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 ؟ةرواجملا يه ام

 بّردت الو دوقت ال ةرواجملا .ةسرامملاو شيعلا لالخ نم ملعتلل ةيتحت ةينبو طيسو ،لمألا ىنعمب ةيادب ةرواجملا"

 رشبك ،مهيدل رفوتم هنوجاتحي ام مظعم نأب سانلا ريكذت لب ،ةيقوف ةركف يه يتلاو عمتجملا رييغت فدهب اصاخشأ

 يفرعملا ديعصلا ىلع لالتحالا :لالتحالا عاونأ رطخأ هربتعن اميف رظنلا ةداعإ وه ةرواجملا رهوج .تاراضحو تاعمتجمو

 .فرصتب هشاف رينم ".ةيسيئرلا هتحلسأ ةايحلا يف اهل روذج ال ٌتاملك فلؤت يتلاو ،يكاردإلا

 

 يراضح قُفُأ قفو مّلعتلا ةرواجم نع

 ديعص ىلع لماعتلاو لمعلاو لوقلاو ركفلاب رمتسن نأب حمسي ،ةصاخ انتقطنم يفو ،ملاعلا لوح عضولا دعي مل

 انتيناسنإ ريمدت وه لقألا ىلع ةنس ةئام ذنم انتقطنمب روذجلا يف ثدحي ام .روذجلا يف ثدحي ام لمهنو ناصغألا

 اهتيذغتو ةعيبطلاب عاتمتسالاو ةيانعلاو فطاعتلاو لمألاو ةفايضلا حورو مارتحالاو ةماركلاو ةعيبطلاب ةطبترملا

 انتيناسنإ ،نكمأ ثيحو ،)رشبلا ةايح يف نف قمعأ وه يذلاو( هجول اهجو ثداحتلاو ةيربلا تاتابنلاو اهنم ةيذغتلاو

 نوكي دق .ةيفاعتملاب ةيناسنإلا هذه ىلع قلطن نأب بغرن فصولا اذهل .ناريجلاو ةلئاعلا هكلهتست ام جاتنإب ةطبترملا

 ايميداكألا تابلطتمو تاءالمإ جراخ قرطب انتيناسنإ شيعن نأب انتردق ريمدت وه رصاعملا ملاعلا يف ثدحي ام رطخأ

 ةرواجملا رهوج .ةبَّرخُم ةيناسنإب اهلادبتساو ةيفاعتم ةيناسنإ ريمدت وه ثدحي ام أوسأ ،يأ .ةراجتلاو داصتقالاو لاملاو

 .ةيفاعتملا ةيناسنإلا ةداعتساو ةبَّرخُملا ةيناسنإلا نم انسفنأ عازتنا :ةرهاظلا هذه بلق وه ندرألاب "نيّبِد" يف
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 عونتلا هبشت ةبَّرخُملا ةيناسنإلا يف ةيددعتلا ؛عيبرلا لصف يف ةيربلا روهزلا هبشت ةيفاعتملا ةيناسنإلا يف ةيددعتلا

 ةيفاعتملا ةيناسنإلا ؛فّنصتو يصْقُتو قّزمت ةبَّرخُملا ةيناسنإلا .هصفق يف ىقبي فنص لك ثيح ناويح ةقيدح يف

 يف مهريغو يتاوكحلاو نانفلاو عرازملاو يسايسلاو ملاعلاو نيدتملاو مألا مهست نأ نكمي ،قلطنملا اذه نم .عِّمَجُت

 مييقتلا( مقرك ءرملا ةميق لالتحا .اذه انيعس يف اعيمج يقتلن نأ اننكمي ،يأ .ةيفاعتملا ةيناسنإلا ةداعتسال انيعس

 يمتنت( ةيفاعتم ةيناسنإ لحم )ناصغألل يمتنت( ةبَّرخُم ةيناسنإ لالتحا وه "هنسحي ام ئرما لك ةميق" لحم )يدومعلا

 زوفلاو ةرطيسلا ميق قفوو شيعلا يف كالهتسالا طمنو تاسسؤملا تاءالمإ عم ىشامتت يتلا ةيناسنإلا .)روذجلل

 وه اهيف ملعتلل يسيئرلا "يوضعلا" طيسولا نوكي يتلا يه ةيفاعتملا ةيناسنإلا .ةيفاعتملا ةيناسنإلل ريمدت وه

