلااوث  ( تقياايم1النجااوم كاال مساااء لماادة أساابوعين ، ) يفحاا  الطااالب حجاام مثااال:

 الضوئي في مجتمعهم ،
 مشاروت المجتمعاات األخارى باساتخدام ماعمقارنة مجاتمعهم مان التلاوث الضاوئي   (2) 

Globe at Night ( مقارنة3، و ) إنهام يقادمون توقعاات حاول  .تاأثر حجمهاا بمراحال القمار
 وكيااف ساايتأثر حجاام األخياار التلااوث الضااوئي مقارنااة بالمجتمعااات األخاارى كيفيااة عماال مجتمااع

 . أسبوعين من دورة المرحلة القمرية
 .موارد على اإلنترنت استخدام التكنولوجيا:

 .  عبء العمل ادارةم الوقت بكفاءة واستخدا الهدف:
ألنماااط الصااوتية )األنماااط الموساامية ل فحاا  الطااالب علااى أساااس ربااع ساانوي ، مثااال:
يظهار  وتقلا  "مؤشار الخضارة" الاذي البيانات والصاور المستشاعرة عان بعاد للتقادم الدورية(

يتنبااأون ويقيمااون لماااذا  . عباار أمريكااا الشاامالية مااع تغياار الفصااول المتساااقطةتخضااير النباتااات 
الغطااء النبااتي ال يتغيار بشاكل  وكيف تؤثر الفصاول علاى التغيارات فاي الغطااء النبااتي ، ولمااذا

 عبر الواليات المتحدة األمريكياة. بادال مان ذلاك ، يتاأثر الغطااء النبااتي موحد مع خطوط العرض
إجاراء  يجب أن يخططوا لعملهم حتى يتمكنوا من .والمنطقة البيئية ، واالرتفاتهطول األمطار ، 

  بالقرب من االعتداالت واالنقالبات قدر اإلمكان. هذا التقييم على أساس ربع سنوي

 :المستوى الثاني عشر )الثانوية(
 . واحتياجات التعلم فهم المرء الهدف:

 استخدام نظام المعلومات الجغرافية )يقوم الطالب بإعداد الخرائط باساتخدام مختلاف مثال:
مقاطعاة ال مثل النسبة المئوياة للساكان فاي سان المدرساة حساب ) طرق التصنيف لظاهرة واحدة

بمقاطعاة فاي الوالياات المتحادة( ،  ةيالزراعلاالرض ا في الواليات المتحادة ، أو النسابة المئوياة 
التبااين  ودليال المنطقة ، الفواصل الطبيعية ، االنحراف المعيااري ، الكماي ، مساواةبما في ذلك 

طاارق التصاانيف  كتاااب كيااف تكااذب مااع الخاارائط ، تعكااس كيااف بااالتزامن مااع قااراءات ماان ،  
. فكر فاي كيفياة قياام البياناات باذلك كماا هاو موضا  فاي  الظاهرةفهم المختلفة تؤثر على كيفية 

لخارائط التضاليل ل. كياف يمكان  يتم عرض هذخ البيانات على الخارائطكيف ، والمدرج التكراري 
. التفكيار فاي المهاارات والمعرفاة التاي  جمااهير مختلفاةل أو اإلبالغ عن قصد أو عان ميار قصاد

 فحصاهم بشاكل نقاديل ةمهما الخرائط المختلفاة والمنااطق التاي يرونهاا اكتسبوها في إنشاء هذخ
 . بعد المدرسة الثانوية الخرائط في المستقبل ، وخاصة

 . المحفظة اإللكترونية استخدام التكنولوجيا:
 . المبادرة لتقدم مستويات المهارة نحو المستوى المهني الهدف:

 التفاعاال مااع الخبااراء عاان بعااد مسااؤولي الصااحة المحليااين ، و / أول مثاال: مقابلااة الطااالب
 للجمهور ةمتاحاللبيانات لثم وصول الطالب  . جمع البيانات المناسبةتلفهم كيف وكاالت الصحة 

 GIS  اسااااتخدم)لساااايطرة علااااى األمااااراض ، ا فااااي شااااكل خريطااااة وجاااادول ماااان مركااااز
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Geographic( 1) الماارض داخاال المنطقااة ، والتفكياار فيااه نظااام معلومااات( لمراقبااة انتشااار
السايطرة ( كياف يساتخدم مساؤولو مراكاز 2و ) كيف تتشاابه الخارائط واختالفهاا عان الجاداول ،
 . على األمراض البيانات في الخريطة وشكل جدول

 .نظم المعلومات الجغرافية استخدام التكنولوجيا:
 . المهام دون إشراف مباشر يحدد ويرتب األولويات ويكمل الهدف:

إلاى مراكاز  أي عادد الزياارات التاي يقاوم بهاا المقايم) الختبار قانون تجاذب التجزئة مثال:
 ومركااز ومتناسااب مااع حجاام يتناسااب مااع المسااافات بااين محاال االقامااة عكسااياالتسااوق المنافسااة 

إجااراء مساا  مجتمعااي لمنطقااة البيااع  المركااز( ، يعماال الطااالب فااي مجموعااات صااغيرة ماان أجاال
يقوم الطالب بتطوير خطاة  . جاذبية البيع بالتجزئة" في يوم الحضور خارج المدرسة" بالتجزئة

بأقل قدر من التوجياه  لزمنية ، وتطوير نموذج تقييم لعملهمالمشروت وتعيين األدوار والجداول ا
  . من معلمهم

 

  :الثقافات ةبراعالالمهارات االجتماعية 
الثقافي امرا واقعا فالبد من التعايش مع هاذا التناوت  –في عالم اصب  التنوت االجتماعي  

، وال يتم ذلك اال باستيعاب ابعادخ واهميته ، والتعامل معاه بايجابياة . يادربون طلباتهم علاى ذلاك 
  منذ الدراسة االبتدائية .

 اآلخرين ومنتج مع العمل بشكل مناسب . 
 عند االقتضاء االفادة من ذكاء الجماعات . 
 زيادة االبتكار وجودة العملل وجهات نظر مختلفة الختالفات واستخدامل فيالتجسير الثقا . 

 :المستوى الرابع )االبتدائية(
 . بشكل مثمر مع اآلخرين عمل بشكل مناسب وال الهدف:

قضااية اقتصااادية  فاارق إلعااداد تقرياار إخباااري الستكشاااف يقساام الطااالب أنفسااهم إلااى مثااال:
.  أثنااء محاولتاه تربياة الماشاية فاي كينياا تنظايم تعاداد األساد، مثل ة معين منطقةرئيسية تواجه 

العاارض الااذي  ماان ساايقوم بالتقااديم وماان سيصااورو تحديااد ماان ساايقوم بااأي نااوت ماان البحااث ،
 . فيديو تقديمي للفصل وكيف يتم جمع المالحظات من بقية الفصلفي سيظهر 
 . ذكاء المجموعات عند االقتضاء،  من الجماعية االفادة: الهدف

مان  المواطنين في اجتماات بلادة حياث األعضااء يقوم الطالب في الفصل بلعب أدوار مثال:
مدرساة جديادة ، بنااء  عرض حول قضية محلية ، مثل موقع المجتمع تعبر عن نقاط مختلفة من
باادون  فقااط " أو إعااادة تقساايم وسااط المدينااة ليكااون "للمشاااة طريااق جااانبي لحركااة الماارور ،

المعلوماات المطلوباة هي األدوار مطلوبة ، من سيلعب كال دور ، ماا ون أي. يقرر مركبات ، إلع
 . بقية الفصلالى قدم لي وجهة نظر كل دور ، وكيف سيكون هذا الدور لفهم

 . ر االختالفات الثقافيةيجست الهدف:
منطوقاة فاي نهاياة السانة ،  دول العاالم ، قائماة اللغاة الساائدة أثنااء دراساة الطاالب مثال:
كيف الجغرافيا المادية والثقافياة )بماا  . يناقش الطالب اللغات الرئيسية الطالب وخريطةوجدولة 
كياف  وانتشاار المجموعاات اللغوياة فاي العاالم ، و االتصاالت اإللكترونية( شكلت األصل في ذلك

 .عام من الحاضر 100 قد تبدو خريطة لغة العالم
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 عان لغاة وثقافاة بلادهم ، األخرى للتحادثادت  المتحدثين باللغات  :فرصة المتحدث الضيف
لغاة  األشاهر وأساماء البلادان وماا إلاى ذلاك( فاي مساعدة الطالب على تعلم األرقام )أو األلاوان ،

  . المتحدث الضيف

 :المستوى الثامن )المتوسطة(
 .  وبشكل منتج مع اآلخرين : يعمل بشكل مناسبالهدف

مان المخااطر الطبيعياة  األناوات الرئيساية فرياق للتحقياق فاي يعمل الطالب علاى ملاف مثال:
واختيااار أحااد هااذخ  (GIS) اسااتخدام نظااام المعلومااات الجغرافيااة . الموجااودة فااي مجتمعاااتهم

.  في حالة وقوت كارثاة طبيعياة الخرائط المناسبة وخطة استجابة المجتمعب المخاطر ، يستعدون
هاا المجموعاات تالمخااطر التاي اختارالفصال وسامات  بعد عرض النتائج التي توصلوا إليها علاى

 الخطة مشابهة لتلك الخطاط ومختلفاة عان، وضع  ، يناقشون كيفية استجابتهم للمخاطر ىاآلخر
مجتمعاات أخارى فاي  أناوات المخااطر الموجاودة فاي دونإنهم يع . ألخطار األخرىلوضعت التي 

  . أجزاء أخرى من الواليات المتحدة وفي أجزاء أخرى من العالم
 .نظم المعلومات الجغرافية خدام التكنولوجيا:است

 وجاودة العمال م وجهات نظر مختلفة لزياادة االبتكااراستخدار االختالفات الثقافية ويجست الهدف:
. 

ا باين مثال: مختلاف األشاخا  الاذين يساتخدمون الماوارد المائياة فاي  يكتب الطالب حاوار 
أحد قلق بشاأن الجرياان الساطحي للمبيادات  المنطقة ، بما في ذلك المزارت ، الشركة المصنعة ،

. التفكير في االهتماماات المشاتركة لهاذخ المجموعاات ،  ، وصاحب  مغسلة سيارات في المنطقة
   مجموعات من الناس.ال واالختالفات بين هذخ 

ا عن الثقافة األصلية ألمريكا الشمالية ، وواحادة مان مثال: أمريكاا دول  يجري الطالب بحث 
كانات  واكانات متشاابهة ان والماواد  التحقيق في أسباب الزخارف واألعماال الفنياة ، الجنوبية ،

. إنشاااء تقرياار وسااائط متعااددة يوضاا  النتااائج التااي  مختلفااة ، وكيااف يمثاال العماال الفنااي الثقافااة
. العماال فااي الفصاال الدراسااي للفنااون بالمدرسااة  وتقااديم هااذخ النتااائج إلااى فصاالهم توصاالوا إليهااا
  . يعكس واحدة من ثقافتهم المختارة نحت ، رسم ، نحت على الخشب ، إلع( ذلكإلنشاء كائن )

 متحااف أنثروبولااوجي لرؤيااة فنيااة أصاايلة الفنااون أومراكااز زيااارة أحااد  رحلااة ميدانيااة: 
   تمثيالت الثقافات الماضيةل

 :المستوى الثاني عشر )الثانوية(
 .  عمل بشكل مناسب و مثمر مع اآلخرينالالهدف: 

ساامة والماواد الماواد ال نعارض عاو فريق إلعداد الوساائط المتعاددةكيعمل الطالب  مثال:
ؤثر علاى المجتماع العاالمي ، ولمااذا تام وتا ؤثر علاى المجتماع المحلايت الخطرة ، ومناقشة كيف

 علاى المساتوى المحلاي والعاالمي هاوكيف يتم التعامل معها ونقلها ومعالجتها ومخزن و اإنشاؤه
فاي محطاات  لتنظيف الجاف ، في محطاات الوقاود ،ا تكون تلك المستخدمة في يمكن أن . المواد

. سااوف  اإلعاادادات المشااتركة األخاارى توليااد الطاقااة ، فااي مختباارات األحياااء الجامعيااة ، وفااي
سيقومون بإعداد تقريارهم لوكالاة  . الموارد لتحديد سمية المادة الكيميائية OSHA يستخدمون

فااي الفصاال بمثابااة ممثلااي وكالااة حمايااة البيئااة ،  . اقاارانهم ي الفصاالحمايااة البيئااة و ألقاارانهم فاا
 .المواد التي اختاروها األسئلة التي يجب على المقدم اإلجابة عنب واالستعداد

 .عرض الوسائط المتعددة استخدام التكنولوجيا:
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وجاودة االبتكاار  آفااق لزياادة،  واالستخدامات المتبايناة ثقافيةال لالختالفاتريجست الهدف:
 . العمل

المباادإ التوجيهياة والمعلوماات الخاصاة  يقوم الطالب بإنشاء موقع ويب باساتخدام مثال:
الوالياات مان  ثقافاة مختلفاة مان اختياار واحاد لمساعدتهم في االنتقال إلاى بالمساعدات اإلنسانية

 .المتحدة االمريكية
 . اإلنترنت ، المكتبات الرقمية استخدامات التكنولوجيا:

 

 :اإلنتاجية والمساءلة
اعداد قادة بناء للمستقبل من خالل تطوير قدرات الطلبة االنتاجياة و تحملهام للمسائوليات  

  التي تقع على عاتقهم .

 تقديم عمل عالي الجودةل هدافالمعايير وأال عالية اتاإلعداد واللقاء . 
 وثاوق الااللتازام بالمواعياد وعلى سبيل المثال ، ) وأخالقيات العمل اإليجابية إظهار االجتهاد

 . بها(

 :المستوى الرابع
 . تقديم العمل الجيد في الوقت المحددل اوأهداف هاتلبيلتضع معايير عالية و الهدف:

األناوات ،  خطاة لجماع البياناات حاول الطاول ، والطاوق ، يقوم الطالب بتطوير وتنفيذ مثال:
في حديقاة  في حرم مدرستهم ، أو —الجغرافية المنطقة في  وصحة جميع األشجار بشكل محدد

األشاااجار وقيماااة الممتلكاااات  مااان الناحياااة الجمالياااة والبيئياااة و . أوال  ، يجااارون البحاااث محلياااة
أجهاازة االسااتقبال  . ثاام يسااتخدمون شااجرةالالمجتمعااات وقيمااة  هاسااتخدمتالحضاارية ، وكيااف 

جادول بيانااات  وإنشاااء فاي مجموعااات صاغيرة لتسااجيل موقاع األشاجار GPS المحمولاة بالياد

 GIS Geographic  (مالخريطااة باسااتخدا برسااميحتااوي علااى بيانااات الشااجرة التااي قاااموا 
Information  خطاة إدارة  بيانااتهم ، وخلاق وقياعت بعاد ناتجالذي نظام(. يقومون بتقييم النمط

يشااركون   . المساتقبلفاي  حديقاة لضامان زياادة الغطااء الشاجريال حارمهم الجاامعي أو ريشجت
ومااديري البلديااة اآلخاارين فااي  حااراس المدرسااة ، حااراس المجتمااع ، قاعاادة البيانااات هااذخ مااع

 .جتمات مجلس اإلدارةإل الموعد المحدد

 GPS  ،GIS استخدام التكنولوجيا:

 . االجتهاد وأخالقيات العمل اإليجابية يوض  الهدف:
.  برناامجالثقافات أخرى حسب  كتب خيالية / قص  قصيرة عن يقرأ الطالب سلسلة مثال:

 ماع  Facebook / Skype /واالساتنتاجات عبار البرياد اإللكتروناي ثم يناقشون انطباعااتهم
والشابكات وتقاديم  . يطاورون مارف الدردشاة نفاس القاراءة الطالب في مدن ودول أخارى حاول

  . عرض مجموعات أخرى في األدب في مواقع أخرى لتحليل آلخرينالطالب لالتزامات 
اسااتخدام وسااائل التواصاال االجتماااعي بمااا يخاادم عمليااة الااتعلم و يوسااع افاااق التالميااذ  

  والطلبة ، و يجعل معرفتهم عن العالم االخر اكثر موضوعية و واقعية .

 البريد اإللكتروني ، الفيسبوك ، سكايب. استخدام التكنولوجيا:

 :المستوى الثامن )المتوسطة(
 . هدف تقديم عمل جيد في الوقت المحددببالمعايير العالية و مجموعات تفيالعمل في  الهدف:
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، حياث ياتم عقاد  GLOBE مشاريع التحقياق الدولياة ، مثال يشارك الطالب بنشاط في مثال:

. يمكااان أن تتاااراوح البياناااات مااان الااارقم  مساااؤولة عااان جاااودة البياناااات الطاااالب المشااااركين
مدرستهم للقراءات اليومية لـدرجة الحرارة وهطول األمطار على  ةفي ساح الهيدروجيني للتربة
 .مدى فترة زمنية

 .اإلنترنت استخدام التكنولوجيا:
 . االجتهاد و أخالقيات العمل اإليجابية الهدف:

حياث الطاالب ،  رسام الخارائط المجتمعياةل طويال األجالمشاروت تنفياذ  يبادأ الطاالب مثال:
جدولاة  ،  GPSأدوات المواقاع المكانياة مثال وحادات اساتخدمماع شاريك مجتمعاي ،  بالتعااون

 جتماعيالتواصل اال االجتماعات وإدارة الجداول الزمنية والتسليمات إلنشاء منتج لالستخدام في
أمااين مكتبااة أو مسااؤول تخطاايط مدينااة أو عضااو مجلااس  . يمكاان أن يكااون الشااريك المجتمعااي

ااا لمحاااوالت المدينااةيكااون ان  تم إنشاااؤخ يمكاانياا. المنااتج الااذي  اإلدارة تطااوير المماارات  تقييم 
 الخضااراء علااى طااول أنهارهااا الرئيسااية ، ومحاااوالت المدينااة إلنشاااء طاارق دراجااات علااى طااول
   . الطرق العامة ، أو محاوالت المدينة لزرت محطات منخفضة المياخ في أراضي المباني العامة

 .GPS  ،GIS: استخدام التكنولوجيا
 :عشر )الثانوية(المستوى الثاني 

 . هدف تقديم عمل جيد في الوقت المحددبمجموعات تفي بالمعايير العالية والعمل ك الهدف:
ماان الخاارائط الرقميااة بمااا فااي ذلااك  يقااوم الطااالب بإنشاااء مجموعااة عاليااة الجااودة مثااال:
، إلاى وكالاة خاارج الفصال الدراساي  المجتماع المحلاي ، لتقاديم مان الطالبجمعها البيانات التي 

برنااامج رساام الخاارائط( ، ESRI علااى ساابيل المثااال ، ماان أجاال مسااابقة وطنيااة )مثاال مجتمااع
. يمكان أن  المدينةمجلس عرض تقديمي ألحد أعضاء المجتمع في  الجريدة المحلية ، أو لصال 

إنشااء مساار  متاجر الصناديق الكبيرة المهجورة الستخدامات المجتمع ، يكون الموضوت تحويل
موضاوعات  خاط ساكة حدياد ، أو مشاروت آخار متوافاق ماعل ل طرياق مهجاوردراجات علاى طاو

 . تفاعل البيئة البشرية الجغرافيا مثل الحركة أو
 .: خريطة رقميةاستخدام التكنولوجيا

البيانات من سجالت الشارطة ، علاى سابيل  ع والتخطيط وتحليلييقوم الطالب بالتجم مثال:
المتغيارات األخارى للكشاف وأي تفساير مكااني  وتراكاب حادث ، أو كتاباات ، المثال ، الجريمة ،

يجاب علاى الطاالب  . المجتماع المحلاي فاي اجتماات محلاي األنماط ، ومشاركة النتائج مع وزمني
ا  من سجالت الشرطة إلى المكان الصاحي  ، والتفكيار فاي جاودة واكتماال ترميز العناوين جغرافي 

يمكاان  الجريمااة أومعالجااة تقااديم توصاايات بشااأن كيفيااة و  . البيانااات الااواردة ماان قساام الشاارطة
  . الظاهرة المنظور الجغرافي يساعد في الفهم التخفيف من حدة الحادث الذي تم تحليله ، وكيف

 

 :القيادة والمسؤولية
  نحو الهدف لتأثير وتوجيه اآلخرينلاستخدام العالقات الشخصية ومهارات حل المشكالت . 
 اآلخرين إلنجاز هدف مشترك في االفادة من نقاط القوة . 
 والسلوك األخالقي إثبات النزاهة . 
 لمجتمع ل مصال  األكبرال التصرف بمسؤولية مع. 

 :المستوى الرابع )االبتدائية(
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 . آلخرين إلنجاز هدف مشتركا قوة ةدازي الهدف:
تاأثير المصادر التقليدياة لوصاف وتقيايم  و بها بيانات من إنترنت موثوق عيبعد تجم مثال:

مجتمع ، )على سابيل المثاال اليقوم الطالب بتصميم وتنفيذ مشروت خدمة  القمامة في المجتمع ،
دقااة مصااادر البيانااات التااي  . يعكسااون زيااادة الااوعي بهااذخ القضااية، ل، كتياب ، ملصااقات ، إلااع( 

  . تحليلهاقاموا ب
 . الهدف: النزاهة والسلوك األخالقي

من دول أخرى )عبار  مستمر مع الطالبالتواصل بال الطلبة موقيدول العالم ،  أثناء دراسة مثال:
كيااف تكااون م ولوحااات اإلعالنااات اإللكترونيااة( للتعاارف علاايه الرسااائل أو البريااد اإللكترونااي أو

اللغة ، والمالبس ، والموسايقى ، واألنشاطة ،  الثقافات متشابهة ومختلفة ، )على سبيل المثال ،
  مان أيان ياأتي  مالبساكتاتي أين من أسئلة مثل " يبدأ التواصل مع التوليف نهموما إلى ذلك(. أ

 إلااع. يكتبااون التقااارير لتلخااي   المدرسااة  "   مااا هااي األنشااطة التااي تشااارك فيهااا بعااد طعامااك
 .ختالفاتالالنتائج التي توصلوا إليها ومناقشة أوجه التشابه وا

 لوحة إعالنات ونيبريد إلكتروني ، إلكتر استخدام التكنولوجيا:
 .كبر المع مصال  المجتمع أ تصرف بمسؤوليةال الهدف:

لتخفيااف ماان ل مناقشااة اإلجااراءات المحااددة التااي يمكاان أن تساااعد يقتاارح الطااالب و مثااال:
مان هاذخ اإلجاراءات ، علاى سابيل  قضية المجتمع والعواقب المحتملةب مشكلة بيئية أو ذات صلة

تقليال االساتهالك وشاراء المنتجاات  الادراجات إلاى المدرساة ،المثال ، إعاادة التادوير ، وركاوب 
تم تنساايقها ، ليااإلااى مجلااس المدينااة  ينالمااواطن ات. يجاارون بحثااا عاان اقتراحاا الااع المحليااة ،

تقاديم عناد بتساجيل مقطاع فياديو ألنفساهم  يقوماون.  توصاياتهم واستخدام هاذا التنسايق إلنشااء
 . قبل االجتمات القادم للمجلس ى المجلسالمجلس ، وإرسال الفيديو إل توصياتهم إلى

 

 :المستوى الثامن )المتوسطة(
 .  النزاهة والسلوك األخالقي الهدف:
مواقااف  الالجئااين الشااباب المعاصاارين فااي الواقعيااة عاان قصاا وال بعااد قااراءة الروايااة مثااال:

التاااي األنشاااطة  المشااااركة فاااي المحاكااااة أو لعاااب األدوارب الطاااالب يقاااوممختلفاااة حاااول العاااالم 
الساودان أو أي  القضايا المعقدة ، مثال أزماة الالجئاين فاي اجل من يتصارعون فيها مع األخالق

 . مكان آخر

 :المستوى الثاني عشر )الثانوية(
يسااتخدم مهااارات التعاماال مااع اآلخاارين ومهااارات حاال المشااكالت للتااأثير علااى  الهاادف:

 . نحو الهدف اآلخرين وتوجيههم
 نشطة االقتصادية الحاليةلأل تطوير استراتيجية بديل مستدامل العمل في مجموعات ، مثال:

 نضااوب المااوارد ، علااى ساابيل المثااال ، مصااايد األسااماك قبالااةذات  األنشااطة فااي مناااطق مهمااةو

Grand Banks of Canada الشاامال الغربااي ، أو  ، قطااع األشااجار فااي المحاايط الهااادإ

مشااركة نتاائجهم   . ناخاات الصاحراوية ألوزبكساتان أو أريزونااالم ممارسات الري الواسعة في
  . وسائل االعالم المحلية مع المسؤولين المحليين أو مع

 . النزاهة والسلوك األخالقي الهدف:
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كيف تاؤثر  لتحالفات السياسية واالقتصادية ، يشرح الطالبل أثناء الدراسة المعاصرة مثال:
تنااوت المرتبطااة بفقاادان  ثقافااات العااالم ومناقشاة القضااايا األخالقيااةل هاذخ علااى التماسااك التقلياادي

ماع  دراسة معمقة لكيفياة تصاارت ثقافاة واحادة تطبيق ما تعلموخ على الصعيد العالمي . الثقافات

 Windows Movie باساتخدام ) التفااهم ماع عارض الوساائط المتعاددة العولماة ، ويظهارون
Maker أو iMovie) ترتبة على هذا بالنسبة للثقافات األخرى.اآلثار الم من ملف    

 

 :اإلبدات واالبتكار
  التاكيد على اطالق الطاقات الكامنة عند التالميذ والطلبة لبناء مستقبل مشرق للجميع . 

 واالبتكار في العمل إظهار األصالة  . 
 آلخرينافكار أل والتواصل الجديد التطوير والتنفيذ . 
  وتستجيب للجديد ووجهات نظر متنوعةمنفتحة االفكار أن تكون . 
 االبتكار يحدث فيه ومساهمة مفيدة للمجال الذي ةملموس هالجعل العمل على األفكار اإلبداعية 

. 

