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البقاء من أجل االستدامة
رؤية المنظمة العربية

للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

في الوطن العربي حتى عام 2030

يناير 2017



رشاكة واعية وليس تغريًدا خارج الرسب

انطالقا من التزامها القومي تجاه أمتها العربية، وتعميقا للصورة الكلية لحال التنمية يف العامل والسعي إىل 

استدامتها من أجل األجيال القادمة، تطرح املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو( رؤيتها لتحقيق 

جدول األعامل املعلن من قبل برنامج األمم املتحدة لإلمناء حتى عام 2030 من منظور إقليمي عريب منفتح 

الرتبوي والثقايف والعلمي، يف ظرٍف  الشأن  العامل ورشيك يف صنع مستقبله، ومن منظور متخصص يف  عىل 

تاريخٍي شديد التعقيد، تصارع فيه بعض بلدانه ال من أجل النمو واالستدامة، بل من أجل البقاء.

والظرف، وخصوصيـــة مجـــاالت  املنطقة  املنطلقة من خصوصية  الرؤية  اإلعالن عن هذه    ويعكس 

عمله، مستوى من الرشاكة الواعية يف إطار الحشد األممي إلنجاز األهداف، كام يعكس حرص األلكسو عىل 

توجيه االنتباه لالهتامم بخطورة ما يجري يف الوطن العريب عىل العامل بأرسه، وإىل رضورة املؤازرة األممية 

إلخراجها من أزمتها بوصفها أولوية اسرتاتيجية لتحقيق السالم واالستقرار العامليني ، ومن ثم استدامة التنمية 

يف بلدانها.

فلم يعد يتوقع من الوطن العريب أن يلعب الدور الذي كان ميكن أن يلعبه من قبل، إذ تراجعت عوائد 

النفط  التي كانت متّكن أقطاره من تقديم الدعم لربامج التنمية يف البلدان األكرث فقرا من خالل الصناديق 

الحكومية اإلمنائية الضخمة، والربامج اإلغاثية للجمعيات األهلية الخريية.. وغريها من اآلليات، ومل تعد حوايل 

ثلث بلدانه الغارقة يف النزاعات وأعامل العنف واإلرهاب متلك القدرات اإلدارية والتنظيمية وقواعد البيانات 

الالزمة لرصد مؤرشات النمو وقياسها، بل ومل تعد لديها آلياٍت لإلحصاء العام أو القدرة عىل التخطيط للمستقبل. 
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العون العريب ملرشوعات التنمية بالعامل

تشكل املساعدات اإلمنائية العربية جانبا مهام من جوانب التعاون االقتصادي 

وتقدم  أخرى.  جهة  من  النامية  الدول  وباقي  جهة  من  العربية  الدول  بني 

املساعدات اإلمنائية العربية إىل الدول املستفيدة من خالل أطر مؤسسية أساسية 

وهي املساعدات الحكومية الثنائية، والعون العريب املقدم من خالل إسهام الدول 

العربية يف مؤسسات التمويل الدولية، باإلضافة إىل أشكال املساعدات األخرى 

املقدمة من الهيئات الوطنية الخريية واملنظامت غري الحكومية، والتمويل اإلمنايئ 

املقدم من مؤسسات مجموعة التنسيق ؛

املساعدات  تقديم   2012 عام  خالل  املانحة  العربية  الدول  واصلت  وقد 

الثنايئ  التعاون  خالل  من  األخرى  النامية  والدول  العربية  الدول  إىل  اإلمنائية 

املبارش وعرب مؤسسات وصناديق التنمية العربية األعضاء يف مجموعة التنسيق. 

ويقدر إجاميل املساعدات اإلمنائية املقدمة من الدول العربية املانحة بحوايل 2.3 

مليار دوالر يف عام 2012 ليبلغ إجاميل ما قدمته الدول العربية من مساعدات 

إمنائية ميرسة خالل الفرتة 1970 – 2012 حوايل 6.158 مليار دوالر. وقد بلغت 

املانحة  العربية  للدول  اإلجاميل  القومي  الناتج  إىل  العريب  اإلمنايئ  العون  نسبة 

الرئيسية حوايل 20 يف املائة يف عام 2012.

وتتمحور رؤية األلكسو لكيفية تحقيق التنمية املستدامة يف الوطن العريب حول التعليم ، لكونه السبيل 

إىل تحسني نوعية الحياة بكافة أبعادها ، وألن تأثرياته ممتدة إىل باقي مجاالت التنمية ، واألهم ألنه الخندق 

تتناول األهداف  الوثيقة  الهوية. لذا فإن هذه  البقاء وحفظ  العربية من أجل  األخري يف معركة املجتمعات 

السبعة عرشة الواردة يف جدول األعامل األممي يف مجموعات نوعية من الغايات ، ملا بينها من عالقات شديدة 

الخصوصية والتعقيد يف الواقع العريب ، ما يتطلب النظرة الكلية والشمول.

تفّهم رؤيتنا  أمالً يف  والدولية،  اإلقليمية  العربية واملنظامت  الحكومات  إىل  الوثيقة  نقدم هذه  إذ  وإننا 

املتخصصة الصادقة ، والتعامل معها مبا تستحق من االهتامم والهمة ، نتمنى ألمتنا العربية أن تنهض من 

عرثتها ، وتواصل منوها عىل أسس فكرية ومنهجية سليمة.

املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

          دكتور/ عبد الله حمد محارب
           تونس، نوفمرب 2016  



الرتبية من أجل التنمية املستدامــة
يف الوطن العريب .. ضــرورة بقــــاء

)الهدفان : 4، 5(

أّصلْت أدبيات التنمية البرشية منذ مطلع التسعينيات 
إذ  املفهوم،  أبعاد  وباقي  التعليم  بني  ية  األُسِّ للعالقة 
يحقق االستثامر يف التعليم عوائد تنموية مضاعفة يف 
العامة يف  الحريات  الصّحة والدخل ومامرسة  كل من 

متوالية هندسية مطّردة. 

بيد أن ذروة املفارقة يف الحالة العربية الراهنة تتمثل 
يف تزايد االنتقادات املوجهة إىل التعليم بوصفه مسئوالً، 
إليها  آلت  التي  األوضاع  عن  أخرى،  عوامل  ضمن 
املجتمعات العربية املنكوبة، وبوصفه عامالً مساعدا يف 

ضم مجتمعات عربية أخرى مرشحة لالنتكاس. 
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إطار 1 - 1

التعليم ومكافحة التطرف واإلرهاب
يف 24 ديسمرب 2015، قدم األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون “خطة العمل من 

التطرف العنيف يقوض أركان األمم املتحدة  التطرف العنيف”، أكد فيها أن  أجل منع 

رقم  قراره  األمن  فأصدر مجلس  املستدامة.  والتنمية  االنسان،  السالم، وحقوق  الثالثة: 

2178، شجع فيه الدول األعضاء عىل إرشاك املكونات املحلية يف مواجهة التطرف العنيف 

الذي يحرض عىل أعامل إرهابية، بتمكني العائالت والقادة الدينيني والثقافيني والرتبويني 

ومنظامت املجتمع املدين، واعتامد مقاربات مالمئة ملواجهة التجنيد يف صفوف التطرف 

العنيف.

دور  تقوية  عىل   46 ت  197/م  قراره  يف  لليونسكو  التنفيذي  املجلس  شجع  وقد 

تنسيق  مستوى  ورفع  العنيف،  التطرف  ومنع  التعليم  تعزيز  يف  القيادي  اليونسكو 

املبادرات ذات العالقة.

املتعلمني  معارف  تطوير  عىل  العاملية”  املواطنة  أجل  من  “التعليم  مقاربة  وتركز 

ومهاراتهم للمشاركة بفاعلية يف التنمية املستدامة ملجتمعاتهم، وتهدف إىل غرس احرتام 

حقوق اإلنسان والعدالة االجتامعية واملساواة واالستدامة البيئية لتقوية دفاعات السالم 

ضد التطرف العنيف. 

التنمية  أجل  من  “الرتبية  شعار  رفع  فإن  لذا، 

للعالقة  مراجعة  دون  العريب”  الوطن  يف  املستدامة 

بني ما قدمته نظم التعليم العربية ملجتمعاتها عىل 

مدى العقود املاضية من تعليٍم دون التوقعات وبني 

ما آلت إليه أوضاعها ، يعد تجاهال ملؤرشات الواقع 

وقفزا إىل املجهول يف موقف ال ميلك الوطن العريب 

فيه رفاهية املحاولة والخطأ.

فقد اهتم الخطاب األممي يف التعليم مع مطلع 

انتقل  ثم   ، والشمول  اإلتاحة  بتحقيق  التسعينيات 

مع مطلع األلفية إىل الدعوة إىل تحقيق الجودة مع 

أكرث  املقابل  الخطاب  كان  بينام  واإلنصاف،  التكافؤ 

تنافسه  واالمتياز يف خضم  التفوق  بتحقيق  اهتامما 

القدرة  له  وتوفرت  الصاعدة،  اآلسيوية  النظم  مع 

 ، النامية  الدول  التعليم يف  إىل سياسات  النفاذ  عىل 

معايري  تتبنى  بدورها  فرشعت  منها،  جزء  والعربية 

العميقة  التفاوتات  تفوق قدراتها وتقفز فوق واقع 

من  كثري  يف  الدولة   دور  وتراجع  مجتمعاتها،  يف 

التعليم األهيل  العربية، وتجاوز حجم  التعليم  نظم 

والخاص نظريه الحكومي، وانتُهجت سياسات تتسم 

وال هي حققت  اإلتاحة،  فال هي حققت  بالفصام، 

واالمتياز،  املنافسة  مراتب  بلغت  هي  وال  الجودة، 

تعليميًا  واقًعا  أفرز  ما  وخيمة،  العواقب  وكانت 

وثقافيًا ينطوي عىل تفاوتاٍت حادة، وأوجد قطاعات 

واسعة من الشبان الناقمني، وهيأ تربة خصبة لتنامي 

مشاعر الكراهية ونزعات العنف.

التعليم  يتصدر  أن  )األلكسو(  ترى  هنا  من 

من  العربية  الطبعة  يف  املستدامة  التنمية  أهداف 

نوعية  وسامت  بخصائص  ولكن  أعاملها،  جدول 

تنويرية إضافة إىل تلك السامت القياسية التي وردت 

يف جدول األعامل األممي، فهي تراه تعلياًم “ُملهاًم” 



الفكري، ويحقق  يحقق االستنارة يف مقابل االنغالق 

ويحقق  والعنف،  القسوة  مقابل  والرتاحم يف  املحبة 

من  املتعلمني  وميكن  الكراهية.  مقابل  يف  التسامح  

مجتمعاتهم،  يف  املواطنة  وواجبات  حقوق  مامرسة 

القامئة  االزدواجيات  إلزالة  العمل  حتمية  ترى  كام 

يف الخطاب العريب حول التعليم بفعل تعرضه ألزمة 

معرفية  وألزمة  وأولوياته،  بوصلته  أربكت  هوية 

قلصت من قدراته ومساهامته الحضارية واإلنسانية، 

وكرست  القيمية  منظومته  أصابت  أخالقية  وألزمة 

تفاوتاته.

إطار 2 - 1

تعليم تحت النار
جاء يف تقرير اليونيسيف أن الرصاعات يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا متنع أكرث من 

13 مليون طفل من تلقي التعليم يف املدارس، األمر الذي يهدد بتحطيم مستقبلهم. وأوضح 

التقرير أن عدد األطفال يف سن الدراسة يبلغ 34 مليونًا، منهم 13.4 مليونا ال يرتادون املدارس 

ما يعادل نسبة 40 باملئة. ، وبحسب األرقام الصادرة فإن 2.4 مليون طفل يف سوريا و3 ماليني 

طفل يف العراق ومليوين طفل يف ليبيا و3.1 ماليني طفل يف السودان إضافة إىل 2.9 مليون 

طفل يف اليمن ال يرتادون املدارس.

  وأضاف التقرير أن 9000 مدرسة ال ميكن استخدامها حاليا للتعليم يف كل من ليبيا وسوريا 

والعراق واليمن، وأن آالف املعلمني يف املنطقة تخلوا عن وظائفهم بسبب الخوف وهو ما 

مينع أيضا اآلباء من إرسال أطفالهم إىل املدارس.

  وذكر التقرير أن نحو 700 ألف طفل سوري الجئ ال ميكنهم ارتياد املدرسة يف دول 

طالب  عبء  تحمل  عىل  قدرتها  وعدم  املنهكة  التعليمية  التحتية  البنية  بسبب  الجوار 

إضافيني، محذرة يف نفس الوقت من أن الفشل يف إيجاد حل للرصاع الذي تتزايد وحشيته يف 

سوريا يهدد جيال كامال من األطفال، والنظام التعليمي يدفع مثنا باهظا.
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مظاهر األزمة *
شح اإلنفاق عىل التعليم العريب بوجه عام مقارنة 	 

التسلح،  رأسها  وعىل  األخرى  اإلنفاق  مبجاالت 

وتفاوت شديد يف نسب اإلنفاق بني البلدان.

التعليمية 	  والسياسات  الرتبوي  الخطاب  ازدواج 

الشمويل  التوجه  بني  العربية  النظم  من  لكثريٍ 

والتوجه الحر. 

تزايد أعداد ونسب األمية الهجائية برغم امتداد 	 

جهود مكافحتها وتنوعها. 

نحو  يف  التعليم  لنظم  جزيئ  أو  كامل  انهيار   	

وقصور  األقل،  عىل  العربية  البلدان  من  أربعة 

متفاوت الحدة يف نحو سبعة أخرى، مع غياٍب 

للمعلومات واإلحصاءات الدقيقة.

املعرفة  اكتساب  مهارات  يف  شديد  قصور   	

وإنتاجها  )أزمة حضارية إبستمولوجية(.

مستوى  ويف  التعليم،  إتاحة  مدى  يف  تفاوت   	

جودته ونوعيته بني البلدان العربية.

الريف  الذكور واإلناث، وبني  تعليم  تفاوت بني   	

واألهيل  الحكومي  التعليم  وبني  والحرض، 

)الخاص( والدويل، وبني التعليم الديني واملدين.

تدين يف نوعية التعليم الفني وانخفاض يف الطلب   	

عليه من املجتمع ومن سوق العمل.

وتدين  التعليم  منظومات  يف  الحوكمة  ضعف   	

كفاءته الداخلية والخارجية.

ضعف  مع  الدراسية  املناهج  حجم  يف  تضخم   	

وتفكك يف محتواها املعريف.

قصور كمي ونوعي يف املعلمني املؤهلني، وضعف   	

والرتخيص  مهنيا  وتنميتهم  إعدادهم  برامج  يف 

لهم مبزاولة املهنة. 

العربية،  لألرسة  الرتبوي  الدور  يف  ملحوظ  تراجع   	

وانفصام يف عرى رشاكتها مع املؤسسات التعليمية.

األولويات العاجلة ومتوسطة األمد 
والخسائر 	  األرضار  لرصد  ميدانية  دراسات  إجراء 

يف  االحتياجات  وتقدير  املشكالت  وتشخيص 

األوضاع  تسمح  ما  بحسب  النزاعات  مناطق 

األمنية.