 .عمتجملا ةينب يف ةيسيئرلا "ةيوضعلا" ةنبللا اضيأ لثمت يتلاو ،ةرواجملا

 

 انوكم تاياكحو صصق ربع هل ىنعم نيوكت يف داهتجالاو صخشلا هب رمي اميف لمأتلا لكشي يتلا ةيناسنإلا نع ملكتن

 ةملك .ثداحتلا نف رسخن ،ثداحتلا لمهيو ،ينورتكإلا لصاوتلاو ةباتكلاو ةءارقلا ةيمهأ ىلع زّكري ٍملاع يف .اهيف ايسيئر

 ايوفع اعادبإ ثداحتلا لثمي يلاتلابو ،ديدج وه امو يهفشلا لعافتلا نيب اهانعم يف عمجت ةيبرعلا ةغللاب "ثيدح"

 ةيويحو ةيلامج هيف ؛ةفرعملا لدابتل نايب قمعأو ةياكحلل طيسو عورأو ،اهحورو تارواجملا رهوج ثداحتلا .ارمتسم

 الو نيرخآلا عانقإ ىلإ فدهت ال ةينادجو ةقالع ؛حورلاو رعاشملاو عمتجملاو ةفرعملا ديعص ىلع جيسن لدجو ةيئاقلتو

 ُقناعت هتايلجت ىلحأب ثداحتلا .ةينودو ةيقوف دجوت الو مهيلع ةرطيسلا الو مهفينصت الو مهيلع مكحلا الو مهيلع ريثأتلا

 ال .ينادجو يرطف يوفع قُّفدت قفو لب ةيقطنم ةيطخ ةيلاتتم قفو ثداحتلا ريسي ال .ضعبلا امهضعب نايّذغت نيحور

 نود يغصيو قطني رواجتم لك .لمأو ناميإ نيب اهرهوج يف ةرواجملا عمجت .يهتنيس فيك ؤبنتلا ثداحتلا يف نكمي

  .اهيورن يرورض يطعتو ومنت ىتح صخش ةياكحو ؛اهيورن يرورض يطعتو ومنت ىتح ايلوصافلا ةرذب .بُّصعت
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 هذه .ةراضحلاو عمتجملا عمو اننيب اجيسن لدجتلو انحورو انركف يذغتل تاياكح يورنو ،انماسجأ يذغتل تاتابن يورن

 .قوسلا تابلطتم اهيلمت ال ةيفاعتم ةيناسنإ دسجت بدأ ةباثمب يه تاياكحلا

 تايرظنو تافينصتو ميهافمو طيطختو سيردت نود ثدحي يذلا وه ملعتلا عاونأ قمعأو .ملعتلا ناسنإلا زيمي ام رثكأ

 طيسولاو ىنعملا ةيددعتو عونت ىلع نوكيس "نيّبِد" ءاقل يف زيكرتلا .ةينغ ةعونتم تائيب ربع لب ،ةزهاج داومو مييقتو

 ،ءيشلل ءاب ؛َءاب :"ةئيب" رذج .ةعماجو ةراضحو ةئيب :نيّبد ةرواجم يف ةيرهوج ىرخأ تاملك كانه .ملعتلاب نيطبترملا

 ساسأكو ملعتلل رايعمو عجرمك ةيعمتجملا-ةيفاقثلا-ةيعيبطلا ةبرتلل "يراضح قُفُأ قفو مّلعتلا" ةرواجمب عجرنس .هيلإ عجر

 .ةراّوَد قاسو ةتباث قاس :راجرف لثم ةايحلا نأ ىلع يمورلا ديكأت يف ةتباثلا قاسلا عوجرلا اذه لّثمي .عمتجملا ةينب يف

 ةدعصأ ىلع انيدل يحلا عونتلاو انتمكح قّمعتو ،انمهفو انتفرعم ينْغُت نكمي تاحاسمب رودتف ةكرحتملا قاسلا امأ

 هُتيعجرمف ،ةيلاينولوك ةرظن سكعي ٌريبعت ؛طسوألا قرشلاب ةيمالعإلاو ةيميداكألا طاسوألا يف انتقطنمل راشُي .ىتش