 :المستوى الرابع )االبتدائية(
 . األصالة واإلبدات في العمل إظهار الهدف:
واالحتياجاات الخاصاة للحيواناات  النظم البيئياة واألناوات المهاددة بااالنقراض ، بعد دراسة مثال:

مااوطن حديقااة حيااوان للاادب ل األنااوات )المناااخ ، الغااذاء ، الموقااع( ، تصااميم الطااالب المختلفااة
 . يضمن احتياجات الحيوان القطبي )أو أنوات أخرى(

 .زيارة حديقة حيوانات محلية :رحلة ميدانية
مالءمااة مااوطن حديقااة تقياايم ماادى ،  أثناااء زيااارة الطااالب لحديقااة حيااوان محليااة مثااال:

   لألنوات المدروسة الحيوان
، يقااوم الطااالب بإنشاااء خريطااة للموقااع  بعااد قااراءة الصااف الرابااع األدب المناسااب مثااال:

 .  خريطتهم للفصل )المواقع( الواردة في األدب و
 . لآلخرين هاتطوير أفكار جديدة وتوصيل الهدف:

مجاتمعهم  أنمااط األنشاطة االقتصاادية فاي لتحدياد المواقاع و استخدم الصور الجوية مثال:
الطاارق السااريعة  مباااني المكاتااب والمشاااريع السااكنية ومراكااز التسااوق ، )المصااانع ، المتاااجر ،

الطااالب فااي مجموعااات إلنشاااء ملصااق ، عاارض تقااديمي يعماال والمستشاافيات والماازارت ، إلااع. 
مثال مكاان وجاود دار ساينما  فاي المساتقبل ،ممكنة وسائط ، أو مواقع للنمو االقتصادي المتعدد 
أو حيث قاد تكاون هنااك حاجاة إلاى مدرساة  تم بناؤخ ، حيث قد توجد حديقة تزلج جديدة ، جديدة
 . جديدة

مازود عبار اإلنترنات لصاور جوياة  هاو أحاد مواقاع :TerraServer الماوارد ذات الصالة

الجيولاااوجي  صاااور األقماااار الصاااناعية ، والخااارائط الطبومرافياااة لهيئاااة المسااا  عالياااة الدقاااة ،
 مجاتمعهم ، تكبيار الصاور ، والتعارف . يمكن لألفراد تحدياد موقاع التنزيالت مجانية،  األمريكية

 . جويةالصور لل دقة عاليةبميزات مختلفة على 
 .مجتمع محلي :بيئات التعلم

ا مع الجديد و الهدف:  . وجهات نظر متنوعةمع كن متجاوب 
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 بواساطة  Zoom  منااظر مختلفاة لاألرض ، مثالكتاب مع البعد القراءة ومناقشة  مثال:

Istvan Banyai وتعلام  ، ستيف جنكينز ، أو كتاب خرائطي من تأليف سارة فانيلي ، النظر إلى

إنشااء كتااب ب الطاالب يقاومويمكنهم التعرف على مكان معين ،  كيف يؤثر المقياس على ما نراخ
 .مرف المنزلمن  والحي والمنزل والمفضلةالوالية والمدينة  الخرائط الخاصة بهم ، مع إظهار

 .أية خرائط للوالية والمنطقة المحلية الموارد ذات الصلة:

  - Google Earth ، ArcExplorer Java Edition (ESRI) :اساتخدام التكنولوجياا

 . Terra Serverبرنامج للمدارس ،  نظام معلومات جغرافي مجاني

 . مساهمة مفيدة تصرف بناء  على فكرة إبداعية و الهدف:
حياث  فاي مجاتمعهم ، طارق العصاف الاذهني البتكاار الجدياد لمهاجريناثقافات  بعد دراسة مثال:

يقاوم الطاالب  . باإلضافة إلاى ذلاك ،معهم  جتماعيالتواصل اوال يشعر المهاجرون بالترحيب بهم
لياتم توزيعهاا  وإنشااء كتيباات ترحياب بالدهام عناألسئلة الشائعة للمهاجرين الجدد عن  بالبحث

لتكاون بمثاباة جسار  الكناائس وكاذلك المواقاع المناسابة األخارى في محالت البقالاة والمادارس ،
  . ثقافتهم الجديدة للمهاجرين الجدد إلى

 :المستوى الثامن )المتوسطة(
 . إظهار األصالة واإلبدات في العمل الهدف:

 طلب من الطالب ،ل)رسمي ، وظيفي ، إدراكي(. ا دراسة أنوات مختلفة من المناطق مثال:
ا عن منطقة المعجباين التاي تادعم  افريقا العمل في مجموعات ، واختيار فريق محترف وأجِر بحث 

 قاد تسااعد فاي تحدياد المنطقاة الوظيفياةالتاي معاايير الحاول  ا. يمكن للطالب تولياد أفكاارا محدد
 ضاخريطاة تصاور منطقاة المعجباين ، وافتار لمعجبين حاول هاذا الفرياق ، بإنشااءلمنطقة دعم ا

 .عناصر الفريق ، بيع التذاكر ، التسويق ، إلع كيف تؤثر "منطقة المعجبين" المحددة على
األنشاااطة أو  المنطقاااة محاااددة بواساااطة عقااادة ومجموعاااة مااان،  الهيكااال الاااداعم: وظيفاااي
يااتم تحدياادها ماان خااالل  منطقااة وظيفيااة لفريااق رياضااي.  منطقااةال التفاااعالت التااي تحاادث داخاال
المدينااة الرئيسااية للفريااق أو فااي الماادن التااي بهااا أكثاار ماان فريااق ) المنطقااة المحيطااة بالعقاادة

 .الذي يقيم فيه عدد كبير من المعجبين محترف ، موقع االستاد الفعلي(
 . آلخريناأفكار من  تطوير والتواصل مع الجديد الهدف:

عامال  الخرائط السكانية لمنطقة منزلهم )عن طريق التعداد( باستخدام ينش  الطالب مثال:
. يمكاان االختيااار ماان مجموعااات  خدمااة خاارائط الويااب التعااداد السااكاني فااي الواليااات المتحاادة

لتحدياد  مان الساكان والكثافاة الساكانية وماا إلاى ذلاك( بالترتياب العمرالبيانات المختلفة )متوسط 
ملخ  للتغيير فاي مجاتمعهم ل تطوير الطالب . المجتمع على مدى عدة عقود السكاني فيالتغير 
او جرياادة  مجلااس المدرسااة المحليااة ، مفوضااي المقاطعااة ، عاادة عقااود وإنشاااء تقرياار عاانفااي 

تااؤثر علااى احتياجاااات أن  كيااف يمكاان لهااذخ التغياارات السااكانية تواصاال الطااالبي محليااة فيهااا
 .مجتمعهم

 /http://factfinder.census.gov :جيااستخدام التكنولو

 .مجتمع محلي :بيئات التعلم
 . وجهات نظر متنوعة الرد على الجديد و الهدف:
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 وتنزياال البيانااات اإلقليميااة والعالميااة حااول يسااتخدم الطااالب اإلنترناات لتحديااد الموقااع مثااال:
إحصااائيات التنزياال المحليااة لتلااك التااي علااى  شااراء الموساايقى المسااجلة ، مقارنااةوالمااراهقين 
ا أي مالحظاة، ول شجع الطالب على التحقيق في صاحة البياناات . منطقة أو دولة أخرىمستوى 

إعاداد الرساوم البيانياة التاي تقاارن  . العمل في فرق ، من البيانات تحيزات في العرض التقديمي
   .لفصلمجموعات البيانات هذخ لـعرض الوسائط المتعددة لبين 

إدخال  ملف استحداثبالتنزيل من منطقة أخرى و مثال: يستمع الطالب إلى موسيقى شهيرة
. قد يتم نشار إدخااالت دفتار  مقارنة الموسيقى الشعبية إلى المفضلة الخاصة بهملدفتر اليومية ك

 . فئتهم الخاصة اليومية في موقع الويب ، أو مشاركته مع فئات أخرى ، أو داخل
 اإلنترنت التكنولوجيا:استخدام 
 . مساهمة مفيدة ملف استحداثتصرف بناء  على فكرة إبداعية و الهدف:

 Google Map image to ArcExplore Java أو تنزيال ملاف(GPS) اساتخدام مثاال:

Edition  AEJEE فاي  ، يقوم الطالب بإنشاء خريطة أنوات النباتات على ممتلكات المدرساة )أو

ماا إذا كانات  األنوات ، مع مالحظة صحة النباتات ، وتحدياد الطالب لتحديدحديقة محلية(. يبحث 
هذخ النتائج إلعداد توصيات لمجلس المدرساة )أو  . يستخدم الطالب النباتات من األنوات المحلية

األنااوات / الحديقااة ، أو إنشاااء  تنويااع أنااوات النباتااات ، وتطااوير مااواطن ساالطات الحديقااة( حااول
 . امها في فصول العلومالستخد مشتل محلي

مجاااني  GISبرنااامج  -ArcExplorer Java Edition (ESRI ) :اساتخدام التكنولوجيااا

 .GPSللمدارس ، 

 :المستوى الثاني عشر )الثانوية(
 .  اإلبدات في العمل إظهار األصالة و الهدف:

تقاادم عطاااءات التااي الماادن عاان  فااي المجموعااات ، يبحااث الطااالب بشااكل مختلااف مثااال:
 .( ماادن العااالم المختااارة -أو اسااتخدم مجموعااة ماان المدرسااين ) الستضااافة األولمبياااد القادمااة

يادافع الطاالب عان وجاوب قياام مادينتهم  باستخدام الخرائط والبياناات المتاوفرة علاى اإلنترنات ،
ا حاول  . الستضافة األولمبياد المقبل ايتم اختيارهل بذلك اا تقاديمي   يجاب أن تتضامن الحجاج عرض 

 . قااد تكااون محاكاااة الفصاال واحتياجااات النقاال ألماااكن المطلوبااة ، والمتطلبااات اللغويااة للاازوار ،ا
اااا اللجناااة األولمبياااة الدولياااة القاضاااي" وتحدياااد " فرياااق مااان الطاااالب أو المعلماااينك تشااامل أيض 

 . حالة مقنعةل المجموعة األكثر افادة
 الواليااات المتحاادة أو البحااث والعاارض التقااديمي مااع يمكاان للطااالب مقارنااة ملفااات مثااال:

  .المدينة العالمية التي استضافت األولمبياد

  - Google Earth  ،ArcExplorer Java Edition (ESRI) :اساتخدام التكنولوجياا
 .Terra Server  ،GISللمدارس ،  مجاني GIS برنامج

 . تطوير وتوصيل أفكار جديدة لآلخرين الهدف:
مناقشااة تركااز علااى اسااتخدام الطاقااة المتجااددة ومااوارد  يقااوم الطااالب بإعااداد لوحااة مثااال:

حول ماوارد الطاقاة )مان  يجب أن يعبر العرض عن وجهات نظر مختلفة  . الطاقة مير المتجددة
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 محطاات الطاقاة ، إلاى الماوارد العالمياة(. يمكان للطاالب الوقود الحيوي المحلي ، وطاقة الريااح
 . الناس أو في حدث مدرسي خا  لعامة تقديم حلقة النقاش في المكتبة العامة

 . متنوعةالنظر الوجهات على و الرد على الجديد الهدف:
فاي المجتماع المحلاي  المواقاف والتصاورات واالساتجابات لخطار طبيعاي تقييم النااس مثال:

أساائلة وإجاراء مقااابالت مااع الخبااراء  إعصااار ، زلازال( ، تصااميم الطااالب )فيضاانات ، إعصااار ،
الوضاااع  . ماااع النتاااائج التاااي تظهااار )الخبااارة الساااابقة ، المجتماااع والمقيماااينقاااادة  المحلياااين ،

حدث ، وما إلى ذلك( ، يقوم الطالب بإنشااء ملصاق ، ال االجتماعي واالقتصادي ، البعد عن واقع
عاارض تقااديمي أو موقااع ويااب أو كتيااب شاارح االسااتجابات المتنوعااة لماان تماات  وسااائط متعااددة

 . مقابلتهم
 .مجتمع محلي :بيئات التعلم

 . مساهمة مفيدة تصرف بناء  على فكرة إبداعية واصنع ملف الهدف:

التربة  نظام المعلومات لتحليل المعلومات عن Geographic(GIS)  يستخدم الطالب مثال:

المنطقااة  اختياار أفضال موقاع صااحي لطمار النفاياات فاي الهيادرولوجيا وعوامال أخارى مان أجاال
 .لتقديم النتائج إعالميالحضرية ، وإعداد فيديو 

 GPS  ،GIS  ،Google Earthاستخدام التكنولوجيا: 

 

 :التفكير النقدي وحل المشكالت
  من اساسيات التفكير العلمي و التعليم ، الذي يتناساخ ساسة الدول المتخلفة عن عمد . 

 المنطق و تمرين الصوت، 
 القرارات اتخاذ خيارات معقدة ، 
 نظمةالأ الترابط بين فهم ، 
 حلولال يؤدي إلى أفضل بمامختلفة النقاط التوض   األسئلة الهامة التي تحديد وطلب ، 
 األسئلة نواإلجابة ع من أجل حل المشاكل تأطير وتحليل وتجميع المعلومات . 

 :المستوى الرابع )االبتدائية(
 .  في الفهم تمارين المنطق السليم الهدف:

كتجاار  تنظيم مجموعاات الطاالب لتمثال مجموعاات المصاال  المحلياة المختلفاة مثال مثال:
. تجماع كال  البساتانيين أو أصاحاب العقاارات،  تجزئة وفرق دوري صغيرة ومزارعين / محليين

 بيانااات عاان الطقااس بشااكل يااومي وعلااى أساااس موساامي ماان الصااحف ، اإلنترناات ، مجموعااة
النتائج التي توصالوا إليهاا وإنشااء صاورة متعاددة األوجاه لكياف . تقدم المجموعات  والتلفزيون

 . يؤثر المناخ على مجتمعهم
 . الترابط بين األنظمة يفهم الهدف:

 :http البصمة الكربونية )مثال   لحسابهم وأسرهم يستخدم الطالب مورد اإلنترنت مثال:

//www.nature.  يقوم الطاالب بعاد ذلاك .(/ الحاسبةالمنظمة / المبادرات / تغير المناخ / اآللة

 اطرقا يعمال الطاالب فاي مجموعاات لتحدياد . بتجميع نتائجهم للبصمة الكربونية الجماعية لفئتهم
 ومشاركتها مع فئات أخرى أو كملاف هاتنسيقو. يمكن تقديم النتائج  الكربوناثار مختلفة لتقليل 

  . للمدرسةفي النشرة اإلخبارية  ملصق في ردهة المدرسة ، أو كخبر
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 أفضال الحلاول وجهات نظر مختلفة وتؤدي إلاى األسئلة الهامة التي توض  يحدد ويسأل الهدف:
. 

.  فتارات مختلفاة فاي التااريعليبدأ الطالب بـتحليل خارائط الكثافاة الساكانية العالمياة  مثال:
تشااعر بااه قااد  ماااذا تعنااي الكثافااة السااكانية وكيااف أساائلة حااول هااذخ األنماااط المختلفااة و موجااه
ا  مكاررة فاي مسااحة الفصال الدراساي باساتخدام الارقم . )يمكن أن تكون الكثافاة بسارعة شخصي 

يمكان للطاالب بعاد  .( قادرون على تصور أهمية الكثافاة من الطالب لكل قدم مربع بحيث الطالب
اطق( لبلدان )أو منا لحساب التغير السكاني على وجه التحديد ذلك استخدام معدالت النمو الحالية

 ياؤثر التغييار الساكاني باساتخدام هاذخ البياناات ، يمكان للطاالب افتاراض مااذا . محددة في العالم
 . قد تسبب في بلدان أو مناطق مختلفةالتي 

 . عن األسئلة ةباجالالمعلومات من أجل حل المشاكل وأ اإلطارات والتحليالت وتوليفالهدف: 
 الزراعة حسب الوالية ، خرائط الكثافة الساكانية ،انتاج : يستخدم الطالب بيانات عن مثال

السااكان  المحاصاايل لوصااف العالقااات بااين خاارائط المناااخ والبيانااات عاان مساااحة األراضااي فااي
عان  في الوالياات المتحادة ، يمكان للطاالب ، فاي مجموعاات ، البحاث والمناخ واإلنتاج الزراعي

التااي  هم النموذجيااةتبحياااتهم وأطعما همناتج زراعااي رئيسااي واحاد فااي الواليااات المتحادة وصااالت
 . يستهلكونها

 :المستوى الثامن )المتوسطة(
 . الفهم و تمارين المنطق السليم الهدف:

فااي واليااتهم )وسااائل  حااول حديقااة معينااة للبحااثيااتم تعيااين الطااالب فااي مجموعااات  مثااال:
إلاى جاناب  (ذلاكالمعساكرات المتاحاة وفار  الترفياه وماا إلاى  الراحة المختلفة في كل حديقة ،
وسااائل  تقااوم المجموعااات بتطااوير دراسااة حالااة للاادفات عاان . بيانااات حااول السااكان فااي الواليااة

مان  باساتخدام الوثاائق مثال الخارائط واألمثلاة الراحة اإلضاافية فاي حديقاة الوالياة الخاصاة بهام
 .حدائق أخرى في واليات أخرى ، إلع

 .نظم المعلومات الجغرافية استخدام التكنولوجيا:
 . وقرارات اتخاذ خيارات معقدة الهدف:

ااا للتحسااين مثااال: تقتاارح المجموعااات   .الجااودة البيئيااة فااي مجااتمعهم يطااور الطااالب خطط 
مراكااز إعااادة التاادوير الجدياادة ، مشاااريع طريااق / طريااق سااريع ، تطااوير  :باادائل مختلفااة مثاال

الباادائل المختلفااة  الفوائااديناااقش الطااالب التكاااليف /  المساااحات الخضااراء ، ماارس األشااجار ،
   مجتمعهم. "األفضل" لتحسين الجودة البيئية في وتحديد الخطة

 . بين األنظمة فهم الترابط الهدف:
يبحااث الطااالب عاان إيصااال مرحلااة التعلاايم  اسااتخدام المكتبااات الرقميااة للبيانااات ، مثااال:
)يجاب   . مديناة واحادةيمكان البحاث فاي  في مادن العاالم المختلفاة   مجموعاة صاغيرة االبتدائية

، وفاي البلادان التاي  المنااطق النامياة يستشهد في المناطق األكثر نموا ،و  على المعلم أن يختار
النتائج وفحا  العالقاات  يشارك الطالب األنظمة السياسية / االقتصادية.( مختلفة من ابها أنواع

ى ذلااك علااى إيصااال المسااتوى ماان الاادين ، ومااا إلاا التنميااة ، نااوت النظااام السياسااي ، النفااوذ بااين
 . التعليم االبتدائي في أجزاء مختلفة من العالم

 .جدول رقمي اإلنترنت ، استخدام التكنولوجيا:
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ؤدي إلااى تاا األساائلة التااي توضاا  وجهااات النظاار المختلفااة و يحاادد ويطلااب أهميااة الهاادف:
 . حلول أفضل

وطاارح  منطقااتهم ،مثااال: يحاادد الطااالب التاااريع ومجموعااات المهاااجرين المعاصاارة فااي 
تخاذها ، بنااء  علاى سايناريوهات تاألنمااط التاي هي تحديد سابب حادوث الهجارة وماا األفكار التي

التغييارات التاي تحادث عنادما فاي  المجاعة ، إلع(. يشكل الطاالب فرق اا للتحقياق مختلفة )حرب ،
ة التي يهاجرون وإلى المنطق يهاجر الناس إلى المنطقة )التغيير إلى كل من المجموعة المهاجرة

 . إليها( ، عرض نتائجهم على الفصل
 . عن األسئلة ةباالمعلومات من أجل حل المشاكل وأج اإلطارات والتحليالت وتوليف الهدف:

لتحديااد أفضاال  باسااتخدام نظاام المعلومااات الجغرافيااة ، يقااوم الطااالب بإنشاااء خاارائط مثااال:
متجار دراجاات ، مكتباة ، مقهاى(.  موقاعأو متجار الخدماة فاي مجاتمعهم )أي  موقع لمتجر جديد

المعاايير )لطبقاات البياناات مان  بداية نظم المعلومات الجغرافية ، يجاب علاى الطاالب تطاوير قبل
 .دعم الموقع الجديدتسالتي نظم المعلومات الجغرافية( 

 . نظم المعلومات الجغرافية استخدام التكنولوجيا:

 :المستوى الثاني عشر )الثانوية(
 . الفهمو تمارين المنطق السليم الهدف:

ألنشااطة ل ، يحاادد الطااالب البااديل المسااتدامة المكتبااات الرقمياا اسااتخدام اإلنترناات و مثااال:
دراساة نضاوب منااطق  . يمكن لهذخ التحقيقاات استنزاف المواردو  االقتصادية في مناطق مهمة

للتدفئاة والطابع ، وتادهور أو جناوب آسايا بسابب االساتخدام الكثياف للخشاب  الغابات في أفريقيا
الماوارد حاول بحار آرال ، أو  في مرب الواليات المتحدة والساهول الكبارى والميااخ موارد المياخ

 . أباالتشي في الواليات المتحدة الفحم في مناطق
 .اإلنترنت استخدام التكنولوجيا:

 . بين األنظمة فهم الترابط الهدف:
مان خاالل التحقياق فاي سلسالة  المواقاع فاي العاالمالترابط باين  يفح  الطالب ملف مثال:

قد تحقق مان األجازاء المختلفاة التاي تادخل  السلع لمنتج يستخدمونه بشكل متكرر. يكون الطالب
. معظام  هم الرياضايةتمحفظتاك ، أو حتاى أحاذي شريط الحلوى المفضل لاديهم ، مصامم في صنع

 .على اإلنترنتعنه  يمكن البحث عن المعلومات  هذا
مواقع المكونات المختلفة لاـمنتجهم وكياف تاأتي  يقوم الطالب بإنشاء خريطة لتوثيق العالم

ا لتشكيل سلسلة سلع هذخ المكونات  . مع 
 . نظم المعلومات الجغرافية استخدام التكنولوجيا:

 ؤدي إلاى حلاول أفضالتااألسئلة التي توض  وجهات النظر المختلفة و يحدد أهمية الهدف:
. 

 التغياارات البيئيااة فااي اسااتخدام األراضااي فااي منطقااة معينااة ، لالستكشاااف وتحلياالمثااال: 
. ة مختلفا يقارن الطالب الخرائط والصور الجوية وصاور االستشاعار عان بعاد مان تااريع فتارات

شعبة مكتباة  ، ورسم الخرائط TerraServer  ،USGS من يستخدم الطالب موارد اإلنترنت
 متأخر، بعد فوات الوقت استخدام األراضي في مجتمع أو دولة معينةبين   الكونغرس ، للمقارنة

 اساتخدام األراضاي البيئياة ثام طلاب قبل التغييارات فاي ايجب طرحه . يطور الطالب األسئلة التي
حااول  علااى ساابيل المثاال: يمكاان للطااالب فحا  المنطقااة .تلاك األساائلة بعااد التطاوير نإجاباات عاا
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 لتحدياد التغيارات فاي اساتخدامات األراضاي  2000  وفاي 1960أورالنادو ، فلوريادا قبال عاام 
. إنشاء فايلم وثاائقي "قبال"  تطوير األراضي الترفيهية ، إلع حدثت بسبب النمو السكاني ،التي 

 . التغيير الذي قاموا بفحصهبعد  ألرضا تصور تكاليف وفوائد استخدم ، "و "بعد
 : االستشعار عن بعد.استخدام التكنولوجيا

 . عن األسئلة ةباالمعلومات من أجل حل المشاكل وأج اإلطارات والتحليالت وتوليف الهدف:
ااا إلااى جنااب مااع الخاارائط ،   يسااتخدم الطااالب تقنيااة االستشااعار عاان بعااد مثااال: الصااور جنب 

اا ، مثال فاي عواقب بناء المنازل في الموضوعية لتحديد الساهول الفيضاية أو  مناطق خطارة بيئي 
 حالة ممتازة.  على طول الصدوت

تصااور الحلااول والرسااوم التحريريااة  سااتكون الدراسااة فااي نيااو أورلينااز. الطااالب يخلقااون
   . المختلفة للتنمية في المناطق الخطرة بيئيا

 االستشعار عن بعد استخدام التكنولوجيا:
 

 :التواصل والتعاون
 النتيجة الحتمية لعملية التعلم .

  التحدث والكتابة من خاللالتعبير عن األفكار بشكل واض  و فعال . 
 فرق متنوعة للعمل بشكل فعال مع إظهار القدرة . 
 لتحقياق هادف  التناازالت الالزماة تكاون مفيادة فاي صانعل واالستعداد لاذلك ممارسة المرونة

 المرمى مشترك
 العمل التعاوني افتراض المسؤولية المشتركة عن . 

 :المستوى الرابع )االبتدائية(
 . والكتابة األفكار بشكل واض  وفعال من خالل التحدثر عن يتعبال: الهدف

تقريار شافوي  بعد دراسة تاريع مجموعة األمريكيين األصليين ، يقادم الطاالب ملاف مثال:
)المنااخ المتعلاق باالمالج   ومعلومات حول كيفية تأثر الجغرافيا مصحوب بالخرائط والرسومات

 ( .التحالفات والحماية ، إلع الطبيعية / البيئة ذات الصلة ظاهرالخيارات والم والغذاء
أو استشار ماوارد الوياب / بزيارة متحف مع المعارض األمريكية األصلية و رحلة ميدانية:

 ( .سميثسونيان ، على سبيل المثال) عن األمريكيين األصليين
لتحقيااق  الضااروريةللمساااعدة فااي تقااديم التنااازالت  المرونااة واالسااتعداد ةمارساام الهاادف:
 .هدف مشترك

 للفصال wiki الموارد ، يقاوم الطاالب بتطاوير موقاعمن  استخدام اإلنترنت وميرها مثال:
علاى تصااوير  . يركاز الطااالب / ماع بلاادهم أخارى ثقافااةالحياااة اليومياة لطالااب فاي  ة باينقارناللم

 . والثقافي( استخدام الصور والرسوم البيانية والخرائط الجغرافيا )المادية
 اإلنترنت استخدام التكنولوجيا:

 . العمل التعاوني يفترض المسؤولية المشتركة عن الهدف:
إنشااء عارض  لمجتماع ، يعمال الطاالب فاي مجموعاات صاغيرةل بعد رحلة دراساة ميدانياة مثال:

اا  جتمااعيالتواصال اال التي تصف مواقعهم المفضلة فاي شرائ  بسيط وسرد مسّجل . يجاب أيض 
 .كميزات على الخريطة تصوير المواقع
 . مجتمع محلي :رحلة ميدانية
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 :المستوى الثامن )المتوسطة(
 . والكتابة األفكار بشكل واض  وفعال من خالل التحدثاالراء ور عن يتعبال الهدف:

نظر ، ابحاث عان حادث عاالمي / محلاي الوجهات  مجموعات طالبية ، تتبنى مختلف مثال:
هجارة جماعيااة ، زلازال ، إلااع(.  فيضاان ، حاارب ، مجاعاة ،إعصاار ، ثااوران بركااني ، ) حاديث

الصاحفي  ، عامل إماثة من األمم المتحدة ، محلي اسياسي يمكن أن تكون وجهات النظر البيئية ،
. مجلاة  الفصال حادث مان منظاورهم الفرياد لبقياةل. يقاوم الطاالب بإنشااء عارض شارائ  ل ، إلع

  . فهم الحدث وجهات النظر المختلفةالطالب في الختام تجميع كيف يمكن أن تؤثر 
 .اإلنترنت استخدام التكنولوجيا:

 .بشكل فعال مع فرق متنوعة القدرة على العمل الهدف:
الحفاااظ علااى  قضااية مجتمعيااة )مكبااات النفايااات ، جااودة المياااخ ،ل بعااد دراسااة بيئيااة مثااال:

البرياد اإللكتروناي المناسابة تاأليف رساائل ب الطالب يقوم المساحات المفتوحة ، إعادة التدوير( ،
الرأي وتقديم بدائل لطرق التعامال  المسؤولين المحليين والوالئيين والوطنيين ، مع ذكر لمختلف

حملااة  طاارق فعالااة لخلااق تنساايق و الطااالب للنظاار فااي جمهااورهم وتطااوير . يشااجع مااع القضااية
  .البريد اإللكتروني المفصلة التي سيكون لها تأثير

 البريد اإللكتروني التكنولوجيا:استخدام 
 . العمل التعاوني يفترض المسؤولية المشتركة عن الهدف:

 المهاجرين عبار الحساابات التاريخياة ، وزياارات المتااحف ، يبحث الطالب في حياة مثال:
دولاة جديادة من  لكتابة وإنتاج مسرحية عن المهاجرين . ثم يعملون كفريق واحد وأبحاث أخرى

  .تشارك في التكيف مع بيئة جديدةول للتعامل مع القضاياتكاف  
 يقااوم الطااالب بااالتحقيق ماان المهاااجرين إلااى منطقااتهم المحليااة علااى ماادى التاااريع مثااال:

التااريع  يعمال الطاالب كفرياق لكتاباة مجموعاة  .باستخدام اإلنترنات والماوارد المحلياة المختلفاة
 المحلية.عمرانية ال ظاهرالم حول كيفية تشكيل المهاجرين

 :المستوى الثاني عشر )الثانوية(
 . والكتابة واألفكار بشكل واض  وفعال من خالل التحدث راءر عن األيتعبال الهدف:

ماول  مقتارح اساتخدام األراضاي المحلياة البيئياة )جدياديقادم  بعد االختيار والتحقياق مثال:
فااي جرياادتهم المحليااة لصااال  أو  يكتااب الطااالب افتتاحيااة ، (قطااات ، بناااء طريااق / جساار جديااد

 .معارضة االقتراح ، مع االستشهاد بالبيانات الجغرافية
لتحقيااق  للمساااعدة فااي تقااديم التنااازالت الضاارورية المرونااة واالسااتعداد ةمارساام الهاادف:
 .هدف مشترك
مختلفااة حااول التنميااة  االمشاااركين الااذين يمثلااون نقاطاا بعااد محاكاااة لوحااة لملفااات مثااال:

 باين الحاجاة إلاى حماياة اوساط حصاد الغابات المطيرة ، ينش  الطالب حال المستدامة بخصو 
 ومنتجات من قبل المساتهلكين المحلياين والعاالميين البيئة ، الطلب على أراضي الغابات المطيرة

. 
 . العمل التعاوني يفترض المسؤولية المشتركة عن الهدف:

 خطااة لرساام الخاارائط وترقيااة منطقااة المتنزهااات المحليااة ، ينشاا  الطااالب العماال مااع مثااال:
 النزهات العائلية ، األحداث المجتمعياة مساحة مفتوحة الستخدامات متعددة )على سبيل المثال ،
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الاع( يقاوم الطاالب بإنشااء عاروض تقديمياة  االحتفاالت ، ماوطن األناوات النباتياة والحيوانياة ،/
 . إلى وكالة الحكومة المحلية ذات الصلة توصياتهم وتقديمهالدعم  متعددة الوسائط

مساا  علااى شاابكة اإلنترناات لااـخطة وحااوار مجتمعااي باسااتخدام  جلسااات االسااتمات العامااة ،
 . العمل المدني يوفر الفرصة إلشراك المواطنين في الويب
، عمليااة بناااء االنسااان هااي فااي جوهرهااا عمليااة ارساااء لبنااات المسااتقبل وصااناعة قادتااه  

ويكون ذلك من السنة التعليمية االولى . فعندما يكون هدف المؤسسات التعليمية تهيئاة الماواطن 
للعمل بايجابية و مهنية لخدمة الوطن فاان البيئاة المحلياة هاي اول ماا تارتبط باه  عملياة التعلايم 
ا والتعلم ، ليحس الطالب بان ماا تعلماه يخادم مجتمعاه ، ويترساع ذلاك فاي ذهناه و يصاب  سالوك
ذاتيا . انه يستعب مجتمعه وامكاناته من خالل فهمه لما يدرسه في قاعات الادرس ومقارنتاه ماع 
المجتمعات االخرى  . فالتعلم للحياة ، والمهنة لخدماة المجتماع ، والمساتقبل مسائولية الجمياع ، 

 منذ نعومة اظفارهم .
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على التنمية البحث العلمي وعالقته بالتنمية مع التركيز 
 الزراعية

 أ.د. حميد جلوب علي الخفاجي

 أستاذ جامعي متقاعد

 
 :مقدمة .1

لقد ظهار فاي القارن الماضاي الكثيار مان االدبياات والدراساات والبحاوث التاي ركازت علاى 
خاالل البحاث العلماي تقادم  المجتمعات. ومانالبحث العلمي وأهميته واتجاهاته في تنمية وتطوير 

العالم تقدما سريعا ومتالحقا فاي مجااالت الحيااة المختلفاة ويمكان القاول ان العصار الاذي نعيشاه 
االن فااي االلفيااة الثالثااة هااو عصاار التطااور التقنااي السااريع والمتالحااق باال ان مقومااات االماام 

لبحاث العلماي يفجار والشعوب أضحت تحكمها قدرة هذخ االمم على خلق وتطاوير التكنولوجياا. فا
المعرفة االنسانية وينميها وقاد أرتابط البحاث العلماي بخدماة وتلبياة حاجاات ومتطلباات المجتماع 

ن فالبحث العلمي يخادم المجتماع إذ)االقتصادية واالجتماعية والزراعية والصناعية والسياسية(. 
 بصورة مباشرة أو مير مباشرة.