طرح اسرتاتيجية متكاملة لتوفري الفرص التعليمية 	 

يف  للمحرومني  والبديلة  والتكميلية  األساسية 

مناطق النزاعات، مبا يف ذلك توظيف التقنيات يف 

املستلزمات  التعليم والتدريب، وتوفري  مجاالت 

ذوي  ومساعدة  النفسية،  والرعاية  األساسية 

االحتياجات الخاصة**

املعلمني 	  أعداد  يف  الشديد  النقص  تعويض 

املؤهلني بسبب النزاعات، وتدريب أعداد كافية 

من ميرسي التعلم ) خاصة من الفتيات(

توظيف كثيف للتقنيات للتغلب عىل الصعوبات 	 

املحتوى  لتوصيل  واألمنية  والتمويلية  املكانية 

الخطرة  املناطق  يف  مستحقيه  إىل  التعليمي 

واملحرومة.

إعادة 	  مشاريع  لتمويل  متنوعة  أساليب  تبني 

بلدان  يف  التعليمية  املنظومات  وتأهيل  إعامر 

وتشجيع  املانحني،  دعوة  ذلك  يف  مبا  النزاعات، 

األوقاف التعليمية .

طرح اسرتاتيجيات تفصيلية إلعادة إرساء وتأهيل 	 

املنظومات التعليمية املنهارة يف الصومال وسوريا 

واليمن وليبيا والعراق، مبا يف ذلك البنى التحتية 

والتجهيزات وتأهيل األطر الوطنية. 

* باالستناد إىل رؤية املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو(، للرتبية يف الوطن العريب ما بعد العام 2015، املؤمتر اإلقليمي للدول 
العربية حول الرتبية ملا بعد 2015،  )رشم الشيخ: 29	27 يناير 2015(.

االجتامعي  املجلس   ،2016 أغسطس  وفلسطني(،  العراق  ليبيا،  اليمن،  )سوريا،  النزاع  مناطق  يف  العرب  األطفال  تعليم   : األلكسو  مبادرة   **
واالقتصادي لجامعة الدول العربية



األولويات االسرتاتيجية

التحديات  يواجه  عريب  تربوي  خطاب  تبني   	

باألمن  املحدقة  واملخاطر  والرتبوية  الثقافية 

القومي العريب، يعيل من قيم: االستنارة، واملحبة، 

والعيش املشرتك، يف إطار حقوقي ومؤسيس.*

فكرة  تجاه  متوازنة  تعليمية  سياسات  تبني   	

التعليمية يف  الفرص  وتكافؤ  االجتامعية  العدالة 

املجتمعية  والرشاكات  املبادرات  إطالق  مقابل 

واملنافسة.

	 تبني اسرتاتيجيات تعليمية لسد الفجوة املعرفية 

املعارف  باكتســـاب  الخاصــة  القــدرات  وبناء 

وإنتاجها . **

الكبار  وتعليم  األمية  ملحو  العريب  العقد  تفعيل   	

والذي تعكس رؤيته »مفهوم الريادة الحضاريّة 

للوطن العريب بتكوين مواطن متحّرر من األمّية، 

فاعل تنموي، ومتعّدد القدراّت .

القطاع  مع  مسئولة  مجتمعية  رشاكات  إرساء   	

اسرتاتيجيات  إطار  ويف   ، الدولة  بإرشاف  األهيل 

تربوية وطنية.

تتمتع  التعليم  جودة  لضامن  منظومات  إرساء   	

باالستقالل والصالحيات الالزمة.

العريب  املعلم  لـتأهيل  إرساء منظومات متطورة   	

عادلة  هياكل  واعتامد  ورعايته،  مهنيا  وتنميته 

للرواتب واألجور، ونظم محكمة للرتخيص مبزاولة 

املهنة.

* باالستناد إىل مرشوعات املجالني: األول والثالث من مجاالت الخطة االسرتاتيجية )2017 	 2022( للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
**  باالستناد إىل »خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب« ، تونس 2009.
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التنمية الثقافية رشط رضوري
للتنمية املستدامة

ظلّت الجهود املبذولة لجعل الثقافة محورا رئيًسا 
البلدان  يف  املستدامة منقوصة  التنمية  منظومات  يف 
العربية، ومل يخصص لها هدف مستقل يف أجندة التنمية 
مقاصد  ضمن  بذكرها  اكتفت  التي   ،2030 املستدامة 
بضامن  يتعلق  فيام  بالتعليم  الخاص  الرابع  الهدف 
الالزمة  واملهارات  املعارف  املتعلمني  جميع  اكتساب 
بينها  من  السبل  من  بجملة  املستدامة  التنمية  لدعم 
العاملية  واملواطنة  والالعنف  السالم  لثقافة  »الرتويج 
يف  الثقافة  مساهمة  وتقدير  الثقايف  التنوع  وتقدير 
التنمية املستدامة بحلول عام 2030«، كام نص الهدف 
الحادي عرش املتعلق باملدن واملستوطنات البرشية عىل 
أن » املدن هي مراكز األفكار والتجارة والثقافة والعلم 
مقاصد  وتضمنت  االجتامعية..«  والتنمية  واإلنتاجية 
الرامية إىل حامية وصون  الجهود  الهدف »تعزيز  هذا 

الرتاث الثقايف والطبيعي العاملّي«.

بعنواٍن  الثقافة  إفراد  عدم  مربرات  تكن  ومهام 
مستقل، فإنها كانت وستظل املحرك والحاضن لجميع 
سياسة  أية  لنجاح  والضامن  االجتامعية،  التطورات 

تنموية.   

9
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إعالن  اليونسكو يف  عرفتها  كام  الثقافة،  أن  ذلك 

الروحية  السامت  »جامع  هي   ،1982 عام  مكسيكو 

واملادية والفكرية والعاطفية التي متيز مجتمعا بعينه 

أو فئة اجتامعية بعينها، وهي تشمل الفنون واآلداب 

وطرائق الحياة كام تشمل الحقوق األساسية لإلنسان 

ونظم القيم والتقاليد واملعتقدات..«

وقد عرفت الخطة الشاملة للثقافة العربية لعام 

املميزة  السامت  تنتظم جامع   “ بأنها  الثقافة   1985

ووجدانية.  وفنية  وفكرية  وروحية  مادية  من  لألمة 

وااللتزامات  والقيم  املعارف  وتشمل مجموعة 

واإلبداع  التفكري  وطرائق  فيها  املستقرة  األخالقية 

السلوك  وسبل  والتقني  واملعريف  والفني  الجاميل 

أخريا  تشمل  كام  الحياة،  وطرز  والتعبري  والترصف 

تطلعات اإلنسان للمثل العليا ومحاوالته إعادة النظر 

املتواصل عن مدلوالت جديدة  والبحث  منجزاته  يف 

لحياته وقيمه ومستقبله وإبداع كل ما يتفوق به عىل 

ذاته”.

بوصفها  العربية  الثقافة  أن  عىل  الخطة  ونصت 

الصورة املميزة لألمة ترتسم عمليًا يف:

تراث األمة املادي والروحي الذي يشكل خصائصها   -
وقيمها وصورتها الحضارية عرب العصور، ُمجّسام 

يف بعديها العريب واإلسالمي.

املتطّور ومثلها  املتّصل  الحيايت وإبداعها  سلوكها   -
العليا املحركة.

من  لنفسها  تتخذه  وما  املستقبلية  طموحاتها   -
أهداف إنسانية ومن تطلع للغد.

وال ينفصل واحد من املسارات الثالثة عن اآلخر 

ألن الثقافة وحدة كيانية متّصلة بصميم تكوين كل 

وحركة  وجودا  اإلنسانية  حياتها  نسيج  ومتثل  أمة 

وتوظيفا. وهي الضمري الجمعي لها والناظم لتامسكها 

وإلرادتها الكلية.

تؤّديه  الذي  الدور  الثقافة  وظائف  أهم  ومن 

بوصفها محرّكا وميرّسا للتنمية املستدامة. فقد أكد 

من  الثقافية  للسياسات  الحكومي  الدويل  املؤمتر 

 1998 عام  استوكهومل  يف  عقد  الذي  التنمية  أجل 

الرتابط بني التنمية املستدامة واالنتعاش الثقايف، كام 

التعبري  أشكال  تنوع  اتفاقية حامية وتعزيز  أكدت 

الثقايف لعام 2005 عىل أن هذا التنوع يشكل ثروة 

نفيسة لألفراد واملجتمعات. وتُعّد حاميته وتعزيزه 

التنمية  لتحقيق  أساسيا  رشطا  عليه  والحفاظ 

املستدامة لصالح األجيال الحارضة واملقبلة.

ومن وظائفها كذلك ما نّصت عليه الخطّة الشاملة 

للثقافة العربية، فيام يتعلّق باألمة العربية، فهي :

-  وسيلة زرع الثقة واألمل يف الجامهري العربية يف 
قدرة األمة عىل تجاوز الصعوبات الظرفية مهام 

كانت خطورتها وعىل النهضة الشاملة من جديد 

واالرتقاء إىل أسمى الدرجات.  

-  وسيلة وحدة األمة ألنها هي التي تنسج وحدة 
التكوين الداخيل  فيها وتُوّحد يف أعامق الذات 

عىل  أفرادها  وتجمع  وقيمها  البرشية  مناذجها 

االلتزام مبصريها التضامني الواحد. ويف هذا اإلطار 

حملت  بفضلها  التي  األداة  العربية  اللغة  متثل 

مّر  عىل  العربية  الوحدة  رسالة  العربية  الثقافة 

العصور يف تواصل ال نكاد نجد له نظريا يف تاريخ 

الثقافات اإلنسانية.

- وسيلة تأكيٍد للذات والتاميز من اآلخرين .
الواحدة   األمة  ألفراد  واطمئنان  أماٍن  وسيلة   -  
اتصاالً  النشاطات  أكرث  الغربة، فهي  تنفي عنهم 

بكرامة اإلنسان ميارس حريته كاملًة من خاللها .

- وسيلة لقاء مع اآلخرين عىل املثل العليا املشرتكة 
ووسيلة تفاهم الشعوب بعضها مع بعض.

التنمية  اختزال  ميكن  ال  أنه  جليا  يصبح  وهكذا 

االرتقــاء  وسيلة  هي  بل  فقط  االقتصادي  النمو  يف 

وروحيا،  وأخالقيا  وعاطفيا  ذهنياً  الكرمية  الحياة  إىل 
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وعليه فإنه ال ميكن فصلها عن الثقافة، بل إن الثقافة 

باستيعابها للقيم 	  التي تتضمن القيم األساسية، مبا 

والتسامح  العدل  وحب  العنرصي  التمييز  نبذ   فيها 

الديني، و القيم االجتامعية التي تبلور املسؤولية العامة 

للجامعة عن ما فيه مصلحتها ، والقيم االقتصادية التي 

تدعو إىل العمل النافع، والقيم الفكرية الثقافية التي 

تدعو إىل محاربة األميّة، والبحث عن املعرفة واحرتام 

اآلخر وثقافته واحرتام الرتاث وإحيائه، والقيم الوطنية 

التي تتضمن قيم املواطنة والذود عن األمة واألوطان 

والدفاع عن مصالحها وإعالء شأنها، والقيم الجسامنية 

الرابع للتنمية  للمحافظة عىل الصحة	 ال متثل البعد 

االقتصادية واالجتامعية  األبعاد  إىل جانب  املستدامة 

لتحقيق  الرضوري  الرشط  هي  بل  فحسب،  والبيئية 

العامة  الجمعية  قرار  أكّد  ولقد  واستدامتها.  التنمية 

 2013/12/20 بتاريخ   223/68 رقم  املتّحدة  لألمم 

بشأن الثقافة والتنمية املستدامة »اإلمكانات الكامنة 

املستدامة...  للتنمية  دافعة  قوة  بوصفها  الثقافة  يف 

القيم  تنقل  التي  الثقافة  ترثيه  الجيد  التعليم  وأن 

املشرتكة«. ولذلك تكون الثقافة فهي يف مقدمة وسائل 

تحقيق كّل من األهداف السبعة عرش.

هذه  بعض  عىل  سيقترص  العرض  هذا  ولكن 

األهداف التي ذكرت فيها الثقافة بصفة بارزة.  

»العلم يف الّصغر كالنّقش يف الحجر«

الخاص  الرابع)4(  الهدف  مقاصد  تضمنت  وقد 

املعارف  املتعلمني  جميع  اكتساب  ضامن  بالتعليم 

واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة بجملة من 

والالعنف  السالم  لثقافة  »الرتويج  بينها  من  السبل 

وتقدير  الثقايف  التنوع  وتقدير  العاملية  واملواطنة 

عام  بحلول  املستدامة  التنمية  يف  الثقافة  مساهمة 

2030«، كام أكد الهدف السادس عرش )16( املتعلق 

إىل  حاجة  »مثة  أن  واملؤسسات  والعدل  بالسالم 

املجتمعات التي يسود فيها العدل والدميقراطية بغية 

إنجاز التنمية املستدامة«.

ويتامىش هذا املرام مع مقاصد الخطة االسرتاتيجية 

للمنظمة )2017 	 2022( التي يهدف محورها األول 

العاملية«،  الثقافات  الواعي مع  التفاعل  إىل »تحقيق 

وخصص الربنامج الثاين منه لـ»تعزيز ثقافة التعايش 

والعنف  التطرف  ومكافحة  البناء  والحوار  املشرتك 

واإلرهاب«، والربنامج الثالث لـ»تنمية الثقافة العلمية 



للطفل العريب يف عامل متطور«. وسرنكز هنا عىل الطفل 

باعتباره املستهدف الرئيس لجهود املنظمة من أجل 

مجتمع الغد.

إن برمجة أدمغتنا تتم يف فرتة الطفولة، بل أكرث من 

70 يف املائة منها تجري يف السنوات السبع األوىل، مام 

حواّسه  كافة  واستدرار  الطفل  بتكوين  العناية  يجعل 

لبناء مواهبه، ورسم معامل سلوكه، قضية مصريية عليها 

يتوقف نوع املستقبل الذي سيعيشه غدا. وهذا يجعلنا 

مطالبـني اليوم، أكرث من أي وقت مىض، بأن نهتم، عىل 

املتاحة،  والوسائط  الوسائل  وبكّل  املستويات  جميع 

للوطن،  االنتامء  قيم  عىل  املهد،  منذ  الطفل،  برتبية 

والّذود عنه وحامية مكتسباته ومن بينها الرتاث الثقايف 

مبختلف أنواعه ومكّوناته، وعىل قيَم الوسطية والتسامح 

والحوار وقبول اآلخر والرأي املخالف، ونبذ كّل أشكال 

اإلرهاب والتطرّف والعنف، ومتثّل هذه املبادئ جوهر 

تعاليم ديننا الحنيف وإرثنا الثقايف األصيل.