 .يقيرفإلا لامشلا دالبو لينلا يداو دالبو ةيبرعلا ةريزجلاو ماشلا دالبو نيدفارلا دالب سيلو نطنشاوو سيرابو ندنل

 .يراضح قفأب ةكرحتملا قاسلا هذهل انترواجمب ريشن

 ،ندملاب "ةيندم" طبترت .نيفلتخم نْيَموهفم ناسكعت نيتللا ةيندمو ةراضح :civilization فيدرك ةيبرعلاب ناتملك كانه

 ةيزوهجلا ىنعمب "رضاح" اضيأو ،نيرخآلا روضحو ،لبقتسملاو يضاملا روضحب ،رضاحلا نم "ةراضح" قلطنت امنيب

 نع اهانعم فلتخيف "ةعماج"ل ةبسنلاب امأو .يراضحلا قفألا ىلع انزيكرت رّسفي اذهو .هلمع يرورض وه ام لمعل

university ةملك ىلإ برقأو multiversity ، ذإ uni- ةعماج" ةملك سكع ،ةيداحأ ينعت".  
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 اذه يف ةيرهوج تاملك ةراضحلاو ملعتلاو ةرواجملا لكشتو ىنعملا نيوكت يف كيرش صخش لك ،ديدش راصتخاب

 لضفأ ةرواجملا لثمت كلذك ،ركفلا ديعص ىلع ةعانملل ةيامح لضفأ لثمت ىنعم نيوكت يف ةكارشلا نأ امكو .ءاقللا

 .يعمتجملا جيسنلا ةيطارقميد لثمت ةرواجملاو ،ىنعملا ةيطارقميد لثمت ةكارشلا .عمتجملا ديعص ىلع ةعانملل ةيامح

؟ةرواجملاب نوكي نم  

 ،ملعتلاب نيطبترملا طيسولاو ىنعملا ةيددعتو عونت ىلع قمعب نولمعيو نوعسي نيذلا صاخشألاب ةينغ انتقطنم

 تاسسؤملا راطإ جراخ ةيملعت ةبرجت شيعي نأب بغريو ملعتلا لاجمب لمعي نم لكل ةحوتفم ةوعد يه ةرواجملا هذهف

  .ملعتو ةفرعم ردصم صخش لك ةبرجت نوكت ثيحب ةايحلاب انتاياكحو انصصق ىلع دمتعت ةبرجت ،ةيميلعتلا

.عيمجلاب ًالهسو ًالهأف ،رمعب طبترم ريغ ملعتلا نأل  

 ةفلكتو مهيوذ عم ريرسلا سفن لافطألا كراشيس( .مهروضحب ًاقبسُم انمالعا ءاجرلاو ةرواجملاب مكلافطأب بحرُم

.)ةبولطم نوكت دق ةيفاضإ  

 :ةرواجملاب ةكراشملل تايتسجوللاو فيلاكتلا

 ثيح .ةرواجملا هذهب نيكراشملا ةفاضتسا ىلع نيرداق نوكنل "زيتسرفوكيا" نم ةريغص ةحنم ىلع انلصح دقل

 .سكعلابو نيبد ىلإ نامع نم تالصاوملاو مويلاب تابجو ثالث عم يلايل ٤/مايأ ٥ لل ةماقإلا فيلاكت عفد نم نكمتنس

 .نيكراشملا ةقفن ىلع نوكتس ةرواجملا دعبو لبق ةماقإلاو ازيفلاو راطملا ىلإو نم لقنتلاو رفسلا ركاذت

 ١٠٠-٥٠ نيب ام يلام غلبمب كراشم لك مهاسي نأ َاضيأ فدهلا نكلو ،رفسلا ركاذت ةيطغتل حنم يأ دجوي ال نآلا ةياغل

    .ةيئزج رفس حنمل ةجاحب نيذلا نيكراشملا ضعبل رفسلا فيلاكت يطغيل هيعمجتب موقنس يكيرمأ رالود

 .نيبد ىلإ مكلوصو دنع تامهاسملا هذه عيمجت متيس

 engage@taghmees.org ىلإ ليميا لاسرا ءاجرلا رفسلا ةركذتب معدل ةجاحب تنك اذإ

:نيرواجتملا ددع  

.ملاعلا لوح ةفلتخملا ءوجللا وأ ةماقإلا نكامأ يف مه نمو ةيبرعلا انتقطنم نم ًاصخش ٢١ ةفاضتسا ىلع لمأن  
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 .دعوملا اذه نم ىصقأ دحب عوبسأ دعب ةرواجملاب نيكراشملا رابخا متيسو ٢٠١٩ سطسغأ/بآ ٢٣ :كبلط لاسرإل دعوم رخآ