والتطور العلمي والتقناي حياث يولاد المعاارف مصدر المعرفة والتجديد هو والبحث العلمي 
 المنهااجوالتجارية.. الع بعد أن يكون قد اتبع في تأدية  ، الهندسية الصناعية ، الطبية،الزراعية

ا ياؤدي الاى زياادة المعاارف ذلعلمي اما أن يكون أساسيا وهاالسليم أو الطريقة العلمية. والبحث 
ألكاديمياة الفلسافية أو يكاون اما تكون مناسابة لألطار  التي تفسر الظواهر أو تعالج مشاكل أقرب

ألكاديميااة أو اتطبيقااي يخاادم االهااداف التااي أجااري ماان اجلهااا مباشاارة. والبحااث العلمااي بااأطرخ 
هماااا مكماااالن  (Applied Research)والتطبيقياااة  (Basic Research)النظرياااة 
وذكار  يمكان الفصال بينهمااوال يمكن االهتماام بأحادهما علاى حسااب االخار وال البعض لبعضهما 

( في دراسته تقسيم اخار للبحاوث باإلضاافة الاى الناوعين الساابقين حياث أضااف 6محمد الغانم )
( وذكار باان  Research and Developmentنوت ثالث وهي بحوث التطوير والتنمية )

ف هااذخ البحااوث تهاادف الااى التطااوير والتجديااد أكثاار منهااا الااى اكتساااب معلومااة جدياادة او اكتشااا
والبحوث العلمية قد تأخذ اشكاال مختلفاة ، فربماا قاد تكاون بحاوث فردياة يقاوم بهاا باحاث . جديد

علمااي بمفااردخ لدراسااة مشااكلة معينااة وهااذا النااوت ماان البحااوث يكااون عااادة مقتصاارا علااى فكاار 
الباحث بعيدا عن التفاعال ماع أفكاار واراء زمالئاه فاي نفاس اختصاصاه وان نتائجاه ربماا تكاون 

 Teamالترقيااة العلميااة ، امااا الاانمط الثاااني فهااو يعتمااد علااى الفاارق البحثيااة ) مقتصاارة علااى
work والخاصااة بمجموعااة ماان الباااحثين فااي اتجاااخ بحثااي معااين ، وقااد حقااق هااذا النااوت ماان )

البحوث نجاحات كبيرة وخاصة في الجواناب االقتصاادية واالجتماعياة  حياث ياتم التنسايق باأكثر 
لجامعات ومراكز البحوث والقطاعات اإلنتاجية في مثل هذا الناوت من جهة بحثية ، فربما تدخل ا

 من البحوث.
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والبحث العلمي سيجد الحلول العلمية للمشااكل التاي تقابال العمال بمجمال النشااط االنسااني 
ومن يقوم بهذا الجهد هي مراكز البحث العلماي والتقناي وتتعادد هاذخ الجهاات فاي القطار الواحاد 

كمااا ، طبيااة ، هندسااية   صااناعية ، تجاريااة  زراعيااة،لجهااات مختلفااة  فهناااك جهااات بحثيااة تتبااع
تلعب الجامعات والمعاهد العليا دورا مهماا ومتميازا بالبحاث العلماي هاذا باإلضاافة الاي الشاركات 

وهاذخ المؤسساات تعمال  دولية واقليمية ووطنيةالعائدة للقطات الخا  أو مراكز تابعة لمنظمات 
 عملي وتطبيقه. جميعا على تطوير البحث ال

لقد جاءت أعظم االنجازات العلمية مان خاالل نشااط الهيئاات والمؤسساات البحثياة العلمياة 
ال يمكاان فصاال البحااث العلمااي عاان مفهااوم التنميااة الشاااملة هااذا وقااد وضااعت خااالل القاارن كمااا 

لماي الماضي وهذا القرن استراتيجيات للبحث العلمي ثم تغيرت هذخ االستراتيجيات بعد التقدم الع
 الكبير الذي حصل في عالم الكمبيوتر واالتصاالت.والتكنولوجي 

نقيااب تأن مفهااوم البحااث العلمااي مفهااوم واسااع يقصااد بااه ال –ماااذا يقصااد بالبحااث العلمااي 
المسااتمر عاان المعااارف والمفاااهيم، وعليااة فالبحااث العلمااي يعنااي اسااتمرار استقصاااء المعرفااة 

أوجاه النشااط االنسااني علاى ان يكاون المنهااج والفهم فاي سابيل حال مشااكل محاددة فاي جمياع 
الطبيعة  المستخدم في حلها معتمدا على الطريقة العلمية. أما نتاج البحث العلمي فيهدف الى فهم

ييااف المااوارد الطبيعيااة وتحويلهااا الااى تقنيااة أو ساالعة اقتصااادية كتواكتشاااف حقااائق جدياادة أو
 إلشبات الحاجات البشرية. 

اما االنتاجية فهي معدل االنتاج ويتطلاب قياساها تحدياد المقااييس الكمياة للمخرجاات والمادخالت 
 ( ( 4)) طه النعيمي                                                                   االنتاجية =    

        
 
 
 

أن حاادود التقاادم والتطااور الزراعااي والصااناعي والتجاااري والطبااي تاارتبط الااى حااد بعيااد 
بمعرفااة القاادرة البشاارية علااى هااذا التقاادم والتطااور وهااذخ القاادرة ال تكماان فقااط فااي أمكانيااة اليااد 
العاملة ودرجة مهارتها بل تكمن في االمكانيات البشرية العلمية العالية المساتوى والقاادرة علاى 

 علمي الضروري لالستيعاب واالبتكار. البحث ال

 بالتنمية:البحث العلمي المرتبط  إنجازات .2

أن التنمية بأنواعها واشكالها المختلفة قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالبحوث العلمياة وخاصاة 
التطبيقيااة منهااا، وقااد تطااورت العلااوم تطااورا كبياارا نتيجااة للبحااث العلمااي والتكنلااوجي فهناااك 

مجااال الفضاااء والطااب والهندسااة والصاايدلة والزراعااة واالقتصاااد وعلاام  اكتشااافات هائلااة فااي
البيولوجي والتاي ال يمكان حصارها. وبنظارة ساريعة علاى أهام االنجاازات العلمياة المتحققاة فاي 
القرن الماضي وبداية القرن الحالي، تطور علم الوراثة والهندسة الوراثية واصب  االنسان على 

( وتطااور علاام الصاايدلة cloningس البشااري واالستنساااخ )مشااارف الخريطااة الجينيااة للجاان
والطااب وخاصااة زراعااة االعضاااء البشاارية وتطااورت الصااناعات المختلفااة تطااورا هااائال نتيجااة 
للتقدم في علم الهندسة اما في مجال الزراعة فاإلنجازات كبيرخ وقادمت الكثيار فاي مجاال الغاذاء 

فااات واالماااراض وايجاااد اصااناف تتحمااال واالماان الغااذائي وحمايااة االصاااناف الزراعيااة ماان اآل
( تتحمل الجفااف والملوحاة واكتشااف االماراض التاي تصايب abioticالظروف مير الحيوية  )

 مخرجات مخطط لها
 

 اإلنتاج(مدخالت )بضمنها عوامل 
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االنساان والحيااوان واالمااراض المشااتركة و وهكااذا فااي مجااال الطاقااة الشمسااية والطاقااة النظيفااة 
ت الزراعياة. كماا ان تام والطاقاة النووياة وحصااد الميااخ والتطاور التكنولاوجي فاي مجااالت اآلال

( ساااهم مساااهمة deoxyribonucleic acid (DNA)اكتشاااف الحااامض النااووي الرايبااوزي )

فعالة بالتعرف على الكثير من الحقائق العلمية وخاصة في مجال اكتشااف الجارائم والنساب. اماا 
التااي  فااي مجااال االقتصاااد والبناااء االقتصااادي للمجتمااع والاادول فهناااك ماان االبحاااث والنظريااات

ميرت وجه العالم وتطور االكتشافات العلمية في مجال الطاقة وعلم المناخ واكتشااف الحيااة فاي 
المحيطات والبحار وتطوير المحميات الطبيعية والحدائق النباتية وجميع ما ذكر تم بنائاه اساتنادا 

العلاوم بال هاي  الى البحوث العلمية وقد ال يسع المجال في هذخ المقالة بالكتابة عن كال انجاازات
نظاارة بساايطة علااى بعااض هااذخ االنجااازات. اذن فالبحااث العلمااي اليااوم هااو جاازء ال يتجاازأ ماان 

 منظومة الحياة. 

وساانركز هنااا وعلااى سااابيل المثااال علااى دور البحااث العلماااي الزراعااي فااي التنمياااة 
 الزراعية:

اساتثمار  لقد أثبتت التجارب والبحوث والدراسات بأن االستثمار في البحاوث الزراعياة هاو
ماارب . ولنباادأ بااالتطور الزراعااي فااي بدايااة القاارن العشاارين والااذي جاااء نتيجااة للبحااث العلمااي 

 الزراعي وكيفية توظيفه لرفع الطاقة االنتاجية لمعظم المحاصيل االستراتيجية.
لقد تام فاي بداياة القارن العشارين تقاديم مشاروت إنتااج الاذرة الصافراء الهجيناة حياث قاام 

بإنتاااج السااالالت النقيااة  1909ولغايااة  1904وابتااداء ماان عااام   Shull , Eastالعالمااان 
Inbred Lines   ( للاااذرة الصااافراء والناتجاااة عااان التربياااة الداخلياااةInbreeding 

depression )   ثم القيام بعملية التهجين بين هاذخ الساالالت والحصاول علاى الاذرة الهجيناة
نيات من القرن الماضي  و قد تحققت زياادة فاي حاصال والتي بدأ العمل بإنتاجها في بداية الثالثي

% علااى أحساان االصااناف المنزرعااة آنااذاك وكااان هااذا االنجاااز  30الااذرة الصاافراء تقاادر حااوالي 
يمثل اول تطبيق لعلم الوراثة في مجال تربية وتحسين النباتاات وال زال هاذا البحاث يساتخدم فاي 

 يل الزراعية الى يومنا هذا.انتاج االصناف الزراعية الهجينة ولمعظم المحاص
ومن االبحاث التي حققت قفزة نوعية باإلنتااج الزراعاي هاو إنتااج القما  المكسايكي الاذي 
يمتاز بطاقاة اإلنتاجياة العالياة والجاودة والاذي سااهم مسااهمة فعالاة بحال أزماة الغاذاء العالمياة 

د الدولي للرز فاي الفلباين ( في المعه IR8 باإلضافة الى تطوير أصناف عالية اإلنتاج من الرز )
( IRRI ( وقد سميت هذخ المرحلة بالثورة الخضاراء )The Green Revolution  هاذا. )

وقد حقق البحث العلمي الزراعي انجازات ضخمة ذات مردودات اقتصادية حيث زاد انتاج القم  
بورلاوك  % وحصال الادكتور / نورماان 30في بداية الستينيات من القرن الماضي الى أكثر مان 

(Borlaug   عام )على جائزة نوبل للسالم في المركز الدولي لتطاوير الاذرة الصافراء  1970
( فاي المكسايك لكوناه رائاد الثاورة الخضاراء والتاي ادت الاى كسار هضابة CIMMYTوالقم  )

الحاصل للمرة الثانية ،وساهمت الثورة الخضراء في زيادة االنتااج الزراعاي وخاصاة فاي الادول 
حيث حققت االكتفاء الذاتي من محاصيل الحباوب خاصاة بعاد ان كانات هاذخ الادول تعااني  النامية

من الفقر والمجاعة اصبحت دوال مصدرة للقم  والارز مثال الهناد والباكساتان وتقادمت البحاوث 
%  50الزراعيااة باتجاهااات مختلفااة فقااد أدت الااي زيااادة نساابة الزياات فااي زهاارة الشاامس الااى 

) هجااين بااين  Triticale% وانتاااج محاصاايل جدياادة مثاال الترتيكااال  17والااذرة الصاافراء الااى 
القم  والشيلم ويطلق عليه باللغة العربية : قمحيلم ( باإلضافة الى تطوير أصاناف جديادة عالياة 



 

 
54 

وهكااذا بالنساابة  -((  2) حميااد جلااوب علااي )–اإلنتاااج ماان فااول الصااويا و والفااول السااوداني 
مليون دوالر إلنتااج لقااح  31د وضعت خطة بحثية كلفت لمرض ماريك الذي يصيب الدواجن فق

ملياون دوالرو باإلضاافة الاى  180ضد هذا المرض وبالفعل فقد كانت عائدات هذا البحث بحادود 
   -ثورة البنسلين وعالقاتها بالصحة العامة ... الع.

دة هذا وقد وضعت استراتيجيات للبحث العلمي الزراعي ومان بينهاا زياادة االنتااج فاي وحا
المساحة وكذلك تطوير المصاادر الوراثياة )النباتياة والحيوانياة( والمحافظاة عليهاا مان التادهور 

( وداخال الماوطن Ex-Situواالنقراض وذلك بأنشااء بناوك للجيناات خاارج الماوطن األصالي ) 
( ساهمت مساهمة فعالة بالحد من التادهور واالنجاراف الاوراثي وهناا يجاب  In-Situاألصلي )
(وجماعتاه والاذي قاام بجاوالت فاي منااطق Vavilovسى دور العالم النبااتي الروساي ) ان ال ين

وحاادد بموجبهااا ثمانيااة مراكااز لنشااوء المحاصاايل  1930 – 1920العااالم المختلفااة للفتاارة ماان 
. كماا   -( 1الساحار، واخارون )–الزراعية وقام بجمع أكبر مجموعة من أنوات وأصناف القم  

الالت الحيوانياة والنباتياة الجديادة والتاي سااهمت فاي تحقياق إنجاازات تم تطوير الكثيار مان السا
هائلاة فااي مجااال الزراعاة وأتناااج الغااذاء وتقلاي  الفجااوة الغذائيااة التاي تعاااني منهااا بعااض دول 
العالم. وبالحقيقة اساتندت هاذخ علاى القادرات المتنامياة للعلام وخاصاة علام الوراثاة وعلام تربياة 

لى التقدم المصاحوب بالبحاث العلماي والتخطايط االساتراتيجي للتنمياة وتحسين النبات باإلضافة ا
الزراعيااة. فااي العقاادين اآلخاارين ماان القاارن العشاارين تغياارت االسااتراتيجيات نحااو التكنولوجيااا 
الحيوية والهندسة الوراثية وقادمت هاذخ التقنياة بعاض إنجازاتهاا فاي مجاال العقااقير الصايدالنية 

انتااااج الطاقاااة النظيفاااة و الكثيااار مااان الصاااناعات الزراعياااة والزراعاااة النسااايجية وكاااذلك فاااي 
والصناعية. كما ساهمت الهندسة الوراثياة بتطاوير أصاناف مان الاذرة الشاامية والقطان مقاوماة 
الااى الحشاارات واآلفااات الزراعيااة التااي تصاايبها وتاام تطااوير أصااناف زراعيااة مختلفااة لمقاومااة 

وهذخ التقنية مستمرة بتقديم إنجازاتهاا للعقاود  الظروف البيئية مير الحيوية مثل التحمل للجفاف
 القادمة كلما كان هنالك تقدم وتطور جديد في مجال البحث العلمي.

 عالقة البحث العلمي بالمجتمع: .3
منذ بداية الستينيات من القرن الماضي عارف دور الجامعاات فاي بلادان العاالم الثالاث باناه 
التادريس والبحاث العلماي والمشااركة فاي عملياة التنمياة وهاذا ال ياتم اال مان خاالل التفاعال مااع 
المجتمع وتدريب عناصرخ من اجل إنجاز خطط التنمية ولعل من  أهم المشاكل التاي يعااني منهاا 

د في الوطن العربي ليس فقط ما يشهدخ مان أخطاار وأزماات بسابب التطاورات اإلقليمياة االقتصا
والدولية بل الخطر الحقيقي هو ذلك التاأخر التكنولاوجي وقلاة االبحااث العلمياة التاي تسااهم فاي 
حاال مشاااكل التنميااة والمجتمااع، وهااذا ماارتبط بالدرجااة االساسااية بالسياسااات التااي تضااعها هااذخ 

% 0.6خر تقرير اعدته " أوابك" فأن الدول العربية تخص  فقط ماا مجموعاة الدول و وفقا أل
ماان الناااتج المحلااي االجمااالي لألبحاااث العاميااة فااي شااتى المجاااالت فااي حااين تخصاا  الاادول 

(. 3) -زكريااا يحيااى الل –% ماان مجمااوت الناااتج المحلااي اإلجمااالي  3المتقدمااة مااا مجموعااة 
اختبار يجري حول نقطة أو مشكلة أو موضوت معين  والبحث العلمي هو كل دراسة تتم او بحث

يدرس على أسس علمية للتوصل الى نتائج واساتنتاج موضاوعي ويخادم بشاكل مباشار أو ميار 
مباشر للمجتمع، ويعتبر البحث العلماي نشااطا اقتصااديا مهماا فاي الادول المتقدماة. حياث وصال 

بليااون دوالر فااي العااام، بينمااا  6حجاام االنفاااق خااالل السااتينيات فااي دول أوروبااا الغربيااة الااى 
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 200بليون دوالر، بينما ال تنفاق الادول العربياة أكثار مان  24الواليات المتحدة االمريكية تنفق 
 يوض  ذلك: 1(. والجدول رقم 6)-محمد مانم-مليون دوالر

( على البحث GDP( نسبة االنفاق من الناتج المحلي االجمالي )1جدول رقم )
 (:R&Dوير )العلمي والبحث والتط

نسبة اإلنفاق من الناتج المحلي االجمالي )  الدولة
GDP و التطوير)  (على البحث العلمي

2018 ) 

نسبة االنفاق من الناتج المحلي االجمالي 
/ 2011/ 2010على البحث والتطوير 

2012  (R&D % ) 

 201   1.24 أسبانيا
 2.39 - - 1.87 استراليا
 1.86 1.79 1.79 1.54 كندا
 2.24 2.25 2.26 2.40 فرنسا
 2.80 2.89 2.92 3.13 المانيا
 - - - 3.28 اليابان
 - - - 3,37 سويسرا
 1.77 1.78 1.72 1,70 بريطانيا
 2.80 2.77 2.84 3.21- النمسا
 0.61 0.27 0.24 0.54 كوبا

 0.22 0.21 - 0.18 أذربيجان
 3.00 2.98 2.98 3.03 الدنمارك
 3.90 3.85 3.55 2.76- فينلندا
 0.81 0.81  0.65 الهند
 1.69 1.66 1.72 1.15 أيرلندا

الواليات المتحدة 
 االمريكية

2.83 2.79 2.76 2.74 

 - - - 0.47 أوكرانيا
 - 0.67 0.69 1.18 اليونان
 1.26 1.25 1.27 1.39- ايطليا
 0.46 0.43 - 0.31 المكسيك
 - 1.27 - 1,35 نيوزلندا
 - - - 1,04 ماليزيا
 0.04 0.03 - 0,04 العراق
 3.74 4.04 - 4,53 كوريا
 - - - 0.72 مصر
 - - - 0.71 االردن
 0.10 0.09 - 0.02 الكويت
 - - - 0.82 السعودية
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 - - - 0.02 سوريا
 - - - - اليمن
    2.14 الصين
 - - - % 2.8 قطر
 - - - 1.02 تونس
 0.84 0.86 - 0.72 تركيا
 0.73 - - 0.64 المغرب
 - - - 0.29 السودان
 - 0.13 - 0.17 عمان
 - - - 0.16 الجزائر
 - 0.49 - 1,28 االمارات

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_usr1
0_arab_states_EN.pdf(7) 

 

وبااالعودة الااى البحااث العلمااي وعالقتااه بالتنميااة يمكاان القااول بااأن أهاام عناصاار 
 التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي هو البحث العلمي والذي يهدف الى:

 تجميع التراث العلمي وتسجيله. - أ
 المساهمة في حل مشكالت المجتمع عن طريق البحوث. - ب
 المعرفة والثقافة العامة. - ت

هااذا باإلضااافة الااى رفااع المسااتوى العلمااي للعنصاار البشااري ماان خااالل التعلاايم والتاادريب 
لمواجهة احتياجات المجتمع من كوادر بشارية مدرباة. وتختلاف المجتمعاات االنساانية فاي مادى 

تيعاب المجتماع ألولئاك الخاريجين وهاذا يتوقاف علاى الخطاط احتياجها الى الخاريجين ومادى اسا
والبااارامج التنموياااة التاااي يضاااعها البلاااد ومااادى برمجاااة هاااذخ الخطاااط. ولقاااد قامااات الكثيااار مااان 
المجتمعااات بتغيياار أنماااط التعلاايم والبحااث فيهااا واتجهاات الكثياار ماان البلاادان نحااو التخصصااات 

علمي في هذا االتجاخ يكلف أربعة أضاعاف ماا العلمية والمهنية بالرمم من أن الدراسة والبحث ال
 هو عليه في العلوم االنسانية.

ولنعود للحديث عن البحث العلمي في الوطن العربي فاناه يمثال دور ثاانوي فاي أي عملياة 
تطوير وذلك لعدم وجود سياسات علمية واضحة المعالم في معظم البلدان العربية تحدد االهداف 

جتمااع. فميزانيااات هااذخ البلاادان مااا زالاات تتجاهاال عمومااا دور البحااث واالولويااات التااي تخاادم الم
العلمي وأهميته في تنمية وتطوير المجتمعااتو ولعال تاأخر البحاث العلماي فاي مجتماع ماا يعتبار 
أحد سمات التخلاف والتبعياة فاي هاذا المجتماع. لاذا يالحاظ أن الادول المتقدماة باالبحوث العلمياة 

ويعتبر حجم االنفاق في بلد ماا علاى البحاث العلماي والتطاوير ترصد في ميزانيتها مبال  ضخمة 
الى إجمالي الناتج القومي فيها إحدى المؤشرات الهامة المستخدمة في العالم للداللة علاى مادى 

(  3األهمية التي تعطيها هذخ الادول للبحاث العلماي والتطاوير فيهاا وقاد حادد زكرياا احماد الل ) 
 وير إلى إجمالي اإلنتاج المحلي كما يلي: نسبة االنفاق على البحث والتط

 % يكون أداء البحث والتطوير ضعيفا جدا. 1أقل من  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_usr10_arab_states_EN.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_usr10_arab_states_EN.pdf
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 % يكون أداء البحث والتطوير في مستوى األداء الحرج. 1.6ال  1من  
 % يكون األداء في مستوى جيد.2% الى  1.6من  
 % يكون األداء في مستوى مثالي. 2أكثر من  
  لهذا نرى ان الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة االمريكية واليابان وألمانيا تجااوزت هاذخ

 % .  3النسب وأرتفعت إلى أكثر من 
وبالرمم من ذلك فأن الدول العربية تعمل جاهدة لتطوير إمكانياتها في مجال البحث العلمي 

الاادول: دولااة قطاار واألمااارات وخاصااة البحااوث التطبيقيااة التااي تخاادم المجتمااع وماان أهاام هااذخ 
العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والسعودية ومصر وتونس وقد تأسست مجالس للبحث 
العلمي في هاذخ الادول كماا وفاي بقياة الادول العربياة والتاي تسااهم فاي التخطايط لبارامج البحاث 

عتمد عليها دول العاالم العلمي.. فالبحث العلمي في الوقت الحاضر يعد أحد الركائز المهمة التي ت
جميعا للنهوض بمجتمعاتها والرقي بشعوبها، ففضال عن دورخ في تنمياة القادرات البشارية يعاد 
محااورا أساساايا فااي حفااز الهماام لإلباادات واالبتكااار وفااي بناااء الصااناعات وتطويرهااا ومساااهما 

 أساسيا في دخول عالم االقتصاد المبني على المعرفة". 
ياة الاى أألهتماام ر بالجامعاات وزياادة البعثاات العلمياة لادول العاالم هذا وتولي الادول العرب

المختلفاااة لنقااال تجاربهاااا الاااى هاااذخ البلااادان وزياااادة أعاااداد طلباااة الدراساااات العلياااا )الماجساااتير 
والدكتوراخ( باإلضافة الى الخريجين من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي. إن وجود مثل هاذخ 

علاى الشاهادات العلياا والاذين سيحصالون عليهاا سيسااهمون مسااهمة  الكوادر العلمية الحاصلة
فعالة في رفد مسيرة البحث العلمي وتطويرخ بما يتماشى مع خطط التنمية المختلفة الموضاوعة 
فاي هاذخ البلادان وميرهاا. وعلاى سابيل المثاال، فاان هنااك تطاور كبيار فاي مجاال النشار العلماي 

 2002عربياة فاي مجاال النشار العلماي ولفتارات مان عاام وكذلك  هناك تغيرواض  بين الادول ال
 ( توض  ذلك: 3(  ورقم )2والجداول رقم )  2018ولغاية 
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-2002( المقاالت العلمية المنشورة في العالم العربي للسنوات 2جدول رقم )
2008. 