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  وترى 

أّن التوعية برضورة إدماج الشباب العريب يف منظومة 

املنظامت  مع  الرشاكة  وتفعيل  املستدامة،  التنمية 

الشبابية وهيئات املجتمع املدين، وذلك القتناعها بأن 

وبأن  الشبابية،  فئاتها  بعطاء  مرهون  الشعوب  تقّدم 

العام  الشأن  يف  الفاعلة  املشاركة  الشباب عن  إقصاء 

االجتامعي  التامسك  تقويض  منها  خطرية،  آثار  له 

والتطرّف بسبب الشعور باليأس، لذلك البد من بذل 

يف  الشباب  إدماج  زيادة  أجل  من  ممكن   جهد  كل 

النسيج املجتمعي ومشاركته يف الحياة العاّمة السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية مبا يضمن: 

متكينه من بلورة طاقاته الذاتية وذلك بالتواصل   -
من خالل فضاءات الحوار والتعايش.

الرتكيز عىل أهمية دور وسائل اإلعالم والقنوات   -
للثقافة  السمحة  بالصورة  التعريف  الفضائية يف 

املتميز  وباإلسهام  ورسالته  ولإلسالم  العربية 

للوطن العريب يف تقدم البرشية.  

عىل  والقضاء  الفقر  بؤر  تجفيف  عىل  العمل   -
املشاريع  إنشاء  عىل  الشباب  وتشجيع  البطالة 

الصغرى.

نرش ثقافة التسامح والوسطية التي تنبذ العنف   -
والغلو والتطرف يف جميع املستويات ومبختلف 

الوسائط. 

األولويات العاجلة
الفكر  ملواجهة  موحدة  عربية  وضع خطة عمل   	

يف  متخصصون  خرباء  فيها  يشارك  املتطرف، 

مجاالت اإلعالم والثقافة والرتبية والشؤون الدينية 

والعلوم اإلنسانية واالجتامعية والنفسيّة...

إنجاز مدونة للقيم العربيّة تغرس يف الناشئة قيم   	

املواطنة مبختلف معانيها وثقافة الحياة الكرمية 

والتعايش السلمي ونبذ الغلو. 

إنجاز مرشوع الشخصية العربية الكرتونية » متور   	

ومتورة«، ليؤّدي دوره اإلعالمي يف جميع األوساط 

العمرية يف املجتمعات العربية.

إحياء مرشوع »األيام الثقافية العربية« وتنظيمه   	

دوريا يف العواصم العربية واألجنبية. 

العربية،  البلدان  يف  الثقافية  السياحة  تشجيع   	

الذي  املنتدى  توصيات  عىل  بناء  وإليها،  منها 

عقدته املنظمة حول » دور السياحة الثقافية يف 

بتاريخ  الشباب«  لدى  اإلرهاب  ظاهرة  مكافحة 

.2016/ 5/ 27

العربية  الجاليات  إىل  املُوّجهة  الجهود  تعزيز   	

ومواصلة  الشباب  رشيحة  وخاصة  الخارج  يف 

الدول  إىل  املهاجر  للشباب  تنظم  التي  الزيارات 

العربية.

مقررات  يف  خاصة   ، التعليمية  املناهج  تضمني   	

اللغة العربية والتاريخ، موضوعات وأنشطة تؤكد 

االنتامء واالعتزاز بالهوية العربية.
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تطويــــر الصناعـــات اإلبداعيـة 
والثقافية :

يدعو الهدف الثاين عرش)12( إىل » ضامن وجود 

أمناط استهالك وإنتاج مستدامة«، وتتضّمن مقاصده 

»وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثريات التنمية املستدامة 

عىل السياحة املستدامة التي توفّر فرص العمل وتعّزز 

الثقافة واملنتجات املحلية«.

بلغ عدد سكان الوطن العريب يف العام 2014 حوايل 

378 مليون نسمة. وقد وصل سكان املناطق الحرضية 

يف العام 2013 حوايل 60 يف املائة من إجاميل سّكان 

الدول العربية، ومُتثّل الفئة العمرية )15 سنة، فأقّل( 

حوايل ثلث السكان. ويؤّدي اتساع حجم هذه الفئة 

إىل زيادة الحاجة لترسيع وترية النمو االقتصادي املُدّر 

ملواطن العمل، وتوفري فرص تعليمية أوسع.

للعام  املوحد  العريب  االقتصادي  التقرير  ويشري 

2015 إىل أن الّدول العربية متّكنت	 باستثناء عدٍد قليٍل 

منها	 من تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة قبل 

حلول العام 2015 مام يهيئها للتصدي لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة. ولكن املالحظ أنه، رغم التطورات 

اإليجابية لكثري من املؤرشات االجتامعية، التزال غالبية 

التعليم  قطاعي  يف  صعوبات  تواجه  العربية  الدول 

والصحة باإلضافة إىل ارتفاع البطالة يف أوساط الشباب 

املتعلمني، والتدين النسبي ملساهمة اإلناث يف أسواق 

العمل )حوايل 22.2 يف املائة العام 2013، وهي األدىن 

العامل(، كام  األخرى يف  الرئيسية  األقاليم  إىل  بالنسبة 

أن أول دولة عربية يف مؤرش اقتصاد املعرفة – وهي 

املرتبة  يف  ُصّنفت   	 املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

42 عامليا، تليها سلطنة ُعامن يف املرتبة 47، واململكة 

العربية السعودية يف املرتبة 50.

فرصًة  الثقافية  الصناعات  مُتثّل  اإلطار،  هذا  ويف 

إليجاد موارد رزق هامة، تُسهم يف التنمية االقتصادية 

واالجتامعية، واملحافظة عىل البيئة باعتبارها صناعات 

غري ملوثة.

األولويات العاجلة :
وغري  املادي  الثقايف  الرتاث  ورقمنة  تسجيل   - 
والّدمار  والتلّف  الّضياع  من  لحاميته  املادي 

املخطوطات،  وخاّصة  منه،  االستفادة  ولتيسري 

التي  املتحفية  واملجموعات  األثرية  واملعامل 

دلّت األحداث األخرية عىل أنها مهّددة أكرث من 

غريها، وبالتّايل البّد من توثيقها توثيقا ميّكن من 

إعادة ترميمها يف حال تعرّضها للهدم  واإلتالف، 

جزئيا أو كليا. 

التنسيق بني الجهود العربية املبذولة يف مختلف   - 
يضمن  مبا  واآلثار،  والفنون  الثقافة  مجاالت 

زيادة استفادة املواطن العريب منها عىل امتداد 

رقعة الوطن العريب وخارجه.

وترويج  التقليدية،  الصناعات  تطوير  تشجيع   - 
منتوجاتها بني الدول العربية.

العمل عىل إنشاء آلية متويل ملرشوعات التنمية   - 
الثقافية يف الّدول العربية التّي متّت برمجتها يف 

الخطة املُحّدثة للثقافة العربية )2011(.

»املدن قطب رحى التنمية« :
يسعى الهدف الحادي عرش)11( من أهداف التنمية 

البرشية  واملستوطنات  املدن  »جعل  إىل  املستدامة 

شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة«، 

كام تتضمن مقاصده »تعزيز الجهود الرامية إىل حامية 

وصون الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي«. 

مشاغل  صميم  من  ومقاصده  الهدف  هذا  ويُعدُّ 

التعاون  إطار  يف  أو  برامجها  خالل  من  سواء  املنظمة، 

املعنية  واإلقليمية  الدولية  املنظامت  وبني  بينها  القائم 

العالقة، وسيتعزز هذا  ذات  العربية  املؤسسات  وكذلك 

االهتامم طبقا للخطّة االسرتاتيجية 2017 	 2022 وخاّصة 

الربنامج 5 من املحور األول الذي يتعلق بحامية الرتاث. 



وعالوة عىل املعامل واآلثار التي تهتم بها األلكسو 

منذ فرتة، أصبحت املنظمة تهتم أكرث فأكرث بالحفاظ 

وبكافة  العريب،  الوطن  يف  وتراثها  املدينة  هوية  عىل 

الحرضية  والتنمية  باإلسكان  العالقة  ذات  املجاالت 

املستدامة، الهادفة إىل دعم إسهام الثقافة والرتاث يف 

رئيسني  رافعني  باعتبارهام  للمدن  املستدامة  التنمية 

لها، مبا يوفرانه من فرص للعمل يف الصناعات الثقافية 

واالندماج  للحوار  فضاءاٍت  ومن  بالبيئة،  الرفيقة 

االجتامعي ونبذ السلوكيات الهدامة، كام تُويل األلكسو 

البلدان  املدن يف  ذاكرة  للمحافظة عىل  عناية خاّصة 

العربية وتوظيف تراثها يف منظومة التنمية املستدامة، 

والرتويج لها بوصفها وجهة للسياحة الثقافية. 

شهر  يف  األلكسو  قامت  الغاية  هذه  ولتحقيق 

أكتوبر 2016 بإطالق مرصد الرتاث العمراين واملعامري 

يف البلدان العربية، وهي  بصدد إنشاء وحدة تسيري 

عىل  املحافظة  األساسية  مهمتها  ستكون  املرشوع، 

التجارب  ونرش  العربية  البلدان  يف  التاريخية  املدن 

املثىل لالقتداء بها فيام يخص دعم دور الرتاث الثقايف 

كانت  كام  املستدامة.  الحرضية  التنمية  تحقيق  يف 

العاملي  التقرير  إعداد  يف  لليونسكو  رشيكا  األلكسو 

السكن  تأهيل  إلعادة  الثقافية  االسرتاتيجية  حول 

تّم عرضه عىل  الذي  التاريخية،  املدن  بإحياء  القديم 

حيث   ،)2016 أكتوبر  )كيتو،  الثالث  املوئل  مؤمتر 

أنجزت القسم الخاّص بالّدول العربية.
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إطار 2 - 1

 	 بيان املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

والعلوم 	 18 مايو 2016

األلكسو تدعو إىل حامية املتاحف 
العربية يف فرتات النزاعات املسلحة والحروب 

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  أكدت 
الذي  للمتاحف  العاملي  اليوم  مبناسبة   	 )األلكسو(   	
يحتفل به سنويا منذ 1977 يف الثامن عرش من شهر مايو 
أهمية الدور الذي تضطلع به هذه املؤسسات باعتبارها 
الذاكرة الحية للشعوب يرتبط فيها املايض بالحارض وهي 
ودعم  الحضاري  الوعي  ونرش  الهوية  لرتسيخ  مدرسة 

الرتبية والتعليم وإثراء الثقافة يف املجتمع.

بعض  له  تتعرض  ما  بشدة  األلكسو  واستنكرت 
وانتهاكات..  وتخريب  تدمري  من  العربية  املتاحف 
مواجهة  أجل  من  ودويل  عريب  تضامن  إىل  داعية 
الظروف  ظل  يف  املتاحف  لها  تتعرض  التي  املخاطر 

االستثنائية التي ميّر بها الوطن العريب.

عن  املناسبة  بهذه  لها  بيان  يف  االلكسو  وعربت 
العرب«  لــ»أيكوم  التنفيذي  املجلس  قرار  تأييدها 
املتحفيني  لفائدة  مخصصة  تدريبية  دورة  تنظيم 
الشبان يف البلدان العربية حول موضوع أساليب وقاية 
والحروب  املسلحة  النزاعات  فرتات  خالل  املتاحف 

خالل شهر يوليو 2016 يف العاصمة اللبنانية.

ودعت األلكسو كافة املنظامت والهيئات اإلقليمية 
تحييد  إىل  اليونسكو  منظمة  طليعتها  ويف  والدولية 
الرتاث الثقايف عن دائرة النزاعات كام تنص عىل ذلك 
العالقة والسيام  الدولية ذات  املعاهدات واالتفاقات 
اتفاقية »الهاي« بشأن حامية املمتلكات الثقافية يف 
اليونسكو  واتفاقية   1954 للعام  املسلح  النزاع  حالة 

بشأن الرتاث العاملي للعام 1972 .

إطار 2-2

اتفاقية حامية املمتلكات الثقافية 
يف حاالت النزاع املسلح

الهاي يف 14 مايو/أيار، 1954 

مادة )19( النزاعات التي ليس لها طابع دويل

دويل  طابع  له  ليس  مسلح  نزاع  حالة  1. يف 

ينشب عىل أرايض أحد األطراف السامية املتعاقدة، 

يصبح عىل كل طرف يف النزاع أن يطبق عىل األقل 

األحكام الخاصة باحرتام املمتلكات الثقافية الواردة 

يف هذه االتفاقية.

بعقد  تحاول،  أن  املتنازعة  األطراف  2. عىل 

اتفاقات خاصة، تطبيق باقي أحكام هذه االتفاقية 

أو جزء منها.

3. يجوز ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم 

والثقافة أن تعرض خدماتها عىل األطراف املتنازعة.

4. ال يؤثر تطبيق األحكام السابقة عىل الوضع 

القانوين لألطراف املتنازعة.

الرتاث الحضاري العريب تحت النار

املدن  من  عدد  يف  املعارك  رحى  تدور  وبينام 

العربية عوضا عن رحى التنمية والتقدم الحضاري ، 

ال يكتفي املتصارعون بتدمري حارضهم ومستقبلهم ، 

بل ويعمدون إىل تدمري إرثهم الحضاري أيضا ، وتنتهج 

بعض األطراف سياسة ممنهجة للتطهري الثقايف عالوة 

عىل التطهري العرقي، بدافع من الرغبة يف نفي اآلخر 

وإلغائه وجودا وماهية.



ونظرا ملا للوطن العريب من خصوصية تاريخية، 

الساموية،  الديانات  ومهبط  الحضارات  مهد  بوصفه 

متثل سياسات التطهري الثقايف والحضاري املنتهجة من 

الدائرة خطرا  النزاعات  إطار  عديدة يف  أطراف  قبل 

تالية،  ألجيال  ليس  الكارثية  آثاره  متتد  داهام سوف 

بل إىل األبد، ما يعنى اختفاء بعض الركائز األساسية 

للهوية العربية من الوعي الجمعي ناهيك عن االنتفاء 

من الوجود الفيزيقي.

األولويات العاجلة :

التاريخية  للمدن  االفرتاضية  الزيارات  استكامل   -
واملواقع األثرية الواقعة يف املسالك السياحية يف 

البلدان العربية.

تطوير برنامج العواصم الثقافية العربية،   -
إسهام  تطوير  إمكانيات  حول  دراسة  إجراء    -
املدينة التاريخية يف الحياة االقتصادية، مبا يف ذلك 

تنظيم السياحة الثقافية، واستقطاب املبدعني يف 

مجاالت الفنون والعلوم والتقنيات... إلخ.

-  التصّدي لالنتهــــاكات التي يتعـــرّض لها الرتاث 
النزاعات  أثناء  خاّصة  أنواعه،  مبختلف  الثقايف 

واألزمات والحروب، والتّعاون مع جميع األطراف 

املجتمع  مكّونات  وكافة  الرسميّة  وغري  الرسميّة 

املدين لرتميم املواقع املترّضرة.

اسرتاتيجيات  وضع  عىل  العربية  البلدان  مساعدة   -
واضحة للحفاظ عىل تراثها الثقايف وتوظيفه يف التنمية 

املستدامة، وحثّها عىل مراجعة قوانني حاميته.