 .يفاقثلاو يفارغجلاو يرمعلا عونتلا يعاري امب نيكراشملا رايتخا متيس :رايتخالا ةقيرط
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 :ندرألا-نيبد يف ةرواجملا ناكم نع ليصافت

 ةمصاعلا يف عباسلا راودلا ةقطنم نم ةعاس ًابيرقت( مك ٥٠ يلاوح دعبتو نامع ةمصاعلا لامش نيبد ةقطنم عقت

 .طولبلاو يبلحلا ربونصلا لثم ةرمعُم راجشأل ةيجرح ةفاثك تاذو اهتعيبطب ةيلبج ةقطنم نيبد .)نامع

 ةيبرتو نوتيزلا راجشأل ةعرزم لخاد لزُن نع ةرابع وه يذلاو Dibeen Farm House نيبد ةعرزم تيب يف ةماقإلا نوكتس

 .ةفرغ لكل صاخ مامح رفوت عم ةيعابر وا ةيثالث فرغ يف ةماقإلا نوكتس .نجاودلاو ليصاحملا نم اهريغو جاجدلا

 اندراوم ىلع زكرنو كلهتسنو مدختسن ام يعارنو ةعيبطلا عم مائو يف شيعنل ىعسن مايأ ٥ /يلايل ٤ لا هذه لالخ

 .جاجدلا ةياعرو ةعارزلاو مانغألا يعر لثم ماهملا ضعبب موقنو طيسبلا ةعرزملا ماعط لوانتنس .انيدل ةحاتملا ةيلحملا

  :ةماقإلا ناكم نع ديزملا ةفرعمل
https://www.facebook.com/DibeenFarmHouse/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةقباس تارواجمو ةرواجملا نع طباور  

https://www.youtube.com/watch?v=63cXp8GsFMk 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv1ZkJPD0lA 

https://www.youtube.com/watch?v=c3Q-NCNpfnY 
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 :ملعتلاب نيفوغشلا يلاهألا نم ةعومجم لبق نم اهل بيترتلا مت ةرواجملا هذه

 نيطسلف - ةشاف رينم

 ندرألا - ةنياطب انيد

  ندرألا - ةدوع سيم

 ندرألا - يروخاف فير

 نادوسلا / ندرألا - قيدص لامج ةشئاع

 :لبق نم ةيئزج ةدعاسم ىلإ ةفاضإلاب

  رصم - نيساي ميرك

 نم ملعتلاب رشابم لكشب نولمعي نمم تاسسؤمو تاردابمو دارفأل عمجت وه :)Ecoversities( زيتسرفوكيا نع

 دنهلا يف ناك اهرخآ ةيلود تاءاقل ةثالث دقع مت هخيرات ةياغلو ةيمسر ةمظنم سيل عمجتلا اذه .ملاعلا ءاحنأ عيمج

 .ايزينيلوب / ايسونايقوأ يف ىرخأو ةينيتاللا اكيرمأ يف تناك ةدحاو ةيميلقإ تاءاقلو

http://ecoversities.org 

 انتايحب سامغنالا فدهب لكألاو شاقنلل يلاهألا عمجي مّلعتلل يدلب طيسو ،يعامتجا خبطم...سيمغت:سيمغت نع

 ءايحإ ديعت ةيتايح ةحسف يه ”سيمغت“ انل ةبسنلاب .ضعب ىلإ انبرقيل ةليسو الإ لكألا امو ،انتفرعم نم ًاءزج ديعتسنل

 .ةايح بولسأ ملعتلاب ةقيرطلا هذه لعج قيرط نع انتيناسنإ نم هاندقف امم ءزجب لمألا

https://www.facebook.com/taghmees/ 

www.taghmees.org 

 

 ىلإ ليميإ لاسرا وا 00962795163683  مقرلا ىلع باستاو لاسرإ وا لاصتالا :راسفتسالل

 engage@taghmees.org  

https://www.facebook.com/events/691554287984127/?active_tab=about 

 

 