 المقاالت العلمية المنشورة في العالم العربي الدولة

 
 مصر

2008 2002 
2 304               3 963 

 026 2               540 تونس
 745 1               321 1 السعودية
 167 1               041 1 المغرب
 289 1               410 الجزائر
 928                  459 االردن

 660                 270 االمارات العربية المتحدة
 591                 256 الكويت
 607                469 لبنان
 315                185 عمان
 198                 106 سوريا
 184                55 قطر
 195                38 العراق
 98                  49 السودان

 146                76 الجمهورية العربية الليبية
 100                41 البحرين
 56                  35 اليمن

 13                 16 موريتانيا
 2                    0 جيبوتي

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_usr1
0_arab_states_EN.pdf (7) 

، ISI بل  إجمالي اإلنتااج العلماي العرباي ككال، والمنشاور فاي قاعادة بياناات شابكة العلاوم
( دولاة عربياة، 22ورقة، موزعة على ) (410,549) (، حوالي2018 -2008خالل الفترة: )

 .، يوض  ذلك(3الجدول )و

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_usr10_arab_states_EN.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_usr10_arab_states_EN.pdf
https://arsco.org/Content/Admin/Documents/EditorImages/NewImages/1250620094832.jpg
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 2018دولة عربية  لعام  22(يبين عدد االبحاث العلمية و نسبيها في 3جدول رقم )

 
 https://data.albankaldawli.org/indicato(8) مجموعة البنك الدولي:

 
كما يالحظ أن البالد العربية تعتمد أعتمادا مباشرا على القطات الحكومي فاي دعام ميزانياة 

يوض  مقارنة الدول األجنبية والتي تعتمد بنساب بسايطة علاى  (4رقم )البحث العلمي. والجدول 
القطااات الحكااومي بينمااا يساااهم القطااات الخااا  بنساابة كبياارة فااي تموياال البحااوث العلميااة فااي 

، والااذي يطمااج مسااتقبال ان يكااون هناااك دعاام المجاااالت المختلفااة الزراعيااة والصااناعية ... الااع
 وانواعه المختلفة من قبل القطات الخا .مباشر او مير مباشر للبحث العلمي باشكاله 

 

 نسبة االعتماد على تمويل الحكومة للبحوث العلمية:
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( التمويل والدعم الحكومي للبحوث العلمية في البالد العربية مقارنة 4جدول رقم )
 بكندا والواليات المتحدة االمريكية واليابان.

 الدول العربية % 97

 كندا % 40

 أمريكا % 30

 اليابان % 20

*http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_usr
10_arab_states_EN.pdf (7) 

 . التحديات التي تواجه البحث العلمي:4

إلاى ضاغوط متزايادة منهاا يتعارض البحاث العلماي فاي الكثيار مان البلادان وخاصاة النامياة 
وخاصة فيما يتعلق بالدعم المادي وإيجاد مصادر تمويلية له وبعد العارض الاذي تام تقديماه عان 
أهمية البحث العلمي وارتباطه بخطط التنمية واتجاهات البحاث العلماي والتغيارات المساتمرة فاي 

حيث ظهرت لنا جملة من التحديات التي تواجه البحث العلمي خاصة والتعلايم العاالي هذا المجال 
 ومن أبرز هذخ التحديات:

نقاا  التموياال والاادعم المااادي للبحااث العلمااي ممااا يااؤثر ساالبا علااى نوعيااة البحااوث العلميااة  -1
ول مقارناة بالاد ضائيالويالحظ أن نسبة ما هو مرصود للبحث العلمي في الدول النامية يعتبر 

 -(4)رقم  جدول-المتقدمة 
هجاارة االدمغااة العلميااة ماان الجامعااات العربيااة ومراكااز البحااوث إلااى أماااكن أخاارى تااوفر لهاام  -2

ثاارخ العلمياة آوهاذا الناوت مان الهجارة خطيار جادا فاي  أفضال،ظروف اقتصاادية واجتماعياة 
 .لوقف هذا النوت من الهجرة واالقتصادية ويجب أن يعالج بسرعة

صعوبة نشر نتائج البحوث العلمية وقلة الدوريات فيها وهذا ما تعااني مناه الكثيار مان الادول  -3
 علمية ومجالت علمية محكمة.دوريات  إلصدارالنامية ولكن العمل جاري 

االزدواجيااة فاااي االبحااااث وتكرارهااا نتيجاااة للعمااال الفاااردي ومياااب التنسااايق والتكامااال باااين  -4
 المؤسسات.

 ين مصممي الخطط التنموية ومنفذيها.وجود الفجوة الواسعة ب -5
ويمكن اعتبار نق  التمويل المالي مان أهام التحاديات التاي تواجاه مؤسساات البحاث العلماي 
والجامعااات فااي الوقاات الحاضااار لهااذا ظهاار اتجااااخ جديااد يبحااث عااان مصااادر تموياال لهاااذخ 

لمنتجاة بأن أسالوب الجامعاة ا (5الخشاب )المؤسسات وطرحت فكرة الجامعة المنتجة ويذكر 
يعني قيام الجامعة بممارسة نشاط اخر مضاف إلى مهماتها االساسية التعليم والبحاث العلماي 
لقاااء بعااض المااوارد الماليااة التااي تعاازز ماان الموازنااة الجامعااة نفسااها وتحساان ماان مسااتوى 
مدخالت أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها. وبهذا االسلوب يمكن للجامعاة توسايع دورهاا 

 في الثورة العلمية والتقنية واالنفتاح على المجتمع. ومساهمتها
إذن هناك اتجاخ جديد لدعم البحوث داخال وخاارج الجامعاة بصاورة متنامياة مبنياة علاى عادد 

إلاى  باإلضاافةهاذا  المساتفيدةمن المعايير التي تشمل دعم البحوث التاي تنتفاع منهاا الجهاات 
تعلايم العاالي وهاو ماا زال موضاع حاوار دخول القطات الخا  في تمويال وإدارة مؤسساات ال

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_usr10_arab_states_EN.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_usr10_arab_states_EN.pdf
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بااين الجهااات الحكوميااة وبااين الجهااات المهتمااة باالسااتثمار فااي هااذا المجااال وقااد باادأت معظاام 
الدول العربية بإدخال نظام التعليم االهلي أو الخا  وتم فت  العدياد مان الكلياات و الجامعاات 

جاة فاي ساوق العمال فضاال عان والكليات الجامعة ويعمل القطات الخا  لتقاديم البارامج الرائ
 التنافس في اجتذاب الطلبة.

 المصادر:
 

. العااراق يعتمااد علااى التااراث  1995السااحار، قاساام وخالااد الجبلااي وعااادل عبااد الخااالق.  .1
( Biodiversityالزراعااي الغنااي لمنطقااة مااا بااين النهاارين القديمااة. التنااوت البيولااوجي )

 .72-71   11الوراثية مجلد مجلة أخباريه تصدرها الجماعة العلمية للمصادر 
. أساس تربياة ووراثاة المحاصايل الحقلياة. وزارة التعلايم 1988حميد جلوب علاي الخفااجي  .2

 العراق. –جامعة بغداد  –العالي والبحث العلمي 
زكريا يحيى إلل، دور البحث العلمي في تطوير التعليم العالي، المؤتمر اإلقليمي العرباي حاول  .3

 م )يونيسكو(. 1998مارس  5-2التعليم العالي، بيروت 
طه تايه النعيمي، تطبيق نتاائج البحاث العلماي ألماراض التنمياة، الماؤتمر العلماي المصااحب  .4

 م. 1997مارس  1للدورة الثالثين لمجلس اتحاد الجامعات العربية، صنعاء 
عبااد االلااه يوسااف الخشاااب، ومجااذاب باادر العناااد، الجامعااة المنتجااة أساالوب لتطااوير التعلاايم  .5

م  1998ماااارس  5-2عاااالي. الماااؤتمر اإلقليماااي العرباااي حاااول التعلااايم العاااالي، بياااروت ال
 )يونيسكو(.

محمد مانم، البحث العلمي والتنمية وهي من وظائف الجامعة الرئيسية ودورها فاي المجتماع  .6
العربي، المؤتمر العلمي المصاحب للدورة الثالثين لمجلاس اتحااد الجامعاات العربياة، صانعاء 

 .م 1997مارس  1-3

7. rhttp://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_u
s10_arab_states_EN.pdf 

 https://data.albankaldawli.org/indicato مجموعة البنك الدولي: .8
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 (2022 مارس آذار/ 8) يوم المرأة العالمي
 الدكتور مقداد حسين على الجباري

 جامعة بغداد -متقاعد  -استاذ 
 )استراليا –ملبورن (

 
 

 المراة في بالدي شعلة من نور يريد الكثيرون ان يطفؤها
 )الشكل والمقولة منقولتان من المصادر المرفقة(

 خلفية التاسيس:

الاذي خرجاات آالف النسااء لالحتجااج فاي شااوارت مديناة نيوياورك علااى م 1856فاي عاام 
ونجحاات المساايرة فااي دفااع المسااؤولين  الظااروف الالإنسااانية التااي يجباارن علااى العماال تحتهااا

 الاذيالياوم الاى  وبشاكل مساتمرالسياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول األعماال 
شاوارت امارأة فاي  15000عنادما ساارت  1908 ماارس فاي عاام 8هذا المشهد يوم فيه تكرر 

مدينة نيويورك مطالبين بحقوقهم  والحصول على ساعات عمل أقل ومنع  تشغيل األطفال ومان  
المرأة حق  المشاركة في االقترات ولكن بصورة مغايرة هذخ المارة حياث حملان قطعاا  مان الخباز 

وللمرة األولى قد تام االحتفاال (. رودو خبز و)اليابس وباقات الورود مسمين هذخ الحركة باسم  
بااليوم القاومي  واطلاق تسامية هاذا الياوم في أمريكاا  1909مارس  8باليوم العالمي للمرأة في 

الحاازب االشااتراكي األميركااي هااذا اليااوم لالحتفااال  وقااررللماارأة فااي الواليااات المتحاادة األميركيااة 
الياوم اختياار هاذا جااءت فكارة . وركبالمرأة تذكيرا بإضراب عامالت صناعة المالبس في نيوياو

قاادمت اماارأة تاادعى كااالرا  ولااذلك عناادما1910عااام  اعتبااارا ماان (يااوم الماارأة العااالميليكااون )
فكاارة واقترحاات أن الللحاازب الااديمقراطي االجتماااعي فااي ألمانيااا  (مكتااب الماارأة)زيتكااين زعيمااة 

وبالفعل وافقات أكثار مان  من كل عام للضغط على تحقيق مطالبهن هذايحتفل كل بلد بالنساء في 
وفاي عاام . المارأةواقاع لنهاوض بخاصة لبلدا على اقتراحها وشكلت شعبة ا 17امرأة من  100
مارس ومان بعاد  19تم االحتفال ألول مرة في النمسا والدانمارك وألمانيا وسويسرا في  1911



 

 
63 

اعترفات األمام و .وتم االحتفاال باه مناذ ذلاك الياوم 1913مارس في عام  8ذلك تقرر تحديد يوم 
 ليكون قرارا امميا  تحتفل به كل دول العالم.                            1975 المتحدة بهذا اليوم في عام

 المنظمات الدولية  والمتطلبات الملحة لتطوير واقع المرأة العراقية :

ماان قباال صااندوق األماام المتحاادة للسااكان ومنظمااة بااالرمم ماان النشاااطات المقامااة ساانويا 
والعديد مان المنظماات الدولياة التخصصاية الصحة العالمية ومنظمات اخرى تابعه لالمم المتحدخ 

 المركزياة العديادة الدولاة اتباإلضاافة إلاى وزار العراقيةحكومية  المنظمات الغيرالعشرات من و
راق صااعبا ومساتقبلها مجهااوال لماا نساامعة يبقاى وضااع المارأة فااي العاشاؤون الماارأة المختصاة ب

ونراخ ونلمسه من حقائق على المستوى القانوني والتشريعي وعلاى طبيعاة الممارساات اليومياة 
الساالبية المجتمعيااة المحليااة والمناطقيااة والساالوكيات القبليااة والعشااائرية والمجتمعيااة القاسااية 

 الجاااادةنظااارة وال ي المجتمعااايزياااادة مساااتوى الااوعوالغياار انساااانية بحاااق المااارأة بااالرمم مااان 
تصاورات ووجاود  المسااواة باين الجنساينالعمل على ضمان التعامال بحقوق المرأة وبخصو  
 تحمااالمطلوبااة انجازهااا وتطورهااا مااع الاازمن ووجااود العامااة حااول االسااتراتيجيات المركزيااة 

لمحلاي ناشاطين مان جمياع مساتويات المجتماع اايجابيه بهاذخ االتجاهاات ووجاود  اعالمية وطنية
 الدولياة المنظمااتبربط  النشاطات التي تخ  حقوق المرأة العراقياة وجود محاوالت ميدانية لو
فااي مجااال حقااوق واليااات العماال الميدانيااة الفعالااة الخباارات و المعلومااات تبااادل معهااا للتعاااون وا

ولكاان تبقااى مخرجااات هااذخ النشاااطات ضااعيفة علااى مسااتوى العااراق ككاال )عاادا مراكااز  المااراة
المحافظاات الرئيساية(. ان مان المهام جادا ان نتعاارف مان النشااطات المقترحاة ضامن الدراسااات 
التخصصية على المالم  العامة حول واقع المرأة  في العراق وامكانية تقديم الخدمات المطلوباة 

 معظام فاي أن تستفيد من معطياتهاا فاي مواجهاة الواقاع الصاعب للماراءة  لكي تتمكن المراءة من
وماان  واالقتصاااديه والدينيااة والسياسااية واالمنيااة. االجتماعيااة انحاااء العااراق بساابب االوضااات

دولاة لل ي الحيااخ اليومياةفاشدة هذخ االوضات وبمختلف اشكالها سالبا المعروف انه كلما ازدادت 
 الكثيارة الثغاراتع الصعب الاذي تعيشاة الماراءة وخاصاة ماع وجاود الواقيزداد معها فانة سوف 

لحماياة حقاوق  ةواضاح و وجاود نصاة المعمول بها وعادم العراقي وانين والتشريعاتالق ضمن
الفئااات ضاامن  خصوصااا)الطااالق مااع الزيااادة المسااتمرة فااي هااذخ المعاادالت مااع الاازمن و المااراة

المساتوى التعليماي  حااالت الطاالق / تراجاع الصغيرة والمتوساطة بشاكل عاام ماع زياادةالعمرية 
فااي العااراق عموماااا / تناااق  الرعايااه الصااحية للمااارأة بشااكل عااام وخاصااة اصاااحاب للنساااء 

الماادي /  حاوادث  دعمالاالخاصاة / الحاجاة الاى وذوي االحتياجات  األمراض المزمنة واالنتقالية
/ الازواج خطف النسااء /  القسرية المعاشرة/ االمتصاب /  الهجرالعمد والسباب متباينة /  القتل

د االمهاات الالتاي يطعمان اعاداارتفاات /  هكسلع داخل العراق وخارجا النساء بيعالمبكر / ظاهرة 
الادعارخ لضامان لقماة العايش / امتهاان  / التنقياب فاي صاناديق القماماةاوفضالت الاطفالهن من 

التحارش الجنساي تحات ضاروف / االنتقاام بااحراق النسااء / انتشاار ظااهرة مسال العاار  ظاهرة
 المختلفة(.االجتماعية الضغوطات 

 :  في العراقلدعم مفاهيم اليوم العالمي للمرأة أنشطة 

العاالمي  أةلالحتفاال بياوم المار ةمتميازالو ةمختلفات النشااطاالعشرات الكثير من التم تنفيذ 
ماان قباال العديااد ماان منظمااات االماام المتحاادة والمنظمااات  الدوليااة والجهااات العراقيااة فااي العااراق 

رفاع  وجميع هذخ النشااطات اساتهدفت)الحكومية ومير الحكومية( العاملة ضمن مواضيع المرأة 
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العراقياة بهذا النشاط العاالمي واهميتاه فاي فهام وتطاوير واقاع المارأخ العراقي الوعي المجتمعي 
ة / اعاالن بيجاين العاالمي لحقاوق المارأالتي تضمنتها )مبادإ الها اعتمادا  على والتعريف بحقوق

اليوم العالمي لحقوق االنساان / الياوم العاالمي للقضااء علاى كافاة اشاكال التميياز ضاد الماراءة / 
اليوم العاالمي للحاد مان الكاوارث / اتفاقياة سايداو( وميرهاا العدياد مان االتفاقياات الدولياة تلتهاا 

امج مركزيااه شاااملة لتطااوير واقااع المجتمعااات العراقيااة بقطاعاتااه الخدميااة المركزيااة بوضااع باار
التخطاايطط القامااة المااؤتمرات التخصصااية شاااطات النشااملت وضاامان اسااتدامة هااذخ المشاااريع. و

السااانوية وورش العمااال المركزياااة مااان قبااال منظماااات المجتماااع المااادني )بعاااد تااادريبهم ورفاااع 
ة والتحليلياااة ونقااال تجاااارب دول العاااالم الااايهم بصااادد لنشااااطات مساااتوياتهم التنفيذياااة والميدانيااا

المخصصية باتجاخ المراءة( وبعد توفير الدعم )الماادي والتقناي والوجساتي( والتخطايط لشامول 
تمياازت هااذخ النشاااطات بطاارح مواضاايع  عدياادخ ة. وجميااع المحافظااات العراقيااهااذخ النشاااطات 

استنتاجات مقترحات / تحليل لنقاط القوة / تحليل لتصب مخرجاتها  )وفعاليات مختلفه ومتباينه  
رفع مساتوى الاوعي فاي المجتماع في  تضافر الجهودلنقاط الضعف ضمن التطبيقات الميدانية( لل

االجتماعياه  رفاع مكانتهااوضاع الحلاول المناسابة لالعراقي حول قضاايا المارأخ وتفهام مشااكلها و
لتكاون عنصارا فعااال فاي التنمياة  لمشااكلها ةووضاع الحلاول العمليا)النها تمثل نصف المجتماع( 

المسااتدامة للمجتمااع العراقااي مااع اعتماااد اليااات الاادعم االعالمااي المركاازي وبكافااة المفااردات 
 اليصال هذخ الرسائل الى المجتمع العراقي وبكافة مستوياتة وطبقاتة.  االعالمية

منظمااات الدوليااة مااع منظمااات االماام المتحاادة وال حكومااة العااراق بااينان باارامج التعاااون 
تعاالج وتحفاظ وتطاور  تنموية للمجتمعات الحديثة وترفاع شاعارات توكاالالتخصصية وجميعها )

مشااريع هاذخ المنظماات هاي ساتراتيجيات . ان الخطاوط العريضاة ال مان حقاوق المارأة العراقياه
 اعيجتماالناوت االتهمايش لضمان التنمية المستدامة للمجتمع العراقي الحديث من خالل مواجة )

العنااف /  الاازواج ألقسااري/ لعنااف ضااد الماارأة / ا / النسااب العاليااة ماان الفقاار ثقااافي للماارأةوال
تقياد حركاة المارأة لتنمية بلادانهم / مشاركة المرأة في القوى العاملة / تراجع الجسدي والنفسي 

ة / زياادة معادالت هجارة االدمغا ومشاركتها في اتخاذ القرار في المنزل وعلاى مساتوى المجتماع
المتاااجرة بالفتيااات / زيااادة  الحضاارية والهجاارة الريفيااةالخارجيااة الهجاارة العلميااة والتهجياار و

/  الياة باين الشابابالعبطالاة / ال جارائم الشارف/ ازديااد معادالت  ختان االنااث/ ظاهرة   الشابات
ين السايء با االساتغالل / زياادة العنف / زيادة معدالت ازدياد استخدام المواد والعقاقير المخدرة 

بنياة متقدماة / العدم توفر سياساات اجتماعياة /  للسكانوالغير محسوب النمو السريع /  الشباب
/ عادم  أدوات وأسااليب إدارة قديماة وميار عصارية/  المركزياةالغير محدثة والشديدة  حكوميةال

رة المبنياة بأسالوب اإلداميدانية مع الظواهر والمشااكل المجتمعياة للعمل  ةإحصائي وجود انظمة 
مناهضااة / الضااعف العااام للمجتمعااات المحليااة / عاادم وجااود اليااات مناساابة وفعااال لعلااى النتااائج 

ساسااية الخاادمات أللمزيااد ماان الوصااول (. وماان ناحيااة اخاارى تكماان فااي )الالعنااف ضااد الماارأة
اد اعتما/   شبابللمرأة والمناسب  للتمكين / الرأس المال البشري المثل لستثمار للمواطنين / اال

ية الثقافو الجوانب االجتماعية/ رفع مستويات مساواة النوت االجتماعي / مبادإ حقوق اإلنسان 
/ التاديااة السااليمة ممارسااة  أصااحاب الحقااوق لحقااوقهم خاصااة النساااء والشااباب(  للمجتمااع / 

/ تطااوير الواقااع الصااحي /   بنااي علااى نظااام إحصااائي وطناايالممتطااور ال / التخطاايط  واجباااتلل
رجاااالت دعاام مبااادرات إشااراك رجااال الاادين و/  حمايااة حقااوق اإلنسااان/ تحسااين الحكاام الرشاايد 
تعزيااز القاادرات / فتيااات للنساااء والقاادرات الشخصااية للتمكااين /  المحليااين العشااائر والسياسااين 
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لتاأمين الخادمات الالزماة لضاحايا العناف مان  المؤسساتية والفنية والتشاغيلية للاوزارات المعنياة
 .(النساء

ومااان هاااذا المنطلاااق تااام اشاااراك العشااارات مااان منظماااات المجتماااع المااادني وضااامن كافاااة 
المحافظات العراقية بهذخ النشاطات ورسم اليات تنفيذها مع توفير كافة مساتلزمات انجاحهاا مان 
حياث ) الاادعم المااادي والاادعم التقنااي والاادعم اللوجساتي المناسااب( وقااد تاام خااالل الفتاارة اقريبااه 

ورشه عمال للوصاول الاى االهاداف الرئيساية لمشااريع منظماات  50اكثر من  الماضيه من تنفيذ
م ينظاااالماام المتحاادخ والمنظمااات الدوليااه بخصااو  تطااوير واقااع المااراة العراقيااة. تاام دعاام وت

وصاندوق مان قبال صاندوق األمام المتحادة للساكان  (فاي العاراق الياوم العاالمي للمارأة) نشاطات
لالمام  ةتابعا عديدة منظمة الصحة العالمية ومنظمات بالتعاون معواالمم المتحدة االنمائي للمرأة 

 واليونسكو. اليونيسيف مثل  شؤون المرأةومن اختصا  بعض اقسامها  المتحدخ

نشااطات منظماات االمام المتحادة والمنظماات الدولياة األهاداف الرئيساية لتمثلت 
 :الخاصة في  فهم وتطوير واقع المراة لعراقية بما يلي

  مستوى الوعي المجتمعي لحقوق المرأةزيادة. 
  فيما يتعلق بحقوق المرأةميدانية توفير نظرة حقيقية. 
  فيما يتعلق بحقوق المرأة عملية توفير نظرة. 
 مساواة بين الجنسيناليات تطوير ضروف لل. 
  للوصااول الااى االهااداف المركزيااة لليااوم العااالمي للمااراءة فااي االسااتراتيجيات الفعالااة وضااع

 العراق. 
 .وضع خطط اعالمية مركزية على مستوى العراق 
 مااان جمياااع مساااتويات النشاااطاء وانجااااح نشااااطاتهم وذب تاااوفير الضاااروف )المختلفاااة( لجااا

 ة.المحلي اتالمجتمع
  التعاون المبرمج والمنظم ماع اعتمااد االلياات المناسابة مان قبال الجهاات الميدانياة العراقياة

فاي الميدانياة تبادل الخبرات لالدولية االمم المتحدة والمنظمات المنظمات الفاعلة ميدانيا مع 
 .مجال حقوق المراة

ان الخطاااوط العريضاااة لنشااااطات منظماااات االمااام المتحااادة والمنظماااات الدولياااه 
 المنفذة ميدانيا شملت:

  دراسة وتحليل ووضع االفكار والحلول لواقع المشاكل التي تعاني منها المرأة العراقية 
 ةللتعريف بواقاع المارأ العراقية لجهود المبذولة من قبل منظمات المجتمع المدنيالتعريف با 

للمجتماع  ةالتربويا ةعمال علاى اعاادخ صايامه النظريالوهمومها ومشاكلها وكيفياة ا ةالعراقي
 ةفي ما يخ  واقع المرأ

  ةميدانيالحاالت العشرات من الدراسات عن 
 نحااو المسااتقبلي اكل واسااتمرار العماال اقتااراح بعااض ماان المعالجااات الممكنااه لاابعض المشاا

 االهداف االكبر 
  بناءاليات للتعاون بين الجهاات ذات العالقاه فاي المجتماع فيماا يخا  مشااكل وواقاع المارأخ

 معالجتهال واستنباط الحلول
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 ومقارنتها بالمفاهيم الدوليه لحقوق المرأخ يةالمحل ياتالتعريف بحقوق المرأة على المستو 
  بالمباادى التاي جااءت بهاا  والتعرياف اشاكال التميياز ضاد المارأة ةالغاء كافالتطرق ألتفاقية

 االتفاقيات العالميه 
  التعريااف باادور القضاااء المتنااور واالجهاازخ التنفيذيااه الواعيااه واالعااالم البناااء فااي صاايامه

 في المجتمع العراقي ةبالحاح للمرأ ةوالمطلوب ةواالدوار الداعم ةالمطلوب ة الجديدةالنظر
 

انشطة منظمات االمم المتحدة والمنظمات الدوليه قد تميزت باعتمادها الياات ان 
 ووسائل  عديد يعتمد عليها النجاح تنفيذ النشاطات المبرمجة مثل:

  اشراك قادة المجتمع المحلي وقادة الرأي المؤثرين في تبني قضايا النساء ضامن النشااطات
 الميدانيه

 بنااء رؤياتهم الصاحيحه المخطاط لهاا ل االحتفااالت أشراك الرجال وبشكل واساع فاي فعالياات
 المرأخ حول قضايا

 عضاوات فاي مجلاس الناواب ومجاالس المحافظاات  فاي مواقاع صانع القارار اشراك النسااء(
تخادم  يدانياةم ةودفعهن لتبناي سياساات فعالاالمخطط لها والوزارات المعنيه( في النشاطات 

 مصال  المرأخ العراقيه
  اليصااال رسااائل النشاااطات الااى  المخطااط لهاااي النشاااطات فااانواعااه اشااراك االعااالم بكافااة

 المجتمع العراقي
   مشاااركه اكباار عاادد ماان منظمااات مجتمااع ماادني ذات العالقااه المخطااط لهااا ب تميزالنشاااطات

ة رفااع فااي مسااتوى القاادرات التنفيذياايممااا العراقيااة المحافظااات  عمااوم فااي ةبقظايااا الماارأ
ماع لتعااطي الفناي والتقناي واللوجساتي  ل ساتعداداااكثار  لهذخ المنظمات وجعلهاا المستقبلية

 هذخ النشاطات 
 الااى قطاعااات واسااعه ماان المجتمااع الميدانيااة الااورش وتوصاايات نتااائج  الااتمكن ماان ايصااال

وبوساااائل والياااات ضاامن المحافظاااات العراقيااة رافياااه غلجامنااااطق كافااة ال وضااامن محليااةال
 ة و متقدمة وفعالةعديد ةاعالمي

  بشااكل و ةحكوميااوالجهااات ال للنشاااطات ة الجهااات المنفااذ نجاااح التعاااون بااينالايجاااد اليااات
 ومنها: المحافظات ضمن كافةو فاعل

  وضوح الرؤيا نحو مشاكل المراخ العراقيه والية الوصول الى البعض مان الحلاول
 المشاركه في النشاطات     من قبل االطراف 

 ز النشااااطات وباعاااداد شااامولها قطاعاااات واساااعة مااان المجتمعاااات المحلياااه وتميااا
مان اعماار و من الحضور ومان الجنساين مان المهتماين بشاؤون المارأةة متميزه
 ةضمن التواصل بين االجيال نحو واقع ومشاكل المرألمتباينه 

 النساء المتميزات والرجاال المتميازين فاي ان واحاد ممان لاديهم مسااهمات  تكريم
لهاا وخاصاة تلاك التاي عم النشاطات النسوية باليات وطرق ومفاهيم متميزة د في

 دالالت ومعاني ايجابيه
 المحطااااات /  المحطااااات الفضااااائياتة )تميااااز النشاااااطات بتغطيااااة اعالميااااة كبياااار

ن ايصااال اضاام( للمحليااةا الصااحف والمجااالت/ االذاعيااة / المحطااات التلفزيونيااة 
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ومؤثرخ الى كافه القطاعاات المجتمعياه  اهداف ونتائج النشاطات وبصورخ مقبوله
 في العراق

  جيدة  مير مطروقة ولها مردودات نشاطاتاعتماد  
  مان النسااء يقابلهاا مجموعاة  اميعالحاوار المفتوحاة باين مجا اتجلسااعتماد الية

ولااد صااراعا ايجابيااا فااي االفكااار وتقاربااا فااي النظاارخ الااى يماان الرجااال والااذي 
 المراة العراقية التي تتعلق بمستقبل  الموضوت

  قارب المساافات االممية ي ةاشراك الرجال والشباب لالحتفال بهذخ المناسبضرورة
بااين الجنسااين لفهاام احاادهما لالخاار بشااكل يفاات  االبااواب للتعاماال المطلااوب بااين 