وضع إطار قانوين مرجعي للمحافظة عىل الرتاث   -
الثقايف يف الّدول العربية والتصّدي لعمليّات نهبه 

وتهريبه.

املواطن  وعي  زيادة  بهدف  املعارض  تنظيم    -
اليومية  حياته  يف  وتأثريها  املدن  بقضايا  العريب 

ويف مستقبل األجيال القادمة.  

مواصلة تنفيذ مشاريع املنظمة املتعلّقة باأللعاب   -
مكّونات  من  أساسيا  عنرصا  باعتبارها  الرّتاثية 

تعلّم  إىل  الرتفيه  مجرّد  يتعّدى  الثقافية،  الهويّة 

وتنمية  السلمية  املنافسة  عىل  بالتّدرب  الحياة 

املجموعة  داخل  االجتامعي  والتواصل  املواهب 

ومع الغري،

تنظيم دورات تدريبية متخّصصة لبناء القدرات   -
يف مجال الرتاث الثقايف غري املاّدي.

الرّتاث يف  بإدارة  خاّصة  تدريبية  ورشات  تنظيم   -
أوقات النزاعات، واإلجراءات الكفيلة بإحيائه.

حّث الّدول العربية عىل املصادقة عىل االتّفاقيات   -
والرتاث  اآلثار  عىل  باملحافظة  املتعلّقة  الّدولية 

العمراين واملعامري وتطبيقها.

املناهج  مكونات  أحـــد  واآلثار  التـــراث  جعل   -
التعليمية العربية.
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* املعهد العريب للتخطيط: إشكالية دراسة ظاهرة الفقر

الفقــــر 
البشــــــــري..

املفهوم املركب
لثالثية التخلف

)األهداف: 1، 2، 3، 8(

يف  الفقر  ونوعيات  مستويات  قياس  ميثل 

الوطن العريب إشكالية منهجية حقيقية، وتتضافر 

التعريفات،  اختالف   : مثل  متعددة  عوامل 

وطبيعة املؤرشات، وموثوقية اإلحصاءات لتجعل 

الكالسييك،  االقتصادي  باملعنى  الفقر  من ظاهرة 

ناهيك عن املعنى األكرث تعقيدا وهو الفقر البرشي 

والتعليم  الدخل  يشمل  األبعاد  متعدد  )فقر 

والصحة والحريات( ظاهرة تستعيص عىل الرصد 

الدقيق، ويجعل التعامل مع الوطن العريب بوصفه 

للتفاوتات  اعتبار  دون  واحدة  موضوعية  وحدة 

العديدة بني أقطارها أمرا مضلِّالً.

وبالرغم من تفاؤل الخطاب األممي بخفض 

معدالت الفقر عامليا إىل نحو النصف خالل ربع 

أرجاء  الحقيقية يف  الصورة  تظل  املنرصم،  القرن 

الوطن  مناطق  أغلب  بينها  من  العامل  من  كثرية 

العريب وبلدانه أبعد بكثري عن التفاؤل، فقد نزح 

عرشات املاليني من السكان بعيدا عن مناطقهم 

بفعل النزاعات التي اشتعلت يف أربع دول منها، 

بلدان  يف  املاليني  عرشات  مداخيل  وتدهورت 

أخرى عقب موجات متوالية من الهبات الشعبية 

األوضاع  تدهور  عىل  احتجاجا   2011 شتاء  منذ 

املعيشية والحريات السياسية وتفيش الفساد.

وامللفت أن أغلب تلك البلدان التي تدهورت 

كانت  املاضية  الخمس  السنوات  خالل  أوضاعها 

قد حققت معدالت جيدة من النمو االقتصادي 

تكيف  سياسات  وانتهجت  مبارشة،  ذلك  قبل 

الدولية،  املؤسسات  لتوجيهات  استجابة  هيكيل 

تفرتض  التي  املمتلئة«  »الكأس  نظرية  وتبنت 

لهم  والسامح  للمستثمرين  الحوافز  إطالق  أن 

عىل  بالرضورة  ينعكس  سوف  الرثوات  بتحقيق 

الفئات الدنيا.

3
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إطار 3 - 1

الرصاع يف بلدان املرشق العريب: 
التكاليف االقتصادية لعدم التكامل

قبل اندالع الربيع العريب، كانت هناك ستة بلدان يف 
املرشق العريب، وهي تركيا وسوريا والعراق واألردن ولبنان 
ومرص، تدرس سبل تعميق عالقاتها التجارية لترسيع وترية 
النمو االقتصادي وتنويع األنشطة االقتصادية وتوفري فرص 
البلدان  هذه  من  كثرٌي  مّر   ،2011 العام  العمل. وبحلول 

بتحوالت سياسية تحولت يف بعضها إىل رصاعات عنيفة. 

اللذان  والعراق،  سوريا  تكبد  إىل  التقديرات  وتشري 
تحمال القسط األكرب من تكاليف الحرب املبارشة، خسائر 
التوايل من حيث  املائة عىل  املائة و16 يف  بنسبة 11 يف 
نصيب الفرد من الرفاهة. وقد كان الحظر املفروض عىل 
التبادل التجاري مع سوريا أحد العوامل الرئيسية يف ذلك. 
بنسبة  ر  يُقدَّ والذي  سوريا،  يف  الناتج  انكامش  ويتجاوز 
32 يف املائة، بكثري نسبة تراجع نصيب الفرد من إجاميل 
الناتج املحيل وهي 14 يف املائة، وذلك بسبب كرثة أعداد 
للحرب. وتكبدت  البرشية  والخسائر  السوريني  الالجئني 
جميع بلدان املرشق العريب األخرى خسائر عىل مستوى 
أدى  الالجئني  تدفق  ألن  نظرا  إجامال،  وليس  الفرد  دخل 
إىل زيادة حجم هذه االقتصادات من خالل تأثريهم عىل 

االستهالك واالستثامر وسوق العمل.

وتقل تكاليف الحرب املبارشة عن التكاليف الحقيقية 
الناشئة عن تفكك التكامل يف املرشق العريب. فإذا ما أضفنا 
املنافع املهدرة للتكامل، السيام تلك املتعلقة بفشل تحرير 
التجارة يف الخدمات، فستكون التكاليف اإلجاملية للحرب 
العريب. وزادت  املرشق  بلدان  إىل جميع  بالنسبة  باهظًة 
خسائر الرفاهة عىل مستوى نصيب الفرد مبقدار الضعف 
املائة و28 يف  إىل 23 يف  لتصل  والعراق  تقريبا يف سوريا 
املائة عىل التوايل، وارتفعت إىل 10 يف املائة يف مرص و7 يف 
املائة يف األردن و2 يف املائة يف تركيا. ويف لبنان، بلغت هذه 

الخسائر 13 يف املائة.

املرجع:

“الفرص   2014 إيفانيتش  إيانتشوفيتشينا وإم.   إي. 
االقتصادية الضائعة يف املرشق العريب: تكاليف التفكك.” 

دراسة غري مطبوعة، البنك الدويل.

ويشري ما سبق إىل عدم دقة مؤرش معدل النمو 

االقتصادي  اإلنجاز  حقيقة  عىل  للداللة  االقتصادي 

ومردوديته عىل املواطن العادي، وييش بعجز سياسات 

مامل  االستثامر،  حوافز  وإطالق  االقتصادي  اإلصالح 

ترافقها سياسات للحامية االجتامعية.

التعليم  انتشار  بني  األّسية  العالقة  من  وبالرغم 

النظري،  املستوى  عىل  الحياة  جودة  تحسني  وبني 

متثل بعض املجتمعات العربية حالة استثنائية القرتان 

االرتفاع النسبي يف اإلنجاز التعليمي مع ارتفاع نسب 

التقسيم  ويظل  اإلناث،  بني  خاصة  والفقر  البطالة 

أنهن  مع  الذكور  وبني  بينهن  مييز  للعمل  الكالسييك 

اإلجاميل من خالل  الناتج  األكرب من  اإلسهام  يقدمن 

عملهن غري املأجور يف إطار األرس، حتى مع تحقيقهن 

معدالت ملحوظة من اإلنجاز التعليمي. 

بربامج  املقرتنة  األمية غري  وتبقى حمالت محو 

للتمكني االقتصادي، أحد أبرز أوجه القصور يف األداء 

يَُعلَْن  والاليت  النساء،  بني  خاصة  العريب،  التنموي 

العربية  البلدان  بعض  يف  األرس  ربع  نحو  بدورهن 

املقولة  يؤكد  ما  السكان،  كثيفة  الدخل  منخفضة 

 .. »لظاهرة الفقر يف العامل وجه امرأة«  املأثورة أن: 

ولكنها امرأة عربية هذه املرة.

يف  ولكن  البرشي  الفقر  ملفهوم  آخر  تجٍل  ويف 

بني  الحاد  التفاوت  صور  إحدى  ويف  التغذية،  مجال 

املجتمعات العربية، تنفرد بعض املجتمعات مرتفعة 

سوء  معدالت  تزايد  مع  استثنايئ  بوضع  الدخل 

التغذية يف شكل بدانة األطفال وإصابتهم بالسكري، 

البلدان  أقرانهم يف  بينام يرتاجع تحصيل املاليني من 

املدريس  اليوم  قضائهم  نتيجة  دخالً  األقل  العربية 

وهم جوعى.

أمنه  يف  لتهديٍد  العريب  الوطن  يتعرض  وكام 

الحديثة  القطرية  الدولة  بقاء  مستوى  عىل  القومي 

بقائه  لتهديد يف  الغذايئ  أمنه  يتعرض  السيادة،  ذات 
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الفيزيقي، إذ تعاين أغلب بلدانه شحا مائيًا، خاصة تلك 

التي اشتهرت بأنهارها !!، ويرتاجع رصيده االسرتاتيجي 

يكفي  ال  مبا  وغريه،  والسكر..  والزيوت  الحبوب  من 

استرياد  حجم  ويصل  البلدان،  أغلب  يف  أسابيع  عدة 

تنتجه  ما  أضعاف  عدة  مثالً  للقمح  بلدانه  بعض 

األرايض  تجد مساحات شاسعة من  بينام ال  حقولها، 

الصالحة يف بلدان أخرى من يزرعها !!

إطار 3 - 2

الفجوة الغذائية
 يف الوطن العريب

من  املبذولة  الحثيثة  الجهود  من  بالرغم 

وانتهاجها  العربية  الدول  من  العديد  طرف 

أكرث تشجيعا لالستثامر وتحفيزا  زراعية  لسياسات 

إلنتاج السلع الغذائية الرئيسية، اليزال هناك عجز 

كبري يف الغذاء يف الوطن العريب. فقد تجاوزت قيمة 

الفجوة الغذائية 35 مليار دوالر عام 2012 وهي 

الدول  لبعض  اإلجاميل  املحيل  الناتج  تفوق  بذلك 

الفجوة  وتعرف  وموريتانيا.  واليمن  كالبحرين 

الغذائية بأنها صايف الفرق بني الواردات من السلع 

الغذائية الرئيسية، أي الفرق بني الكميات املنتجة 

محليا والكميات الالزمة لالستهالك املحيل. 

وتتفاوت مساهمة الدول العربية يف الفجوة 

واألمناط  السكان،  كعدد  أسباب  لعدة  الغذائية 

اإلنتاج  ومحدودية  الدخل،  ومستوى  االستهالكية، 

السعودية،   : وهي  دول،  أربع  وتساهم  الزراعي. 

من   %  62 بحوايل  والجزائر،  ومرص  واإلمارات، 

الكلية  العربية  الغذائية  الفجوة  قيمة  إجاميل 

كمتوسط للفرتة 2010 	 2012.

املصدر: أوضاع أألمن الغذايئ العريب 2012. املنظمة العربية 

للتنمية الزراعية.
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ويربز متغريان متالزمان بوصفهام من أكرث أسباب 

الحالة  يف  حضوًرا  الغذايئ  األمن  وهشاشة  الفقر 

ميثل  إذ  والفساد،  البريوقراطية،  وهام:  أال  العربية، 

معظم  يف  الدخل  ملحدودي  الحكومي  الدعم  مجال 

مبقدراتهم  للتالعب  خصبًا  مجاالً  العربية  البلدان 

ويتم يف سبيل  قانونيّة،  بطرق غري  الرثوات  وتحقيق 

الصحية  واملواصفات  الرشوط  بأبسط  اإلخالل  ذلك 

السترياد وتوريد السلع األساسية، ما يؤدي يف النهاية 

املواطنني بسبب  الصحية ملاليني  إىل تدهور األوضاع 

اإلصابة بأنواع متعددة من األورام واألمراض املزمنة، 

وإرهاق ميزانيات األفراد والحكومات لعالجها يف ظل 

قصور شديد يف قطاع الخدمات والرعاية الصحية.

التعليم العريب ومكافحة الفقر
ومرة أخرى يربز التعليم الجيد املنصف الشامل 

الوسائـــــــــل نجاعة يف مكافحة  بوصفه من أكرث 

القدرات«  فقر   « فكرة  تبنى  إذا  خاصة  الفقر، 

عن  وتخىل  للفقر،  الكالسييك  املفهوم  عن  عوضا 

التعليــــــم  بعينها من  نوعيات  بني  العقيم  الربط 

الفقــــر  مظاهر  تعد  مل  إذ  الفقراء،  رشائح  وبني 

التعليمية  املستويات  ذوي  عىل  قارصة  البرشي 

الفقر  ملكافحة  التعليم  يعد  ومل  وحدهم؛  الدنيا 

الفقراء عىل تحسني  ، فقط، مساعدة األميني  يعني 

مستوياتهم االقتصاديـــــة باكتساب بعض املهارات 

الصغرية،  اإلنتاجية  املرشوعات  ببعض  والقيـــــــام 

عىل  مقترصا  الفني  التعليـــــم  مفهوم  يعد  مل  كام 

بسوق  مبكرًا  لاللتحاق  الفقراء  أبنــــــاء  تأهيل 

للولوج  قدراته  تنمية  إىل  يحتاج  فالجميع  العمل، 

بكفاءة إىل مجاالت العمل واإلنتاج. 
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إطار 3-3

اليوم  العربــي  الوطن  يف  النزاعات  تنترش 

ويســـود فيه عدم االستقرار. ويصعب، يف خضم 

واالستثامر  التخطيط  عىل  الرتكيز  االضطرابات، 

طوييل املدى الالزمني لتحقيق التنمية املستدامة. 

تلبية  أن  يظن  من  كثريا  يخطئ  ذلك  ومع 

املستدامة  للتنمية  والتخطيط  امللحة  االحتياجات 

العكس  فعىل  البعض.  ببعضهام  مرتبطني  غري 

إذا  إال  املستدامة  التنمية  اسرتاتيجيات  تنجح  ال 

الرئيسية لعدم االستقرار وآثاره،  عالجت األسباب 

والسيام أثره الذي يصعب محوه أحيانا عىل الرتاث 

النزوح  نتائج  أو   ، اإليكولوجية  والنظم  الثقايف 

املستدامة  التنمية  خطة  وتوفر  األجل.  الطويل 

للوطن  مستقبل  يف  للنظر  فرصة   2030 للعام 

مبادئ  إرساء  ويقوم عىل  الفقر  من  يخلو  العريب 

خطوة  يف  واالستدامة،  واملساواة  اإلنسان  حقوق 

أوىل عىل طريق تحقيق التنمية املستدامة والسالم 

والكرامة والرفاه للجميع.

التنمية  خطّة  تحقيق   : العريب  الفكر  مؤسسة 

ضمن:  العريب،  الوطن  يف   2030 للعام  املستدامة 

األول  العدد  املستدامة،  للتنمية  العريب  التقرير  

.2015

أولويات عاجلة : *

الفساد،  ملكافحة  ناجعة  وطنية  سياسات  تبني   	 

الرشائح  حصول  لضامن  اإلداري،  واإلصالح 

الضعيفة عىل الدعم الحكومي.

يف  االجتامعية  للحامية  ذكية  سياسات  تبني   	 

غري  )املستقلة  الوطنية  السياسات  مواكبة 

املعتمدة عىل االقرتاض(  للتكيف الهيكيل.

دعم الجهود األهلية الهادفة إىل مكافحة األمية   	 

)خاصة بني اإلناث( من خالل مشاريع التمكني 

ظروف  تحسني  فرص  تتيح  التي  االقتصادي 

ومتّكن  املستهدفة،  للفئات  االجتامعيّة  الحياة 

من زيادة دخلها وتعّزز عالقاتها بالعامل املحيط 

بها، وتدعم مشاركتها االجتامعيّة.

العربيّة  البالد  يف  القامئة  الجهود  أثر  تقويم   	 

والوسائل املستخدمة يف هذا املجال لتعزيز ما 

تتأكد فاعليته وتطوير ما مل يساهم يف التغلب 

تطوير  )خطة  املختلفة  أشكالها  يف  األميّة  عىل 

للمنظمـــــة  االسرتاتيجيــــة  والخطة  التعليم، 

.)2022 	 2017

* باالستناد إىل :
	 االسرتاتيجية العربية للبحث العلمي والتقني واالبتكار 2014

	 خطة تطوير التعليم العريب 2008



إعادة ضبط بوصلة
االقتصاد العريب
)األهداف : 1 ،2 ، 3 ، 8 ، 9 ، 10 (

حــــاالت  تظــــل 
نفطيــة  لبلدان  معــدودة 

نوعية  نقلة  إحداث  استطاعت 
يف طبيعة اقتصاداتها متثل األمل بالنسبة إىل نظرياتها، فقد 
أدركت أن االقتصاد الريعي القائم عىل عوائد النفط الخام 
عىل  للحصول  املنزل  جدران  يف  النريان  إشعال  مبثابة 
املتعاقبة  والكبوات  الطفرات  دروس  ووعت  الدفء!! 
فاتجهت  أسعاره،  تذبذب  بفعل  املاضية  العقود  عرب 
السياحة،  ذلك صناعة  مبا يف  الصناعي  االقتصاد  نحو 
املعيشة  أمناط  لرتشيد  حثيثة  سياسات  وانتهجت 

االستهالكية لدى مواطنيها.

أخرى  نظرية  اقتصادات  تستطع  مل  املقابل  ويف 
وظلت  دراماتييك،  بشكل  أنشطتها  طبيعة  تعديل 
مرشوعاتها  متويل  يف  النفطية  العوائد  عىل  تعتمد 
التأثري  لعوامل  مستجيبة  قطرة،  آخر  إىل  التنموية 
الخارجية والداخلية التي ما انفكت تنقلها من دائرة 
إىل أخرى عرب سلسلة ال تنتهي من املواقف واألزمات.

4
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إطار 4 - 1

الخروج من دفء النفط : 
آثاره االقتصادية 

واالجتامعية والسياسية

.. بعد هذه الفرتة الزمنية الطويلة التي مضت عىل 

اكتشاف النفط حتى الوقت الراهن ، هل استطعنا 

عالقتنا  صياغة  إعادة  الخليج  ومنطقة  الكويت  يف 

يك  منه،  الناتجة  واإليرادات  النفط  مع  االقتصادية 

من  بدال  الدخل   مصادر  يف  تعددية  لدينا  تكون 

باطن  يف  للنضوب  القابلة  السلعة  هذه  إىل  الركون 

األرض ، أو االنخفـــاض الكبري يف قيمتها السعريــة ، 

أو حتى ظهور طاقات بديلة أقل كلفة وأفضل جودة 

وأيرس استخداما ؟

العربية  والجزيرة  الخليج  دراسات  مركز   : املصدر 

آثاره  النفط:  دفء  من  الخروج   : الكويت  بجامعة 

االقتصادية واالجتامعية والسياسية، حلقة نقاشية ، 

مايو 2016 ، مقتطف من مقدمة الحلقة النقاشية.

أغلب  تعرّضت  فقد  النفطية،  غري  البلدان  أما 

الخمسينيات  عقدي  يف  الناهضة  االقتصادية  تجاربها 

والستينيات من القرن العرشين إىل انتكاسات حادة، 

بها عىل  السياسية واأليديولوجية  التحوالت  وتسببت 

التوجه  مدى السبعينيات والثامنينيات، عىل مستوى 

اقتصاد  إىل  املوجه  الشمويل  النمط  من  االقتصادي 

االقتصاد  ذلك  طبيعة  مستوى  وعىل  الحر،  السوق 

من الصناعة الثقيلة والتصنيع الزراعي إىل الصناعات 

يف  التحوالت  تلك  تسببت  والخدمات،  االستهالكية 

عىل  والزراعية  الصناعية  قواعدها  أغلب  تقويض 

إىل  بها  الحال  وانتهى  األخرية،  األربعة  العقود  مدى 

منط خليط من اقتصاد الجباية من محدودي الدخل 

أوجد  الذي  األمر  للمستثمرين.  الحوافز  وإطالق 

وإمكانات  مبيزات  تحظى  جديدة  اجتامعية  رشائح 

يسمى  كان  ما  تآكل  يف  وساهم  فائقة،  اقتصادية 

بالطبقة الوسطى، وتردي رشائح واسعة من مواطنيها 

يف مستويات متعددة من الفقر.

الهبات  من  متتالية  موجات  تستطع  ومل 

أن  العريب  بالربيع  سمي  ما  بلدان  يف  الشعبية 

عىل  سواء   ، اقتصاداتها  يف  حقيقية  تغيريات  تحدث 

البنى  مستوى  عىل  أو  االقتصادي،  التوجه  مستوى 

أمناط  مستوى  عىل  حتى  أو  االقتصادية،  والهياكل 

االقتصادية  سياساتها  وارتبكت  واالستهالك،  اإلنتاج 

وتراجعت  األنظمة،  وتغري  االحتجاجات  وطأة  تحت 

طلب  إىل  أخرى  مرة  أعادها  ما  منوها،  معدالت 

االقرتاض من املؤسسات الدولية وما يفرضه ذلك من 

وصفات وإجراءات قاسية للتقشف وترشيد الدعــــم 

النتائج  لتتحمل  الضعيفـــة،  للفئات  الحكومــــي 

وحدها من جديد.



إطار 4 - 2

صندوق النقد الدويل والدروس 
املستفادة من التحوالت العربية

بينام كانت مشورة صندوق النقد الدويل قبل 

بدء التحوالت يف العام 2011  تركز عىل السياسات 

االقتصادية الكلية السليمة املحققة لالستقرار 

والنمو، مل تكن االختالالت االجتامعية	االقتصادية 

املتنامية تحظى بقدر كاٍف من االهتامم ..

وقام صندوق النقد الدويل بتطويع املشورة 

التي يقدمها منذ عام 2011 ملواجهة تحديات 

مراحل التحول.. وازداد تركيز الصندوق عىل النمو 

االحتوايئ وعىل جوانب االقتصاد السيايس ..

الصندوق أن انطالق االنتفاضات  وإذ أدرك 

الشعبية يف بلدان التحول العريب جاء يف جانب 

يف توزيع الفرص االقتصادية  منه بدافع الرغبة 

عىل نطاق أوسع وعىل أساس أكرث عدالة، فقد 

تتعلق بالنمو االحتوايئ.  ازداد تركيزه عىل قضايا 

وبصفة خاصة، أوىص الصندوق بإجراء إصالحات 

اقتصادية مهمة للحد من ارتفاع البطالة الهيكلية 

وزيادة العدالة يف توزيع الدخل، مبا يف ذلك 

تحسني أوضاع األعامل واالستثامر، وزيادة االنفتاح 

التجاري، وتحسني مستوى االستقرار يف النظام 

الخدمات املالية، وتحسني  املايل واالستفادة من 

شبكات األمان االجتامعي .. وإذ أدرك الصندوق 

أن هذه البلدان تعمل يف ظل ظروف اجتامعية 

سياسية عصيبة، فقد ازداد تركيزه عىل جوانب 

االقتصاد السيايس يف اإلصالح، وشدد عىل أهمية 

الحوار الوطني والشعور مبلكية الربامج االقتصادية 

وتحسني التواصل للتعريف بنوايا السياسات.

وآسيا  األوسط  الرشق  إدارة   : الدويل  النقد  صندوق 

الوسطى ، نحو آفاق جديدة التحول االقتصادي العريب 

يف غامر التحول السيايس ، 2014 ، ص 94

بالعالقة  أقرت  قد  التنموية  األدبيات  كانت  وإذا 

التعليم،  نوعية  وبني  االقتصادي  التوجه  بني  الجدلية 

فإن واقع سياسات التعليم والتشغيل يف بعض البلدان 

العربية، ييش بكونها عالقة َخِطيَة يف اتجاه واحد، قارصة 

عىل استجابة التعليم بنوعياته ومضامينه ملتطلبات سوق 

العمل، األمر الذي جعل نوعيات وتخصصات متعددة 

وانكامًشا(  توسًعا  وعدًما،  )وجوًدا  رهينة:  التعليم  يف 

بآليات العرض والطلب يف سوق غري مستقرة، مبعزل عن 

االقتصادية  التنمية  واسرتاتيجيات  التخطيط  متطلبات 

أعداًدا  ألحق  ما  األجل.  واالجتامعية متوسطة وطويلة 

هائلة من الخريجني يف حاالت كثرية بجيوش املتعطلني 

عن العمل بسبب تقلبات السوق.
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يعد  مل  “االستدامة”  مفهوم  ضوء  ويف   ، لذلك 

آلت  الذي  بوضعها  العربية  االقتصادات  ترك  ممكًنا 

إليه رهينة باتجاهات متقلبة للبورصات واالحتكارات 

أمناط  اعتامد  يعد ممكنا  العاملية بشكل مطلق، ومل 

اقتصادية قامئة عىل الجباية، أو عوائد بيع املواد الخام، 

أو حتى تحصيل مقابل الخدمات .. وغريها من األمناط 

غري اإلنتاجية، كام مل يعد ممكنا تجاهل طبيعة البنى 

االجتامعية والثقافية القامئة يف املجتمعات العربية يف 

تأثريها سلبًا أو إيجابًا عىل خطط التنمية االقتصادية، 

العربية  االقتصادات  من  كثري  تغري  أن  واجبًا  وأصبح 

لتلك  املوضوعية  الرشوط  يحقق  ما  نحو  بوصلتها 

االستدامة.

إطار 4 - 3

البطالة .. العقوبة االجتامعية للمتعلمني

يشري التقرير االقتصادي العريب املوحد )2015( الصادر عن صندوق النقد العريب إىل أن 

واحد من كل أربعة متعطلني عن العمل يف الوطن العريب يحمل شهادة جامعية، ويعزي 

ذلك إىل اختالل العالقة بني منظومتي التعليم والتشغيل يف الوطن العريب نتيجة لعوامل 

االلتحاق، وتركيز االمتحانات عىل قياس  تزايد  النوعية رغم  بالتعليم منها: تدين  خاصة 

التذكر، وقصور نظم توزيع الطلبة عىل التخصصات، وتدين النظرة املجتمعية إىل التعليم 

الفني، وضعف الدور املتوقع للجامعات يف القابلية للتوظيف، وغياب مهارات اكتساب 

العربية. كام يشري إىل عوامل  التعليمية  املنظومة  الحوكمة يف  وإنتاج املعرفة، وضعف 

أخرى تخص أسواق العمل العربية منها: تجزئة األسواق مع غياب التصنيف وتوصيف 

الوظائف واإلحصاءات، وتركز القوى العاملة يف القطاعات اإلنتاجية األولية.



التكامل اإلقتصادي العريب مالًذا  ويبقى مفهوم 

املتاميزة  سواء  القطرية  العربية  لالقتصادات  أخريًا 

جغرافيًا  كيانًا  بوصفها  جميعها  لها  أو  املتشابهة،  أو 

وميزاته  أهم خصائصه  التنوع  ميثل  متكامال  وثقافيا 

النسبية. 

إكساب  عىل  القادر  الجيد  التعليم  ويربز 

أنفسهم  وتحرير  للتنمية  الالزمة  للقدرات  املتعلمني 

وفًقا  الوحيد  املخرج  هو  الفقر  من  ومجتمعاتهم 

املفهوم  يتمثل  إذ  ِسن(،  )أمارتيا  االقتصادي  للمفكر 

املفهوم  ويتمثل  القدرات،  فقر  يف  للفقر  الحقيقي 

الحقيقي للحرية يف التنمية.

األولويات  تحقيق  يف  املنظمة  رؤية  وتتلّخص 
العاجلة التالية :

تبني سياسات وطنية مستقلة لإلصالح االقتصادي   	

االقرتاض.  عىل  معتمدة  غري  الهيكيل  والتكيف 

للفئات  االجتامعية  للحامية  بسياسات  مقرونة 

الضعيفة.

تبني سياسات وطنية لتنويع األنشطة االقتصادية   	

لكل  املميزة  النسبية  للميزات  وفقا  اإلنتاجية 

قطر، ويف إطار من التكامل االقتصادي العريب

تبني سياسات تشغيل وتدريب وطنية قامئة عىل   	

وصف دقيق للوظائف واملهن ، وتتسم باملرونة 

والقابلية لتغيري التخصصات.

لتعديل  وطنية  إعالمية  اسرتاتيجيات  تبني   	

بأهمية  والتوعية  االستهالك،  وأمناط  السلوكات 

صون املوارد.

األولويات االسرتاتيجية : *

ربط تطوير التعليم باحتياجات التنمية الشاملة   	

التحوالت  ومقتضيات  واملستدامة  واملتكاملة 

العامليّة 

بالتخطيط  التعليم  لقطاع  التخطيط  ربط   	

والتخطيط  الفقر  من  الحد  وبرامج  االجتامعي 

اإلقليمي لتحقيق التنمية املتوازنة.

التعليمي  التخطيط  بني  الرتابط  تحقيق   	

سوق  بني  الخلل  إلزالة  االقتصادي  والتخطيط 

ناتج  وبني  ناحية  من  التنمية  ومستوى  العمل 

التعليم من ناحية أخرى. 