 الجنسين وخاصه الذكور
 اعاالن )لاوائ  حقاوق الماراة فاي باين مقارنة بين واقع المراة العراقية واعتماد ال

المجتمااع  وبقيااة االماام المتحاادة وكااذلك المواثيااق الدوليااة( ضاامن العااالمي باايجن
مجتمعااات الدوليااه وكيفيااه الضاامن  ةتعاارفتهن الااى واقااع الماارألالنسااوي العراقااي 

 رفع من سقف فهم دور المرأخ في المجتمعيضمان حقوقهن مما 
 تسااليط منهااا والمتوقااع كبياار ال الثرهاااالنشاااطات ة فااي مشاااركه الجامعااات العراقياا

 ةاالضااواء علااى النجاحااات التااي حققتهااا النساااء العراقيااات خااالل الحقااب الماضااي
 ةوالربط بين مفهوم االمن االجتماعي وبين تقدم المرأ

 زيارخ السجينات او نزيالت بيوت االيواء وبياوت )الخاصه  ضرورة تنفيذ بعض من االنشطة
والحاااديث الااايهن عااان واقعهااان و مساااتقبلهن وميرهاااا مااان  وميرهاااا( االجتماعياااه ةالحمايااا

االثار االيجاابي عناد هاذخ والمجتمعاي لبنااء  المواضيع ذات العالقه بمضااهر العناف االساري
 الشريحه من النساء

 من الرجال والمؤثرين فاي صانع القارار  اشراك قادة المجتمع المحلي وقادة الرأي المؤثرين
ح بعض اهاداف النشااطات وخاصاة عناد مشااركتهم فاي وفر عنصرا هاما لنجايفي المجتمع 

 ةمن مواقعهم في دعم مسيرة المرأ في المجتمع ودورهمة الحوارات الخاصة عن المرأ
 لتطااوير  ةمنظماات المجتماع المادني النساويماع قياادات  ر مهاارات االتصاال والتواصاليتطاو

تنفياذ مجموعاه مان الاى التاي تاؤدي تنفياذ النشااطات  فاي منظمات المجتماع المادني  قدرات
 ة لدعم واقع المراة العراقيةوالفعال ةالبرامج المناسب

  عمق االحساس بضارورخ مشااركة النسااء فاي الحيااة السياساية بشاكل اكبار والوصاول إلاى
  مراكز القرار لتدطوربشكل فعال واقع المرأخ

 تباادل الخبارات بنااء الياات العمال النساوي و ماتظالعمل الجاد لتفعيل الشبكات الخاصة بالمن
 بينهن

 وبشاااكل مساااتمر لرفاااع ة ورش العمااال تخصصااايلااادعم اقاماااة يجااااد مصاااادر تمويااال فعالاااه ا
وفااي مختلااف القطاعااات فااي الحياااخ  المااراة العراقيااه المسااتوى الفنااي والتقنااي لتعزيااز دور

 االجتماعية
  وخاصاة صانع القارار المجتماع فاي اشراك قادة المجتمع المحلي وقادة الرأي الماؤثرين فاي

مكان ي عنصارا هاماا ات السانويةلالحتفالياوهذا سيضيف  عض المحافظات متشددخ دينيابفي 
هاذخ المحافظاات  ةمن رفع وتائر عملها رمام خصوصاي من خاللهامنظمات المجتمع المدني 

والتمكن من المناقشات حول مواضيع تهم المراة لتكون عنصرا فاعال في المجتمع باالظافاة 
 الى تعريفها بحقوقها 
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 التعامال واالعاداد المناساب للجيال الجدياد مان الفتياات ضمن النشاطات في لحوارات الجادة ا
 المستقبلية ضمن المجتمع لدعم عملية البناء والتنمية

ونشاااطات منظمااات االماام المتحاادة والمنظمااات الدوليااة   امجقااوة بااران نقاااط 
 المنفذة تكمن في:  

 عادد مان منظماات المجتماع المادني وماع وباين  ةانها نفذت بطريقاة الشاراكة الحقيقياة الفعليا
 المحلية    

 وشمولها العديد من الفعاليات المتنوعة ةتنوت نشاطات االحتفالي 
 من المجتمع ةاستهداف النشاطات شرائ  مختلف 
 ةاستهدف البرنامج العمار متباين   
 الرجال في هذخ النشاطات اشراك شريحة 
 التغطية االعالمية الجيدة 
 من االقضية والنواحي عديدوللة معظم المحافظات العراقيل اتتغطية النشاط 
  اسااتعداد بعااض  النساااء )ولااو بشااكل محاادود ومياار مباشاار( للحااوارعن قصصااهن ومعاناااتهن

 وتجاربهن 
 قاد   ةالساابق ةان الخبرخ المكتسبه لمنظمات المجتمع المدني فاي تنفياذ النشااطات  التخصصاي

تنفيذ هذخ النشااطات النهاا اساهمت عملياا فاي أضاافة شكلت عندهم نقاط القوة عند التخطيط ل
إلداري لمنظماات المجتماع المادني فاي العاراق ماع تمكااين أدارات ا خبارات جديادة الاى الهيكال

التي تعترضاهم أثنااء تنفياذ مثال  ةواللوجستي ةواالداري ةلمالي هذخ المنظمات من حل المشاكل
ترمي الى أساتهداف أعاداد كبيارة مان  النشاطات التي نوعيةم وهذخ النشاطات من حيث الحج

 فئات المجتمع
 ةتنوت النشاطات مما جعلها مير ممل 
  التنوت في أختيار الفئات المستهدفة وعدم التركيز على فئة معينة 
 التي تم تنفيذ المشروت فيها ةالتنوت في أختيار المناطق الجغرافي 
 ةالمعنيه بشأن المرأ ةعيوالشخصيات االحتما ةالحكومي مع الجهات ةالشراكة الحقيقي 
  حياث شاخ  بشاكل مباشار  2000كثار مان اهاذخ المناسابات في بعاض مان تجاوز الحضور

وفاي جمياع  ةوالوانا ةالمستفيدين من هذخ النشاطات تقريبا المجتمع العراقي بكل اطيافا مطى
 ةمحافظات

منظمات االمام المتحادة وبارامج المنظماات الدولياة   امجبركما ان نقاط ضعف   
 المنفذة تكمن في: 

 ةخلو النشاطات من االحصائيات التي تخ  المرأ 
  شملت النشاطات بشاكل عاام مراكاز المحافظاات والقليال مان االقضاية الرئيساية حياث يتواجاد

بهاذخ  ةتقبليفيها الثقل الساكاني مماا يجعلناا ان نتمناى ونعمال علاى ان تصال االحتفااالت المسا
 المناسبه الى مناطق جغرافيه ابعد

 المؤسساااات  ةالمتااااح وفاعليااا الهاااامش الاااديمقراطي ان اخاااتالف الااارؤى السياساااية وحقيقاااة
للرجاال علاى كال  حكارهاي اساساا والتاي  الدستورية والتشريعية المحددة آلليات صنع القرار
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ت وساارعة التغياار التااي وامكانيااا  ةالتعاماال مااع واقااع الماارأجديااة نعكااس علااى  االمسااتويات 
 رجوهان
  أن وجود مبدأ المساواة بين الجنساين فاي المباادإ العاماة للدساتور لام يمناع مان عادم تفعيال

القااوانين لتحقيااق هااذخ المساااوات ورماام ان االحصااائيات تشااير الااى تنااامي نساابة المشاااركة 
 ةتغيير واقع الماراالمرأة في الحياخ  السياسية لكن العالقة بين هذخ الزيادة وبين التوجه نحو 

 لب وقفه جادخ طضعيف مما يت فعليا 
 ةتغيير وتنمية وتطوير واقاع المارأالحالي لللوضع القانوني  أن أهم ما يعيق حركات اإلصالح 

لفعاال ذلااك كمااا أن ممااوض باارامج  ةنحااو االفضاال هااو عاادم وجااود االرادخ الساسااي يااةالعراق
 التغييار واإلصاالح يعمل علاى تقليال فار ايا ضوعدم تفاعلها مع هذخ القة الحركات االصولي

  لقانوني ا
  أن اشااتراط منظمااات األماام المتحاادة وأيضااا دول ومنظمااات دوليااة بااربط مساااعداتها  الماليااة

 والتقنية لتحسين وضع المراءة في العراق يدفع  للتمثيل الصوري لالمور الصعبة ميدانيا  

 تنفيذ النشاطات الدولية: واقع واسس عمل منظمات المجتمع المدني العراقية في
ان جميع أنشطة اليوم العالمي للمرأة والتي تقام بادعم مان المنظماات الدولياة تابعاة لالمام 
المتحاادة ومنظمااات انسااائية دوليااة وعربيااة ومنظمااات مجتمااع ماادني فااي العااراق وضاامن جميااع 

وبشاكل  المحافظات العراقية تطرح مواضيع  مهمة عديدة ضامن فعالياات مختلفاة تصاب جميعهاا
لمارأة العراقي حول قضاايا ا يالوعي في المجتمعمستوى رفع اساسي في اتجاخ تضافر الجهود ل

العراقية والصعوبات التي تواجهها وفهم وتفهم مشاكلها اليومياة ورفاع مان مكانتهاا االجتماعياة 
الاوعي مستساويات رفاع الى   عملية لمشاكلها اليومية والمساتقبلية كماا وتهادفوضع الحلول الو

حقااوق اعتمااادا  علااى مبااادإ المجتمعااي لفهاام وتطااوير واقااع الماارأة العراقيااة والتعريااف بحقوقهااا 
االنسان الدولية. ان جهود نشاطات المجتمع المدني تركز على ) التعريف بالواقع الحاالي للماراة 

لعراقياه مان قبال منظماات المجتماع المادني بواقاع المارأة الجهود المبذولاة العراقية / التعريف باا
وهمومها ومشاكلها وكيفية العمل على اعاادخ صايامه النظرياة التربوياة للمجتماع فاي ماا يخا  
الواقع الحالي للمرأة العراقية / دراسات عن حاالت ميدانياه صاعبة و قاساية تتعارض لهاا الماراة 

الممكنااه لاابعض المشاااكل واليااات العماال نحااو اقتااراح المعالجااات العراقيااة فااي بعااض المناااطق / 
االهداف المستقبلية االكبر / بناءاليات للتعاون بين الجهات ذات العالقاه فاي المجتماع )الحكومياة 
ومير الحكومية( فيماا يخا  دراساة وتحليال مشااكل وواقاع المارأة العراقياة  واساتنباط الحلاول 

حقوق على المستويات المحلية ومقارنتها بالمفاهيم الدوليه لحقوق المرأة لمعالجتها / التعريف ب
بهااا  مبااادى التااي جاااءوالتعريااف بال اشااكال التمييااز ضااد الماارأة ةالغاااء كافااالااى التطاارق الماارأخ / 
ات العالمياااة بخصااو  حقاااوق المااراة( / التعريااف بااادور القضاااء واالجهااازة االتفاقياا االسااالم /

 التنفيذيااة واالعااالم المجتمعااي فااي بناااء وصاايامه النظاارة المطلوبااة واالدوار الداعمااة للماارأة فااي
 المجتمع العراقي / وميرها الكثير من االمور الميدانية والمجتمعية(. 
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مجموعات من الحقائق من واقع النشاطات الميدانياة لمنظماات المجتماع المادني 
  المتخصصة بشوؤن المراءة العراقية تكمن في:

     تادل علاى اعتمااد المرئية والمسموعة والمقاروءخ لوساائل االعاالم المتنوعاه  المساهمات
االعااالم كجاازء ماان  فعااال ماان الحلااول  والتااي يمكاان االعتماااد عليهااا اليصااال الرسااائل التااي 

 واض  و فعالوبشكل تخ  المرأخ الى المجتمع 
    تجعلهاا المجتماع المادني منظماات  فاي العاملاهخبرات الكاوادر ان االرتفات في مستويات و

ية ليس على مستوى التنظيم الميداني للفعاليات مستقبلقيادخ برامج مشابهه قادرخ وبكفاءخ ل
 تقديم الحلاول المناسابهبل كذالك في تقييم الظواهر التي تعيشها المرأخ العراقية وفي تقييم و

 مما يعكس المستوى التراكمي للخبرخ لدى هذخ المنظمات 
     ى مان قبال المهتماين جميعاا )علاى مساتومتعمقاه تضاامنية و هالى وقفاوجود حاجه ماسه

الدولة ومستويات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية ككل للنظار بجدياة وواقعياه لمشااكل 
 وايجاد الحلول العمليه لحلها ةالمتداخلالمرأخ المتعددة و

  ات التي تخ  المرأة ولرفاع قادراتها التشريعالقوانين و العديد منالى تغيير الحاجه الماسه
 اال من  اليات التنمية واستدامتهاوطاقاتها وامكانياتها لتكون جزءأ فع

  للحماياة  فعاالبتوفير نظاام   ةوالحكومات المحلي الجهات المركزية في الدولة تحملضرورة
والااذي سااينعكس ايجابااا علااى مواضاايع عدياادة  دعم أالوضااات المعيشااية للمااراةاالجتماعيااة لاا

 اخرى تهم المرأة العراقية
  والفتيااات فااي مجاااالت للنساااء القاادرات الذاتيااه االفتقااار الااى باارامج مركزيااه وفعالااه لتأهياال

 العمل النوعي المتقدم لتكون المرأخ جزأء فاعال في عمليات التنمية المستدامة مستقبال
 تكاوينلكال مان الرجال والمارأة بواجباتاه وحقوقاه تعرياف الزواج واألسرة و ترسيع مفهوم 

 ةوالتربياااة العائليااا الصاااحي لمجتمعاااي الاااديني والقاااانوني وا مدعوماااة بالتوجياااهاألسااارة 
 الجديدةهم تالفعاله السر ةحمايلليكتسبها طرفي الزواج  يجب ان التي السليمة   ةوالمدرسي

  ضامن  ةتخصصاي ةومراكاز علميا ةضامن الاوزارات المعنيا هكاز تخصصاياانشااء مرتشجيع
الدراسااات  ديمبقضااايا المااراة وتقاا لمياادانيواالعلمااي المنهجااي الجامعااات العراقيااه للبحااث 

االساااتنتاجات المقترحاااات و ساااتنبط منهاااالتميدانياااة القضاااايا المساااوحات والعلاااى تندخ المسااا
 ةوالتوصيات لتعمم على الجهات المتابع

   بالمراءةقواعد بيانات فيما يتعلق ضروة التخطيط والعمل باالعتماد على 
  من المجتمع النسوي لمهارات االتصال  ةمحدودية امتالك قطاعات واسعاالنتباخ الى معالجة

حااول دون اسااتفادخ الكثياار ماان الشاارائ  وهااذخ الحقيقااه توالتواصاال والقيااادة بشااكل عااام 
النسوية من الكثير من برامج  الادعم والمشااركة المعلناة داخال وخاارج العاراق االجتماعيه 

لتطوير امكانيات  ةلوفعاة تطوير اليات وبرامج مناسبلتبني برامج مما يعني الحاجه الماسه 
 ةبهذا االتجا ةالمرأ
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 فااي العااراقالنشاااطات المنفااذخ ماان قباال منظمااات المجتمااع الماادني  ان اهااداف
 المتحققة تتوض  من خالل: 

  االرتفااات واضاا  فااي مسااتويات المناقشااات للمشاااركين بالمناقشااات حااول المواضاايع التااي
الحضااور ماان المشاااركات فااي تخاا  الماارأخ ممااا ياادل علااى تااراكم الخباارخ والمعلومااات لاادى 

 النشاطات السابقه
      المساهمات المرئية والمسموعة والمقاروءخ لوساائل االعاالم المتنوعاه تادل علاى اعتمااد

االعالم كجزء من الحلول التي يمكن االعتماد عليها اليصال الرسائل التي تخ  المارأخ الاى 
 العراقيالمجتمع 

     االرتفااات فااي مسااتويات وخباارات الكااوادر العاملااه فااي عاادد ماان منظمااات المجتمااع الماادني
علها قادرخ وبكفاءخ لقيادخ برامج مشابهه مستقبال لايس علاى مساتوى التنظايم للفعالياات وج

تقاديم الحلاول المناسابه مماا يعكاس تقيايم و بل في تقييم الظاواهر التاي تعيشاها المارأخ وفاي
 خبرخ لدى هذخ المنظمات المستوى التراكمي لل

 نظر بجدياه وواقعياه لمشااكل المارأخ المتعاددخ والمتداخلاه المادياه واالجتماعياه والتربوياه ال
 الحلول العمليه لحلها قتراحوا
  تغيير العديد من القوانيين والتشريعات التي تخ  المرأخ وذلك مان ل ةالماس الحاجهوضوح

المااراءة  وامكانيااات وطاقاااتت فااع قاادراولرماان ناحيااة منطلااق ان حمايااه نصااف المجتمااع 
 واستمراريتهاالمجتمعية الفعالة لتكون جزءأ من  التنميه  العراقية

  بتااوفير نظااام   ةضاارورة تحماال الجهااات المركزيااه فااي الدولااه والحكومااات المحليااوضااوح
سااينعكس ايجابااا علااى تااي لاادعم أالوضااات المعيشااية للمااراة ال ةاالجتماعياا ةحقيقااي للحماياا
 رى عديدخ تهم المرأخمواضيع اخ

 ساية والمدر ةالمنزليا ةواالعاالم الموجاه والتربيامجتمعيى العام إلعالم  الاالنتباخ الى اهمية ا
بارامج ايجااد ضامن يبشاكل ومما يوجب اهتماام وتطاوير دعام هاذخ المراجاع للقياام بواجبهاا 

 وتلبي طموحاتها ةتدعم واقع المرأفاعلة 
  لتأهيل القدرات الذاتياه للنسااء والفتياات ةوفعال ةمركزياالفتقار الى برامج ضرورة معالجة 

أ فاعال فاي عملياات التنمياه ءجز ةالنوعي المتقدم لتكون المرأالمجتمعيى في مجاالت العمل 
 المتوقعه مستقبالالمجتمعية 

  الاازواج واألساارة ومعرفااة كاال ماان الرجاال والماارأة بواجباتااه  ترساايع مفهااوموضااوح اهميااة
ة مدعومة بالتوجيه الديني والقانوني واالجتمااعي الصاحي  والتربياة ألسرا وحقوقه لتكوين

 العائليه السليمه والمدرسيه التي يكتسبها طرفي الزواج  للحمايه الفعاله السرهم 
  الفهاام الصااحي  لاابعض المفاااهيم والتوجيهااات الدينيااة ومرعاااة لبيئااة المجتمااع لكااي نجعاال

 نحو المستقبل المجتمع يسير باالتجاهات الصحيه في تطلعاته
 للرجاال مكفولاة دساتوريا  وان  وتثقيف المجتماع باان الحرياه الشخصاية  للنسااء استيعاب و

 شرعا ودستورا ووفقا  للمواثيق الدولية ةمحمي ةالمرأ
 ضرورة انشاء مراكز تخصصيه ضمن الوزارات المعنياه ومراكاز علمياه تخصصايه اهمية و

علاى مساتندة جاي والمياداني بقضاايا الماراة وضمن الجامعات العراقياه للبحاث العلماي المنه
المساوحات والقضاايا ميدانيااة وتساتنبط منهااا االساتنتاجات والتوصايات لااتعمم علاى الجهااات 

 المتابعه لهذخ الظاهرخ
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  تعلق النساء األمر الذي يساعد على اجراء الدراساات والبحاوث تتوفير قواعد بيانات اهمية
والمقترحااات تائجهااا بوضااع الدراسااات الجااادخ واالطاااري  الجامعيااه والتااي ستسااهل فااي ن

 ةالمرأحلول لمشاكل حول والتوصيات 
 امااتالك قطاعااات واساعه ماان المجتمااع النسااوي لمهااارات االتصااال الواضااحة فااي حدودياة الم

والتواصاال والقيااادة بشااكل عااام وهااذخ الحقيقااه تحااول دون اسااتفادخ الكثياار ماان الشاارائ  
برامج  الادعم والمشااركه المعلناه داخال وخاارج العاراق االجتماعيه النسويه من الكثير من 

مما يعني الحاجه الماسه لتبني برامج تطوير اليات وبرامج مناسبه وفعاله لتطوير امكانيات 
 المرأخ بهذا االتجاخ

 والوصاول إلاى مراكاز  ة والقيادياةواالدارياة إن مشاركة النساء في الحياة السياسية والعلمي
مماا يعناي اناه  ةوى التطلعاات وال تعكاس حجام وإمكانياة ودور للمارأالقرار مازال دون مست
يعنااي ة ممااا ومجااالس اتخاااذ القاارار خاليااه ماان الكفاااءات النسااوي ةسااتظل المواقااع المهماا

علااى أنهااا ى المااراءة يعنااي ايظااا النظاار إلااواسااتمرار واقااع التهماايش الااذي تواجهااه الماارأخ 
تقدمها مجرد شعارات ودون اي ممارساة مواطن من درجة ثانيه ويبقى مايقال عن المرأخ و

 حقيقيه
  تطلاب تفعيال جااد وفعاال ت المادني إستراتجية عمل تكامليه لمنظمات المجتماع عدم وجودان
 .ةالعراقي ةبالمرأ ةالمجتمع المدني المهتم المنظمات  شبكاتقدرات وخبرات ومهارات ل
  للرفاع مان مساتواهن   سااءإقاماة ورش العمال التدريبياة المدروساه للناهمية االستمرار في

 مجاالت الحياخ المختلفه  الفني والتقني والعملي لتعزيز دورهن في
  ماع تبااين ةتباينامبشاكل عاام وعلاى مساتويات ونحو المجتماع يجب ان توجه ان النشاطات 
   اتنشاطللومكان تنفيذ  ةلواقع االجتماعي للجهة المنفذا
 ومانفاي الجامعاات  ةالتخصصاي ةاالكاديميااالقساام مان المختصاين  اهمياة وضارورة وجاود 

الشخصاايات المتمياازخ فااي المجتمااع العلمااي واالدبااي واالجتماااعي العراقااي لتكااون الحااوارات 
وميار  ةوفعالا ةمتقدما واقعياة و اكثر علمية وبشكل متقدم لوضع مقترحاتضمن النشاطات 

 وزارات  قااه فاايذات العال ةوالتنفيذياا ةالتشااريعي التخطيطيااة و لترفااع الااى الجهااات ةنمطياا
 ولمتخذي القرار ضمن المنظومه السياسيهالتخصصية   ةالدول

  وضوح حقيقة ان االليات التي استخدمت للتعريف باالبرامج كانات جيادخ والابعض منهاا جياد
جدا ولكن كان يمكن ان تكون بشكل متقدم اكثار واجادى وخاصاة مان خاالل أجاراء مقاابالت 

المناساابة للحااديث عاان واقااع الماارأة فااي المجتمااع علااى القنااوات الفضااائيه السااتغالل هااذخ 
بساابب المااراءة العراقيااة وللمواقااف والقظايااا  الصااعبه والمعقاادخ التااي تعاااني منهااا العراقااي  

 االوضات السياسية واالمنيه واالقتصاديه  واالجتماعيه حيث تكون المراة الضحية االولى

  ضارورة ان تكاون هاذخ البارامج  و ةتطوير برامج شامله لبناء وتطوير قدرات المارأضرورة
وباساااليب تتناسااب والوسااط المشاامول بباارامج  ةمتصاااعدمتتاليااة ووعلااى مراحاال  ةمسااتمر
 هذخ البرامج واألنشطة.ستمرارية مع إة التوعي

  االهتمام الجاد بالمعالجات المقترحه والتوصيات الواردخ ضمن التقارير الصاادرخ عاناهمية 
منظمااات المجتمااع الماادني فااي العااراق وفااي الاادول نشاااطات و ةالمنظمااات الدولياا نشاااطات
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وتاخااذ مجراهااا للتنفيااذ وحسااب النااور العربيااه واالسااالميه المجاااورخ لتاارى هااذخ التوصاايات 
 ال تبقى حبيسه االوراق او على الرفوف المكاتبان و ةاالولوي

  ويطور مان  ايجاد اليات لتفعيل التشريعات القانونية بما يحمي المراةوجود اهمية وضرورة
 المجتمعية اوضاعها وامكانياتها 

 ةورش عمال تخصصايلاط يخطاالت منصندوق االمم المتحدخ للسكان  ةمنظموجود دور هام ل 
تشاامل المنظمااات العاملااه فااي القطاعااات النسااويه وعضااوات البرلمااان ماان النساااء  ةساانوي

 ورافاه االمالمراجعاه ك  ةوالمسؤولين مان الاوزارات المختصاه وذات العالقاه بشاؤون المارأ
 دورياومراجعتها  ةووضع الخطط السنوية بالمرأ ةالمتعلق

  الساااانوية  ضاااامن األسااااتراتيجيات العراقيااااةمشاااااكل الماااارأة حلااااول لوضااااع وجااااود اهميااااة
لمستقبلية للمنظمات الدولية العاملة في العاراق لماا لهاا مان دور كبيار فاي أعاداد األجياال وا

 القادمة

 المحافظااات واالقضااية والنااواحي فااي باارامج التوعيااة وبناااء تهداف االهميااة المطلقااة الساا
 القدرات وعدم التركيز على العاصمة ومركز المدن فقط

ومان المقترحاات المقتارح االساتمرار فاي تنفياذها حالياا وتلاك المطلاوب تنفيااذها 
 مستقبال من قبل منظمات المجتمع المدني يمكن تلخيصها بما يلي:

 قضااايا  حاولالصااحيحه  االحتفااالت لبناااء الرؤياةفعالياات فااي بشااكل واساع أشاراك الرجاال و
لماارأة لضاامان التواصاال الصااحي  والمثماار لمشاااكل الماارأة وبشااكل شااامل للمجتمااع كمااا ا

 ويضمن فية اليات التواصل بين االجيال
 والوصاول إلاى مراكاز القارار بشاكل اكبار شااركة النسااء فاي الحيااة السياساية العمل علاى م

الفاار  االيجابيااة لتغيياار واقااع الماارأة العراقيااة ماان خلاال التوصاايات وبشااكل فعااال لضاامان 
 والمتابعات المركزية مع الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا القطات

   العمل على ضمان للقوة التشريعية والقانونية لصال  المراءة 
 شاكل التخصصية وب ورش العمل النشاطات وقامة توفير مصادر التمويل الحكومية الفعاله ال

المختلفااه حياااخ الت المجااا  فااي المااراة لتعزيااز دورمسااتمر لرفااع المسااتوى الفنااي والتقنااي 
جياال الجديااد ماان الفتيااات لاادعم عمليااة البناااء للالمناسااب عااداد الالحااوارات الجااادة فااي او

 المستدامة للمجتمع العراقي   والتنمية
 ات ظاالمحافحي ضامن اقامة النشااطات الموجهاة لادعم واقاع  الماراة ضامن االقضاية والناوا

 االن ومستقبال تلهذخ النشاطا العراقية  وتوفير الدعم الفني والتقني واللوجستي 
  العمل على ان تتميز النشاطات )الحكومية ومير الحكومية( الخاصة بقضايا الماراة بحضاور
واالعالمياااين  لشخصااايات المجتمعياااة المرموقاااةمااان اولجنساااين كاااال اومااان  خزعاااداد متمياااا

 ةأن المروبشؤوالمحامين 
 وبوسااائل واليااات  الااى قطاعااات واسااعه ماان المجتمااع العراقااينتااائج اعمااال الااورش  ايصااال

الصاحف / االذاعياة / المحطات التلفزيونياة /  المحطات الفضائياتاعالميه متقدمة وعديدة )
 / ميرها(  المحلية المجالت/ 
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  جهات الحكومية لدعم مشاريع المراة وتقاديم التوفير الجوانب المادية والتقنية بالتعاون من
 الحلول لمشاكلها وبشكل فاعل وايجابي 

  عقااد المااؤتمرات التخصصااية الساانوية وعلااى اعلااى المسااتويات وبمشاااركة المختصااين ماان
ليات االوضع ونحو مشاكل المراة العراقية رؤيا للضوح اساتذة الجامعات العراقية لتحقيق و

 عملية وميدانية ومجتمعية وتشريعية وقانونية ساندةالى حلول الوصول  المناسبة
  العمااال علاااى ادخاااال منظماااات المجتماااع المااادني واالعاااالم التخصصاااي والااادوائر الحكومياااة

 المتخصصة بشوؤن المراة في اعمال القضاء العراقي عند النظر بشؤون المراة وحقوقها
 لهااا دالالت  فاااهيم متمياازةنساااء المتمياازات باليااات وطاارق ومم االعالمااي والميااداني للتكااريال

 ومعاني تصل الى المجتمع وبايجابية وتقام مثل هذخ المناسبة سنويا وبشكل مستمر
  متطااورة اعالميااا ومااؤثرة سااايكولوجيا مااع الاازمن باليااات متجااددة  كااونلت نشاااطاتالتميااز

 اتسااوايجابيااة والتركيااز علااى ظاااهرة الجلجياادة ات مياار مطروقااة لهااا مااردودوبتطبيقااات 
لتاداول االفكاار حاول مشااكل الماراءة بشاكل عاام ماع اعتمااد  المفتوحةالمختلطة و يةالحوار

ضاامن دول حقااوق المااراة وواقااع و المااراة العراقيااة واقااع وحقااوقين باا مقارنااةالتعريااف وال
العالم المتقادم وماع اللاوائ  الدولياة لحقاوق الماراءة  )الموقاع عليهاا مان قبال العاراق( مماا 

 ة والتنمية في المجتمعيرفع من سقف فهم دور المرأ
  مشاركه اساتذة الجامعات العراقيه في نشااطات المجتمعاات المدنياة وبقاوة ومتابعاة ميدانياة

ومستمرة وانجااز الدراساات الميدانياة والتقاارير والعمال االستشااري ضامن اجهازة الدولياة 
 المتخصصااة واالشااراف علااى مشاااريع طلبااة الدراسااات العليااا التااي تاادرس وتعااالج مشاااركل

الضاواء الدراساات االكاديمياة ا تسلط المراة العراقية )الدبلوم / الماجستير/ الدكتوراخ( وان 
في بنااء العقال العلماي والترباوي والمياداني لالجياال  العراقياتها حققتتعلى النجاحات التي 

 العراقية
 بياوت االياواء / االهتماام بنازيالت زياارخ الساجينات طه الخاصاه )نشالتركيز على بعض اال /

زياااارات بياااوت الحماياااة االجتماعياااة( والحاااديث عااان واقعهااان الحلاااي والمساااتقبلي الممكااان 
 ومواضيع ذات العالقه بواقع وجودهن ضمن هذخ الضروف الخاصة

  ايجاااد اليااات تعاماال مرنااه لمواجهااة الواقااع القبلااي والعشااائري والتطاارف الااديني الساالبي
 ها في الحياةبخصو  التعامل مع المراءة وتحجيم دور

 :االستنتاج المركزي 

ان حجاام المعاناااة والضااغط المتعاادد االوجااه المساالط علااى الماارأخ العراقيااة مسااتمر وكبياار 
وقاسي ومتخلاف وبابشاع الصاور واليمكان ان نخطاوا بجاد لتجااوز هاذخ المشاكله الحقيقياه علاى 

ى واضاحة المعاالم المرأة والعائلة وعلى المجتماع اال مان خاالل وضاع اساتراتيجيات طويلاة الماد
ومدعومة  ماديا ومعنويا وتقنيا ولوجساتيا تسااهم فيهاا العدياد مان الجهاات الحكومياة المركزياة 
والمنظمات مير الحكومية ومنظماات االمام المتحادة والمنظماات الدولياه المعنياه بشاؤون المارأة 

ية ميادانيا اال وحسب المؤشرات المشار اليها ضمن هذخ المقالة وسوف لم تلمس اية نتائج ايجاب
بعااد فتاارة ماان الاازمن فيمااا لااو تاام اسااتمراريه الاادعم المااادي والتفنااي والمتابعااه المسااتمرة  لهااذخ 

 االستراتيجية وبدون توقف او تهاون وضمن المحافظات العراقية.
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 :المصادر

  استعراض التقارير السنوية وتقاارير نشااطات الكثيار مان منظماات المجتماع المادني العراقياة
 المشاركه ببرامج منظمات االمم المتحدة والمنظمات الدوليه التخصصية بشؤون المراة

 www.batnaya.net/forum/showthread.php?t=42561 
 almamory.all-up.com/montada-f10/topic-t1272.htm 
 ar.aswataliraq.info/?p=186413 
 http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=2100959 
 www.batnaya.net/forum/showthread.php?t=42561 
 almamory.all-up.com/montada-f10/topic-t1272.htm 

الصااااااندوق العااااااالمي للنساااااااء:  /www.unwomen.orgلمتحاااااادة للماااااارأة: هيئااااااة األماااااام ا

http://www.globalfundforwomen.org/ 
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 أسواق بغداد القديمةبعض من 
 الدكتورة جنان حامد جاسم المختار

 جامعة بغداد –متقاعد  –استاذ مساعد 
 استراليا( –)ملبورن 

 

 المدخل:
تعتز الشعوب بموروثاتها ومعالمها العمرانية واالقتصادية ومنها االسواق التي تأخاذ حيازا 
كبيرا من العناية ألهميتها وترسخها في وجدان الشعوب مكاناا لألصاالة وعباق التااريع وشاواهد 

 وحضاااراتها ومحااال للتسااوق واقتناااء حاجااات الحياااة بتنوعهااا علااى تطااور وتنااامي المجتمعااات
احيااان كثياارة تصااب  هااذخ االسااواق معلمااا سااياحيا يحاار  الزائاار ماان الخااارج علااى زيارتهااا و

مثال وتوثيق هذخ الزيارة ويتذكر كبارنا كيف كان السائ  لبلدنا يضع في مقدمة اهتماماته زياارة 
 .  هذخ االسواق

    

 :سوق السراجين 
يقع سوق السراجين في منطقة الميادان فاي الجهاة المقابلاة لمقهاى الشاهبندر ومان الجهاة 
الثانيااة عنااد بدايااة جساار الشااهداء ماان الرصااافة والسااوق عبااارة عاان دكاااكين ومحااال صااغيرة 

الخيول التي كانت منتشرة فاي تهيئة متخصصة بعمل السروج )جمع سرج( وهو ما يستخدم في 
لربال( أضاافة الاى تخصصاها فاي صاناعة السايور والحقائاب الجلدياة )ا بغداد كوسيلة نقل تسامى

وكانت تتم داخل السوق. ولتسليط الضوء على هذا السوق االثري ولما له من مكانة خاصة لادى 
الناس ولدى السواح عند زيارتهم لمدينة بغداد حيث إن المنطقاة كانات محطاة اساتراحة للقوافال 

ات و تنتشاار فيهااا الخيااول واإلسااطبالت وخيااام الفالحااين المتجهااة الااى بغااداد ماان جميااع المحافظاا
بعض يؤسسون لمهن عدة ترتبط بمرابط الخيال وكاان والاي بغاداد الوأصحاب البساتين مما جعل 

يعااود تاااريع سااوق و حسااين باشااا الساالمدار هااو أول ماان أشااار لتلااك األسااواق باساامها الحااالي.
الخليفاة العباساي أباو جعفار المستنصار  السراجين إلى القارن الثالاث عشار المايالدي، فتارة حكام

(، الذي أمار بإنشااء أساواق عادة متخصصاة كأساواق الاوراقين والبازازين 1242-1126باهلل )
والعطارين والخفافين وسوق الصفافير وكان الغرض من إنشاائها هاو تاوفير المتطلباات الالزماة 

لاات السااوق إلااى خاااان وإباااان العهااد العثماااني تحو. لطلبااة وأساااتذة الماادارس فااي ذلااك الوقاات
مخصصااا  لساكن الرحالااة كاان الطاابق العلااوي حياث  للمساافرين ألن البناياات مكونااة مان طااابقين

ثااام تحولااات بعااادها إلاااى ساااوق  إلساااطبالت الجماااال والخياااول ةوالمساااافرين واألرضاااي مخصصااا
للصااناعات الجلديااة التااي ت غلااف بهااا السااروج مااع األحزمااة للخيااول. وماان هنااا جاااءت التساامية 

الساوق آناذك علاى صاناعة ساروج الخيال لكان معروضااتها سارعان ماا اتساعت لتشامل  القتصار
األسلحة وحماالت الرصا  باإلضافة إلاى األحزماة والحقائاب وكماماات األفاواخ وواقياات  ةأممد

بين األزقة الضيقة وفي المحال الصغيرة المتراصة إلى بعضاها الابعض . واأليدي لمربي الصقور
يعمل حرفيون توارثوا مهنتهم من أباءهم وأجدادهم ليجعلاوا مان هاذا المكاان معلماا  تاريخياا  كان 

 . ان كان في أزمان مضت عام جذب سياحي يسّر الوافدين إلاى عاصامة الرشايدووإرثا  حضاريا  
أكثر ما يميز السوق فاي عقاود مضات يتمثال بأصاوات المطاارق التاي تعلاوا فاي األزقاة والمحاال 
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بااال انقطااات حتااى عنااد ساااعات المساااء المتااأخرة لكنهااا اليااوم تراجعاات إلااى حااد كبياار. الصااغيرة 
وينقسم العمل في هذخ المحال بحسب مراحال اإلنتااج فهنااك مان يعمال علاى قا  الجلاد للغارض 
المراد منه وهناك من ينقش عليه وبينما يخت  البعض بتصميم الزخارف وتلوينهاا التاي تانقش 

شاغل آخارون بصاقل المناتج بعاد زخرفتاه لتلاوين بعاض أجزائاه وإضافاء ينبينما على قطع الجلد 
وفاي منتصاف سابعينات القارن الماضاي بادأ حرفياو الساوق بصاناعة . لمساات فنياة أكثار جمالياة

المالبااس الجلديااة واألحذيااة والحقائااب النسااائية والتااي تالشاات هااي األخاارى بعااد أن قاماات دائاارة 
لكان  تخدامه كمخازن لبضائع أصحاب محال القرطاسايةاألوقاف آنذك بإمالق الطابق العلوي الس

فااي العااراق كاناات لااه كلمااة الفصاال فااي تراجااع هااذخ السااوق التاريخيااة الحقااا مااا جاااء بااه التغيياار 
مالمحهاا. ففاي ظال ميااب الادعم الحكاومي  تتغيياركماا شهدت هجارة الحارفيين يث واندثارها ح

وق ماان اإلمااراق الساالعي للبضااائع للحاارف اليدويااة والصااناعات التقليديااة ومياااب حمايااة الساا
بدأت مخازن الكتب والقرطاسية تحل تدريجيا  محل ورش السراجين لكي يتبقاى مان والمستوردة 

 . فقط هذخ السوق التاريخية بضع محال 
 

 
 

 



 

 
78 

 :سوق السراي
ويقع هذا السوق في جانب الرصاافة مان العاصامة بغاداد باالقرب مان شاارت الرشايد وفاي  

 وكلماة )الساراي( كلماة تركياة ذات أصال فارساي )ساراي( تعناي )القصار( . نهاية شارت المتنبي
شاعت التسمية في العراق وبالد الشام لتشير إلى المحاالت أو األحيااء الساكنية التاي كانات حيث 

ر الحكومية لفترة الحكم العثماني. ويعرف هاذا الساوق بتجاارة الادفاتر واألوراق تقع فيها القصو
 حيااث بااات فيااه مختلااف أنااوات القرطاساية ماان دفاااتر وأقااالم وأدوات مكتبيااةتوالكتاب المدرسااية و

متار وال يزياد عارض ممار  300على جانبي هذا السوق الاذي ال يتعاّدى طولاه  تصطف الدكاكين
امتداد لسوق شارت المتنباي وساوق هارج فاي ان سوق السراي هو تار. المشاة فيه عن ثالثة أم

 الميدان ويعتبر من أقدم األسواق في بغداد. لقد تازامن بنااؤخ ماع بنااء جاامع الاوزير حسان باشاا
والسوق مجاور لسوق السراجين وكانت تسميته مقترناة (. م1660ابن الوزير محمد باشا عام )

والوراقين بال  ك الوقت قد امتلك شخصية سوق المكتباتلتى ذبوظيفته الجغرافية حيث لم يكن ح
كمتصارفية لاواء  كان معنيا بالخدمات المرتبطاة بأعماال الماوظفين والماراجعين لادوائر الحكوماة

واحاد مان أشاهر يعاد بالرمم من ضايق مسااحته إال أن ساوق الساراي . بغداد مقابل مبنى القشلة
عاماا  ومان ثام  350الممتاد الاى اكثار مان  ةوتاريخا ةوموقع ةورسم ةأسواق بغداد المميز باسم

خصوصية القرطاسية التي تبات فيه حالياا  حياث أصاب  قبلاة أهال المادارس مان مختلاف األنحااء 
وصار محاط إقباال كال مان لاه عالقاة بااألوراق واألقاالم واأللاوان والماواد المكتبياة وساواها مان 

اسة واإلدارة والرسم بشكل عاام. حظاي الساوق األدوات الداخلة في مجال القراءة والكتابة والدر
عبر مراحل حياته بشعبية كبيرة كونه يضم تراثا  ثقافياا  شاعبيا  محبباا  ألهال بغاداد تحديادا  وذاكارة 

 ةبكتباا شااتهرتنطااق بالكتااب والمكتبااات وباألسااماء والحااوادث والمتغياارات. وقااد كااان لااه زمااان ا
ان آخار ضاعف فياه شاأنه خاصاة بعاد أن ازدادت ماّر علياه زما وأياام أنِساه وجالساه ثام ةومكتبات

فاي الوقاوف علاى ف أهمية شارت المتنبي الثقافية فتحول السوق تدريجيا  الاى دكااكين للقرطاساية
ضايق  ي  ال تشاهد سوى شارت ملتو (سواء الشمالي او الجنوبي) أحد بابي شارت سوق السراي

دكااكين صاغيرة لبياع ماواد القرطاساية والكتاب المدرساية والصاور التراثياة  ةتوزعت على جانبي
وانتشرت فيه )بسطيات( المجالت القديمة وصاناديق ومعاارض زجاجياة صاغيرة لمصالّحي أقاالم 
الحبر )الباندان( الذين يدهش الناظر إليهم الصرارهم على حرفهم على الرمم من قلّة مستخدمي 

رماام انهااا دكاااكين صااغيرة لكنهااا مفعمااة وا  لألناقااة لاادى العااراقيين. هااذخ األقااالم التااي كاناات رمااز
بالحيوية وجميلاة المنظار ببنااء واجهاتهاا الحديثاة حياث تمات إضاافة بنااء مان الطاابوق المثّقاب 
)الجمهوري( بجانب البناء القديم بالطابوق األصلي فيما سقف السوق العالي من )جينكاو الفاايبر 

ضوءا  وأ جواء  بهيجة وقد تم تأهيل السقف بعد عملية إعادة إعماار  كالس( األبيض يمن  المكان
فارتفع علّوخ ليكون بشكل أفضل فيما تم تبلايط األرض بالكاشاي بعاد ان كاان  1992السوق عام 
فرح الصابيان والصابايا الاذين يبتهجاون يو ةتأمل المشهد أماممن واقف حيث يمكن الباإلسفلت  

يم األهالي وهم يطلقون أناشيد ألبنائهم للتبضع بماا شااءوا. وحاين بطموحاتهم فيه وتستمع لتران
تمشي في شارت السوق تتراءى لاك األلاوان محلقاة بجمالياتهاا علاى الجاانبين عاوالم مان أدوات 
مدرسااية فااي أملبهااا تنوعاات وواكباات تطااورات العصاار وكاال جديااد فيمااا الياازال يحااتفظ باألشااياء 

لتراثياة حتاى فاي الاذين يفترشاون األرض لبياع مجالتهام القديمة التي تمتلاك خصوصاية النكهاة ا
هنااك سابيل وكتبهم القديمة والكتب المدرسية ايضا وقد صاارت مصادر رزقهام. وال يمكان لعاابر 

الاذي  بان  يلتفت الى المكان الاذي كاان يشاغله )أباو علاي( باائع الكتاب الاذي ال يقارأ وال يكتااال 
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( وكاان مشاهدخ 2014)تاوفي عاام  ذا المكاانمان ها ةعاما  من عمرخ فاي كساب رزقا 60أمضى 
كماا يرمماك المشاهد ان  .فصار عالمة فارقة لسوق الساراي ةوكتب ةالفتا  وهو يقبع وسط مجالت

تستحضار األعاداد الهائلاة ماان النااس التاي ماارت علاى هاذخ المساااحة الصاغيرة مان األرض عباار 
ن وتقارأ علاى الواجهاات أساماء أزمنة مختلفة حيث ترى كتبا  على مد البصر داخل أروقة الدكاكي

وتجد أن هذخ المكتبات ما كانت إال صالونات أدبية  كمامكتبات على الفتات بسيطة بحروف أنيقة 
راقية تعقد فيها جلساات أدبياة يحضارها أشاهر األدبااء والساساة العاراقيين فاي أزمناة كاان فيهاا 

مان الشخصايات المعروفاة أن  الكتاب هو األقرب الى النفس وهذا ما كان يغري من يزور العراق
فاي  يكون سوق السراي إحدى محطات اهتمامهم ومن هؤالء كان الشااعر الهنادي الكبيرطاامور

الثالثينااات ماان القاارن الماضااي وكااذلك المستشاارق لااويس ماساايون مثلمااا كااان لألديبااة المصاارية 
اباراهيم أحماد حسان الزياات ومان االدبااء حضور وكذلك من عائشة عبد الرحمن )بنت الشاط ( 

 المازني فضال  عن األدباء العراقيين. ويمكن التغني بما قاله الشاعر الفلسطيني المتوكال طاه فياه
فاااِق( حيث قال ري الّطياوِب لنابضاي الخي اراي قاد اشاترى/ ِساحط يقاع الساوق . )ويكون فاي ساوِق السا

( 114رشايد ضمن محلة بغدادية قديمة اسمها )جديد حسن باشا( هاي اآلن تحمال اسام )محلاة ال
حسب التسميات الجديدة التي أطلقتها أمانة بغداد. ويقاول الادكتور عمااد عباد الساالم رؤوف فاي 

حسان باشاا  كتابه )معالم بغداد في القرون المتااخرة( إن شاارت الساراي هاو شاارت جدياد اساماخ
كنية نفسه وهذخ المحلة الضاربة في عماق التااريع البغادادي لام تعاد تمتلاك ماؤهالت المحلاة السا

ومان خاالل  وقد دارت عليها دوائر األزمنة فتحولت الى محال ومخازن تجارية وتغيرت أحوالها.
ما كتبه الراحل عباس البغدادي في كتابه )بغاداد فاي العشارينات( يمكان التوقاف عناد العدياد مان 

يؤكاد أن الساوق ينقسام الاى  حياثاإلشارات الملونة التي كاان عليهاا الساوق قبال نحاو مئاة عاام 
حيث يتجه القسم االول الى عبور الجسر القديم نحو سراي الحكوماة )القشالة( والمحااكم  قسمين

ويمكاان قااراءة واقااع حالااه آنااذاك ماان خااالل المهاان حيااث يشااتهر بالاادكاكين الموجااودة فااي رأس 
السوق والمختصين بكاوي الطارابيش وهام مان اليهاود أشاهرهم )يوناا( الطويال القاماة العاريض 

سطة مجيد( أحسن صانع أحذية من المسلمين حيث كاان اليهاود هام المشاهورين المنكبين ثم )األ
أشهر وأمهار طبااخ فاي بغاداد ويعمل فيه فندق )الحجي رشيد( ايظا هناك وكان  بصناعة األحذية

ومطعمه خان كبير بمواجهة فتحاة ساوق الساراجين ومان ثام مخازن اإليراناي محماد كااظم رضاا 
وهنااك دكاان اباراهيم السادايري  ان وشاييش الحبار عالماة )ساوان(أول من بات أقالم الحبر الباند

الذي أخذ هذا اللقب ألنه أول من صنع السدارة من القماش ثم سوق الصامة ثم المكتبات األرباع 
المشهورة وهي المكتبة العربية لصاحبها نعماان األعظماي والمكتباة العصارية لصااحبها محماود 

ي ومكتبة عبد الكريم خضر. وفي أواخر العشرينات جااء الاى حلمي  ثم مكتبة عبد األمير الحيدر
السااوق ماان النجااف عبااد الحميااد زاهااد وإخوتااه بمكتبااة جدياادة وفااي نهايااة السااوق بااائع شااربت 
الزبيب الذي كان يستقطر الشربت من كايس المرعاز المعلاق فاي ساقف الادكان ويباات معاه خباز 

ناااك الصاايارفة مااع أكياااس نقااودهم فااي القساام الثاااني ماان السااوق فه. والمااريس وجاابن الكاارد
وخشخشة رياالت )مارياتريزا( او المجيديات العثمانية لتبديلها بالروبياات تمهيادا  لادخول النااس 
للتبضع ومن ثم دكان حسون )أبو الجابن( ومقابلاه دكاان كبااب )المولاة خاناة( ثام )مغاازة حجاي 

عراقياة ومان الشامال باائعي األحذياة حسين خيوكة( الكبيرة ثم باعة النعاالت الجلدياة النجدياة وال
 الخطياب)على باباه( كماا اشاتهر هاذا الجاناب ب الجاهزة ثم جامع القبالنية الذي اشتهر بائع الكّبة

اط  المال مصطفى الواعظ ثم )سوق األطرقجية( الصغير الذي تباات فياه الف ارش والحصاران والبس 
حريري وخان جغان ثم سوق الصامة ثم ثم دكان شاشا بائع البوبلين الشهير في بغداد ثم خان ال
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الروافااون وبااائعو الساااعات واشااهرهم موشااي الساااعجي ويسااتمر السااوق حتااى جااامع الااوزير 
وقهوته المدورة وهي مشهورة بعمل النركيلة ثم خان الباجه جاي ثام دكااكين بياع البرنوطياوزي 

القارن الخاامس وكان قاد عارف قبال ذلاك فاي . ويمنيات حلب وبغداد ثم نصل الى سوق المصبغة
عشاار الماايالدي بسااوق الجبقجيااة أي أصااحاب مهنااة )صااناعة آلااة التاادخين( وأصااحاب الحاارف 
والمهن الجلدية والسااعجية وميرهاا مان المهان ويالصاق ساوق الساراي مان جهاة النهار مبناى 
المدرسة اإلعدادياة العساكرية فاي عهاد الدولاة العثمانياة التاي شاغلت فيماا بعاد مان قبال المحااكم 

ومان أشاهر  ومن ثم القشلة التي كانت مقرا للحكومة إلاى زمان ساتينيات القارن الماضاي المدنية
 .  ما فيه كبة السراي التي تعتبر من الذ األكالت العراقية وأشهرها
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 :سوق الشورجة
ماان أسااواق بغااداد القديمااة والمشااهورة حيااث يعااود تاااريع بنيانااه إلااى عهااد الدولااة وهااي 

القديم من شارت الكفاح ثم شارت الجمهورية ولغاياة موقاع جاامع مرجاان العباسية ويمتد موقعه 
كاان اسامه ساوق الريحاانيين ثام اساتبدل إلاى ساوق العطاارين وأخيارا  سامي و في شارت الرشايد
يقع سوق الشورجة في محلة الشورجة التي كان اسمها قبل ذلك محلة التّماارة . سوق الشورجة

لقاد اختلاف المؤرخاون والبااحثون فاي أصال تسامية الشاورجة  ألن التمور كانت تبات فيأسواقها.
وتعددت آراؤهم فيؤكد جالل الدين الحنفي أن كلمة الشورجة منحدرة من كلماة فارساية شاور اخ 
أي محاال الشااورة أو شااورئاخ )بئاار المااال ( إذ كاناات محلااة الشااورجة قااديما بئاارا أو بركااة ماااء 

فيقااول إن أصاال كلمااة الشااورجة جاااءت ماان  أمااا الباحااث سااالم اآللوسااي فحّرفاات إلااى الشااورجة
)الشاايرج( وهااو دهاان السمساام إذ كاناات فااي السااوق معاصاار خاصااة للسمساام واالساام ينسااب إلااى 

رفت إلى الشاورجة الشاورجة هاي كلماة  وهنااك رأي آخار يقاول أن. الشيرجة أو الشرجة التي ح 
ثاني الـ)جه( أي مكاان كردية تتكون من مقطعين المقطع األول )الشور( ويعني المال  والمقطع ال

وكانت . فتعني المكان المال  وبذلك يكون معنى الشورجة )النهر المال ( أو النهر المال  الصغير
فيها معالم بارزة شاخصة للعيان تهّدم وانقرض بعضها في فتارات مختلفاة مان الازمن مثال خاان 

ي الشااورجة الاادجاج وحمااام الشااورجة وسااوق التمااارة وسااوق الغاازل وسااوق العطااارين وعااالو
وخان مخزوموبنات الحسن ومرقد الحسين بان روح أحاد السافراء األربعاة لالماام المهادي وهاو 

والشاورجة ساوق تراثياة وشاعبية عناد البغاداديين فأملاب . من علماء بغداد في القرون الماضاية
اد البيوت البغدادية تجري سعيا  إليها والتبضع فيها خصوصا في أيام رمضان والمناسبات واألعي

وتعاد المنطقاة مان . حيث تكثر الشموت والتوابل بأنواعهاا ومساتلزمات األعاراس واالفاراح كافاة
المناطق التراثية التي تحوي بعض اآلثار القديمة ومنها مناارة ومئذناة جاامع الخلفااء فاي ساوق 
الغزل والتي يرجع عهدها إلى عصر الدولة العباسية وفي اآلونة األخيرة تعرضت بعاض مبانيهاا 

لقديمة للهدم مثل الخانات التراثية القديمة كخان اآلما الصغير وبعاض المبااني القديماة األخارى ا
. المجاورة وقد عثر فيها على عدد مان آباار المااء الماال  وهاذا يؤكاد علاى أن التسامية صاحيحة

( فرعااا  منهااا سااوق 19يضاام سااوق الشااورجة عاادة فااروت وهااي أسااواق متخصصااة تزيااد علااى )
والفااافون إلااى مياار  وآخاار للزجاجيااات والفرفااوري لتواباال وسااوق القرطاساايةالصااابون وسااوق ا

)جناي  خانا  منها خان الله الصغير وخاان جناي ماراد وسابب تسامية الخاان باـ 13 لسوقذلك. ول
مراد( هو أنه عند احتراق الخان وانهيار بعض جهاته ظهر وراءها بناء فتخيل النااس أن البنااء 

جواماع منهاا  4م خاان األماين وخاان اآلماا الكبيار ومان الجواماع الذي ظهر هو من عمل الجن ث
أما المقااهي فقاد كاان هنااك اثناان )مقهاى المعلكاة( ذلاك ألنهاا تقاع  جامع النخلة وجامع النوبجي

على سط  إحدى العالوي وقهوة قادوري التاي كاان يرتادهاا قاراء المقاام وفيهاا قارأ المقاام عباد 
لم تتمكن كل األسواق والموالت الجديدة التي تبادو و د القبانجيالرزاق القبانجي والد الفنان محم

فخمة وذات واجهات براقة مع أجهزة ونظام تسوق حديث مان منافساة ساوق الشاورجة الواقعاة 
 . في جانب الرصافة من العاصمة العراقية بغداد
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 :سوق الصفافير
هو سوق ترجع تسميته بهذا االسم نسبة للصفر )معدن النحاس( حيث يشتهر هذا السوق  

بصااناعة الصااحون واألوانااي المنزليااة وأباااريق الشاااي والكاسااات والمالعااق وإطااارات الصااور 
والفوانيس النحاسية والنقش عليها. ويقع سوق الصفافير فاي بغاداد وهاو عباارة عان مجموعاة 

األزّقة الضيقة الواقعة في منطقاة بااب اآلماا قريباا مان الشاورجة فاي  من المحالت المنتشرة في
تبات فيِه المصانوعات واألدوات النحاساية. ويعتبار حيث شارت الرشيد مقابل مبنى جامع مرجان 

سوق الصفافير من األسواق القديمة في بغداد التي يعود تاريخها لعصار الخالفاة العباساية وهاي 
لتااوفير احتياجااات طااالب  فااي درب المسااعودة فااي محلااة سااوق الثالثاااءكاناات قااديما  سااوقا  قائمااة 

على مدار مائتي عام في بغداد كانت أعداد ال حصر . والمدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية



 

 
83 

لهااا ماان اآلباااء واألبناااء يصااومون معاادن النحاااس فااي شااكل أوانااي وأطباااق ومصااابي  فااي هااذا 
اآلن مكانا لمحالت األقمشة والمشغوالت الجااهزة  الشارت الضيق المخص  للمشاة الذي أصب 