عىل  قدرتها  من  العربية  التعليم  نظم  تزيد  أن   	

االجتامعيّة  االحتياجات  ملعالجة  والتغيري  التغرّي 

وتعّزز من مبدأ اإلنصاف.

تحسني جودة التعليم األسايس مبا يسمح بتفادي   	

الهدر املادي واالرتداد لألميّة.

ربط التعليم األسايس بحاجات التنمية وتضمينه   	

قاعدة  وتوسيع  واملهني،  الفّني  التعليم  بذور 

للتعليم الفني واملهني واالرتقاء به. 

بعض  مهام  وتحويل  التعليمية  املناهج  تطوير   	

طالبي  تخريج  من  التقنية  واملعاهد  الجامعات 

فرص  عمل إىل تخريج مولدي فرص عمل ، وذلك 

واالبتكار  والتطوير  البحث  مبهارات  بتأهيلهم 

وريادة األعامل.

ودعم  الشباب  لتشغيل  عربية  اسرتاتيجية  تبني   	

األعامل الحرة ، وإرساء نظم عمل آمنة.

التعليم  ومؤسسات  البحوث  مراكز  بني  الربط   	

نظم  إطار  يف  الصناعية  املؤسسات  مع  العايل 

وطنية عربية لالبتكار .

* باالستناد إىل :
 	 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم: خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب، 2008

 	 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم: الخطة العربية لتعليم الكبار 2001
 	 جامعة الدول العربية، االسرتاتيجية العربية للبحث العلمي والتقني واالبتكار، 2014.
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العدل واملؤسسات..
ومن ثّم السالم

)األهداف:  10 ، 11 ، 16(

ميثل الظرف العريب الراهن ذروة التصاعد الدراماتييك ألحداث وتحوالت العقود األربعة األخرية 
عىل املستويات السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية، وميثل غياب األمن والسلم يف كثري من 
أرجائه بفعل النزاعات املسلحة أو األعامل اإلرهابية محصلة الختالالت وتفاوتات تراكمت يف مجاالت 
العدالة االجتامعية والحريات وسيادة القانون، دون أن تبذل املقاربات املؤسساتية واملنهجية السليمة 

ملعالجتها من خالل السياسات االجتامعية واالقتصادية والترشيعات.

العربية عقب  التجارب  الحديثة يف عدد من  الدولة  التحليالت إىل إخفاق منوذج  وتشري بعض 
استقاللها وتحررها منتصف القرن العرشين يف إحداث تغيريات حقيقية يف البنى االجتامعية والثقافية 
ملجتمعاتها *، بحيث استجابت تلك البنى بسهولة مثرية لالنتباه إىل عوامل التفكك واالستقطاب، إىل 

حد الرصاع املسلح عىل أسس أبعد ما تكون عن معاين الحداثة. 

*باالستناد إىل الدراسات التالية :
 	 محمد إبراهيم منصور، »العوملة ومستقبل الدولة الوطنية يف الوطن العريب« قضايا مستقبلية، السنة 2، العدد 6، ترشين الثاين/ نوفمرب 2007 ، ص 15 .

 	 سامح راشد، »الداخل يتقدم: تراجع نسبي يف تأثري العامل الخارجي،« السياسة الدولية، السنة 46، العدد 190، ترشين األول/أكتوبر 2012 ، ص 108 
 	 أحمد عبد ربه، »االستثناء الدميوقراطي: مستقبل الدولة الوطنية يف العامل العريب بعد ثورات الربيع، »السياسة الدولية، السنة 50 ،العدد 195، كانون الثاين/ يناير 2014 ، ص 31 .

 	 عالء عبد الحفيظ، مستقبل الدولة الوطنية العربية يف ضوء إشكالية العالقة بني الداخل والخارج، املستقبل العريب، العدد 429، ص 7
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وميثل تنامي العنف عىل أسس دينية أو عرقية 

أو طائفية الجانب األكرث قتامة من الصورة النمطية 

للذات العربية يف اإلدراك الجمعي لدى اآلخر الغريب 

اآلن، بحيث أصبحت مرادفا للتطرف واإلرهاب.

نحو  باستمرار  موجهة  االنتقادات  وأضحت 

ومنظومة  الديني،  والخطاب  التعليم،  نظم  من:  كل 

بوصفها  والحريات،  للحقوق  الحاكمة  القوانني 

لدعاوي  ومربًرا  وتشكيلها،  صناعتها  عن  املسؤولة 

التدخل الخارجي إلصالح تلك املنظومات وفقا ملعايري 

مزدوجة يف أغلب الحاالت.

مفهوما  بوصفه  »االستدامة«  مفهوم  إطار  ويف 

»السالم«  ، متثل معاين  التنموية  الرؤى  حاكام لكافة 

لقيام  موضوعية  رشوطــا  و»ملؤسسية«  و»العدل«، 

منطقية  مستويات  ومتثل  بل  وتحققها،  الرؤى  تلك 

املستوى  عىل  االستدامة  مفهوم  لتحقق  مرتاتبة 

األنطولوجي: إذ يؤدي إرساء املؤسسية عىل املستوى 

مع  التعاطي  يف  املوضوعية  ضامن  إىل  االجتامعي 

ثم  ومن  القانون،  احرتام  وإىل  املجتمعية،  القضايا 

السالم  وإحالل  الرصاع  أسباب  وانتفاء  العدل،  إقامة 

االجتامعي.

إطار 5 	 1

التطرف  منع  أجل  من  العمل  “خطة  أوصت 

العنيف”، التي قدمها األمني العام لألمم املتحدة يف 

ديسمرب 2015،  بدعم وتحسـني مشـاركة الشـباب، 

منع  إىل  تهـدف  الـتي  األنشـطة  إناثـا وذكـورا، يف 

التطرف العنيف من خالل إعطاء األولوية آلليـات 

اإلشـراك الفعلـي للشـباب وطنيا وإقليمـيا وعـامليا، 

عمـان،  إعـالن  يف  عليـه  املنصـوص  النحـو  علـى 

والسالم  الشباب  بشـأن   2015 للعـام  األردن، 

واألمن؛ وتهيئة بيئة آمنـة وداعمـة تتـيح مشـاركة 

الشـباب، إناثـا وذكـورا، يف منع التطرف العنيف؛

العنــف  منــع  يف  االســتثامر  أن  الخطة  وأكدت 

مــن  التكلفــة  حيــث  مــن  فعاليــة  أكثــر 

آثاره.  حدة  من  للتخفيف  املــوارد  تخصــيص 

األمـوال  تركيـز  تعـديل  يف  بالنظر  أوصت  ولذلك 

والتطـرف  اإلرهـاب  ملكافحـة  حاليـا  املكرسـة 

العنيـف بحيث تخصـص أيضـا للتصـدي لـدوافع 

التطـرف العنيـف.
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لذلك فإن الدعوة إىل حشد الجهود الدولية من 

يف  املؤسيس  الطابع  ذي  العادل  السالم  تحقيق  أجل 

سبيل استدامة التنميـة، ال يجـــــب أن تتجاهـــــل 

املستوى  عىل  العامل  من  منطقة  أهم  يف  يعتمل  ما 

ميكن  ال  وانهيارات  رصاعات  من  الجيو/سرتاتيجي 

ذلك  إحالل  قضية  تكون  أن  والبد  بتطوراتها،  التنبؤ 

هي  اإلقليمية  وتخومها  العريب  الوطن  يف  السالم 

األولوية األوىل عىل جدول أعامل تلك التنمية، لكونها 

مبثابة نزع فتيل القنبلة قبل انفجارها.

داخلية  عوامل  إىل  تشري  الشواهد  كانت  وإذا 

ترتبط بخصائص ثقافية واجتامعية ساعدت عىل جعل 

بعض املجتمعات العربية تنجرف إىل رصاعات داخلية، 

وإىل نهج يفتقر إىل العقالنية والرشد يف التدمري الذايت، 

فال أقل من أن تطرح الطبعة العربية من جدول أعامل 

السالم  إدراكًا وفهاًم خاًصا إلحالل  املستدامة  التنمية 

وبناء مجتمعات العدل واملؤسسات من خالل الرتبية، 

وأن تستهدف تلك الرتبية العربية املنشودة باألساس 

تواجه  وأن  املشرتك،  والعيش  واملحبة  اإلنصاف  قيم 

القامئة،  الذايت  التدمري  التنويرية عوامل  الرتبية  بهذه 

وتطرح صورة مغايرة للذات العربية يف مواجهة اآلخر.

أولويات عاجلة:*

تأمني الحق بالتعليم للجميع دون أي متييز أو تفرقة   	 

يف  الفرص  تكافئ  مبدأ  أساس  عىل  تهميش  أو 

وعدم  والنجاح،  واملتابعة  واملعاملة  االلتحاق 

واقعا  تنشئ  أن  املعرفيّة  للفجوة  السامح 

اجتامعيا واقتصاديا جديدا. 

تعزيز دور املنظومات الرتبوية يف تعميق الثقافة   	 

الوطنيّة والعربية وتعميق الوعي بالقضايا القومية 

الكربى. 

بناء القدرات لتعزيز الرتبية عىل املواطنة، وترسيخ معاين   	 

واحرتام  والدينية  اإلنسانية  والقيم  والسلم  العدل 

الحق يف االختالف، وتقويم حّس االنتامء والشعور 

بالقومي العريب وصوال إىل ضامن األمن اإلنساين.  

عىل  أساسا  تعتمد  عربية  وضع خطة  	     رضورة 

وانتشال  اإلرهاب  ومكافحة  األمن  إستتباب 

الشباب من براثن التطرف بجميع أشكاله.

*  باالستناد إىل :
   _ املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم: خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب، قمة دمشق 2008



تعايش إنساين = بيئة مصونة
 )األهداف :7، 9، 12 ، 13 ، 14 ، 15(

تنطلق الرؤية العربية لعالقة النوع اإلنساين بالبيئة الطبيعية من معتقدات روحية راسخة بكون 
اإلنسان مؤمتن عليها، وأنها مسخرة له رشيطة أال يفسد فيها وأن يسعى إىل إعامر الكون بوصفه 
»مستخلفا« فيه، ومتثل روحانية تلك الرؤية وارتباطها بجوانب َعَقِديَّة فرصة مل يحسن استثامرها 
بالدرجة الالزمة بعد، يك يسهم العرب بإيجابية مع رشكائهم من بني البرش يف صون بيئتهم، رشيطة 

أن تنقل تلك املعاين إىل حيز الوعي اليومي املبارش والسلوك.

هذين  من  أّي  يف  تفرّط  ألّمة  مستقبل  فال  بطبيعتهام،  متداخالن  موضوعان  واألخالق  فالبيئة 
به  الله  حبانا  مبا  جميعا،  يحتضننا  الذي  الحيوي  واملحيط  املكاين  البعد  هي  فالبيئة  العنرصين، 
من تنّوع بيولوجي، وموارد طبيعية متنّوعة. واألخالق هي الضامن األسايس للّتوازن الطبيعي بني 

اإلنسان ومحيطه، األمر الذي ال مجال للعبث بكيانه.

وإّن الرقيب الذايت واملجتمعي هو األخالق، فاألخالق أيّا كان مصدرها، وأيّا 
كانت مقاييسها وتطبيقاتها، تشمل كّل وسائل الدفاع والحّث 

عىل عمل ما هو نافع ومفيد، واالبتعاد عاّم هو ضار 
ومدّمر، إنّها تحت عنوان الحق قبالة الباطـل.

املفهوم عىل  وإذا ما أسقطنا هذا 
أّن كّل فعل من أجل  البيئة، نجد 

أخالقي،  البيئة  وسالمة  إصحاح 
عمل  بالبيئة  ضار  هو  ما  وكّل 
كانت  هنا  ومن  أخالقي.  ال 

أخالقيات البيئة.

التقاريـــر  أحـد  ويشيـر 
يف  التلوث  معدالت  ارتفـاع  إىل 

أربعة  وأن  عامة،  العربية  البلدان 
األكرث  العرش  الدول  ضمن  تقع  منها 

تلّوثا يف العامل بنوعيات ومسببات متنوعــة. 
)منظمة الصحة العاملية : 2015(.
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 ويثري ذلك التقرير الشك حول إمكانية استنتاج 

عالقة ثابتة بني متغريات: الكثافة السكانية، واملستوى 

االقتصادي والتعليمي وبني الظاهرة. إذ تضم القامئة 

ثالث دول نفطية قليلة السكان عالية الدخل، وذات 

كثيفة  دولة  أيضا  وتضم  معتربة،  تعليمية  إنجازات 

السكان منخفضة الدخل ، كام يثري الشك يف إمكانية 

التمدن  عامل  إىل  البيئي  التلوث  ظاهرة  إرجاع 

هائلة  لكميات  إنتاج  من  يتطلبه  وما  والتصنيع، 

تشري  إذ  البرتولية،  املشتقات  بحرق  الطاقـــــة  من 

التلوث  التقارير يف إحدى الدول إىل تقارب مستوى 

يف الريف مع نظريه يف املدن بفعل التخلص غري اآلمن 

يجعل  ما  واسع.  نطاق  عىل  الزراعية  املخلفات  من 

الناس  بعادات  تتعلق  أخرى  بعوامل  مرتبطا  األمر 

املعتقدات  مع  مطابقتها  ومبدى  اليومي،  وسلوكهم 

التي يرددونها.

اإلنتاج  لوسائل  العربية  البلدان  تفضيل  ولعل يف 

أسايس  بشكل  عليها  واعتامدها  للطاقة،  التقليدية 

تفضيلها  ويف  األخرى،  البدائل  تطبيق  إمكانية  رغم 

لوسائل الزراعة التقليدية غزيرة االستخدام للمياه، مبا 

ميثله ذلك من إهدار لرثواتها الطبيعية، وتجريد من 

إىل وجود  ما يشري  النسبية،  االقتصادية  ميزاتها  أهم 

باملستقبل، واإلحساس  الحارض  إدراك عالقة  خلل يف 

أيضا  يتصل  وهو  القادمة.  األجيال  تجاه  باملسئولية 

، والتقارب بني  املعتقدات  السلوك مع  مبدى تطابق 

َعَقِدي وروحي،  اقتصادي نفعي وبني ما هو  ما هو 

ويطرح ُسؤاال بشأن فكرة التصالح مع الذات ومن ثم 

التصالح مع الكون والطبيعة.

أرجاء  يف  املسلحة  الرصاعات  انتشار  يف  ولعل 

متعددة من البلدان العربية، وما يرافقها من تبديد 

ذلك  وجود  يؤكد  ما  ومكتسباتها،  الطبيعية  لرثواتها 

الفصائل  بعض  تعمد  إذ  املأساة،  الخلل وميثل ذروة 

لتغطية  وتبديدها  الرثوات  تلك  نهب  إىل  املتصارعة 

نفقات الرصاع ، وتلجأ أحيانا إىل تبديدها فقط لتحرم 

الخصوم منها وفقا لسياسة األرض املحروقة. 