ويعتبر هذا السوق واحد مان دروب محلاة بغدادياة فاي عصار الدولاة . بدال  من محالت الصفارين
العباسية تسمى محلة سوق الثالثاء وهذخ المحلاة كانات قريباة مان دار الخالفاة العباساية وتحايط 

د إن يكون أهال هاذخ المهناة قاد شاغلوخ فاي ذلاك بدار الخالفة معاهد ومدارس إسالمية مما يستبع
ويعارف  .العصر بما يعرف عانهم مان ضاجيج نااتج عان الطارق علاى معادن النحااس وميار ذلاك

السوق على األرج  بسوق مساعود أو درب المساعودة كماا وصافه  الماؤرخ ابان عباد الحاق بأناه 
تصال باِه دروب وطارق ميار درب نافذ إلى مقر المدرسة النظامية والتي كانت تقع إلى جنوباِه وت

نافذة وهذا الوصف ينطباق علاى هيئاة ساوق الصافافير وكاذلك ينطباق الوصاف علاى موقعاِه مان 
سوق الثالثاء ومن موقع المدرسة النظامية التي هي من المعالم األثرية التي أندثرت ولام يعارف 

تكيااة التااي موقعهااا وأندرساات رسااومها وماان آثارهااا منااارة المئذنااة المقطوعااة فااي محلااة تحاات ال
هدمت في الخمسينات من القرن الماضي وال يعرف على وجه التحديد متى شغل الصافارون هاذا 

أول وثيقااة وقفيااة تأريخيااة أشااارت إلااى وجااودهم فيااِه . ان  السااوق وأتخااذوا منااه  مكانااا  لمهنااتهم
م وفي وقفية أخرى متأخرة عرف عناه اسام ساوق الصافافير سانة 1687/ هـ 1098كانت سنة 
. حيث ذكر أسمه  بالتحديد منذ ذلك التاريع وبقي يعرف بِه حتى وقتنا الحالي م1746/ هـ1159

يحتوي سوق الصفافير على مسجد أثري قديم، يسمى مساجد الصافارين وهاو مان مسااجد بغاداد 
 40تقريباا  ويحتاوي علاى حارم مصالى صاغير يتساع ألكثار مان  2م250التراثية وتبل  مسااحته  

سااجد ماان قباال أحااد المحساانين فااي زماان الدولااة العثمانيااة وتحدياادا  فااي ولقااد بنااي هااذا الم يمصاال
الحرفياون إنهاا مساألة وقات قبال أن تختفاي محالتهام بعاض ويقول . منتصف القرن الثامن عشر

القليلة الخفيضة الضوء والتاي تمتلا  باألزاميال والمطاارق والمساامير وقواطاع المعادن الصادئة 
ن في سوق الصفافير على مقاعدهم الصغيرة أو يقفاون والجدران المتسخة حيث يجلس الحرفيو

حفاة من دون أحذية علاى الاورق المقاوى وهام يساحقون قطاع المعادن وهام يعلماون أن مهناتهم 
علااى وشااك االنقااراض.  ويعتباار اسااتيراد البضااائع النحاسااية الرخيصااة األجنبيااة الصاانع العاماال 

األجانب سابقا  يشترون التحف اليدوياة  األساس الذي أطاح بالسوق وساعد على اندثارِخ فقد كان
الصنع مان ساوق الصافافير مثال مصاابي  الزيات النحاساية والدقيقاة الصانع واللوحاات المعدنياة 

كانات المكاتاب . والتي كانت تتزين بآيات القارآن والتاي كتبات بخاط عرباي جميال وزخرفاة رائعاة
الساوق حياث كانات الساوق الحكومية تبعث بطلبات خاصة للحصول على الهدايا مان مصانوعات 

تبقى مفتوحة في المساء ولكن في الوقت الحالي فإنها تغلق أبوابهاا فاي وقات مبكار مان المسااء 
 .  فقليل جدا من األفراد سواء كانوا عراقيين أم أجانب يأتون للشراء
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 :سوق الغزل
هو سوق معروف في بغداد يقع قرب جامع الخلفااء فاي الشاورجة وساوق الغازل كاان وال  

تحااوي محااال صااغيرة لبيااع الحبااوب الجافااة والبقوليااات واألعشاااب  وياازال سااوقا  مريبااة عجيبااة 
ومحال أخرى لبيع الطيور األليفة وبعض الطيور البرية النادرة كالصاقور والطاواويس باإلضاافة 
إلااى الكااالب النااادرة وأسااماك الزينااة وتقااع فااي منتصااف السااوق منااارة ومئذنااة سااوق الغاازل فااي 

فااة سااميت بمنااارة سااوق الغاازل ألن الجااامع قااد قطعاات جامعهااا القااديم والااذي يعاارف بجااامع الخلي
أرضه وأنش  في أحد جوانبه الشرقية سوق للغزل ولقد هدمه الاوالي ألن مبنااخ أصاابه التصادت 

هاـ 1193على مر الزمن حيث سقطت المنارة وأعيد بنائها من قبل الوالي سليمان باشاا الكبيار )
ذلك مساجدا جامعاا فاي مارب المناارة وشايد الاوالي ساليمان كا م(1802-م 1779هـ( )1217 -

 م حياث هادم ألجال فات  شاارت الجمهورياة1957سمي بجامع سوق الغزل بقي قائماا حتاى عاام 
الااذي يماار فااي سااوق الشااورجة. وفااي سااوق الغاازل دياار اآلباااء الكاارمليين والاادير كااان معروفااا 

لغاة العربياة بمجلس يوم الجمعة لألب أنستاس الكرملي الذي يحضر مجلسه الكثيار مان علمااء ال
وتقااع محلااة عقااد .وماانهم الشاايع جااالل الاادين الحنفااي الااذي كااان إمامااا وخطيبااا لجااامع الخلفاااء

حيث يعقاد الساوق مالباا فاي أياام الجماع  المسيحيين مقابل السوق من جهة السوق العربي حاليا  
 .شأنه في ذلك شأن سوق المتنبي
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 :سوق هرج

لبياع األدوات المساتعملة واألماراض القديماة جادا  هو سوق معروف في وسط مدينة بغاداد 
والتي تكون ذات قيمة تاريخية أثرية وقد تجد هناك فيه كل نادر ومرياب وماا ال تجادخ فاي ميارخ 
مان األسااواق وفياِه الكثياار مان التحااف الفنياة الراقيااة ويرتاادخ الناااس النخفااض أسااعار بضااائعه. 

يرجع تااريع . يكثر فيه الباعة والمتسوقون ويخت  هذا السوق بافتتاح خا  يوم الجمعة حيث
بناء هذا السوق إلى عهاد الدولاة العثمانياة حياث شاقا الاوالي العثمااني نااظم باشاا شاارعا  سامي 

م ثم سمي بإسام 1910باسم شارت ) خليل باشا جادخ سي( على اسم خليل باشا حاكم بغداد عام 
سامية العربياة القديماة لاه وأقادم مان شارت الرشيد وسّمي الساوق بإسام ساوق الميادان وهاي الت

التسمية التركية )سوق هرج( فإن مالبية من مؤرخي بغداد يؤكدون أن تاريع الساوق تعاود إلاى 
نهايات العصر العباسي ال سيما أنها قريبة من القصر العباسي ومن قصر إحدى زوجات هاارون 

حااول إلااى )قصاار الثقافااة الرشاايد الااذي كااان الملااك فيصاال األول قااد اتخااذخ قصاارا لااه وماان ثاام ت
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الهاارج تعنااي باللهجااة العراقيااة الدارجااة الصااخب والفوضااى وهااذا التوصاايف كلمااة و. والفنااون(
ينطبق بالضبط على واحادة مان أقادم أساواق بغاداد ساوق الهارج التاي يمتاد تاريخهاا إلاى عصار 

اد حياث عاام ويعتبار مان معاالم مديناة بغاد 300الحكم العثماني للعراق أي أن عمرها يتجااوز الاـ
انادرس أثارخ  ولام يباقي مان الجاامع ساوى  كان في مكانِه مساجدا  تاريخياا  يعارف بجاامع القبالنياة

اإلماام أحماد  ) الحجرة المطلّة علاى ساوق المغازجياة والتاي تضام رفااتين مان علمااء بغاداد هماا
 هـ صاحب كتاب نور اإليضااح وهاو كتااب فاي الفقاه الحنفاي واإلماام428القدوري المتوفي عام 

وتوجاد أساواق تسامى بانفس االسام وتشابه ساوق هارج ( محمد الوتري صاحب القصائد الوترية
في بغداد من حيث الوظيفة في العديد من مدن العراق حيث يوجد في الموصل سوق شعبي علاى 

 .م عنادما قادمت إلاى بغاداد1935لقاد مّنات المغنياة المعروفاة أم كلثاوم فياِه عاام . نفس الشاكلة
ة فيها دور للمطابع الغربية وبيوت للخشب فاي محلاة الحيدرخاناة وماع امتاداد يحوي السوق أزقّ 

سوق السراي وتبدأ معالم السوق من جاامع الحيدرخاناة فاي شاارت الرشايد مان جهتاِه الشامالية 
حيااث المقاااهي البغداديااة التاريخيااة القديمااة وسااوق السااراي المتخصاا  فااي بيااع الكتااب، لغايااة 

. اقية القديمة كصحيفة األحرار والابالد وحبزباوز والزماان وميرهاامطابع الصحف والجرائد العر
ولكناه  صامد وماا  للعديد مان االعماال التخريبياة تعّرض السوق  2003بعد احتالل العراق عام و

زال له  روادخ  وبقي هذا السوق في منطقة الميدان يبيع التحف الثمينة إضافة للمالبس واألمطية 
هاارت أسااواق أخاارى علااى نفااس شاااكلته تبيااع القااديم ماان الساالع فااي والفاارش واألحذيااة بينمااا ظ
 .منطقة باب الشرقي ببغداد

 

 
من يزور بغداد ال بد له من قضاء ساعات من نهاار عطلاة األسابوت فاي هاذخ الساوق التاي 

علاى موعاد ثابات ومحادد للقااء فاي )ساوق الهارج( هم مالبية البغداديين  نأ يبات فيه كل شيء.
ظهر اليوم فزيارة هذخ السوق تحقق أكثر بعد منذ صباح كل يوم جمعة وحتى الساعة الثالثة من 

 فياة يعارضحياث فاي ساوق هارج   من متعة وهدف ومن ال يشتري أي شيء فعلى األقل يتفارج
والمشاغوالت اليدوياة  ثااث القاديمللبيع ما يتصاورخ خيالاك مان الحاجاات والتحاف واألنتيكاات واأل

وبأساااليب فنيااة لاام تعااد متداولااة واألحجااار الكريمااة والسااب  )المساااب ( الغاليااة والزجاجيااات 
المصاانوعة منااذ أكثاار ماان قاارن وأجهاازة راديااو بدائيااة ومرامااافون يعماال ياادويا والتسااجيالت 
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ن الخياطاة التاي تاذكرك الموسيقية النادرة والعمالت الورقياة والمعدنياة والطواباع الناادرة ومكاائ
بجاادتك والصااحون ولااوازم المطاابع القديمااة والمسااامير وبقايااا أجهاازة كهربائيااة وكاال األدوات 

ا التااي  قيمااة تاريخيااة أثريااة وقااد تجااد هناااك فيهااا كاال نااادر  لهاااالمسااتعملة واألشااياء القديمااة جااد 
ياارة الساوق زوان  ويرتادهاا النااس النخفااض أساعار بضاائعه .ومريب وما ال تجادخ فاي ميرهاا

. يجب أن تتم منذ الصباح الباكر ليوم الجمعاة حياث يكاون الباعاة والمشاترون قاد بادأوا نشااطهم
ثمة خان ينعطف يميناا لنجاد أنفسانا وساط متحاف مفتاوح لكال ماا هاو تراثاي وقاديم مان األثااث و

هااا الخشاابي النااادر والزجاجيااات الملونااة والتحااف الفنيااة الفرياادة والتااي ال توجااد نسااخة ثانيااة ل
وعلينا أال نتخيل أن األسعار في هذا الخان أو في المحالت المماثلة في سوق هرج متواضعة بال 
هي مرتفعة كون أصحاب هذخ المحالت من التجار األصليين للسوق وتوارثوا المهناة مان آباائهم 

يعرفون أن الزباون الاذي يادخل محالتهام ويساأل عان وهم وأجدادهم ويعرفون قيمة ما يعرضوخ 
اعة وسااعرها إنمااا جاااء مهتمااا لشااراء هااذخ الخزانااة القديمااة أو الصااندوق الخشاابي األسااود البضاا

وما أن يتأكدوا من النياات المخلصاة للزباون وبأناه لايس هناا ليعباث  المطعم بالمسامير النحاسية
بااوقتهم أو ألمااراض التفاارج فقااط حتااى تباادأ أساااليب موايتااه بعاارض بعااض النااوادر المخبااأة فااي 

كاون يأن  لاذا يجاب م حاواة يخرجاون مان الصاناديق الساحرية مقتنياات مدهشاةصناديقهم وكاأنه
مساوما ذكيا في األسعار التي يعرضها التااجر وال تتحارج مان أن تقايم البضااعة المهتم بالشراء 

بنصف السعر المعروض عليك حتى تتفق مع البائع على سعر معقول هو أقال بكثيار مماا عارض 
والتحاف  حاجات ال يمكان التفااوض حاول ساعرها مثال المشاغوالتعليك بداية األمر مع أن هناك 

يوضا  أحماد الكرخاي صااحب محال أنتيكاات فاي . والفضية القديمة واألحجار الكريماة المعروفاة
الشرق األوسط إن أملى المعروضات والتي ال يمكن المسااومة علاى صحيفة سوق الهرج قائال لـ

الت العبريااة التااي باعتهااا العوائاال اليهوديااة أسااعارها إال ضاامن نطاااق ضاايق للغايااة هااي المشااغو
العراقية بأسعار بسيطة عندما أجبرتهم الحكومة في الخمسينات علاى تارك العاراق إلاى إسارائيل 
مشيرا إلى أن هذخ الحاجات صارت نادرة اليوم واليهاود فاي مختلاف أنحااء العاالم، خاصاة يهاود 

نبحث عن هذخ التحف بجهد جهياد ونادفع  العراق يدفعون أثمانا باهظة من أجل استردادها ونحن
ويذكر بأنه تم عرض سيف نصله من الذهب  أيضا مبال  ضخمة وحسب تاريع وقيمة المعروض

األصلي والسايف مان الفضاة الخالصاة كتاب علياه باللغاة العبرياة ويعاود تااريع صاناعته إلاى ماا 
متااابعتي لمصاايرخ ولاام أسااتطع دفااع هااذا المبلاا  وعنااد عااالي جاادا يقاارب ماان قاارنين وكااان سااعرخ 

عرفاات أنااه تاام تهريبااه إلااى عمااان وهناااك باعااه أفغاااني معااروف صاااحب محاال أنتيكااات ليهااودي 
 مير اعتيادي. عراقي من إسرائيل بمبل  

 

 :سوق شارت النهر

ساوق شااارت النهاار أشااهر شااوارت العاصاامة بغااداد الاذي يعااود الااى أكثاار ماان مئااة عااام ان  
يشاتهر هاذا الشاارت الاذي يمتاد مان جسار األحارار  حياث ويشتهر بروادخ من النسااء البغاداديات

وينتهي عند المدرسة المستنصرية قرب جسر الشهداء من جانب الرصافة )وساط بغاداد( بمحاال 
بيااع اللااوازم النسااائية ماان المالبااس وادوات الزينااة ومسااتلزمات األعااراس حتااى أصااب  معروفااا  

عاما( اقدم  55ويقول ابو حيدر ) .ة  فيهبشارت النساء او الشارت األصفر  لتمركز محال الصام
حرفيي الصيامة كان شارت النهر ملتقاى للعاائالت البغدادياة التاي تجاد فياه ضاالتها مان البضاائع 
النسائية المختلفة ومستلزمات األعراس حيث تتوافر فيه كل متطلبات هذخ المناسبات وخصوصاا  
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االقتصااادي منااذ تسااعينيات القاارن  قااد عااانى شااارت النهاار ماان التراجااعل . المصااومات الذهبيااة
الماضااي عناادما باادأت الاابالد تواجااه حصااارا  اقتصاااديا  شرسااا  لتتحااول محالااه الااى مخااازن للمااواد 
والسلع المختلفة ويفقد وظيفته تحت قسوة الحياة االقتصادية فقد دفعات تلاك الموجاة الحاادة مان 

بيع المالبس النسائية الاى تغييار الكساد والركود أصحاب المحال التجارية التي تشتهر بتسويق و
حرفهم والتحاول الاى حارف أخارى التادخل فاي اهتماام المارأة العراقياة حتاى هجرتاه تماماا  يقاع  
سوق شارت النهر بموازاة شارت الرشيد أقدم شوارت العاصمة ويتميز بامتدادخ المستقيم وتقابل 

ماااري البغاادادي الااذي يتساام المحااال علااى جانبيااه، وإضااافة الااى محالااه التجاريااة بطرازهااا المع
بالزخااارف والشناشاايل تنتشاار فااي هااذا الشااارت عاادة خانااات قديمااة كاناات تسااتخدم لالمااراض 

كماا  التجارية وتخزين المواد السماء مشهورة في عالم التجاارة لتعطياه صابغة تاريخياة وتراثياة
تكيااة تنتشاار علااى جانبيااه عاادة جوامااع انشاائت منااذ فتاارات طويلااة منهااا جااامع الباجااه جااي وال

يشتهر بالمقاهي النسائية المخصصة لالستراحة بعد عنااء التجاوال شارت النهر كان و والعادلية.
في السوق والتبضع والتي كانت تقدم لزبائنها القهاوة والمرطباات والمشاروبات الغازياة وعارف 

حركتااه النشااطة المتواصاالة منااذ الصااباح حتااى ساااعات اللياال حيااث كااان ياازدحم    شااارت العاان 
بادأت  النهرشارت   . انئالت اآلتية من كل مكان للتبضع وال سيما مع اقتراب مواسم األعيادبالعا

 .الحياااة تاادب فااي اروقتااه بعاادما عااانى ماان الكساااد واصااب  روادخ اآلن ماان الرجااال والنساااء معااا
ويتابع ابوناصر ''جميع زبائني يبحثون عن خواتم فضية تحمل احجارا  مختلفة فهناك مان يبحاث 

 قيق اليمني والخرساني والزركاون وجميعهاا تاأتي مان الهناد والباكساتان وإياران والايمنعن الع
ويلفت الى أن اقبال النساء والفتيات هذخ األيام تقتصار علاى أوقاات محادودة مان الصاباح وحتاى 

 .خوفا  من أعمال العنف ساعات الظهيرة حيث يبدأ أصحاب المحال في ملق أبوابها'
  

 
. 
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 األب أنستاس ألكرملي ... 
 لم يسبقه إليها أحد بها تهخادم اللغة العربية ومعرف

 

 نزار محمد سليم
 وزارة الثقافة واالعالم العراقية -متقاعد  –اعالمي 

 ا(استرالي –ملبورن )
 

 :من هو األب أنستاس ألكرملي 

)وهااو األب أنسااتاس ماااري الكرملااي اساام ب والمعااروف عااواد هااو بطاارس جبرائياال يوسااف
لجماليااة لااه محبااوخ ومرياادوخ وماادقق شااغوف باللغااة العربيااة وكاتااب ولغااوي وهو اساام شااهرته(

ومتميااز. االب وهااو رجاال دياان مساايحي ولغااوي عربااي صااميم الفرياادة  خالقااه ومزاياااخورقااي ا
فهاو ساليل أب لبنااني وأم بغدادياة أباوخ يادعي  (لبنانياة –عراقياة )اصاول  انستاس الكرملي مان
وأقاام بهاا وتازوج  1850د وهو من إحدى قرى لبنان  قدم إلاى بغاداد سانة جبرائيل يوسف عوا

باين مان من فتاة بغدادية تدعى مريم وأنجب منها خمسة بنين وأربع بناات وكاان بطارس الراباع 
م  وتاوفي فاي الساابع 1866الكرملي في بغاداد  فاي الخاامس مان آب االب انستاس أوالدخ. ولد 

بمدرسااة اآلباااء الكاارمليين وبعااد أن أتاام   عليمااه االبتاادائي م وتلقااى ت1947ماان كااانون الثاااني 
االب الكرملاي  . نشأ م1882 سنة منهادراسته بها انتقل إلى مدرسة االتفاق الكاثوليكي وتخرج 

ا للفي بغداد وبدأ حياته  وكان آناذك فاي السادساة عشارة مان  األولى تةعربية في مدرسغة المعلم 
ر الغض مقاالت لغوية في العدياد مان الصاحف المعروفاة فاي عمرخ وأخذ ينشر وهو في هذا العم

العشاارين ماان عماارة  االب الكرملااي أكماال (. عناادماوالبشااير والضااياء الجوائااب) ذلااك الوقاات مثاال
ا بكلية اآلباء اليسوعيين وفي الوقت نفسه أكمل دراساته فاي تعلام إلى مادر  بيروت وعمل مدرس 
الفرنسية ولام يكتاف بهاذا القادر مان الدراساة بال ساافر  واليونانية وأتقن والالتينية العربية اللغة
مدرساة اآلبااء الكارمليين وكاان مان رئاساة ليتاولى  العاراق ثام عااد إلاىودرس فيهاا بلجيكاا  إلى

 . الرهبان الكرمليون في دير الالتين

 :اهتماماتة اللغوية

كثار مان خمساين عاماا بماا وضاع مان البياة وآدابهاا أنستاس الكرملي اللغاة العراالب خدم 
مزيار اإلنتااج فيماا  كاانمهمة وأبحاث جديدة ومقاالت مبتكارة وتعليقاات مستفيضاة ولغوية كتب 

فيهااا باساامه  ات واسااعةيكتااب وقاال أن تجااد مجلااة عربيااة ذات شااأن فااي عصاارخ إال ولااه مشااارك
لمجااالت والصااحف التااي وافاهااا الصااري  أحيانااا أو بأسااماء مسااتعارة أحيانااا أخاارى وبلاا  عاادد ا

بمقاالتااه وأبحاثااه أكثاار ماان سااتين صااحيفة كاناات تصاادر فااي العااراق وسااوريا ولبنااان ومصاار 
الفرنساية التاي نشارها فاي بعاض المجاالت باللغة فضال عن مقاالته  )تركيا( وفلسطين واألستانة
بألفاظهاااا  ميرتااه الشااديدة علاااى اللغااة العربيااة والااادفات عنهااا والعنايااةعناااه األوربيااة وعاارف 

 واستعماالتها وكان يرى في الخروج على العربية خطأ اليمكن قبوله أو التساهل فيه.
ااا االب وضاع  ااا مهمااة وأبحاث  بجااد وساااهم  اللغااة العربيااة عاان متجااددةأنسااتاس الكرملااي كتب 

لغااة العاارب التااي  مجلااة فااي عمليااة التعريااب وأصاادر مجلتااين وجرياادة. تمياازتونشاااط متمياازين 
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والتاريخيااة وماان أباارز المااؤلفين والكتاااب  األدبيااةاللغويااة و م بأبحاثهااا1911 أصاادرها فااي عااام
عبااد  محمااد بهجااة األثااري والمااؤرخ مصااطفى جااواد واألسااتاذالاادكتور  الااذين كتبااوا فيهااا األسااتاذ

اللغااويين وماان ويوسااف رزق غ منيمااة ومياارهم ماان  وهبااة الاادين الشهرسااتاني الحميااد عبااادة
اللغاة  كان يدعو للتصحي  اللغوي والحفاظ علىو تلك الفترة ضمن بغداد ن فيمثقفيالو نمفكريال

اا ساماخ  كما العربية  مناذ أخاذنا نفهام لهاذا الكتااب ) يقاول عان سابب تأليفاه (المسااعد) ألف معجم 
العربية حق الفهم وجدنا فيما كنا نطالع فيه من كتب األقدمين والمعاصرين ألفاظاا جماة ومنااحي 

لهاذا رأيناا فاي مصانفات السالف نقصاا بيناا فأخاذنا مناذ ذلاك  فاي دواويان اللغاةمتعددة ال أثر لها 
ا سنوات طويلة بعد وفاة مؤلفه ولام  (سد تلك الثغرةمسؤولية الحين  وقد ظل هذا الكتاب مخطوط 

 .  حيث صدر المجلد األول منه م1972/ هـ1392 ير النور إال في عام

حظاي  بتقادير عاالي وتمياز مان  بشاكل تميزت اعمالاه ومواقعاة االدبياةهذا وقد 

 :الهيئات والمجامع العلمية واللغوية حيثقبل 

 ا في مجمع المشرقيات األلماني سنةختيرا  .  م1911هـ/ 1329 عضو 
 م1920هـ/ 1339 سنة دمشق اختيرعضوا في المجمع العلمي العربي في  . 
 ا من ا ولغوي   .والعالم العربي وأوروبا مصر اختير ضمن أول عشرين عالم 
  م 1932هـ/ 1351 سنة بالقاهرة اللغة العربية مجمعاختير ضمن. 
  المجماع الوحياد عربياا  كاان حينهااو 1932 اختير عضوا فاي  مجماع الثقافاة المصاري عاام

 .وإسالميا للثقافة  العلمية
 

 
 (:المطبوعة)من أهم كتبه المؤلفة 

   م1932 سنة بغداد أمالط اللغويين األقدمين ونشر في 
   م1938 سنة القاهرة ونشر في ونموها واكتمالها اللغة العربية نشوء 
  م1939 ونشر في القاهرة سنة (العربية وعلم النميات النقودكتاب ) 
 الفوز بالمراد في تأريع بغداد  
 طفل براغ   كتاب التعبد ليسوت 
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   (سيةبالعربية والفرن)نخبة من كتاب العروج في درج الكمال والخروج من درك الضالل  
 جمهرة اللغات  
 خواطر علمية 
 كتاب الجموت  
 السحائب  
 العجائب  
 الرمائب  
 الغرائب  
 أديان العرب  
 حشو اللوزينج  
 مختارات المفيد  
 متفرقات تأريخية 
  األنباء التأريخية  
 اللمع التأريخية والعلمية  
 الغرر النواضر 
 النغم  
 الشجي في الرد على الشيع   
 الكرد قبل اإلسالم  
 المجموعة الذهبية  
 تذكرة الشعراء  
 شعراء بغداد وكتابها  
 نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها  
 ديوان التفتاف اوحكايات بغداديات  
 أمالط اللغويين األقدمين 
 رسالة في الكتابة العربية المنقحة  
 النقود العربية واإلسالمية  
 أخ  فروض الرهبان الثالثيين الكرملين  
 األب مارية يوسف  ترجمة حياة 
 رسالة في الكتابة العربية المنقحة  
 الكوفية والعقال  
 ذكرى الملك فيصل األول  
 مبادإ أصول الديانة المسيحية لصغار األوالد  
 مرشد الرهبانيين الثالث  
 نشوء اللعة العربية ونموها واكتهالها  
 الفوز بالمراد في تأريع بغداد   
 (  بالعربية والفرنسية)كمال والخروج من درك الضالل نخبة من كتاب العروج في درج ال 
 خالصة تأريع العراق في البصرة  
 تذكرة الشعراء او شعراء بغداد وكتابها  
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 نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها  
 مجموعة من األماني العامية العراقية 
 ديوان التفتاف او حكايات بغداديات  
 أمالط اللغويين األقدمين  
 رسالة في الكتابة العربية المنقحة  
 نشوء اللعة العربية ونموها واكتهالها. 

 :من كتبه المفقودة 

 تصحي  أمالط لسان العرب  
 تصحي  تاج العروس 
 تصحي  أقرب الموارد وماجاء فيه من المفاسد 
 األلفاظ اليونانية في اللغة العربية  
 األلفاظ الرومية )الالتينية( في اللغة العربية  
 األلفاظ الدخيلة )من عبرية وهندية وقبطية وحبشية وتركية ( في العربية  
 األلفاظ الفارسية في اللغة العربية  
 األلفاظ االرمية )السريانية والكلدانية ( في العربية  
   األلفاظ العربية في اللغة الفرنسية 
 تصحي  أمالط لسان العرب  
 تصحي  تاج العروس  
   ء فيه من المفاسدتصحي  أقرب الموارد وماجا 
 األلفاظ اليونانية في اللغة العربية  
 ..... وميرها الكثير. األلفاظ الرومية )الالتينية( في اللغة العربية  

 من اهم كتبة المترجمة:

 أرض النهرين )عن االنكليزية تأليف أدون بفن(  
 خواطر األخت ماري ليسوت المصلوب  
 التي فاهت بها القديسة تريزة للطفل يسوت(الكلم األخيرة )وهي المحادثات األخيرة  

 لغوية:لا اجمةمع من اهم

 كتاب المساعد

 من اهم تحقيقاتة اللغوية:

  (بسبب ظروف الحرب العالمية األولى ) لم يكتملللخليل بن أحمد  معجم العين 
  البن األكفاني نخب الذخائر في أحوال الجواهر 
 اإلكليل للهمداني / سورة الخيل التي نزلت في بغداد  
 ن خب الدخائر في أحوال الجواهر البن األكفاني السنجاري  
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 تاسيسة للمجالت اللغوية: 

العاربياة اللغاة  ومتخصصة فاي وكانت شهرية (لغة العرب)أنستاس الكرملي مجلة اصدر  
صادر منهاا تساعة اواألدب والمصطلحات والتاريع وما يتصل بعلام االجتماات وعلام اإلنساان وقاد 

م( وقاد ضامت أعاداد هاذخ المجلاة مئاات 1931-1911و  هـ1350-1329مجلدات بين سنتي )
األب أنستاس ألكرملي مكتبة تعد مان  رك ت. الفرنسيةباللغة المصطلحات العربية وما يقابلها في 

مجلاادا  1335الخاصااة فااي العااراق  ضاامت نحااو عشاارين ألااف مجلااد  بينهااا  أضااخم المكتبااات
ا من إنتاجومجلدا  مخطوطا    اته اللغوية.مثل جزءا كبير 

 من اهم مناضراتة اللغوية:

 عبد غ البستانيمع  العالية المستوى دبيةاللغوية أال تةمناظر
 المغربيعبد القادر مع  العالية المستوى دبيةاللغوية أال تةمناظر

 من اهم مراسالتة اللغوية:

 الكرملي زكي باشا واالب انستاس المتبادلة بين احمد )العشرة(  الرسائل
 

 مسيرته اللغوية :عن المؤلفة  كتبمن اهم ال

 ( جورج جبور ي :المؤلف)الكرملي الخالد  
 (  أمين ظاهر خير غ :المؤلف)البرهان الجلي على علم الكرملي  
 ( وهو الجزء الثاني من البرهان الجلي)المحجة البيضاء في حجة نعت الجموت بفعالء  
 (  رحماني حكمت :المؤلف)أديان العرب وخرافتهم تحقيق وليد محمود خال   
   (ابراهيم السامرائي :المؤلف)األب انستاس ماري الكرملي وآراؤخ اللغوية  
 ( روكس بن زائد العزيزي :المؤلف)القومي  سدنة التراث 
المؤلااف: كااوركيس عااواد وميخائياال )رساائل أحمااد تيمااور الااى األب أنسااتاس ماااري الكرملااي  

 ( عواد
 ( المؤلف : كوركيس عواد)الرسائل المتبادلة بين الكرملي وتيمور  
 ( المؤلف كوركيس عواد ) 1947ـ 1866األب انستاس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته  
 (.  المؤلف سالم اآللوسي)ملي الراهب العالمة ذكرى االب الكر 
  .المؤلف جورج جبوري ... الكرملي الخالد  
   .المؤلف أمين ظاهر خير غ ...البرهان الجلي على علم الكرملي  
 .المؤلف ابراهيم السامرائي  ...األب انستاس ماري الكرملي وآراؤخ اللغوية  
 .المؤلف روكس بن زائد العزيزي  ...القومي  سدنة التراث 
 .المؤلف رحماني حكمت  ...الكرملي  الرسائل المتبادلة بين احمدزكي باشا واالب انستاس 
المؤلف كاوركيس عاواد  ...األب أنستاس ماري الكرملي وأحمد تيمور المتبادلة بين رسائل ال 

 .وميخائيل عواد 
المؤلااف  كااوركيس  ...األب أنسااتاس ماااري الكرملااي و تيمااوراحمااد الرسااائل المتبادلااة بااين  

 .عواد
 .المؤلف كوركيس عواد  ... 1947ـ 1866األب انستاس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته  
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 .المؤلف سالم اآللوسي  ...كرى االب الكرملي الراهب العالمة ذ 
 .المؤلف عامر رشيد السامرائي ... االب انستاس ماري الكرملي 
المؤلاف كاريم  ...( 1947-1866أنستاس ماري الكرملي ثقافياا وفكرياا فاي تاأريع العاراق ) 

 .سلمان الغراوي عبد الحسن فرج

 من اهم التحقيقات في مؤلفاتة : 

 (وليد محمود خال  :تحقيق( )رحماني حكمت :المؤلف)أديان العرب وخرافتهم  
كاريم  :المؤلف)( 1947-1866)أنستاس ماري الكرملي ثقافيا وفكريا في تأريع العراق  

 .(عبد الحسن فرج سلمان الغراوي
جماع األب انساتاس مااري )مزارات بغداد باللهجاة العامياة البغدادياة والعربياة الفصايحة   

 ( د.باسم عبود الياسري :تحقيق( ) المراجعة وتقديم د. طالب البغدادي) (الكرملي
 تحقيق وليد محمود خال  ....  أديان العرب وخرافتهم  
جمااع األب انسااتاس ماااري )مازارات بغااداد باللهجااة العامياة البغداديااة والعربيااة الفصايحة  

 مراجعة وتقديم د. طالب البغداديو.باسم عبود الياسري د  تحقيق ... (الكرملي

 مجلس االب انستياس الكرملي:

للمناقشااة والحااوار وكااان مجلسااه  اساابوعيا يعقاادخ مجلااس لااالب انسااتاس الكرملااي كااان 
ببغداد وكان يتاردد  سوق الغزل في دير اآلباء الكرمليين في محلة ( ويعقدمجلس الجمعة) يسمى

ومدارساهم  على اختالف مللهمفي ذلك الوقت وعلمائها وأعيان البلد  اللغة العربية عليه أساطين
أساهم فاي  كماا ع واألقاوام والبلادانإهتم الكرملي خالل حياته بموضوعات اللغاة والتاأري .اللغوية

إقاماة نصاب تاذكاري للكرملاي إعتازازا  العراقياة وتعتازم وزارة الثقافاة هاذا إنشاء مكتبة السالم  
أن يكون مكاان النصاب فاي دار الكتاب والوثاائق  قترحبدورخ الثقافي ومكانته المرموقة  ومن الم

 .  الوطنية
ااا عاان كنااوز كااان اال ب ا نسااتاس الكرملااي الااذي لاام يخلااع ثاا وب الرهبنااة يجااوب البلاادان بحث 

التراث العربي ليحققها ويحفظها من الزوال، وقارر ا ن يعقاد مجلساه ياوم الجمعاة لماا يمثلاه هاذا 
ا لااه اعتاااد المساالمون واليهااود  اليااوم عنااد المساالمين، فااداخل كنيسااة الالتااين التااي اتخااذها مقاار 

ى جانب عبااس العازاوي، ومحماد رضاا والمسيحيون التردد عليه، فتجد مصطفى جواد يجلس ٕال
يال عاواد وجاالل الحنفاي منشاغل  الشبيبي معاه صاديقه ميار بصاري ومنيار القاضاي يجاادل ميخاي 
بااالمزاح مااع يعقااوب سااركيس، والكاال يلتاازم بالشااعار الااذي خطااه الكرملااي داخاال مكتبااه "ممنااوت 

والثقافاة والتعلايم هاي  الحديث في الدين والسياسة"، فبماذا كانوا يتحدثون ، كانت اللغاة والفكار
اال هم في المجلس، وهو ما كان ا بونا الكرملي يعتقد ا نهاا السابيل لرقاي العاراق وتقدماه وبادونها 
سندخل في صاراعات مذهبياة وسياساية، كاان العراقياون ا ناذاك يكادون عرق اا ويساطرون ملحماة 

الموصاال جاااء متااي يوميااة فااي وجااه ماان يريااد ا ن يغياار هويااة الاابالد وانتماءهااا وثقافتهااا، ماان 
كااد لكاال ماان يسااا له عاان ا حااوال  ا لاادار المعلمااين العاليااة، وكااان يو  عقااراوي الااذي سيصااب  عميااد 
العراق ا ن التعليم يبقى ا هم من كل قرارات الدولة، وفيما كانت اال نظمة العربية تكّبل تعليم المرا ة 

رة قّرر الوزير المعمم محمد رضا الشبيبي ا ن يجلس  بعمامته البيضااء النقياة، وساط بقوانين جاي 
المعلمااات المساايحيات واليهوديااات يحتفاال بافتتاااح ثانويااة للبنااات فااي بغااداد. وماان ا قصااى القاارى 
الموصلية سوف يقدم المسيحي سليمان صاي  ، مسرحيات تاروي تااريع االٕساالم وتمّجاد ا بطالاه، 
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اد سفر ليصب  سايد اال ثااريين. ومان الكا رادة ساوف ياذهب المسايحي ومن الموصل ا يضا جاء فو 
يل عواد ٕالى لندن وموسكو واسطنبول وباريس يجماع المخطوطاات االٕساالمية، ليقادم ا كثار  ميخاي 
ة كتاب تروي حكاية التراث العربي االٕسالمي، ومن كركوك نزلت المسيحية بولينا حساون  من مي 

ية في بالد العرب سس ا ول مجلة نساي  قة رجاال كباار مان ا جال ا ن هذا العراق الذي بني بمشا .لتو 
ا في مدار اال  مم ا مضيي    يكون جرم 

الاذي كانات ( مجلاس الجمعاة)وصيت مجلسه األسابوعي االب انستاس الكرملي  ذات صيت
تحضاارخ أسااماء ثقافيااة كبياارة كمصااطفى جااواد وعبااد الاارزاق الحسااني ومحمااد رضااا الشاابيبي 

جه الفكري والثقاافي مان كتاب ومقااالت وروفائيل بطي والمال عبود الكرخي . وع رف بغزارة نتا
وبحوث . ترك الكثيار مان المؤلفاات بعضاها ماازال مخطوطاا  ، وتعارض الكثيار مان مؤلفاتاه الاى 

في أثناء نفيه الى األناضول ، بسبب موقفه من اللغة العربية ، فضاات علاى  1914اإلتالف سنة 
رفاات عنااه مراسااالته مااع كبااار أعااالم عصاارخ بشااأن  األجيااال ارث كااان يمكاان االسااتفادة منااه . وع 

القضااايا العلميااة واللغويااة التااي إهااتم بهااا ، كأحمااد تيمااور وأحمااد زكااي باشااا ومحمااود شااكري 
 .اآللوسي

ذات صيته وصيت مجلسه األسبوعي ـ مجلس الجمعة ـ الذي كانات تحضارخ أساماء ثقافياة 
والماال عباود كبيرة كمصطفى جواد وعبد الرزاق الحسني ومحمد رضا الشابيبي وروفائيال بطاي 

اارف بغاازارة نتاجااه الفكاري والثقااافي ماان كتااب ومقااالت وبحااوث. تاارك الكثياار ماان  الكرخاي . وع 
فاي أثنااء  1914المؤلفات بعضها مازال مخطوطا  وتعرض الكثير من مؤلفاته الى اإلتالف سانة 

فادة نفيه الى األناضول بسبب موقفه من اللغة العربية فضات على األجياال ارث كاان يمكان االسات
رفت عنه مراسالته مع كبار أعالم عصرخ بشأن القضايا العلمية واللغوية التاي إهاتم بهاا  منه وع 

 .، كأحمد تيمور وأحمد زكي باشا ومحمود شكري اآللوسي
تعااّد كنيسااة الالتااين "الساايدة العااذراء" فااي شااارت الخلفاااء أحااد شااواخ  بغااداد وتمياازت 
برهبنة عريقة إستمدت إسمها وفق المصاادر مان جبال الكرمال بفلساطين فقاد كاان الفلساطينيون 
يعتباارون إيليااا النبااي مثااالهم وساايدهم نشااأت هااذخ الرهبنااة فااي الشاارق أي فااي فلسااطين باابعض 

قلت وانتظمت في الغرب ومّر أكثار مان كرملاي ببغاداد مناذ مطلاع القارن الرهبان الموحدين ثم انت
م بيتا  في سوق الغزل )في بغاداد( 1741السابع عشر. اشترى األب عمانوئيل القديس البر سنة 

من رجل كلداني إسمه عبدغ عبدالعزيز كروماي ورمماه وأصالحه وإتخاذخ ديارا  وفات  باه معبادا  
يتكااون ماان ماارفتين متجاااورتين يجتمااع الرجااال فااي الواحاادة بإساام )مارتومااا رسااول الشاارق( 

كاااان هاااذا المعباااد ملتقاااى وم 1829والنسااااء فاااي األخااارى وقاااد وساااعه المطاااران كاااوبري سااانة 
المسيحيين من كل الطوائف وبعد أن دبات الحيااة مان جدياد فاي ذلاك الادير بمجايء آبااء نشاطين 

يعد كافيا  لساكنيه لذا إهتم األب مااري  جرى ترميم الدير أوال ثم توسيعه في القرن الماضي إذ لم
م وعنادما شارعت أماناة العاصامة شاق شاارت 1888جوزيف ببناء دير واسع وتم ذلك في سنة 

الخلفاء وكان يدعى في أول األمر شارت الملكة عالية ثم الجمهورية أتى هذا الشارت على معظام 
خار مان دجلاة ساموخ )ديار العاذراء الدير فتركه أصحابه وشيدوا لهام ديارا  جديادا  فاي الجاناب اآل

بعااد حياااة طويلااة قضاااها فااي خدمااة اللغااة العربيااة تااوفي األب أنسااتاس الكرملااي   ساايدة فاطمااة(. 
  :فيه ومما قاله أحمد حامد الصراف م ورثاخ شعراء عدة منهم1947 /7/1ببغداد في 

وساوف يعايش الشاعب  ئسجوامعنا في جنابهنا الكناا...  وعشنا وعاشت في الدهور بالدنا
  عمائمنا في جنبهنا القالنس.... في وحدة له

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
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الساايدة العااذراء  كنيسااة أنسااتاس الكرملااي  فااي ودفاان 1866تااوفي فااي بغااداد فااي العااام 
جااامع وقباار منطقااة ألشااورجه  وتحدياادا فااي   شااارت الخلفاااء )ألجمهوريااه حاليااا(فااي  )الالتااين(
عبار عان معااني التعاايش باين األدياان فاي بغاداد علاى مار خ يتحديدا علمان بان مقاام قبارالخلفاء 
 . القرون

 الخاتمة:

لقد كان األب ألكرملي محال للوصف من البعض فيكتب إبراهيم عبد الغني ألدروبي صاحب 
فراماا  كبيارا  ال يمكان سادخ وإمالئاه فاي مياادين  1947كتاب )البغداديون( قاائال تارك موتاه عاام 

اللغة والتاريع واآلداب فلقد كان معتمادا فاي لغاة العارب صاادقا  فاي تاواريخهم وأخباارهم وحجاه 
شب في بغداد ومنذ نعومة أظفارخ طالباا للعلام جامعاا ألطاراف األدب راكضاا وفي آدابهم  معتبرخ 

ساعيا وراء المعارف حتاى تسالم العضاوية فاي مختلاف المجاامع العلمياة واألدبياة وأصاب  علماا 
 للثقافة في العراق والعالم العربي. 
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 :المصادر

  دير الكرمليين من معالم بغداد التراثية و مقال المحامي والخبير القانوني طارق حارب و     
26/1/2019. 

  2019الكرمليون في بغداد و البدايات األولى و مالحق المدى نت و الكاتب كريم الفرج. 
  البغاااداديون أخباااارهم ومجالساااهم و مجلاااس األب أنساااتاس الكرملاااي و إباااراهيم عباااد الغناااي

 .1958وبي و مطبعة الرابطة الدر
 .أنستاس الكرملي في معبد العربية و بقلم أحمد تمام و من إسالم الين نت 
  مجلااة لغااة العاارب )البغداديااة( و التعريااف باااألب أنسااتاس الكرملااي و بقلاام الاادكتور إبااراهيم

 . 2020السامرائي و 
  لحمامصي و موقع و إعداد محمد ا 1932صور تحكي و مجمع الثقافه العلميه في مصر عام

 .2009البيان أون الين و 
 ويكيبيديا ... الموسوعة الحرخ . 

األب أنستاس الكرملي حارس اللغة العربية و مالحق جريادة الشارق األوساط أون اليان و الكاتاب 

 علي حسن الفواز
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( واألهمية مع العصي ) الرياضيالمشي االسكندنافي 

 صحيةالبدنية  وال

 محمد ضياء محمد علي التميمي.م.م 

 وزارة التربية العراقية/ مديرية تربية كربالء

m.deaa1991@gmail.com 

 

 المقدمة واالهمية :
 معادات أي تتطلاب وال وأساهلها وأبسطها تكلفة البدنية األنشطة أقل من المشي رياضة تعد

 العاالم، أنحااء جمياع فاي ممارساتها ياتم التاي الرياضاات أكثار من ايضا   وهي خاصة، مهارات أو
 أو النفساية ساواء بهاا، تتمياز التاي العديادة الصاحية الفوائاد وبسبب تأديتها سهولة بسبب وذلك

 الياوم خاالل مختلفاة أوقات في ممارستها يتم أن يمكن المشي رياضة أن إلى باإلضافة الجسدية،
 لرياضاة ويوجاد الناوم، إلاى الخلاود قبال او البااكر الصاباح فاي الشاخ  بها يقوم أن يمكن حيث

 له . المناسب المشي نوت باختيار الفرد يقوم أن بد وال نوت من أكثر المشي
 ألي يمكاان حيااث للجساام، والمفياادة الصااحية البساايطة الرياضااات أهاام ماان المشااي رياضااة

 الرياضااية المعاادات ماان نااوت ألي احتياجهااا لعاادم سااهولة بكاال الرياضااة هااذخ يمااارس أن شااخ 
 تحرياك علاى تعمال وهاي الطلاق الهاواء في تمارس التي التمارين من نوت فهي الثمن، المرتفعة
اماا اذا اردناا  .األرداف فاي المتواجادة األلوياة والعضاالت السااقين فاي الكبيرة الهيكلية العضالت

مااع العصاااي او تحريااك جميااع اجاازاء الجساام هنااا يجااب ان نسااتخدم رياضااة المشااي الشاامالي 
 باستخدام العصى وهي ذات مواصفات بسيطة ربما لها شكلها ومميزاتها .

المشاااي االساااكندنافي ، هاااي رياضاااة ال تحتاااوي علاااى أي مواناااع ، وهاااي متاحاااة لجمياااع 
. هذخ الرياضة يتطلب فقاط اثناين مان العصاي الخاصاة. ال توجاد متطلباات شخا  لممارستها اال

 ن .يمكن أن يكون في أي طقس وفي أي مكا مع العصي خاصة بعد اآلن. والمشي في 
تحاات عنااوان "المشااي االسااكندنافية  1997الفنلناادي مااارك كانتااان فااي عااام  )مخترعهااا 

 (*األصلي
طور ونشر أول دليل وتعديل كبير في هيكل العصاي. وسارعان ماا ظهارت الرابطاة الدولياة 

 ،االسكندنافي مشيلل
 الفنلندياااة مثااال ، أخااارى أساااماء تحااات أيضاااا افيةاالساااكندن المشاااي علاااى العثاااور وايضاااا 
 .                           المشي من النوت نفس على يدل لكنه ، والنرويجية والسويدية

مشي االسكندنافية مع العصي في األربعينيات من القرن العشرين ، ولكن رياضة ال ظهرت 
اال انناا ال نجاد ممارساتها  صاحي في اآلونة األخيرة اكتسبت شعبية خاصة بين عشاق نماط حيااة

. واحادة مان في الوطن العربي اطالقا  وذلك بسبب عدم اتضاح هذخ الممارسة او هاذخ الرياضاة 

mailto:m.deaa1991@gmail.com
mailto:m.deaa1991@gmail.com
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المزايا الرئيسية لهذخ الرياضة هي أنها متاحة للجميع ، واالستقالل عن الجنس والعمار واللياقاة 
 ايضا وان ممارستها سهلة جدا وفوائدها كبيرة ايضا . البدنية

 هذخ   وايضا المزاج  التي تحّسن الصحة والبدنية من الثقافة الرياضية  ديد هذا النوت الج
رساامية وال تحتاااج لمكااان تاادريب خااا  ويمكاان  مياار لمساايرة للغايااة ناااج  تكافاال هااي الرياضااة

 وقات عان النظار بغاض  ي كال فصاول السانة ممارساتها فا يمكان.  الطلاق الهواء في ممارستها 
الرياضاة ال يتطلاب ادوات  مان الناوت هذا في للمشاركة  ذلك إلى باإلضافة اإلقامة ومكان الوقت 

 الكثيار إلاى وايضاا ال تحتااج  ، ومالبس محددة ، فقط ما يحتاجه هوخ العصي التي يمساكها بيادخ
           . المادية التكاليف من
 

 
 

  :المشي االسكندنافية مع العصي  فوائد 
تشير الدراسات إلى أن المشي الشمالي مع العصي يؤثر بشكل إيجابي علاى صاحة النااس. 
للتأكيد، دعونا ننتقل إلى نتائج الدراسات التي أجراها أطباء العلماء األلمان. لقاد قادموا مسااهمة 

 كبيرة في تعميم نوت جديد من رياضات الهواة. 
يتم نشر نتائج البحوث  ، والتي تشهد على إمكانات صحية عالية من المشي االساكندنافية. 
باة تادريبا  جيادا  ، فاي حاين أن عضاالت النصاف  وقد وجد أن عضالت منطقة الظهر والكتاف مدرا

بشاكل كااف  . وقاد حساب العلمااء أناه ماع المشاي مشااركه فاي التادريب األعلى مان الجسام ميار 
٪ من عضالت الجسم على حمولة متزايدة ، وللمشاي 90دنافي ، يحصل حوالي الرياضي االسكن

 . ٪ فقط70العادي 
من ناحية أخرى ، فإن االستراحة على العصي تقلل الحمال علاى مفاصال الركباة والاورك ، 
وكذلك على عظم الكعب. هاذا الظارف يجعال مان الممكان تطبياق المشاي االساكندنافي بنجااح ماع 

وهناااك نقطتااان  ف الساافلية ، وتااوتير الكعااب ، والنقاارس ، ومااا شااابه.أمااراض مفاصاال األطاارا
 :اساسية منها 

 
 .الحركات الشعور بالتوازن وتنسيق  يعمل ويحسن المشي االسكندنافية  .1
ااا أكثاار ماان خااالل المشااي العااادي لااذلك ، فماان  .2 يااتم حاارق الطاقااة بمقاادار ماارة ونصااف تقريب 

 للسمنة أو السمنة. المستحسن أيضا المشي مع العصي لألشخا  عرضة
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 الدراسات السريرية التي نشرت أن المرضى الذين يشاركون بانتظام في  المشاي ظهرت و
،يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم، ويحسن عمل األمعااء، الشمالي او المشي مع العصي 

 وتطبيع األيض، والسموم بشكل أسرت، مما يسهم عموما إلى تجديد شامل للجسم.
ا ال يمكن االساتغناء عناه فاي جمياع دورات إعاادة التأهيال  يعتبر المشي اإلسكندنافي عنصر 
ااا التااي يخضااع لهااا المرضااى بعااد اإلصااابات والعمليااات فااي الجهاااز العضاالي الهيكلااي. علااى  تقريب 
ساابيل المثااال ، بفضاال هااذا النااوت ماان الثقافااة البدنيااة العالجيااة ، يعااود األشااخا  الااذين لااديهم 

  .ك االصطناعي بشكل كامل إلى إيقات الحياة المعتاد مفصل الور

 وصحية: ويمكن أن تصنف على أنها ممارسة عالجية
 عمل نظام القلب واألوعية الدموية تنظيم 
 زيادة القدرة على التحمل 
 -استعادة الجسم بعد الصدمة 
 حرق السعرات الحرارية الزائدة 
 خفض ضغط الدم 
  تحسين إمدادات الدم إلى الدماغ 
 تحسين حركة المفاصل والجسم كله 
 زيادة المناعة ضد األمراض الموسمية 
  تحسين تنسيق الحركات 
 زيادة متوسط العمر المتوقع بعد السكتة القلبية والنوبة القلبية 
   (الظهر )تقليل األلم  

 )في أي حال ، قبل البدء في الممارسة ، يجب عليك استشارة الطبيب(
 لهاا مميازة رياضاة هاي االساكندنافية بالطريقاة المشي أن الرياضي الطب خبراء الحظ وقد
 البدنياة المساتويات ولكافاة السان صاغار أو السان كباار ساواء األشاخا ، لكل الفوائد من العديد
 ألنهاا صاحية مشاكالت مان يعاانون الاذين المرضى أو العالية البدنية اللياقة ذوي األصحاء سواء
 مشاكالت مان يعانون الذين األشخا  قبل من ممارستها يفضل أن كما الخصائ  من العديد لها
 والظهر. والقلب الركبة في

 إلاى يؤدي مما عصا استخدام بواسطة ولكن المشي أنوات أحد بأنه الشمالي المشي ويتميز
 المجهااود يكااون وبالتااالي الساااقين إلااى باإلضااافة الجساام ماان العلااوي الجاازء عضااالت اسااتخدام
 ماان% 90 بتماارين تقااوم إنااك علااى دلياال وهااذا بالعصااا، المشااي ماان نااتمكن حتااى أكباار المبااذول
 جادل هنااك أن بالاذكر الجدير من ولكن العادي المشي حالة في% 70 بـ مقارنة جسمك عضالت
 أنهاا الابعض ويؤياد الفوائاد مان العدياد ولهاا مفيدة المشي من الطريقة تلك أن البعض يؤيد حيث
 األضرار . من العديد ولها مضرة

 الخالصة : 
تعتبر رياضيه مهمه جدا وخصوصاا الاى نستنتج ان هذخ الرياضة اكتسبت شعبيتها وانها   

 الكبار
فااي البلاادان  ولكاان االن ايضااا الشااباب يمارسااونها واكتساابت شااعبيه كبياارخ )كبااار الساان (

ألهميتهاا الواساعة فاي تنشايط الجسام وايضاا ترفاع عان المتادرب  وخصوصاا االساكندنافية منهاا 
وايضا  تعتبر من الرياضات االجتماعياة عنادما  هالتعب بسبب العصي التي تكون مساعدخ لكاهل 
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يسيرون لمسافات طويلة وبعيدة ويتساامرون الحاديث  يتم ممارستها مع مجموعه من االشخا 
فيعتبر هذا من االلعاب التي تحسن المزاج وتفرغ الطاقة السلبية الموجودة عناد كال شاخ  فاي 

اوقات طويله دون الشعور بالتعب وايضا تعبر مان رياضاات الرشااقة  لماا لهاا  فيقضونالحياة ، 
 المشاي يكتساب فاي عادخ مجتمعاات مان العاالم  والصاحي  من اهميه صحيه ودورهاا االجتمااعي

 . النشط الحياة نمط من ما حد إلى بسيط نوت هو هذا. األخيرة اآلونة في شعبية االسكندنافي
هنا  يجاب ان ياتم تطويرهاا وخصوصاا فاي بلاداننا العربياة وايضاا االنضامام الاى اتحاداتهاا 

دولة اجنبية وان يكون لدينا اتحاد عربي يرعاى هاذخ الرياضاة الجميلاة  9المعروفة في اكثر من 
 . وتكون ممارستها بشكل اوسع وعلى نطاق الوطن العربي 

 :المصادر 
( مقالااه منشااورخ فااي موقااع المفتااوح بعنااوان رياضااه المشااي فوائاادها 2018زياااد احمااد)  -1

 واهميتها 
 فاي االساكندنافية ( مقاله منشورخ في موقاع المرساال بعناوان الطريقاة2021هبة باسوني)  -2

  https://www.almrsal.com/post/1080588 “ النورديك مشي.. ”  المشي

3- https://www.americannordicwalking.com/blog/2017/3/4/eo4yagte05ql
8orx  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.almrsal.com/post/1080588
https://www.americannordicwalking.com/blog/2017/3/4/eo4yagte05ql8orx
https://www.americannordicwalking.com/blog/2017/3/4/eo4yagte05ql8orx


 

 
102 

 

 



 

 
103 

 

 



 

 
104 



 

 
105 



 

 
106 



 

 
107 



 

 
108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
109 

 
 

 

 

 

 

راء عن تعبر المجلة في المقاالت إن
 
 المقاالت. هذه اصحاب الزمالء ا

 

 

 