شكل رقم )1(
Source: ENVIRONMENTAL COOPERATION FOR PEACEBUILDING  (UNEP), Addressing the Role of 
Natural Resources in Conflict and Peacebuilding, A Summary of Progress from UNEP›s Environmental 
Cooperation for Peacebuilding Program 2008-2015, P.9



أكدت  قد  املستدامة  التنمية  أدبيات  كانت  وإذا 

عىل ارتباط التنمية بالسالم والعدل، فإن واقع الظرف 

من  الرشطني  هذين  غياب  إىل  يشري  الراهن  العريب 

الرشوط املوضوعية لتحقيق التنمية املستدامة يف نحو 

بل وإىل  قادمة،  اآلن ولسنوات  العربية  البلدان  ربع 

احتامل انضامم بلدان أخرى مرشحة لتفجر األوضاع 

بعوامل  التصالها  إما  تقدير،  أفضل  عىل  ترديها  أو 

االضطرابات  انتقال  بسبب  أو  ومسبباته،  الرصاع 

إليها  الالجئني  من  املاليني  نزوح  عرب  إليها  والقالقل 

أمناط  عىل  بالرضورة  ينعكس  ما  الرصاعات.  بسبب 

ويحدث  فيها،  الشحيحة  الطبيعية  املوارد  استغالل 

ما  إىل  تضاف  جديدة  وبيئية  دميوجرافية  اختالالت 

هو قائم بها أصال.

والسياسية  والبيئية  الجغرافية  العوامل  أثرت  فقد 

تحوالت  إىل  وأدت  العريب  الوطن  عىل  واالجتامعية 

أمام  أصبحنا  حتى  التنموية،  مساراته  يف  خطرية 

الفقر  تعاين  العربية  الدول  فمعظم  جمة،  تحديات 

واألمية والبطالة ، مع وجود فوارق وتفاوتات اقتصادية 

التي  الصحية  األخطار  وتشكل  بينها،  فيام  وسياسية 

الطبيعية  الكوارث  تواتر  وازدياد  العريب،  الوطن  تهدد 

العنيف،  والتطرف  النزاعات،  وتصاعد  وشدتها، 

واإلرهاب، وما يتصل بذلك من أزمات إنسانية وترشيد 

العقول  واستنزاف  الكفاءات  هجرة  )خصوصا  وهجرة 

العربية(، أمورا تنذر بتحطيم املجهودات واإلصالحات 

التي أنجزت عىل صعيد التنمية خالل العقود األخرية، 

ويضاف إىل قامئة التحديات التي تواجهها معظم الدول 

غري  واالستخدام  الطبيعية  املوارد  استنفاذ  العربية 

الكفء لها واآلثار الضارة للتدهور البيئي، مبا يف ذلك 

التصحر والجفاف وتدهور األرايض وندرة املياه العذبة 

وفقدان التنوع البيولوجي ، ويشكل تغري املناخ املتمثل 

يف ازدياد درجة الحرارة العاملية وارتفاع مستوى سطح 

التحديات  أكرب  املحيطات.. واحدا من  البحر وتحمض 

يف عرصنا ، وتحول آثاره الضارة دون قدرة البلدان عىل 

التنمية  فإن  ؛  ذلك  وعىل  املستدامة.  التنمية  تحقيق 

ويشري التقرير الصادر عن برنامج األمم املتحدة للتعاون البيئي لبناء السالم حول إدارة املوارد الطبيعية 

، مع تصاعد  التي غالبا ما تكون سببا للرصاع  الطبيعية،  املوارد  ترافق إهدار  النزاعات والحروب، إىل  أثناء 

التوتر إىل ذروته ثم انتهائه بفقدانها متاما، األمر الذي يترضر معه كافة األطراف كام يوضح الشكل رقم1، مبا 

ميكن وصفه بـ »لعنة املوارد« ، وكيف أن الرشادة يف إدارة الرصاعات ميكن أن تجنب مناطق التوتر مزيًدا من 

الخسائر املمتدة إىل أجيال عديدة قادمة كام يتضح من الشكل رقم 2 .

شكل رقم )2(
Source: ENVIRONMENTAL COOPERATION FOR PEACEBUILDING  (UNEP), Addressing the Role of Natural 
Resources in Conflict and Peacebuilding, A Summary of Progress from UNEP›s Environmental Cooperation for 
Peacebuilding Program 2008-2015, P.40
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العربية املستدامة تواجه جملًة من التحديات لعل من 

أبرزها:  

هجرة العقول العربية واستنزافها،  	

ضعف معدالت النمو وارتفاع نسب الفقر،  	

تدين األوضاع االقتصادية ، وانتشار البطالة ،   	

وضعف برامج التنمية االقتصادية،

ارتفاع نسب النمو السكاين بأكرث من 3 % سنويا،  	

محدودية املوارد ، فضال عن الهدر واالستخدام   	

الجائر للموارد البيئية والطبيعية مام أدى إىل 

استنزافها،

الحروب وانعدام االستقرار.  	

يف  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  ويتطلب 

املنطقة العربية تقدما متزامنا يف األبعاد االقتصادية 

واالجتامعية والبيئية ، حيث أنها تعترب أبعادا متكاملة 

وغري قابلة للتجزئة للنهوض مبجتمعاتنا ؛ فاإلجراءات 

التي تتخذ يف إحداها من شأنها تعزيز وتهيئة مناخ 

مناسب لتحقيق األهداف يف بقية األبعاد، كام يتطلب 

الوضع الحايل يف الوطن العريب صياغة أولويات العمل 

متكاملة  عربية  اسرتاتيجية  ووضع   ، املشرتك  العريب 

واالقتصادية  املعيشية  األوضاع  تحسني  إىل  تهدف 

وتحقيق   ، العريب  للمواطن  والصحية  واالجتامعية 

احرتام  وتأمني   ، عادلة  أسس  عىل  والسالم  األمن 

حقوق اإلنسان ، وإزالة التوتر ، والحفاظ عىل املوارد 

املياه  ، مبا يف ذلك  الطبيعية وإدارتها بطريقة فعالة 

والغابات ومصادر الطاقة ، وحامية التنوع البيولوجي، 

التلوث،  من  والحامية   ، الطبيعية  املحميات  وإنشاء 

 ، للنفايات  الصحية  واإلدارة   ، التصحر  ومكافحة 

مصادر   عىل  واملحافظة   ، املستدامة  الزراعة  وتنمية 

الطاقة املتجددة وتطويرها وترشيد استغاللها ، والحّد 

وتطوير   ، األمية  عىل  والقضاء   ، السلبية  آثارها  من 

العلمي   والبحث  والتعليم  الرتبية  وأساليب  مناهج 

والتقني مبا يتالءم مع أهداف التنمية املستدامة .

كام تجدر اإلشارة إىل أن للتعليم العايل والبحث 

العلمي أهميًة قصوى يف مساعدة الدول الساعية إىل 

التطور والتنمية ، حيث أنه يشكل القاعدة األساسية 

وتحقيق   ، املعرفة  عىل  القامئة  االقتصادات   لبنية 

التنمية املستدامة وصوالً إىل مجتمع املعرفة  القادر 

عىل مجابهة جميع التحديات التي ميكن أن تجابهها 

يف املستقبل ، ولذلك ترفع الدول املتقدمة منذ عدة 

من  والتطوير  البحث  عىل  تنفقه  ما  معدالت  عقود 

اإلجاميل  املحيل  ناتجها  من  والخاص  العام  القطاعني 

عىل  سنويا  دوالر  مليار   300 حاليا  الصني  )تنفق 

األبحاث والتطوير مقارنة 450 مليار دوالر ألمريكا ، 

ومن املتوقع أن يتجاوز إنفاق الصني يف هذا املجال 

ما تنفقه أوروبا بحلول العام 2018، وما تنفقه أمريكا 

بحلول العام 2022(. إال أن واقع اإلنفاق عىل البحث 

العلمي واالستفادة منه يف دعم وتنمية االقتصاد يف 

 ، العاملي  املتوسط  عن  بعيدا  يزال  ال  العريب  وطننا 

حيث يبلغ نصيب الفرد العريب السنوي من اإلنفاق 

يف مجال البحث العلمي سنويا ال تزيد عن 14 دوالر، 

بينام يبلغ نصيب الفرد األورويب أكرث من 1200 دوالرا 

العلمية  اإلنتاجية  وانعكس ذلك عىل حجم   ، سنويا 

العلمية  األبحاث  عدد  بلغ  حيث  للمجتمعات، 

مليونني  نحو   2012 يف  العامل  مستوى  عىل  املنشورة 

منها  العريب  العامل  نصيب  كان   ، بحث  ألف   945 و 

38.5 ألف بحث فقط. ويعزى هذا الضعف إىل عدم 

ربط املؤسسات واملراكز البحثية ومخرجات البحوث 

الصناعي  والقطاع  التمويل  مبؤسسات  العلمية 

واإلنتاجي والخدمي، حيث تحتل البحوث التطبيقية 

كغريها من األبحاث النظرية أدراج الكليات واملراكز 

بها،  الحقيقي  االهتامم  غياب  وتشكو  البحثية، 

أو  العلمي،   البحث  غياب  يف  ليست  إذا  فاملشكلة 

النقص يف عدد الجامعات واملراكز البحثية يف الوطن 

العريب، وإمنا يف قلّة االستفادة منها، وهو األمر الذي 

يدفع بعض العلامء العرب إىل الهجرة واالستقرار يف 



العلمية  جهودهم  من  االستفادة  يتم  حيث  الخارج 

وتقديرها، وحيث تتوفر لهم الوسائل لتعميق بحوثهم 

العريب يف ثلث  الوطن  واإلنفاق عليها، وبذلك يسهم 

هجرة الكفاءات من البلدان النامية، حيث تبلغ نسبة 

يعودون  وال  بالخارج  يدرسون  الذين  العرب  الطالب 

إىل بلدانهم نحو 54 %.     

ومرًة أخرى يتصل األمر بالتعليم، سواء بكونه عامالً من 

عوامل األزمة بسبب قصوره عن تعميق الوعي البيئي 

الروحية إىل  القيم  أمناط االستهالك وترجمة  وترشيد 

سلوكيات، أو بكونه وسيلة من وسائل الحل، رشيطة 

واملحبة،  االستنارة،  يحقق  ملهام،  تعليام  يكون  أن 

والعيش املشرتك. فيتصالح الناس مع ذواتهم قبل أن 

يتصالحوا مع مستقبل أبنائهم، ومع بيئاتهم.

أولويات عاجلة : *

الطاقة  مجال  يف  وبحثية  ترشيعية  منظومة  وضع   	

السلمية  وتطبيقاتها  اإلشعاعية  والتقنيات  الذرية 

عىل  العربية  الشعوب  معيشة  مستوى  لتحسني 

مستوى الوقاية والحد من التلوث، ومستوى اإلنتاج 

مصادر  من  لالستفادة  العلمي  البحث  توجيه   	

الطاقات الجديدة واملتجددة )الشمسية	 الرياح	 

األمواج... وغريها( وما تحققه من ميزة تنافسية 

وتعويض فجوة الطاقة يف البلدان العربية.

املناخي  التغري  آثار  من  للتخفيف  برامج  تنفيذ   	

والتكيف معها ومراقبة عمليات التصحر، وإعادة 

تأهيل األرايض املتدهورة.

تضمني البعد البيئي ضمن خطط التنمية الوطنيّة،   	 

واإلدماج املفاهيمي القضيّة البيئيّة ضمن السلم 

التعليمي.

مجاالت  يف  العربية  القدرات  وتأهيل  تنمية   	 

التصدي والتعايش مع تغري املناخ.

املناطق  إدارة  مجال  العربية يف  القدرات  تنمية   	

إقامة  يف  والتوسع  البحرية.  والبيئة  الساحلية 

املحميات البحرية.

دعم الجهود العربية يف مجال التعاون والتشبيك   	 

مع الدول واملنظامت اإلقليمية والدولية وحشد 

مجال  يف  والعاملية  العربية  والجهود  املوارد 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

تخصصات  يف  العليا  الدراسات  برامج  تطوير   	 

بهذا  متخصصة  عربية  كوادر  لتخريج  املياه 

إلصدار  للمياه  وطنية  مراصد  وإنشاء  املجال، 

تقارير دورية.

من  التوعية  مجال  يف  العربية  الجهود  تعزيز   	 

األمراض املعدية واألوبئة، وسبل الّحد منها. 

والتدريب  والتعليم  العليا  الدراسات  برامج  تطوير   	 

الزراعي، ودعم أجهزة اإلرشاد الزراعي بالتنسيق مع 

مراكز البحوث، والتوسع يف إنشاء الحاضنات التقنية 

يف مجال الزراعة والرثوة الحيوانية والسمكية.

رصد  يف  الحديثة  التقنيات  استخدام  تشجيع      	 

الجفاف والتصحر ووقف تدهور األرايض.

ظاهرة  وقف  مجال  يف  العربية  الجهود  دعم       	

الصيد الجائر و غري املرشوع.

 	      تعزيز برامج التوعية الخاصة باإلدارة املستدامة 

) وقف إزالة الغابات – ترميم الغابات – إعادة 

الزراعة(

	      وضع اسرتاتيجية عربية ملكافحة التصحر وحامية 

التنوع الحيوي واألرايض الزراعية .

* باالستناد إىل :
	 جامعة الدول العربية، االسرتاتيجية العربية للبحث العلمي والتقني واالبتكار، 2014.

	 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، الرتبية البيئية يف مرحلة التعليم األسايس بالوطن العريب، دليل مرجعي، 2005
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مصفوفة أهداف 
التنمية املستدامة 2030

وما يقابلها من مرشوعات وأنشطة
الخطــة االسرتاتيجية للمنظمة

العربية للرتبية والثقافة والعلوم لألعوام

)2022 - 2017(

يعرض هذا الجزء ما تضمنته الخطة االسرتاتيجية للمنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم لألعوام )2017 - 2022(، من برامج وأنشطة تتالءم مع 

املنظمة،  عمل  مجاالت  مع  وتتوافق  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق 

حيث تّم إدراج العديد من هذه الربامج واألنشطة ضمن موازنات إدارات 

املنظمة واملراكز املتخصصة التابعة لها، مساهمة من املنظمة يف هذا الجهد 

من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف مختلف أبعادها.
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برامج الخطة االستراتيجية
أنشطة البرامج
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البقاء من أجل االستدامة.. رؤية األلكسو لتحق
ف 

يق أهدا
2030

 
في المنطقة العربية
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1-
 

دراسةةةوثيقية ةةةةو
ث

صةةةرثساسسةةةجتثالسليسةةة ثالمجسلةةةوثاةةةاثسلةةةجيثالرطجةةةةوثا،سةةةرةوثاةةةاثالةةةق  ثالمر ةةةا ثقاليلةةةجر ث
لح

السيسةزةثلهجثااثرطجةوثا،سقسوثقال فقلو.
ث

2-
 

قرشوثطسي
ث

حقيثيفمةيثدقرثا
،سرةثالمر ةوثااثير ةوثا، نجء.

 

3-
 

أدلةةةةوثدرشةةةةجدةو
ث

حةةةةقيثسمجللةةةةوثالسشةةةةجهتثاليةةةةاثيقالةةةةنثا،سةةةةرةثاةةةةاثير ةةةةةوثا، نةةةةجءث ال فقلةةةةوث
ث–

الشةةةة ج ث
ث–

ذقيث

صو(.
االحيةجلجتثالخج

 

4-
 

 نجءثنسجذجثي  ة ةو
ث

حقيثيقيةة ثالمهةةوث ةة ثالسدرسةوثقا،سةرةتثلهري ةجءث ةدقرعجثاةاثرطجةةوثا، نةجءثخةهيثسةراحله ث

المسرةوث
السخيلفو.

 

5-
 

اليسجعثخ راء
ث

حقيثددسججثالير ةوثا،سرةوثااثسنجعجثاليملة .
 

6-
 

دقرةثيدرة ةةةو
ث

حةةقيثدنيةةججثرسةةجميثدطهسةةةوثليقطةةةوثا،سةةرةثالمر ةةةوث جةفةةةوثاليمجسةةيثسةة ثا، نةةجء ثقحسةةجةيه ثسةة ث ةةقادرث

الي رفثقاالنحراف.ث
 

7-
 

سقة ثدلجيرقنا
ث

صيثس ثا،سرة ثقي دة ثالسشقرةثالير قةوثله
يفجطلاثلليقا

جثلسسجطديهجثااثأداءثقظجمفهج.
 

3:6
ث

قرطجةيه ا،سرةثقدقرعجثااثير ةوثأ نجمهجث
 

تابع    
 

(4
( : ضمان التعليم الجيد 
المنصف والشامل 

للجميع وتعزيز 
ص

فر
 

التعلم مدى 
الحياة للجميع
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س  ثذجرعج
 

   

     
1:4

 
ق راسلهجي قةرثسةجسجتثسحقثا،سةوث

 

   (5
( : تحقيق المساواة 

بين الجنسين 

وتمكين كل النساء 

والفتيات
 

 

1.
ي 

نظةةةة ثالسنيةةةدةجت
 

صةةةوثللينسةةةة ثقاليمةةةجق ث ةةةة ثالساسسةةةجتثالسمنةةةةوث ةةةجلملق ثقال حةةة ثالملسةةةاثاةةةاثالةةةق  ث
ص
السيخ

المر ا.
 

2.
 

يفمةي
 

صحر.
اسيخداسجتثال جةجتثالسيلددةثقسججاحوثالي

 
3.

 
ينظة 

 
قرش

 
طسي

 
ق راسجثيدرة ةوثلرا ثجفجءةثالمجسلة ثااثالساسسجتثالملسةو.

 
4.

 
دلراءثال حق ثقالدراسجت

 
صوثااثي

ص
السيخ

نسةوثالسليس ثالمر ا.
 

5.
 

ددسججثسفجعة 
 

ينسةوثال ةموثقالحفجظثطلةهجثااثسنجعجثاليملة .
 

6. 
صلو

يقية ثال
 

صوثااث السةجه ثالجقار  ثال ةمو ث...ثالخ(.
ص
 ة ثالش ججتثالمر ةوثالسيخ

 
7. 

يشلة ثاال يججرثالملسا
 ثقسنحثلقامزثا،لجسقثله يججرثالملسا.

 

  
1:8

 
دقر

 
الملق 

 
قال ح 

 
الملسا
 

اا
 

ينسة
 و

السليس 
 

اجمر ا
 

 

 6
ضسج ثيقاةرثالسةجهث

(ث
صرفث

قخدسجتثال
صحاثلللسة 

ال
 

 7
صقيثاللسة ث

ضسج ثح
(ث

 يجلفوثسةسقرةثثطلىث
خدسجتثال جةوث

.. 
 8

صجديث
(ثيمزةزثالنسقثاالةي

الس ردث
.. 

 9
(ثدةجسوث نىثيحيةوث

صنة ث ..
قيحفةزثالي

..
 ث

قيشلة ثاال يججر
 

 

ت البيئة، .... الخ(.
أخالقيا
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1-
 

دراسوثي قةسةو
ث

لقاة ثاسيخدا ثقسجميثاإلط
ه ثقالي جاوثقيقظةفهجثااثال راسجث

صثذقيثاإلطجةو.
السهيسوث ج،شخج

ث

2-
 

دلةيثدرشجدي
ث

لألسرةثااثُس يثالقةجةوثس ثاإلطجةو ثقاليمجسيثس ثالحجالتثالسخيلفوثطندثحدقيهج.
 

3-
 

دقراتثيدرة ةو
ث

ضةس ثالنسةقثالسةلة ثل ةدرايه  ث
ااثدطدادث راسجثدطهسةوثقي جاةوثيسج ثسة ثاليمجسةيثسة ثا، نةجءث سةجثة

قث
ضة را جتثالنسةق ثقيسجة ثا،سةرثسة ثاليمجسةيثالةقاطاثسة ثحةجالتث

يلن ه ثالمةق ثاللسسةوثقالظقاعرثالسرضةوثقا
اإلطجةو.

 

4-
 

قرشثطسةةةةيث
صةةةةحوثقالشةةةةةاق ث

صةةةةق ثسةةةة ثساسسةةةةجتثالير ةةةةةةوثقاإلطةةةةه ثقالي جاةةةةوثقال
ص
ينسةةةةة ةوثةشةةةةجرتثاةهةةةةةجثسيخ

ضةةةس ثالينسةةةة ث ةةةة ثا
االليسجطةةةةوتثلقضةةة ثسهسةةةحثأسجسةةةةوثإل ةةةجرثسرلمةةةاثطسلةةةاثةي

ل ةةةراسجثالير قةةةةوثاليملةسةةةةوث
ضةةجارثاللهةةقدثاةةاثراةة ثجفجةةةوثال ةةراسجث

ضةةس ثي
صةةحةوثق ةةراسجثاليقطةةةوثالسليسمةةةوتث سةةجثة

قاإلطهسةةةوثقالي جاةةةوثقال
صثذقيثاإلطجةو.

صوثلألشخج
ص
السخ

 

5-
 

دلةةةيثدرشةةجدي
ث

حةةقيثيفمةةةيثدقرثساسسةةجتثاإلطةةه ثقالي جاةةوث
صثذقيثاإلطجةةةوثقرطةةجةنه ث

اةةاثدطةةدادث ةةراسجتثلألشةةخج
قينسةوثة

درايه ثقيقظةفهجثلخدسوثالسليس .
 

6- 
نجاةةذةثدلجيرقنةةةوثقثسقةةة ثدلجيرقنةةا
ث

طلةةىثسقةةة ث
ضةةجةجع  ثقةجشةةفثطةة ث

صثذقيثاإلطجةةةوثقة
السنظسةةوثةهةةي ث ج،شةةخج

صوثااثرطجةيه ثقالمنجةوث شاقنه .
ص
لهقدثالدقيثالمر ةوثقساسسجيهجثالسيخ

 

ث
3:5
ث

يقظةفثدسججنجتثاإلطه ثااث
صثذقيثاإلطجةو

سلجيثا،شخج
 

(
10

( الحد
 

من انعدام 
المساواة داخل 

البلدان وفيما بينها
ث

1- 
السايسراتثالقزارةو
ث

صو.
ص
السيخ

ث

2- 
ص ثالمر ةو

االحيفجيث جلمقا
. 

3- 
ينظة ثندقاتثطلسةو

ضرات.
 ثقا طدادثدراسجتثقي دة ثسحج

 

4- 
اليسجطجتثالللنو
ث

الدامسوثللي جاوثالمر ةو.
 

5- 
صدارثي جرةر

د
ث

صو.ث
ص
دقرةوثسيخ

 

4:1
ث

المر السةجسجتثالي جاةوثااثالدقيث
ةوثقسقاج وثاليغةةراتثالمجلسةو

 
 

11
(:ثلميثالسد ث

قالسسيق نجتثال شرةوث

شجسلوثلللسة ثقآسنوث

صسقدث
قةجدرةثطلىثال

قسسيداسو
 

1-
 

ط دثالسايسرات
ث

صوثااثحسجةوثاليرا ثقالسخ ق ثالمر اثقالمنجةوث ن.ث
ص
قاالليسجطجتثالسيخ

ث
5:1
ث

حسجةوثاليرا 
ثث
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2-
 

ط دثا،نش وثالمر ةوثقالدقلةو
ث

صوثااثحسجةوثاليرا ثقالسخ ق 
ص
السيخ

ث
المر اثقصةجنيهسج.

 

3-
 

قرشوثطسي
ث

للمجسلة ثااثسلجيثالحفجظثطلىثالسخ ق جتثالمر ةوثقصةجنيهج.
ث

4-
 

ضةو
الزةجراتثاالايرا

. 

5-
 

صةجنو
ث

المسجرةثالمر ةو.
ث

6-
 

ا،لمج ثقالفنق ثاليرايةو
ث

 دراسجتث
ث–

جي ث
ث–

سهرلجنجتث
ث–

سسج  جت(.
ث

7-
 

دقراتثيدرة ةو
ث

لينسةوثةدراتثالمجسلة ثااثجيثس ثسلجيثحسجةوثاليرا ثقصة
جنوثالسخ ق جت.

ث

8-
 

دلراءث حق ثقدراسجت
ث

حقيثاليرا .
 

 

                                                          
سبق ذكرها

ث
1:8

ثث
دقرثالملق ثقال ح ثالملساث

ااثينسةوثالسليس ثالمر ا
ث

 
12

ضسج ثقلقدثأنسج ث
(ث

اسيههتثقا نيججث

سسيداسو
ث

 
13

(ث:ثايخجذثدلراءاتث

طج
صديثليغةرث

للوثللي

السنجخث
ث

 
14

(ث:ثحفظثالسحة جتث

قال حجرثقالسقاردثال حرةوث
ث

 
15

(ث:ثحسجةوثالنظ ث

اإلةجقلقلةوثال رةو
ث..

 

1- 
سايسراتثقسنيدةجتثققرشثطسي
ث

حقيثي قةرثسةجسجتثال ح ثالملسا.
ث

2- 
الينسة ثلدط ثساسسجتثال ح ثالملسا
ث

المر ةو ثقيشلة ثي جديثا،سجيذةثقال جحية ثقال ه ث ة ث
اللجسمجت.

 
3- 

يفمةيثدقرثسراجزثال حق 
ث

قاللجسمجتثااثي قةرثال ح ثالملسا.
  

2:8
ث

ي قةرثسةجسجتثال ح ث
الملساثقسلجالين.

ث
 

1- 
ث

الدراسجتثقال حق 
ث

االسيرايةلةو.
ث

2- 
صدارثيقية ا

د
ث

 جل حق ثقالدراسجتثقالرسجميثالملسةو.
 

3- 
ندقاتثطلسةو
ث

صوثلسنجةشوثقسجميثيقظةفثنيجمجثال حق ثقالدراسجت.
ص
سيخ

 
دل

ةيثاسيرشجدي
ث

،قلقةجتثال حق ثقالدراسجتثااثالق  ثالمر ا.
 

3:8
ث

اليملة ثقالدراسجتثالملةجث
قال حق .

 

ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
س  ثذجرعجثثثثثثث

ث
ث

1:1
ث

الساسسجتثالير قةوثقالي جاةوث
صق ثالهقةوثالمر ةو

قدقرعجثثااث
ث

 ث
16

(:ثالسه ثقالمديث

ت التعليم 
3:2 تفعيل دور مؤسسا

ث العلمي في الدول العربية 
والبح

ضايا األمن الغذائي
لمعالجة ق

)16( : السالم والعدل
ت

والمؤسسا

- 4

48



49

البقاء من أجل االستدامة.. رؤية األلكسو لتحق
ف 

يق أهدا
2030

 
في المنطقة العربية

 

39 
 

  
 

قالساسسجت
 

1-
 

دراسةةو
 

صةةرثاليلةةجر ثالقث
لح

 نةةةوث
المر ةةةوثاةةاثيملةةة ثالسهةةجراتثاالليسجطةةةو ثقجةةذا

 
أ ةةرزثاليلةةجر ثالدقلةةةوثاةةاثعةةذاث

السلجيثقدقرثساسسجتثالسليس ثاةهج.ث
 

2- 
قرشةةوثطسةةي

 
صثأسةةإثقسحةةدداتثدطةةدادثقية ةةوثسرلمةةةوث،عةة ثالسهةةجراتثالةةهز ث

لسنجةشةةوثقية ةةوثاليلةةجر ثقاسةةيخه

ضسةنهجثللسنجعجثالدراسةوثقأ رزثسحيقةجيهجث.ث
ي

 

3- 
دقرةثيدرة 

 ةو
ضسة ثالسهجراتثاالليسجطةوثااثالسنجعجثالدراسةو.ث

صسساثالسنجعجثحقيثي
نسقذلةوثلس

 

4- 
أدلةةةوثدرشةةةجدةو

 
لسةةةدةريثالسةةةدارإثقالسملسةةةة ثحةةةقيثلةةةرإثسهةةةجراتثالحةةةقارثلةةةدعثالنجشةةةموثقيمزةةةةزثةةةةة ثاليمةةةجةشثسةةة ث

اآلخرة   ُقس ي ينسةيهج ط ر نسجذج ي  ة ةو.
 

5- 
أدلةةةوثدرشةةةجدةوثيقطقةةةةو

 
للنجشةةةموثحةةةقيثسهةةةجراتثالحةةة

ةةةة  المةةةةش السشةةةيرت   قسججاحةةةو الي ةةةرف قالمنةةةف  قار قينسةةةةو ة 

قاإلرعج ث.
 

6- 
ل جءثخ راء

 
صق ثس ثالساسسجتثالير قةوثقالي جاةوثقاإلطهسةوثحقيثيفمةةيثدقرثساسسةجتثاليقلةةنث

ةشجرتثاةنثسخي

ة  اليمجةش س  اآلخرة  قي جاو الحقار   قسججاحو الي رف قالمنف قاإلرعج  .  االليسجطا اا ينسةو ة 
  

7- 
دلةيثدرشجدي

 
ااثالير ةوثا،سرةو.

 

 

2:1
 

يمزةزثي جاوثاليمجةشثالسشيرتث
قالحقار ال ّنجء قسججاحو الي رف 

قالمنفثقاإلرعج .
 

1-
 

ش عمل
ور

 
صة.

ص
متخ

 

2- 
ت تدريبيةةة

دورا
 

ت 
لةة    لةة  المن  مةةا

لةةرو ل  
ت المنا

ت ايداريةةة  ةةت اسةةتخداع الت الةةا
ت المتن مةةيي وال يةةادا

لتنميةةة رةةدرا
وت ظيفها.

 
3- 

 لشاء ا
لمكتبة الررمية
 

ت ايلكترولية.
والتطبي ا

 

4:8
 

 نجءثال دراتثالمر ةوثااث
اسيخدا ثالي جنجتثالحدةيوثقي قةرث

السحيقعثالرةساثالمر ا.
 

 
17

(ث:ثيمزةزثقسجميث
الينفةذثقينشة ثالشراجوث

المجلسةوثس ثأليثالينسةوث
السسيداسو

 



تصميم وإنجاز
قسم اإلعالم ـ مكتب المدير العام

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم






