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 املستخلـــص

يستهدف البحث تقديم تصور مهني عن مستقبل التعليم فيي دول الللييا العربيي فيي  يو   
، وميييت تميير بييط ا نسييتنية ميين تحيييديت   اعييت  سيتسييية مييت تميير بييط المنعقيية العربيييية ميين تحييديت  ون  

العولمة السيتسية واالقتصتدية والثورا  المعرفية والتكنولوجية، وتأثير ذلك علي دول الللييا العربيي  
ت   اقتصييتدي ت  ت وتعليمييي  ، ولتحقيييه فييدف البحييث اسييتلدم الميينها الوصيي ي االسييتقرا ي للمسييتقبل  ومهنييي 
ي، و (TIP)  ، والتييي يعلييه عليهييت  Barryبصييي ة   ،  Implications، و Trends  فييي التصييتر لييييييي

، مين لييتل تحدييد االتجتفييت  والتحيديت  الدولييية وا قليميية والمحلييية، وم ييتمينهت  Predictionsو 
ت، والتنبييي    مسيييتقبل التعلييييم وم سسيييتتط فيييي دول  ب وتتثيراتهييت عليييي المجتميييي اللليجيييي اقتصيييتدي ت ومهنيييي 

اجهييية تلييك التحيييديت ، ونو يييح  النتييت ا نن دول الللييييا العربيييي  و اللليييا واليييدور المنيييوع بييط فيييي م 
التعلييم وسيوه  وبتلتيتلي مسيتقبل    ، تواجط العديد من التحديت  التي ت ثر علي اقتصتدفت تيأثير ا مبترير ا 

 في فذه الدول ممت ي رض علي حكومتتهت اتلتذ التدابير الت مة لمواجهتهت.   العمل 

 .تقبلسستقبل التعليم، سينتريوفت  المتصور مهني، م :الكلمات المفتاحية
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Abstract  

The Future of Education in Arab Gulf- 

 Professional Perspective 

This research aims at submitting a professional perspective about 

future of education in Arab Gulf states according to the challenges and 

political conflicts that is going through the Arab region and according to 

the political and economical globalization challenges, knowledge and 

technological revolutions, and their economic, educational and 

professional impact on Arab Gulf countries. To achieve this aim, the 

research used the inductive descriptive method for the future, in the 

shape of “Barry”, which is also called (TIP), that means Trends, 

Implications, and Predictions, throughout defining the international, 

regional and local challenges, and their implications on Gulf society 

economically and professionally, and to predict the future of education 

and its institutions in the Gulf states and the role assigned against these 

challenges. The results showed that the Arab Gulf countries face many 

challenges that directly affect on the economy, and consequently the 

future of education and labour market in these countries, that impose 

upon the governments taking the necessary actions to confront it.  

Keywords: Professional Perception, Future of Education, Scenarios  
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 ة:ــــدمـــمق

 ريتفت  تكواال االبتكيترا   وتيير  فييط تتسيتر  مت يير، دينيتميكي عيتلم فيي الييوم نعيي 

 العييتلم دول ودلليي  سييمة العصيير الحييتلي،  الت ييييرح والميييتدين، ونصييب الحقييول جميييي فييي

ت، ومعقييد  متعييدد  تحييديت   مواجهيية مبتريير  مييي فييي  يصييع   سيتسييي ت واقتصييتدي ت واجتمتعييي 

 .المستقبل عليط سيكون مت ت نستررافمعه
 والمعلوميت   االتصيتال   وتكنولوجييت المعرفيية والتقنيية العلميية والتعيورا   العولمة ند   وقد 

 التي الرقمية التقنيت   لتل من معهت التعتمل عرا ه تعور   كمت ونوعت؛ تكم   كبير  ق    معرفية إلي

 وفتعليية بسيرعة واسيي نعيته عليي ونريرفت نقلهيت وتتيح بسهولة، متعلبتتهت بتل ينهت ومعتلجة تسمح

 السيتسيية الحييت  مجيتال   فيي كيل مريتركة بمعرفية يتمتيي عيتلمي تكيوين مجتميي فيي وسيتفم  

 الرنسيمتل مثيل المصيعلحت  الجدييد  مين العدييد  بيرو  فيي تجسيد   واالجتمتعيية واالقتصيتدية

دار  الرقميي، بتكيتر، والمجتمييواقتصيتد اال المعرفية، واقتصيتد  لكترونيية، ا والحكومية نل كير،،  وا 

    [ 1] الخ...المعرفة
اليذ،  العميل سيوه عكسيهت اجتمتعيية ت ييرا   - دول الللييا ومنهيت - العربية البلدان وتعي 

 مين لهيت، االسيتجتبة التعليميي النظيتم مين تتعلي   حديثية والتصتصيت   جدييد  احتيتجيت   ي ير  بيدن

 ك يت   ذا   عمتلية تيوفير فيي تسيهم جدييد  ييةتعليم ننميتع اسيتحداث  ملرجتتيط، مميت يتعلي   ليتل

 العميل سيوه ميي ملرجتتط التنمية، تتوا م في عملية فعتلة ندا  إلي التعليم وتحويل ومنتسبة، عتلية

 ال تية تلك تحقه  ونستلي   منتفا،و وا حة،  ور ية دقيقة، لعة من لتلبتستمرار،  المتحرك

المتمثل في جتمعة الدول العربية، نو فيي يتكون النظتم العربي، سوا  في إعتره الرتمل و 
تكتتتط نل رعية التي بقي منهت مجلس التعتون لدول اللليا العربية، من عدد من الوحدا  تتمثيل 
ت، أيير نن ا رفيت  بيت  يهيدد وحيد  اليدول وسيتمتهت ا قليميية،  في اليدول العربيية الموجيود  حتليي 

تصييتعد ا رفييت  علييي النحييو للعربييية نميير سييتبه صييحيح نن تهديييد الوحييد  الداللييية لكييل الييدول ا
لة فييي تلييك  و الحييتلي بسييبت  إثنييية، نوقومييية، نو تتريلييية، نو لسيتسييت  لتع يية للسييلعت  المسيي 

يتصيتعد علييي نحيو أييير  اليدول، وبييدن اللعير الجسيييم اليذب يلييو  بتلنسيبة لوحييدا  النظيتم العربييي
سيعر  إقليمية لحركة إرفتبيية  منابولي  للمر  طت من ومتط "داع " في العراه، مت فعلتمسبوه ب

عتن لدو  تالسيتيت  عليي نميوال ب جمعتهيت، واميتتك لميوارد متديية واسيعة ل  علي منتعه بعينهت، وا 
المصييترف فييي المنييتعه التييي سيييعر  عليهييت، وتحكمهييت فييي مواقييي ن عييية مهميية، وابمييوال التييي 
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 [ 2] تمويل اللترجي.تدفي علي سبيل نل دية في حتال  االلتعتف، ف ت عن ال
فيي سيبيل إرسيت  جهودفيت التنمويية االقتصيتدية  ت  جستم وتواجط مجتمعتتنت العربية تحديت   

منهت واالجتمتعية، ولعل من نفم فذه التحديت  القدر  علي استثمتر ا مكتنت  والعتقيت  البريرية 
ل يتعلي   اليذ، ابمير ،الهت لية الموجيود  فيي اليدول العربيية فيي كتفية المسيتويت  وابصيعد   التحيو 

 ونظتم اقتصتد، متجدد، ونظتم فع تل، ينظتم تعليم يستند إلي الذ، واالبتكتر المعرفة اقتصتد  إلي

 3] واالتصتال . المعلومت   ويعتمد علي تقنية يرجي ا بدا ، كف ، م سسي

نأليي  اليينظم التعليمييية تعلييم العييت  عيين المت ييي نكثيير ممييت تعييدفم ل هييم اوالتعتمييل مييي و 
تجيييييت  المجتميييييي المسيييييتقبلي، وليييييذا وجييييي  عليييييي الم سسيييييت  التعليميييييية ان تتوقيييييي المسيييييتقبل احتي

والمعيترف والمهييترا  والسيلوكيت  التييي سيييحتتجهت الريبت  حييتل قيييتمهم بيأدوارفم الم تر يية، وميين 
  [ 4] ثم التلعيع اليجتد عره العدادفم لمجتي مستقبلي.

  التييتريخ البريير،، وكتنيي  مهييد ح ييترا موعلييي الييرأم ميين نن المنعقيية العربييية ت ييم نقييد 
للديتنت  السمتوية، التي تدعو في مجملهت إليي التسيتمح والتعيتي  ميي ابلير الملتليف، في ن ثمية 

ت لهذه الم تفيم لتل السنوا  المت ية، فمي اليتتف المصيتلح وتعتر يهت ، وبعيد [ 5] أيتب ت وا ح 
انتقتليية متعثير ، حييث تكرسي  فيهيت إسقتع ابنظمة التسلعية، دلل  دول الثورا  العربية مراحيل 

ت فييي نن واحييد ا تجليي  متمحهييت فييي لعييت   ت وعن يي  تبتينييت  وتمييتي ا  فكرييية وسيتسييية نكثيير عمقيي 
 الذا . يالكرافية والعت  ية ونل ر  المجتمعي والتأسيس لمنظومة قيمية سيتسية ونلتقية تعل

بريكل  ابوسيع عربيية والريرهالمنعقية ال تريهدفت التيي العني ية السيتسيية التقلبيت   ظيل وفيي
الحكومت  ال ربية بتحترام حقوه ا نستن والديمقراعيية، وحيل مريكلة الريره ابوسيع  ،عتم، تنتد 

إال ننهييت علييي مسييتوب الممترسييت ، ظليي  سيتسييتهت تييدور حييول ثتثيية نفييداف ر يسييية، فييي  نميين 
 يييمتن تيييدفه الييين ع دولييية االحيييتتل ا سيييرا يلي، وبقيييت  ت وقهيييت العسيييكرب النيييوعي عليييي العييير ، و 

تحيي  سيييعر  حكومييت  منتو يية لل يير ، و ييمتن بقييت  الحكومييت   طبأسييعتر منتسييبة، وعييدم وقوعيي 
العربية الحلي ة، وعدم وصول قوب وعنية للحكم تحظي بررعية ريعبية حقيقيية، لوفي ت مين قيتمهيت 

 [ 6]  بتعديل سيتستهت مي ال ر .
عليي  يعتميد  تقلييد، اقتصيتد  منقتل االنت كي ية في المجلس دول وتكمن نفم التحديت  نمتم

 إنتيت قيت م عليي قواعيد  ،المعرفيي االقتصيتد  م ريرا   تقودفيت منظومية علي يعتمد  اقتصتد  إلي الن ع
إلييي  الوعنييية البريرية للمييوارد  جييد  تنتفسيية، وصينتعت  وعنيية ابتكتريية، وميت يتعلبييط مين إعيداد 
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 الرافنة. المرحلة تعلبت  م مي تتنتس   عمتلة وافد  الستقعت   سليمة  وابع و ين  جت
الذاتيية  القيدرا   عليي قت مية معيتيير تبني   إذا إال ذليك مين التعيتون مجليس دول تيتمكن ولين

ععت  من لتل منظومة تعليمية فعتلة، البررية، الموارد  وتعوير  في اللتص  للقعت  نكبر دور وا 

 فيي كبيير  إصيتحت   جيرا وا   التحويلية، الصنتعت   في نسبة مستفمتط ورفي ا ستراتيجية المرتريي

 .التعليمي والنظتم العمل سوه بين الموا مة يحقه بمت والتدري   التعليم نظتم
ميين فنييت جييت   فكيير  فييذا البحييث فييي رصييد التحييديت  الدولييية وا قليمييية والمحلييية التييي 

ت تواجههت دول اللليا العربي وتأثيراتهت علي نو ت  فذه الدول اقتصيتدي ت ت وتعليميي  والتنبي   ،ومهنيي 
ولتتمييت  تقييديم جمليية ميين المقترحييت   ،بسييينتريوفت  مسييتقبل التعليييم وسييوه العمييل فييي  ييو  ذلييك

ا جرا ية للتعتمل مي السينتريوفت  المحتملة من لتل منظومة تعليمية قيتدر  عليي تعيوير سيوه 
يسيتند دول اليذب  يواالجتمتع ،العمل اللليجي وتلبية متعلبتتط المهنية بمت يك ل النمو االقتصتد 

 اللليا العربية في مواجهة التحديت  التي تواجههت.
 :ثــــــالبح ةـــمشكل

يعيييد التعلييييم العتميييل ابستسيييي فيييي بنيييت  ابوعيييتن والمجتمعيييت ، حييييث ينيييتع بيييط إعيييداد 
ت وت وييييدفت بعواميييل التعيييور والتنميييية، ومييين الم كيييد نن االرتقيييت  بمسيييتوب  العتقيييت  البريييرية علميييي 

ريييكل حجييير ال اويييية فيييي تجوييييد ملرجيييت  النظيييتم التعليميييي، وبتلتيييتلي النهيييوض المهييين التعليميييية ي
بتلمهن ابلرب كتفة، فتلم سست  التعليمية في ابدا  نل تعلة لتحقيه نأراض المجتميي وأتيتتيط، 

 .التعويرية للمجتمي حركتهت في والثقتفية واالقتصتدية االجتمتعية وم سستتط
واميييل التيييي تسيييتعد عليييي نريييو  ظيييتفر  البعتلييية فيييي وتعتبييير السيتسيييت  التعليميييية مييين الع

نييوعيتهم ومسييتوب ك ييت تهم فييي ابدا   مييت فييي المجتمعييت ، فليسيي  العبيير  بعييدد اللييريجين بقييدر
ليييي إبميييت يتنتسييي  وحتجييية العميييل وعبيعتيييط ، مسيييت يدين مييين البيييراما التعليميييية المتعيييور  والك يييو  
ميتبين ملرجيت  التعلييم ومتعلبيت  احتيتجيت  المهترا  والك ت ا  الت مية ليط بميت يسيهم بتلتكتميل 

 .[ 7] التنمية من القوب البررية 
ن االستعداد بتلقوب العتملة المستقبلية وتمكين المريتركين فيهيت مين النجيت  مسيتقبت كمت ن

سيييكون بمثتبيية التبييتر لقييتد  القييرن الحييتدب والعرييرين، والتعتمييل مييي الت يييرا  الحتدثيية فييي القييوب 
ت حتسيمت فيي البقيت  واال دفيتر فيي المسيتقبل، بت  يتفة إليي نن التنيتفس مين العتملة سيكون عيتم

  [ 8] نجل المواف  واالبتكتر سيحدد مستقبل ابمم والم سست .
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ن عدم الموا مة بين ملرجت  التعلييم ومتعلبيت  سيوه العميل فيي البليدان النتميية تسيهم إ
عف التلعيييع للم سسييت  القت ميية ن  يي نإلييي حييد  كبييير فييي انترييتر البعتليية بييين المتلييرجين كمييت 

علي العمليية التربويية والتعليميية يتحميل الجي   االكبير مين ظيتفر  انتريتر البعتلية بيين المتعلميين، 
ن سييو  التلعيييع والتوجيييط التربييو، والتعليمييي يعييدان البي يية المثتلييية النترييتر ظييتفر  البعتليية نكمييت 

 [ 9]  وفي من مقومت  نموفت في المجتمي.
 اليديمقراعي الم هيوم نسيتس تركل التيفي  للجميي ونل رص  الظروف تهي ة نوفذا ي كد ن

 ال للجمييي التعلييم مبيدن"نن  فييط جيت  اليذ، اليونسيكو إعيتن بو يو  ت يمنط اليذ، لجيود  التعلييم
 عتمية، مصيلحة بتعتبيتره للتعلييم نف يل نظر  تبني الجود "، من لتل  تحسين بدون يمكن تحقيقط

عداد و  صيت  التعليميي للت ييير وصريحة  حةوا رتملة لعة ا   وت يمن حيه التعليميية، السيتسية وا 

 [ 10]  .يتت م مي احتيتجت  المجتمي ومتعلبت  تنميتط الجود  عتلي تعليم علي الحصول
 التنري ة فيي م سسيت   تكيوينهم ييتم اليذين الميواعنين نيو  عليي المجتميي نيو  يتوقيف إذ 

 بيل ا نسيتن عند  والمعرفة بنت  العقل حدود  عند  توقفت ال التربوية الم سست   االجتمتعية، فوظي ة

 بنسيه تربعيط التيي االتجتفيت   وبنيت  والسييكولوجية وا نسيتنية ابلتقيية الجواني   بنيت  إليي تسيعي

 [ 11] .االجتمتعي وجوده
وي كيييد قيييتد  االقتصيييتد والسيتسييية القيييول بيييأن التعلييييم يلسييير فيييي سيييبته التكنولوجيييت إن ليييم 

اجهة التحديت  المستقبلية، كمت نن تركيل الجسور بيين م سسيت  التعلييم بت يير بسرعة كتفية لمو 
والقييوب العتمليية يسييهم فييي تسييهيل التييرابع المنهجييي بييين الصيينتعت ، الريي ون العتميية وم سسييت  

 التعليم، فتلعبيعة التعتونية والتقدمية حتمية للتنتمي الصحي المعرد لتقتصتد الوعني.
  رفيي مسيتوب  فيي  السينوا  ابليير   ليتل  كبير ا  اقتصتدي ت  دم ت تق  التعتون  مجلس  دول  وقد حقق  

نجيت  تعيور  المعيرية،   فيذه  االقتصيتد، قبيل  بو يعهت  مقترنية  وذليك  ا نتتجيية،  القعتعيت   فيي  جييد  وا 

 واجتمتعيية  تنمويية  ومريكت    دوال  نتميية، وتواجيط تحيديت   تي ال  ال  كلهيت  العربيية  اليدول  نن  إال ،  نل تير  

 [ 12]   .مواعنيهت   أتلبية  معيرة  ورفي مستوب  مستدامة،  تنمية  تحقيه  في  نجتحهت   تعيه  كبير  

االقتصتد،، والكسيتد  الركود  في العربية الدول بعض  منهت تعتني التي المركت   نفم ومن
الحقيقيي  النميو ي يوه معيدل اليذ، السيكتني والنميو للبعتلية، العتليية والنسيبة بع يهت، فيي االقتصتد،

اليدلل  فيي الحقيقيي ي يوه النميو عيتم وبوجيط التوظييف، فيرص  نميو ومعيدل ا نتتجيية القعتعيت   فيي
 [ 13]  .المعيرة مستوب بترت ت  يسمح ال بدرجة
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وفنيييتك إجميييت  حيييول دور ونفميييية التعلييييم والتيييدري  التقنيييي والمهنيييي فيييي  ييييتد  مسيييتوب 
ل مميت يسيهم فيي  ييتد  اليدل ،ا نتتجية وتحسين القدر  التنتفسية لملتليف ننيوا  ونريكتل المنتجيت  

القومي وتحسين مستوب المعيرة للرعو ، وقد تي داد نفميية التعلييم والتيدري  التقنيي والمهنيي فيي 
ظل المت يرا  الدولية والتعورا  التقنية والتكنولوجية السريعة التي يمر بهت العتلم ومت ينتا عنهيت 

را ا  مييين ت ييييرا  سيييريعة فيييي المهييين ووسيييت ل ونسيييتلي  العميييل ابمييير اليييذ، يتعلييي  اتليييتذ ا جييي 
المنتسبة لتعوير منظومية التعلييم والتيدري  التقنيي والمهنيي بتسيتمرار وفقيت للمسيتجدا  والتعيورا  
العلميييييية مييييين نجيييييل تيييييوفير العمتلييييية المدربييييية القيييييتدر  عليييييي التعتميييييل ميييييي التكنولوجييييييت  الحديثييييية 

 [ 14] واالحتيتجت  نل علية لسوه العمل العربية.
مل مراجعة ريتملة وجذريية لكتفية القعتعيت  وتتعل  تلك ابو ت  والمت يرا   رور  ع

االقتصيييتدية لتعيييوير ندا هيييت و ييييتد  قيييدراتهت التنتفسييييةحتمية التركيييي  عليييي تنميييية الميييوارد البريييرية 
والتأفيل رفيي المستوب للقوب العتملة بمت يتمري مي المستويت  العتلمية ويلبيي احتيتجيت  نسيواه 

نمت ا ق  ليمية والدولية منهت، ويسهل انتقتل وحركة العمتلة. العمل، ليس  المحلية منهت فقع، وا 
ولكييي نييتمكن ميين مواجهيية تلييك التحييديت  ابنييية والمسييتقبلية، فيي ن المجتمييي العربييي عتميية 

عتملة تتمي  بقدرا  إبداعيية ورأبية  ودول اللليا العربية لتصة بحتجة متسة وملحة لربت  ونيد  
ميت  والمهيترا  التقنيية التيي تتمريي ميي المسيتويت  قوية في العمل، وتستند إلي قتعد  من المعلو 

العتلمية المنتظر  عبقت لحتجة نسواه العمل الملتل ية ولعيع التنميية التيي ت يعهت الحكوميت  فيي 
 ملتلف الدول.

 ولذا يمكن تحديد اشكالية البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي:
  حاادياا التااي توالاان المقاان وسااو   مااا مسااتابل الت فاايو فااي دول الرفاايي ال ربااي فااي  ااو  الت

 ال مل بقا؟ 
 تفرع منن األسئفة التالية: تو 

 مت التحديت  الدولية وا قليمية والمحلية التي تواجههت دول اللليا العربي؟ -1
 ؟ومهني ت وتعليمي ت اقتصتدي تمت تأثيرا  فذه التحديت  علي دول اللليا  -2
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 جييييييط المهنييييييي لمسييييييتقبلمييييييت سييييييينتريوفت  مسييييييتقبل التعليييييييم وم سسييييييتتط فييييييي  يييييي  التو  -3
 الربت  العربي؟

 :ثـــــالبح دافـــأه

البحيث الحيتلي فيي تقيديم تصيور مهنيي عين مسيتقبل التعلييم فيي دول الللييا  تمثل فيدف
، ومت تمر بط ا نستنية العربي في  و  مت تمر بط المنعقة العربية من تحديت  ون اعت  سيتسية

ثورا  المعرفية والتكنولوجية، وتأثير ذلك علي دول من تحديت  العولمة السيتسية واالقتصتدية وال
 .ومهني ت وتعليمي ت اقتصتدي تاللليا العربي 

 :ثــــالبح ةــــأهمي

نفمييية فييذا البحييث فييي افتمتمييط برصييد التحييديت  الدولييية وا قليمييية والمحلييية التييي  يتييأت
واالقتصييييتدية، والتنبيييي  جتمتعييييية التواجههييييت دول اللليييييا العربييييي، ودراسيييية تأثيراتهييييت السيتسييييية وا

بتلمستقبل المحتمل للتعلييم وسيوه العميل فيي ظيل تليك التحيديت ، مميت يوجيط انتبيته القيت مين عليي 
قييتد  فيذه اليدول وصينت  السيتسيت  التعليميية والتنموييية بهيت، نحيو  يرور  اتليتذ التيدابير الت ميية 

وصيول إليي مسيتقبل تنميو، عيتر فيذه التحيديت ، واالسيت تد  مميت قيد تتيحيط مين فيرص للإلمواجهة 
واقتصيييتد، متقيييدم بقييييتد  نظيييتم تعليميييي يتسيييم بيييتلجود  العتليييية والقيييدر  عليييي توجييييط سيييوه العميييل 

 :يأتي يمتف تلمستفمةب فذا البحث  نفمية تترك  ولذاوالتنمية في البتد. 

فيي رسيم لعيع  دول الللييا العربيية فيي التعلييم عن قييتد  وتلعييع المس ولة الجهت   مستعد  ▪
 .تقبل النظم التعليمية ي من تلبية احتيتجت  سوه العمل وتنمية مجتمي اللليا العربيلمس

، البريرية واالقتصيتدية للتنميية قوميية اسيتراتيجيت    يرور  و ييإليي لين  و توجييط نظير المسي  ▪
اقتصيتد،   الصيرا  السيتسيي وميت يصيتحبهت مين بيع مرحلة اجتيت  من العربي المجتمي تمكن
 .نمت ي وركود 

 ـــث: ــــالبح ةـــــرضيــــف

ند  العولميية ومييت صييتحبهت ميين ثييورا  معرفييية  "م تدفييت فر ييية علييي البحييث  يقييوم
 العمتلية نميتم البيت   فيتح ومعلومتتية وتقنية واقتصتدية، ومت يحدث في منعقة الريره ابوسيع مين

لييي ظهيييور العديييد ميين التحيييديت  التييي تواجييط سييي و تسييية، يإلييي صييراعت  ون اعيييت  س، الوافييد  وه ا 
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تميييتم بيييتلتعليم ومسيييتقبلط فيييي فيييذه فالعميييل فيييي دول الللييييا العربيييية مميييت يتعلييي  مييين حكومتهيييت اال
المرحليية  يتلعي تسييهم فيي لتيتمكن مين لييتل ملرجيت  النظيتم التعليمييي مين ميوارد بريرية  ،اليدول

 .هت من تحديت  وتهديدا  فيمت و الرافنة 

  ه:ـــــوإجراءات ثـــــالبح ةـــــمنهجي

،  Barryالبحيث اسيتلدم المينها الوصي ي االسيتقرا ي للمسيتقبل بصيي ة فيدف  ولتحقييه
، مييييين Predictions، وImplications، وTrends، وتعنيييييي [ 15]  (TIP)والتيييييي يعليييييه عليهيييييت

ثيراتهيييت علييييي أليييتل تحدييييد االتجتفييييت  والتحيييديت  الدولييييية وا قليميييية والمحليييية، وم ييييتمينهت وت
تومهني ت وتع اقتصتدي تالمجتمي اللليجي  مسيتقبل التعلييم وم سسيتتط فيي  بسيينتريوفت  ، والتنبي  ليميي 

سيتر  في  و  فدف البحث ومنهجيط ، دول اللليا والدور المنوع بط في مواجهة تلك التحديت  
 التتلي  علي النحو إجرا ا  البحث 

قليمي ت ومحلي ت. أواًل:  التحديت  التي تواجط دول مجلس التعتون العربيةدولي ت وا 
 .ومهني ت وتعليمي ت أثيرا  والم تمين النتتجة عن تلك التحديت  اقتصتدي تالت ثانًيا:
ا: يوفت  المحتمليية لمسييتقبل التعليييم وم سسييتتط فييي  يي  التوجييط المهنييي التنبيي  بتلسييينتر  ثالثااً

 لمستقبل الربت  العربي.
 ث:ــــات البحــــمصطلح

كيون علييط حيتل التعلييم   ويقصد بط في فذا البحث "ر يية لميت يمكين ان يمستابل الت فيو ▪
فيييي دول مجليييس الللييييا العربيييية فيييي  يييو  ميييت تعتنييييط فيييذه اليييدول مييين تحيييديت  محليييية 

 قليمية ودولية".ا  و 
الللييا العربيي  بأنيط " لريعية االسيتعداد للمسيتقبل مجتميي تعري ط يمكن التصور المقنى: ▪

اميتتك  تمكينهم مين واالتجتفيت ، التيي والقييم والمعيترف بتلمهيترا   وم فيل بريبت  معيد 
 لتلبيية بمعيتيير ونلتقييت ، الم يبوع للعميل، الميتقن ا نجيت  يقت ييهت ك تييت  ندا يية،

  وتعوره، محلي ت ودولي ت. استمراره حتجت  المجتمي و متن
يمكن تعريف السيينتريو فيي فيذا البحيث بأنيط  "وصي  ت لو يي مسيتقبلي ممكين : السيناريو ▪

سييترا  التييي يمكيين نن تيي دب إلييي فييذا نو محتمييل نو مرأييو  فيييط، ويت ييمن متمييح الم
 ي الرافن. الو ي المستقبلي، وذلك انعتق ت من الو 
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 ة: ـــابقـــات الس ــــالدراس

حظييي بتفتمييتم الكثيييرين ميين البييتحثين  بيي  بييط واالسييتعداد لييطإن استرييراف المسييتقبل والتن
ي المجتمعيييت  والم كيييرين، ولتصييية مسيييتقبل التعلييييم لميييت ليييط مييين دور كبيييير فيييي قييييتد  التنميييية فييي 

الملتل ييية، ومييين نفيييم الدراسيييت  التيييي تنتولييي  مسيييتقبل التعلييييم، ولتصييية فيييي اليييدول العربيييية ودول 
استهدف  تقديم السينتريو الممكن للتعليم العربي في والتي ( 1990دراسة ) افر، اللليا العربية، 

 تعلييم المسيتقبل المستقبل وآليت  تحقيقط، من لتل التعرف علي كي ية ت كير النلي  العربيية فيي
م كييرا وبتحثييت ميين النليي   28بتسييتعت  رن،  (Dicknson, 1991)قتميي  دراسيية كمييت ، [ 16]  .

التربويية عبيير العيتلم عيين التعلييم فييي المسيتقبل، وقييد للصي  ميين تحليلهيت لمجمييل فيذه اليير ب إلييي 
ليييم نن تع (Simon, 1992)ونكييد  دراسيية ، [ 17] مجموعية ميين التصيورا  حييول تعليييم المسيتقبل.

لمستقبل عملية ت تعلية بين البرر تسيت ره سينوا  عويلية، ليذا ف نيط عميل راه، ومركي ، ومكليف ا
لتفيييراد وذويهييييم وال يسييييتعيعون تحمليييط دون مسييييتعد  المجتمييييي ككييييل اليييذب يقبييييل التليييييم كصييييتلح 

( تقييديم ر ييية متكتمليية حييول تعليييم المسييتقبل فييي 1993، واسييتهدف  دراسيية )البيييتو،، [ 18] عييتم.
القيييرن الحيييتدب والعريييرين فيييي إعيييتر تربيييية متكتملييية لتنميييية متكتملييية لهيييت نفيييداف  مت ييييرا   و  ييي 

ر ييية مسييتقبلية  عييداد تقييديم إلييي ( 1995، وفييدف  دراسيية )حجييت ، [ 19]  واسييتراتيجيت  محييدد .
المعلم العربي في  يو  تحيديت  القيرن الحيتدب والعريرين، مين نفيم عنتصيرفت االلتييتر واالنتقيت  

( التعيرف عليي نفيم 1996، وقتسم، يفي حين استهدف  دراسة )الصوف، [ 20]   ا عداد. ونستلي
واسييتهدف  دراسيية ، [ 21] التحييديت  المسييتقبلية التييي سييتواجط ابميية العربييية ودور التربييية فييي حلهييت.

(Collis, 1996)  تقديم ر ية عين مسيتقبل التعلييم مين بفعيد فيي ظيل المجتميي الرقميي، وتوقيي نن
 (Dalin & Rust, 1996)وقيدم  دراسية، [ 22] المدرسية ولترجهيت.يكيون للتعلييم إعيتران، داليل 

ت يم نميتذ  تربويية مين نجيل المسيتقبل  ر يية مسيتقبلية عين التميرس فيي القيرن الحيتدب والعريرين
، [ 23] ذا  نبعيييتد نعيييرض ونريييمل مميييت فيييو علييييط فيييي النميييتذ  المعتصييير  المحيييدود  بر يييية نحتديييية.

وجيت الحديثة تركل المجتمي والثقتفة نكثر مميت نن التكنول (Hutchinson, 1996)ونكد  دراسة 
تركل ا نستنية التكنولوجيت، ومن ثم ف ن المهمة التعليمية ابستسية تتحدد في إكسيت  المتعلميين 

( فيكلييية ومنهجييية 1997واسييتهدف  دراسيية )مييدكور، ، [ 24] مهييتر  التكيييف مييي صييدمة المسييتقبل.
نن التعلي  (Skilbeck, 1997)ونكد  دراسة ، [ 25] التعليم العربي في عصر العولمة والكوكبية.

 دراكهت تعليم ت جيد ا،  ت  لمستقبليت  نف ل في كل مجتال  الحيت  وجودتهت يتعل  بتل رور  ررع
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لكييييل النييييتس، عبيييير العييييتلم وعييييول  يوالعرييييرين سيييييكون قييييرن التعليييييم الكييييون ،ونن القييييرن الحييييتد 
لتحييديت  التييي سيييواجههت التعليييم العربييي ( إبييرا  ا1997كمييت فييدف  دراسيية )محمييود، ، [ 26] الحيييت .

نفيييم اتجتفيييت   (White, 1997)، وتنتولييي  دراسييية [ 27] فيييي المسيييتقبل وتحدييييد سيييبل مواجهتهيييت.
ت مييين (Save Our Society- SOS) يرلصييية الجييييل القيييتدم، فيميييت يعبيير عنيييط بييي  ، انعتقييي 

 ,Environment)ه لمواجهة المواقف الحرجة وفي  البي ة، والتعلييم، وابليت 3Esاستراتيجية 

Education, Ethics). [28 ]  إليي التعيرف عليي اتجتفيت  التعلييم  (1998 عليي، (دراسة ، وفدف
، [ 29] نن يألذ بهيت. يوتحديت  المستقبل، وتحديد معتلم التربية المستقبلية التي ينب ي للنظتم العرب

إليي  نن النتجحية فيي المسيتقبل سيتحتت  (Caldwell & Hayward, 1998)ونو يح  دراسية 
، [ 30] المهنية، ومعلمين مدربين جيد ا يحثون ويستثيرون ويرردون تعلم عتبهم. يفريه مت رغ عتل
والعرييرين نرييتع ت مسييتمر ا  ،نن ترييهد بييدايت  القييرن الحييتد  (Siddens, 1999)وتوقعيي  دراسيية 

 199(9اسييتهدف  دراسيية و ، [ 31] تبتعييت  لتصيميم وتعييوير بييراما افترا يية فييي التعلييم.ر وابتكيتر ا وا
(Slick, التحيديت   ومواجهية المريكت   حيل فيي الم توحية كورييت جتمعية مسيتفمة التعيرف عليي 

( التعييرف علييي 2000، واسييتهدف  دراسيية )ال أبييي، [ 32] ةالمدرسييي وجهيية نظيير ميين المسييتقبلية
( تقييديم 2000)عبييدالع ي ، ، وفييدف  دراسيية [ 33] مرييكت  التعليييم العربييي، وعيير  آفييته مسييتقبلط.

قعت  الدراست  العليت والبحوث في صور  آليت  مقترحة لمواجهية تحيديت  ابل يية ر ية مستقبلية ل
( تقييدم تصييور 2000واسييتهدف  دراسيية )المنظميية العربييية للتربييية والثقتفيية والعلييوم، ، [ 34]  الثتلثيية.

( دراسييييية تركيبيييييية 2001دراسييييية )مينيييييت، ، وقيييييدم  [ 35] ولعييييية إجرا يييييية لبنيييييت  مدرسييييية المسيييييتقبل.
دراسييت  فييي مجييتل التعليييم نجرييي  فييي إعييتر المرييرو  الييذب ا ييعلي بييط  استلتصييية ميين نربييي

عيتم مهيتم  ،منتدب العتلم الثتلث والذب فدف إلي صيتأة ر ب مستقبلية بديلية لمصير، وبليور  رن
( 2002فييي حييين نن دراسيية اسييتهدف  )بيين صييتلح، ، [ 36]  بتلمسييتقبل وتح ييي ه لمواجهيية تحديتتييط.
سيتقبل  إعيداد ا نسيتن للمسيتقبل مين ليتل إكسيتبط المرونية تقديم تصور بفم نفيداف مدرسية الم

عيييداد ا نسيييتن القيييتدر عليييي صيييني المسيييتقبل عييين عرييييه االبتكيييتر  وسيييرعة االسيييتجتبة للتن ييييذ، وا 
وفيدف  ، [ 37] والتعبيير عنيط بل ية عربيية سيليمة. يالعقتني  ،النقيد  يوا بدا  وتنمية الت كير المنهج

لصييي ة المعلوبيية لمنييتفا المسييتقبل فييي توسيييي دا يير  بنييت  تحديييد اإلييي ( 2002دراسيية )المريييقح، 
، التقليييل ميين االعتمييتد يالمنييتفا، التعتمييل مييي المعلوميية وعييره اكتسييتبهت، االفتمييتم بييتلتعليم الييذات

 المنييي، (دراسية ، وفيدف  [ 38] عليي جهيد المعليم، واالفتميتم بتلمهيترا  المرتبعية بمهنية المسيتقبل.
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 السعودية في لتنمية الموارد البررية العتلي التعليم بم سست   قت االرت متعلبت   تحديد  إلي(  2002

 مستقبلية لتعيوير ر ية اقترا  إلي  2006)نصر، (دراسة ، وفدف  [ 39] .مستقبلي منظور  و  في

، (، كمت فدف  دراسة[ 40] .الرتملة لتحقيه الجود  العربي الجتمعي بتلتعليم ابدا    2006)المجييدل 
 كلييت   ندا  وتقيويم المسيتقبلية، مهنيتهم نحيو التربيية فيي كلييت   معلميينالعلبية ال اتجتفيت   تقصيي

 ، نمت دراسة[ 41] التعليم.  مهنة نحو المعلمين  العلبة لدب ا يجتبية بنت  االتجتفت   مجتل في التربية

 – التربية كلية في المع لمين العلبة اتجتفت   التعرف علي إلي فدف   (2012 ،)المجيدل والرريي

 [ 42] .لمستقبليةا مهنتهم نحو نل را   جتمعة- بتلحسكة كلية التربية وفي   جتمعة الكوي
تنتولييي  فتيييرا   منيييية إن نألييي  الييير ب والسيييينتريوفت  التيييي عرحتهيييت الدراسيييت  السيييتبقة 

سيييتبقة اتسيييم  بتحيييديت  بع يييهت ميييت  ال مسيييتمرا  حتيييي ابن بتلنسيييبة ليييدول الللييييا العربيييية، كميييت 
ونكييد محييدد،  يوالتحييي  للقومييية والعرقييية نو فكيير نيييديولوجإلييي تكييريس العنصييرية بع ييهت فييدف  

النظتم التربوب الذب يتعلبط المستقبل ينب ي نن يرتك  عليي اليوعي بيأن ميت يتعليي إلييط نألبهت نن 
 بنجيييت واالنيييدمت  فيهيييت لمواجهييية الحييييت  فيييو العرييييه لييييس العميييل نو الميييتل فحسييي ، بيييل  الريييبت  

لدراسيييتة، حييييث فيييدف إليييي استريييراف مسيييتقبل التعلييييم وتمييييي ، وفيييذا ميييت سيييعي البحيييث الحيييتلي 
اللليجي سبيت   كست  المهترا  والمعترف والقيم الت مة للت وه المهني الم د، لتنمية المجتمي 

 . اللليجي وتقدمط
  وهذا ما يحاول البحث عر ن من رالل ما يفي:

 ليمًيا ومحلًيا.دولًيا وإق أوالً: التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون العربية

يتعلي  االتحيتد والتكتيل، واميتتك مقوميت  العصير مين  (21)نن نجيت  اليدول فيي القيرن 
 ونظيتم عين البيروقراعيية، بعييد  مرنية، وقيوانين تنظيمية فيتكل ذا   تكنولوجيت ومعرفة، ومنظمت  

 ليتل من وتكنولوجية المعلومت   المعرفة مجتل في الحديثة التعورا   علي استيعت   قتدر تعليمي

 العربي الوعن التي يواجههت التحديت   حجم من وبتلرأم المستويت ، علي ملتلف التعليمية برامجط

 يمكين كميت النميو االقتصيتد،، فيرص  لهيت تتييح نن يمكين المعرفية نقيل العلميي وسيهولة التقيدم في ن

 مين نسيتعيي قتعيد  معرفيية لتكيوين والتكنولوجيية المعرفية نقيل فيي اليدول المتقدمية االسيت تد  مين

 . الذا   علي م هوم االعتمتد  تحقيه لتلهت
، والم سسيييت ، وحتيييي ابفيييراد بتلعتقييية،  هيييت ويعيييي  العيييتلم الييييوم عصيييرا  ييييرتبع فييييط رليييت  ونمن 

للعتقيية، وبييتلرأم ميين اب مييت     ت  ر يسيي   ا  ويتوقييف صييعود الحكومييت  نوسييقوعهت علييي تييوافر اليين ع مصييدر 
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  –ل  نحداث ملتل ة نتجمة عن قيوب سيتسيية نواقتصيتدية  وفي في ال ت   –سعتر الن ع ن التي تعرن علي  
لجعييل محركييت  النمييو العييتلمي تسييتمر فييي نرييتعهت، لكيين ذلييك    متييت ف   كييتن فنييتك دا مييت بتييرول كييتف  

 [ 43] رفتفية من المت ي؛ وفي المستقبل سيب غ عصر عتقة جديد، يتسم مت يلي  
 إن العتقة ق ية نمن قومي. ▪
 سينتهي عصر البترول قريب ت.  ▪
ت وسيتسييي ت مسييتلدمت اب ▪ ت ج رافيي  مين القييومي معيرض لللعيير، حيييث نصيبح البتييرول سييتح 

 بين االمم المنتجة وابمم المستهلكة للبترول. 

 العتقة البديلة، رأم ننهت واعد ، ليس  مستعد  بعد  نتت  إمدادا  منتسبة. ▪
 نحتت  إلي االستثمتر سريعت في مصتدر جديد  للعتقة. ▪
  تظ علي العتقة وترريدفت.نحتت  بن نتعلم الح ▪

ن اعتميييتد اليييدول ال ربيييية عليييي إوفيييذا ميييت ي سييير ت جييير الصيييرا  فيييي الريييره ابوسيييع، إذ 
البتييرول ندب إلييي تكييريس مييوارد  ييلمة وتييدلت  سيتسييية فييي تهديييد المنعقيية العربييية واللليجييية 

 لتأمين المصتدر الحيوية للعتقة.
بصعد  السيتسية واالقتصتدية واالجتمتعية ا كتفةتعي  ابمة العربية واقعت  جديدا  علي و 

عوامييل وقييوب داللييية فييي نحيييتن نلييرب، و  ،ب عييل عوامييل وت ييتعت  لترجييية فر يي  عليهييت نحيتنييت  
تممييت فييرض علييي ننظميية التعليييم العربييية  مواجهيية تلييك التحييديت  والتعتمييل معهييت فييي فييي  دور ا فتميي 

تر  فذه التحديت  في المستقبل في ظل الحت ر والمستقبل، لتصة مي التوقعت  بت ايد حد  وتس
التعيورا  والت ييرا  التييي يريهدفت العيتلم العربييي فيي ملتليف الميييتدين العلميية والمعرفيية، الثقتفييية 
واالجتمتعييية، االقتصييتدية والسيتسييية، الداللييية واللترجييية، وفيمييت يلييي يسييتعرض البحييث نفييم تلييك 

  التحديت .
 التحديات الدولية: -1

لييي العديييد ميين التحييديت  التييي تجتبيية المجتمعييت  ا نسييتنية فييي توجههييت إ  دبيييتبا ترييير
ا فيي عريقية الت كيير، وت سيير الحقيت ه، وفيي االتجتفيت ، ا كبيير  نحو المستقبل، والتي نحيدث  ت يير  

بنييييية ذا  التييييأثير الكبييييير علييييي مسييييتقبل المجتمعييييت ، وميييين نفييييم فييييذه بوفييييي عتقييييت  القييييو ، وا
العتقييييييت  ، و العولميييييية والمحلييييييية، و يموأرافيييييييةد ال، و عرفييييييية والمعلومتتيييييييةالم ا  الثييييييور   التحييييييديت  
، ابيكولوجيية، و السيتسييةواالبتكتر، و  الجمتليت  والتقنية، و  التكنولوجية، واالقتصتدية، و االجتمتعية

 [ 44] في القيم )القيمية(. الثور بت  تفة إلي 
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التيي تحيديت  ن المجموعية مي  21ن يريهد القيرن ن (Beare & slayghterقيد توقيي )و 
  [ 45]   ، والتي من نفمهتتواجة المستقبليمكن نن 

ال  الدقيقة ستقل  النظم االقتصتدية رنس ت علي عقي ، وتحيدث بتعور النتنوتكنولوجي وا ▪
 تحوال  في البنيت  العبيعية والمريد . 

نيط مين  نسيو  مين ذب قبيل، وبتلتيتلي ف يمن المحتمل نن يصبح ا رفت  النووب وابصول ▪
 فكترنت الحتلية عن االمن والحدود القومية والرحت  الجمتعية. نلمحتمل نن تت ير ا

كل قو  الدولة القومية المهيمنية، ومين ثيم في ن مسيلمتتنت عين السيتسيية العتلميية، عين آقد تت ▪
 ابميية، والحكوميية، عيين ميين يتلييذ القييرارا  ميين نجييل الصييتلح العييتم سييوف يعييتد الت كييير 

 فيهت مجدد ا.
فيي نبسيع معتنيهييت فيرض نميع نو نمييوذ  معيين عليي كييل النيتس والق يت  علييي  والعولمية

نن العولمية اقتصيتدي ت  هماللصوصية الح ترية، سيتسيت  واقتصتديت  واجتمتعيت  وثقتفييت ، ييرب بع ي 
صرا  وتنتفس علي ابسواه، نوننهت تسويه عيتلمي للمنتجيت  والسيلي وابفكيتر والنميتذ ، نو ننهيت 

العتلمية الواحد  لتجعل العتلم كقرية ص ير ، نو ننهيت تصيدير السيلبيت  الثقتفيية تعني لله السوه 
 [ 46]  والن تيت  والح تر  ال ربية نو نن العولمة  د ابقلمة.

ت تعنيي آويييرب  النظييتم العييتلمي الجديييد، نوالكونييية الكوكبييية، ميين  يلييرون نن العولميية ثقتفييي 
المجتمعت  البررية بوسيت ل ونسيتلي  ملتل ية  علي كتفة متلمجتمي  متنجل فرض منظومة ثقتفية 

 [ 47] وبأراض رتي.
يسيه ل  ولكني ط االقتصيتد،، والنميو االسيتثمتر والتجيتر  العيتلمي النظيتم فيي التيرابع ويعي  
آثيتر  تقتصير ال معيي ن، مكيتن فيي التورييد العتلميي ة ستسيل تنقعيي فعنيدمت، الصيدمت   انتقيتل عيدوب

، 1997 عييتم فيييمييثت   ابسيييوي ة المتليي ة كييتن لم ميةقييد ف المكيتن، فييذا سييكتن االنقعيت  علييي
 عيتم فيي نيوييورك مصيترف اليذ، نصيت   االنهييتر وفي   ، ولترجهيت المنعقية انعكتسيت  ميدم ر  عليي

 والبليدان وابفيراد  تت تعيل، ت ال آثيتره ال عتلمي ركود  إلي وند ب العتلم، في العواصم المتلي ة، 2008

ابن  حتي ي التيي اعتفميد   السيتسيت   بعيض  نن   العتلميي ة، كميت   للصيدمت للتصيد، مجهي  ين أيير
 [ 48]  .جديد  ملتعر ول د  
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وقيييد ند  العولمييية إليييي تحيييول فيييي منظومييية المعرفييية العتلميييية وتمركييي  ابفكيييتر والميييوارد، 
ف ت ا  م قتة، ويمكين تحدييد تيأثيرا  العولمية و ونصبح  الم سست  التعليمية تدار عبر حدود 

 [ 49] فيمت يلي 
د م سست  تعليمية نجنبية عتلمية في داليل البليدان النتميية عليي وجيط العميوم ودول و وج ▪

المجلييس علييي وجييط اللصييوص ممييت ي يييد ميين حييد  المنتفسيية لم سسييت  التعليييم الوعنييية 
 والت وه عليهت. 

انحسيييتر دور الحكوميييت  فيييي دعيييم م سسيييت  التعلييييم الرسيييمية وعيييدم قيييدرتهت عليييي  ييييتد   ▪
أييييت  دور الحكوميييت  فيييي صييييتأة و وسيتسيييية واجتمتعيييية،  الرسيييوم بسيييبت  اقتصيييتدية

 ستراتيجيت  وابفداف.  ا

تنيو  ننمييتع التعليييم العيتلي وظهييور ننييوا  جدييد  ميين الجتمعييت  مثيل الجتمعييت  الم توحيية  ▪
 والتعليم عن بعد والجتمعت  االفترا ية التي تكون تكل تهت نقل من الجتمعت  التقليدية. 

 بين التلصصت  العلمية والتلصصت  ابستسية وا نستنية. احتمتل حدوث عدم توا ن  ▪

للتعليييم العييتم وعلييي نسييس  ت  قيييتم القعييت  اللييتص بتالسييتثمتر فييي التعليييم ودلولييط منتفسيي  ▪
 تجترية ربحية. 

 عدم  متن جود  التعليم المقدم من الم سست  التعليمية اللتصة وابجنبية.  ▪
لمسييتقبل القرييي  للمعلمييين وا داريييين، بمييت البيتنييت  تييدريجيت نكثيير تييأثيرا فييي ا   صييبحون

ابكتديمييية واالجتمتعييية، وقييتد  م سسييت  التعليييم تكييون قييتدر   تييوفره ميين فهييم نف ييل الحتيتجييتتهم
علي تعبيه البيتنت  التحليلية العصرية من نجل اتليتذ قيرارا  حيويية عين كي يية مسيتعد  نف يل 

  مجتال  تلصصهم. العت  للوصول إلي التمي  ابكتديمي نوالمهني في
قد وصل  الدول الصنتعية الكبرب التي است تد  من منج ا  الثور  العلميية التكنولوجيية 
وسلرتهت في صنتعت  تولد لهت معترف ومكتر ت  جديد  وتقنييت  متعيور  إليي مرحلية االقتصيتد 

دول التييي المبنيي علييي المعرفيية، نو مييت يمكين نن نسييميط مرحليية مييت بعييد االقتصيتد المعرفييي، نمييت اليي 
تسعي إلي إنتت  المعرفة من ابتكتر واكتست  ونرير واسيتعمتل وتلي ين للمعرفية فهيي مت الي  فيي 

 . [ 50] عور االقتصتد المعرفي
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المعرفيية بتلمرونيية وسييرعة الت ييير والتعييور لتلبييية احتيتجييت  القييت م علييي قتصييتد الويتسييم ا
 [ 51]   بت  تفة إلياالن تت  والمنتفسة العتلمية؛ 

 المعرفة.ننط كثيف  ▪
 يرتك  علي االستثمتر في الموارد البررية بتعتبترفت رنس المتل المعرفي ونل كر،. ▪

 يعتمد علي القوب العتملة الم فلة والمدربة والمتلصصة في التقنيت  الجديد . ▪

 التعلم والتدري  المستمر يفمكن من مواكبة التعورا  التي تحدث في ميتدين المعرفة. ▪
وميييت  واالتصيييتال  لبنيييت  نظيييتم معلوميييتتي فيييت ه السيييرعة والدقييية توظييييف تكنولوجييييت المعل ▪

 واالستجتبة.
 إلي إنتت  وصنتعة اللدمت  المعرفية.   تهت وصنتع السلي انتقتل النرتع االقتصتد، من إنتت    ▪
 ت عيل عمليت  البحث والتعوير كمحرك للت يير والتنمية. ▪
   ك تيتتهم ولبراتهم.ارت ت  الدلل لصنت  المعرفة كلمت ارت ع  م فتتهم و تنوع ▪
يجتد منتجت  فكرية معرفية جديد  لم تعرفهت ابسواه من قبل.  امتتك  ▪  القدر  علي ابتكتر وا 
 رتبتع بتلذكت  والقدر  االبتكترية والليتل لتحقيه مت فو نف ل.اال ▪

لم تعد الثرو  في مت تملكط دولة من ذف  نو مواد لتم وعبيعية بقدر ميت نصيبح  فيي و 
 بييدا  والتنظيييم وااللتييرا  وامييتتك المعلومييت  ن، نن البرييرية وصييل  إلييي عصيير القييدر  علييي ا

نصبح  فيط المعلومت  نستس التح ر والقو ، وفيذا التحيد، التقنيي يمثيل ثيور  جدييد  تعتميد فييط 
العملية ا نتتجية واللدمية علي العقل البرر، وا لكترونيت  الدقيقية والهندسيية والكيمييت  الحيويية 

 [ 52]   االصعنتعي.والذكت
الييينظم القمعيييية التيييي تكيييبح االبتكيييتر والميييوارد الت مييية وا يييمحتل  تراجييييتوقيييي الممييين و 

واسييتبدالهت  ،السييت تلط، مثييل التعليييم واالنترنيي  وسيييتد  القييتنون وحرييية الصييحتفة وحقييوه ا نسييتن
بتلوصيول  ،تتهمللمستقبل، تدفعهت قدر  ابفيراد عليي تع يي  تقيدم حيي  هة  جديد  ديمقراعية موج بنظم

عميه حتمي و منتجين، وي يدوا الرلت ، فتالرتبتع يكونوا مبدعين و إلي التكنولوجيت ال رورىة لكي 
 بين االبتكتر والحرية سيركل المستقبل.

 وتوظي هيت، المعرفية ان جيتر  نفمهيت عدييد  بسيمت  ولصيت ص  المعرفية مجتميي يتميي و 

 وتعيوير وتجوييده، الوقي   واسيتثمتر جي وتعبيقتتهيت،التكنوليو  والتعيور وتيدفقهت، المعرفة في التستر 
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 تولييد  و ييتد  ودعميط، المسيتل مت  للبحيث  وتيوفير والتعبيقيية، النظريية بجوانبيط العلميي البحيث 

تقتن الرتملة الجود  وتعبيه المعرفة،  [ 53]  .إدارتهت وا 
عتميد مجتمي المعلومت  العتلمي بأركتلط وتنظيمتتط وصنتعتتط ولدمتتط ونسيه معيتييره يف

مكتنية السيعر  عليي مصيتدرفت وتوظي هيت فيي صييتأة  علي التعور النوعي والكمي للمعلومت ، وا 
  التعليييم والييتعلم والبحييث العلمييي والتعييور ميين لييتلالمسييتقبل، والمعرفيية ستكتسيي  فييي المسييتقبل 

التعبييييييه المنهجيييييي للمعرفييييية فيييييي ابأيييييراض  مييييين ليييييتللنميييييو االقتصيييييتد، اكون يالتقنيييييي، وسييييي 
  [ 54] ة.االقتصتدي

 حقيل فيي والتعيورا  الهت لية لتليك التقنييت   نتيجية مت ايد  بركل ةملح   الحتجة نصبح  وقد 

 [ 55] والرتملة. البررية المستديمة التنمية المعتصر  لتحقيه واالتصتال   المعلومت  
سيكون مين الصيع  كسي  قييتد  سيوه نو صينتعة والح يتظ عليهيت بيدون اسيتثمتر كبيير و 

 تعليم، والتدري ، والتعتون بين الحكومة والقعت  اللتص.في البحث والتعوير، وال
 التحديات اإلقليمية: -2

يمر المجتمي الدولي بموجة من ا رفت  والعنيف التيي تجتيت  منيتعه عدييد  مين العيتلم، 
 ويرتك  نألبهت في دول الرره ابوسع والمنعقة العربية.

ا نسيتن،  ونمين المجتمعيي ابمين مسيتوب عليي بصيدمت   والحيرو   الن اعيت   تتسيب   وقيد 
العوا يف واالتجتفيت  المعرفيية والدينيية والسيتسيية  بيين والصيرا  وا رفيت   الميذفبي ويهيد د العنيف

ل الحركت    [ 56]  .عيرهم وسبل النتس حيت  إلي العنف، االحتجتجي ة الملتل ة وتحو 
 جيدوب ندو  عقيود  مين العربيية المعتر ية قيوب بط تنتد، كتن   الذ، الت يير نصبح فنت من

 الداللية ومبتدراتط الت يير مرتريي إعته في تتبترب العربية الدول ورعترا نميركيت، ونصبح   فدفت

 .وابيديولوجية االقتصتدية والسيتسية وا قليمية،
 جميعت التقليدية ليتراتهت قلب   نوسعية الرره لسيتستتهت جذرية مراجعة وارنعن نجر   وقد 

 ولكين القيت م وا قليميي السيتسيي الو يي عليي الح يتظ الر يسيي الهيدف يعيد  فليم، عقي   رنسيت عليي

 تريكيل إعيتد  لعية السيتسييون المحلليون علييط نعليه ميت جمييي المسيتويت ، وفيو عليي ت يييره

 ابييديولوجي ا رث  تصي ية ومحيوره السيت د فيهيت، المنيت  تريكيل إعيتد  مين تعنييط بميت المنعقية،
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 والعتقيت   القيوب ميي ان تت يه ومنعيه تصيورا   وفيرض  العربيي القيومي والجيوسيتسيي والتنظيميي

 [ 57]  .العربية ا سرا يلية العتقت   نو العربية العربية بتلعتقت   تعله مت سوا  التقليدية، الدولية
نكثير  يجعلهيت ميت اليدولي التنيتفس مين جدييد  حقبية ابميركيية المتحيد  الوالييت   دللي   وقيد 

السيتسييية  النييواحي ميين العربييية المنعقيية علييي تهييتفيمن تع ييي  محتوالتهييت فييي رراسيية وحراكييت
ابميركيية  الهيمنية لتسيهيل مهميت ميدلت الن عيية، وثرواتهيت بموقعهيت وابمنية بتعتبترفت، واالقتصتدية

 [ 58]  .الدولي النظتم علي
عليي  نوحيد  كقعي   ل يرض فيمنتهيت حثيثية جهيودا المتحيد  الوالييت   بيذل   المرحلية فيذه وفيي

مين  تيتمكن كيي الريرقية، نوروبيت دول فيي نل يراغ ميل  محتولية :ليتل مين ذليك إليي سيتعية العيتلم،
 االتحيتد  عين الوسيعي المنسيللة آسييت دول عليي ابوروبيية، والسييعر  القيتر  ري ون فيي التيدلل

 مجيتل؛ مين فيي نكثير لهيت المتتعي   ولليه عليي روسييت ال ي ع فيي السيتلدامهت، السيوفييتي،

 منعقتنيت فيي منيط؛ نميت كبيير  تمتليك كميية اليذ، وال يت ، الين ع مين ثرواتهيت عليي للسييعر  بت  يتفة

 عليي من ليتل العميل العربي العتلم علي فيمنتهت تع ي  نحو ابميركية ا دار  اتجه   فقد  العربية

ثنيية وب يض  وسيتسيية ونمنيية اقتصيتدية نسيس عليي ،جدييد  نوسيعي ريره نظيتم إقتمية عين  النظير وا 
المجتل  ويتيح والسيتست  ابميركية،  للمصتلح مت مة نكثر النظتم فذا يكون بحيث  الثقتفية، فويتط

 [ 59] .والتحكم بآليتتط النظتم فذا محور بمثتبة لتكون  سرا يل
وو يي  فيهيت ملععتتهيت ل يرض  المنعقية نو يت  لليع عليي مصير  ابميركيية ا دار  وتبدو

ومل ونهيت  الج رافيي موقعهيت ب  بسي  الدوليية، وللعتقيت   للعيتلم ا سيتراتيجية المنعقية عليي فيذه يدفت
وحيده،  العيراه نن المععييت   وتبيين، العيتلمي الملي ون ثلثيي يمثيل وال يت  اليذ، الين ع مين الكبيير
 حقت،  15 حوالي إال ابن منهت يستثمر ال حقت 73 في من الن ع، برميل  مليتر 130 يمتلك مثت،

 ميت ي سير وفيذا االحتييتعي ونالملي   فيي الين ع برمييل مين ملييتر 250-150 حيوالي يمتليك وننيط

 [ 60]  تو يعط ونسعتره. في للتحكم علي ن عط يدفت وو ي العراه احتتل في بميركت المحموم الجهد 
ولتل الحر  في العيراه تأسسي  كثيير مين الجمتعيت  السينية المسيلحة التيي نراد  كيل 

بمسيييتعد  بريعتنييييت  منهيييت مقتومييية قيييوا  المحتليييين )قتمييي  الوالييييت  المتحيييد  ابمريكيييية بيييتالحتتل
لحتلية العيراه فيي عيتم  1483مجلس ابمين  ونستراليت وبعض الدول المتحأل ة معهت حس  ات ته 
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"دولييية )صيييدر بييييتن حيييل مجليييس ريييورب المجتفيييدين، وتريييكيل  2006ينيييتير  15، وفيييي )2003
 [ 61]  ا ستمية. التي تهدف  عتد  تأسيس اللتفة "ISI")العراه ا ستمية" 

لر يسيي لدولية العيراه ا سيتمية إقتمية اللتفية فيي المنيتعه ذا  ابألبيية وكتن الهدف ا
السنية في العراه، ثيم بعيد دليول الحير  ابفليية السيورية نعلني  م هيوم إقتمية اللتفية ني يت فيي 
المنيييتعه ذا  ابألبيييية السييينية فيييي سيييوريت، ووسيييع  دولييية العيييراه ا سيييتمية نعمتلهيييت فيييي فيييذه 

 [ 62]  .تالمنعقة  قتمة سيعرته
توحيد دولة العراه ا سيتمية وتنظييم جبهية النصير . سيمي التريكيل تم  2013وفي عتم 

يالجدييد ب  ,The Islamic State in Iraq)الدولية ا سيتمية فيي العيراه والريتم )داعي (" " يي

Syria “ISIS”)  وتمثييل "داعيي " تهديييدا إرفتبيييت حييديثت لجميييي الييدول العييتلم، بتلمقتتييل الكثييير ،
نف وبتبعميييتل ا رفتبيييية، ورأيييم وجيييود نألبيييية مسيييلمة فيييي منعقييية العيييتلم العربيييي، ال ينجيييو وبيييتلع

بت  يتفة إليي إييران  .سكتن منعقة الرره ابوسيع وريمتل إفريقييت مين العنيف وا رفتبيية والمقتتيل
نستتن وبتكستتن، وكيذلك يحيتولون ميد ن يوذفم إليي منيتعه جنيو  آسييت وآسييت الوسيعي التيي تونف 

 ،هيييت عيييدد كبييير مييين المسيييلمين، وقييد ت هيييم االتحيييتد ابوروبييي التهدييييد ا رفيييتبي المحتميييليسييكن في
 [ 63]  .وتدرك روسيت االتحتدية التهديد المحتمل بمنهت وسيتدتهت

ويتحظ مي القله نن حقول الين ع والهيتكيل ابستسيية المتصيلة بهيت الواقعية تحي  سييعر  
التيي ت يعلي بهيت ويعي   قيدرتهت العمليتتيية عليي  تنظيم "داع " تدر إيرادا  تدعم جهيود التجنييد 

 .تنظيم الهجمت  ا رفتبية وتن ذفت
فيييي  ،ريييلتص ابف بتعتبييير كثيييير مييين دول العيييتلم "داعييي " تهدييييدا إرفتبييييت دولييييت قتيييل او 

لذلك يج  علي  ،المقتم ابول تتمثل إقتمة فذه اللتفة ا ستمية اللعر العمتقي للعتلم العربي
د جهودفيييت لمكتفحييية داعييي ، واال  سييييهد د فيييذا التنظييييم منيييتعه  العيييتلم دول فيييذه المنعقييي  ة نن توحييي 

الملتل ة بينهت جنو  رره آسيت وجنو  آسيت ونوروبت وأيرفت من المنيتعه، وليذا البيد مين تنسييه 
عييتر المنظمييت  الدولييية كهي يية ابمييم المتحييد  إجهييود دول العييتلم وتعتونهييت لمواجهيية داعيي ، فييي 

 [ 64]  .عربيةوجتمعة الدول ال
ن مواجهة فذه التنظيمت  ال يمكن نن تكون عبر قرارا  واسيتراتيجيت  عسيكرية ونمنيية إ

نمت عبر إراد  سيتسية وتنمية الموارد االقتصتدية، واحترام ابفكتر والعقت د الملتل ة  [ 65]  .فقع، وا 
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 ،فيذه ابحيداث والصيراعت   مليتعر ليدر  يتحيرك نن العربيي ا قليمي النظتمعلي يج  و 
تنحيية  العربيية اليدول عليي ميت ي يرض  وفيو، وقوعهيت بعيد  وعأتهيت مين التل ييف ابقيلي علي  نو

تهيت بين العتلقية اللتفيت   فيي  الجمييي نن بتعتبيتر اللتفيت   فيذه مين نلعير فيو لميت والت يرغ، جتنبي 
 تيتبق ي  االفتمتم لدولة سيمتد نثره إلي بتقي ا قليم العربي، مي  رور  سيحدث  ومت واحد، مرك  

ت و  الدالليية ا صيتحت   توتنميية ريعوبهت تعليميي   الوحييد  ال يتمن الريعو   بتعتبيتر وذليك ،مهنيي 

 والقدر  علي مواجهة التحديت . العربيةالستمرارية الوحد  

 التحديات المحلية: -3

، كمت يبلغ إجمتلي ميل مربي 1،031،935لدول اللليا العربية جمتلية ا مستحة تبلغ ال
   %32.1وتتيراو  نسيبة أيير الميواعنين مينهم بيين  ملييون نسيمة تقريبيت ، 46.7 بهيت سيكتنال عدد 

، كميييت يبليييغ إجميييتلي النيييتتا %12.98، وتبليييغ نسيييبتهم مييين جملييية سيييكتن اليييوعن العربيييي  88.5%
يتيييراو  متوسيييع نصيييي  نل يييرد مييين النيييتتا دوالر، و  ملييييون 1،526،726المحليييي ليييدول المجليييس 
 . ويت ح ذلك في الجدول التتلي دوالر 108886  21560المحلي ا جمتلي من 

 جدول يوضح المؤشرات السكانية لدول الخليج العربية 
 قطر عمان البحرين الكويت اإلمارات السعودية 

 1733 3295 1195 3065 8264 29196 عدد السكان )بألف نسمة(
 85.4 38.9 51.1 64.4 88.5 32.1 نسبة السكان غير المواطنيين%

 149.3 10.6 1678.4 172.0 116.4 13.0 ( 2ية )فرد/كمالكثافة السكان
نسبة السكان من جملة سكان  

 الوطن العربى% 
7.9 2.37 0.98 0.33 0.92 0.48 

 22272 23620 10133 25144 164127 156275 جمالى الواردات )مليون دوالر(إ
الناتج المحلى اإلجمالي )مليون 

 دوالر(
727307 338921 158605 30455 79036 192402 

متوسط نصيب ألفرد من الناتج  
 المحلى اإلجمالي )دوالر(

24911 40692 51747 24428 21560 108886 

  (  الدول العربية نرقتم وم ررا 2013المصدر  جتمعة الدول العربية )
وفييذه الييدول ومنييذ نيييل اسييتقتلهت السيتسييي وبييرأم وجييود الييتتال  فيكلييية بتقتصييتديتتهت 

لي مورد نستسي واحد لتل العقود المت ية، إال ننهت تمكن  من تحقيه العدييد جرا  اعتمتدفت ع
من ا نجت ا  سوا  علي مستوب الرفته االقتصيتد، نواالرت يت  بنصيي  نل يرد مين اليدلل القيومي، 

 نوالرفته االجتمتعي ممثت  في اللدمت  الصحية والتعليمية المقدمة لمواعني دول المجلس.
 تاج وإحتياطى النفط والغاز في الدول العربية وباقى دول العالم جدول يوضح نسبة إن

 الدول العربية أعضاء األوبك 
الدول العربية غير أعضاء  

 األوبك
 باقى دول العالم 
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 % 69 % 4 % 27 إنتاج النفط

 % 42 % 2 % 56 احتياطى النفط

 % 83 % 3 % 14 إنتاج الغاز الطبيعى

احتياطى الغاز 
 الطبيعى

26 % 2 % 72 % 

 (  التقرير ا حصت ي السنو،2013در  منظمة ابقعتر العربية المصدر  للبترول )المص
مين إجميتلي احتييتعي  %58عليي حيوالياليدول العربيية سييعر  يتبين من الجيدول السيتبه 

كميت يبليغ إنتيت  اليدول ؛ فيي العيتلمال يت  العبيعيي من احتييتعي  %28، بت  تفة الن ع في العتلم
من ال ت  العبيعي من إجميتلي ا نتيت  العيتلمي، فيذا  %17، بت  تفة %31العربية من البترول 

نصبح  ع وا  في بدن  دول مجلس التعتون لدول اللليا العربي تلمس عريه تعورفت منذ وقد 
اقتصيتديت  واجتمتعييت  وسيتسييت ،  ياللليجي  المجتميت يير فمنظومة الدول المنتجة والمصدر  للن ع، 

رد، وصييتح  ذلييك افتمييتم بييتلتعليم نل يي االقتصييتد،؛ وتحسيين مسييتوب دلييل وحييدث التعييور والنمييت  
 والصحة وننظمة الرفته االجتمتعي، وفذا مت يت ح من الجدول التتلي 

 جدول يوضح إنتاج واحتياطى النفط والغاز الطبيعى لدول الخليج العربية 
 قطر عمان البحرين الكويت اإلمارات السعودية 

برميل/  إنتاج النفط الخام )ألف 
 يوم(

9311 2564 984959 190 885 267689 

احتياطى النفط الخام )مليار 
 برميل في نهاية السنة(

265.4 98 101.5 0.1 5.5 3 

 /3إنتاج الغاز الطبيعى )مليار قدم
 يوم(

8337 50200 485505 1513 1228521 4606113 

احتياطى الغاز الطبيعي )مليار 
 نهاية السنة( 3متر

283 6091 00 92 950 872 

 (: الدول العربية أرقام ومؤشرات2013المصدر: جامعة الدول العربية )

يمثييييييل المييييييورد االقتصييييييتد، وال ييييييت  العبيعييييييي اليييييين ع يت ييييييح ميييييين الجييييييدول السييييييتبه نن 
بيييييييين تريييييييتبط وفيييييييذا ي سييييييير ال ابول وال يييييييلي ابستسيييييييي فيييييييي قت مييييييية الموا نييييييية العتمييييييية للدولييييييية،

ودرجيييية التنييييو  فييييي مصييييتدر الييييدلل أييييير الن عييييي، لصييييت ص سييييوه العمييييل والعمتليييية الوافييييد ، 
وأيرفييييت، إال نن  دول المجليييييس تتصييييف، مييييين نتحيييييية نلييييرب، فيييييي تريييييتبط درجيييية ان تتحهيييييت عليييييي 
العييييييتلم اللييييييترجي، وبتلتييييييتلي ترييييييتبط درجيييييية تعر ييييييهت للصييييييدمت  اللترجييييييية، وتوا ييييييي نفمييييييية 

ل يييييت  حييييييث االعتميييييتد عليييييي ميييييورد عبيعيييييي نت ييييي ، فيييييو الييييين ع وا ،الصيييييتدرا  أيييييير الن عيييييية
 وفذا مت يو حط الجدول التتلي  العبيعي،
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 جدول يوضح والتوزيع القطاعى قوة العمل في دول الخليج العربية 

السعودي 
 ة

اإلمارا
 ت

الكوي
 ت

البحري
 ن

عما
 ن

 قطر

 حجم القوة البشرية )ألف(
2032

0 
3263 

233
5 

958 
20
01 

146
7 

 اجمالى قوة العمل )ألف(
1099

8 
2560 

180
0 

711 
12
45 

134
7 

 4.0 3.6 4.2 5.5 سنة فأكثر(% 15عدل البطالة )م
14.
0 

0.5 

 13 23.7 27.5 19.9 أصحاب المهن ألفنية والعملية %
18.
7 

13.
7 

 3.2 4.7 7.8 6.7 7.6 3.5 عمال%ألداريون ومديرو اإلالمديرين وا

 4.9 4.9 6.0 5.4 7.1 7.2 المشتغلون بالكتابة%

 4.8 4.0 13.1 4.8 8.7 عمال البيع%أالمشتغلون ب

6.6 
 24.3 31.4 15.8 25.2 عمال الخدمات%أالمشتغلون ب

18.
9 

المشتغلون بالزراعة والغابــات وتربيــةة الحيوانــات وصــيد  
 البر والبحر% 

4.8 1.8 1.0 1.5 5.5 0,8 

عمــال اإلنتــاج وعمــال تشــغيل وســا ل النقــل  أ المشــتغلون ب 
 والعتالون% 

25.2 17.4 8.8 41.7 
36.
0 

47.
8 

 6.9 ....  0.1 13.8 ....  ير واضحة التوصيف%أصحاب مهن غ
23.
0 

 (: الدول العربية أرقام ومؤشرات2013المصدر: جامعة الدول العربية )

قعتعيت   فيي لتسيتلدام النسيبي التو ييي صيور  العميل لقيو  القعيتعي التو ييي ويو يح
 آلير، دون اقتصيتد، نريتع عليي المجتميي اعتميتد  ميدب يو يح كميت الملتل ية، اليوعني االقتصيتد 

 الليدمت   قعيت  يسيتحوذ  إذ  فييط، العيتملين عيدد  ليتل مين ذاك نو المجتميي فيذا فيي السيت د  والينمع

وا نتتجي  الصنتعي القعت  نمت المجلس، دول في العمل قو  من كبير ج   عليوابعمتل ا دارية 
وب رأييييم دعييييم الدوليييية وترييييجيعهت للعمييييل فييييي فييييذه القعتعييييت  إال ننييييط لييييم يصييييل بعييييد إلييييي المسييييت

 اليتتل، مين يعتني اللليجية العتملة للقوب المهني التو يي نن تبين الم ررا   المعلو ، حيث إن

  .المنرود  التنمو، التحول تحقيه عتتقهم علي يقي ذينال ونل نيين المهنيين نسبة نن حيث 
قيي  دول مجلييس التعييتون اللليجييي تقييدمت كبيييرا علييي صييعيد التعليييم، ولكيين فنييتك قحوقييد 

دراكيت مين السيلعت  لهيذه الق يية، كرسي  جهودفيت لرفيي معيدال  ا  ذ، يتعيين القييتم بيط، و الم يد الي 
االلتحييته بييتلتعليم علييي مييدار العقييد المت ييي، لكيين فييذه الجهييود اتجهيي  نحييو الثبييت  فييي ابونيية 
ابلير ، ويجير، حتلييت تحسيين جيود  التعلييم مين ليتل  ييتد  التعلييم نل نيي واليدلول فيي ريراكت  

الدوليييية ذا  السيييمعة العيبييية. ومييييي ذليييك، وبتسيييتثنت  المملكييية العربيييية السييييعودية  ميييي الجتمعيييت  
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وا مترا  العربية المتحد ، ف ن ا ن ته العتم علي التعلييم كنسيبة مين إجميتلي النيتتا المحليي نقيل 
ممت فو عليط في البلدان مرت عة ومتوسعة الدلل ابلرب، وتست ره فذه االستثمترا  وقتت ني ت 

  .ي ثمترفت، ولن ت ثر إال علي الجيل القتدم من الداللين إلي سوه العملحتي ت ت
 جدول يوضح مؤشرات التعليم في دول الخليج العربية 

 السعودية 
اإلمارا

 ت
 قطر عمان البحرين الكويت

 3.3 11.7 12.3 00 5.3 12.6 كثر(%أسنوات ف 10مية )ألنسبة ا

 عدد طالب المدارس في كافة المراحل 
649235

1 
81184

9 
5815

41 
1875

05 
6520

04 
2195

52 

 50786 421225 عدد المدرسين 
7007

1 
1671

6 
5736

8 
2157

2 

 10 11 11 8 16 15 عدد الطالب لكل مدرس 

 34512 269766 عدد ألفصول 
2236

8 
7697 

2334
2 

9486 

 23 28 25 26 24 24 عدد الطالب لكل قصل 

التعليم الجامعى وما  يعدد الطالب ف
 فوق

102128
8 

10943
5 

4948
6 

1880
2 

1068
12 

2322
6 

 (: الدول العربية أرقام ومؤشرات2013المصدر: جامعة الدول العربية )

يتبييين ميين الجييدول السييتبه نن نسييبة ابمييية فييي دول مجلييس اللليييا العربييية تتييراو  بييين 
 8944802، كمت بلغ إجمتلي عدد عت  المدارس في كتفية المراحيل التعليميية 12.6%  3.3%
، فييي حييين بلييغ عييدد المدرسييين عت  16  8مييدرس، وبلييغ معييدل العييت  للمدرسييين  637738ليي  

عتل /ميدرس، وفيي نسيبة جييد  ومقبولية عليي المسيتوب اليدولي فيي إتتحية جيود  التعلييم، ويت يح 
ت نن إجمييتلي عييدد نل صيول الدراسييية   28  23فصييت ، وبليغ معييدل كثتفيية نل صييل  367171ني ي 

ت بتلنسيبة لمسيتوب جيود  إتتحية التعلييم، كميت بليغ عيدد العيت  فيي عتل /فصل، وفذا مقبول ن ي  
، وفيييذا ي كيييد إفتميييتم دول الللييييا العربيييية  1329049التعلييييم الجيييتمعي وفيييوه الجيييتمعي  عتلييي  

 بتلتوسي في إتتحة وتوفير التعليم لمواعنيهت.
مك بإن التعليم وتوافر مهترا  تكنولوجية ي من ليترا  مهنية ذا  قيمة كبر  تنية نعلي وا 

لكسيي  المييتل، كمييت نن مهييترا  إدار  النقييود مهميية للنجييت ، ولييذا فيي ن مهييترا  االسييتعداد للمسييتقبل 
 [ 66] تتمثل في  

 وجهة نظر إيجتبية عن المستقبل .  ▪
 االرتبتع بتبسر  والجمتعة، وااللت ام بتلقيم.  ▪
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 مستوب تعليم نعلي.  ▪
 اكتست  العلم والمهترا  التكنولوجية.  ▪
دار  النقود الرلصية. يي المتلمهترا  الوع ▪  وا 

 بع يهت التحيديت   مين العدييد  العيتلي للتعلييم م سسيت   بوصي هت العربيية الجتمعيت   وتواجيط

 والعلميية، والتكنولوجيية والسيتسيية االقتصيتدية العتلميية والتحيوال   اليدولي الواقيي ليترجي ي ر يهت

 العلميي، البحيث  مجيتال   وتعيور بعيد، عين التعلييم مثيل حديثية تعليميية اسيتحداث نظيم منهيت والتيي

 التعلييم م سسيت   بيين العلميي التعيتون و ييتد  الجتمعية، لكترونيية فيي ا الوسيت ع اسيتلدام وت اييد 

 المجتمعيت   فيي اللتصية الدالليية مجموعية التحيديت   ابلير وبع يهت، التعلييم وتيدويل العيتلي،

 لهيذه االسيتيعتبية ف العتقية يع منهيت والتيي فيهيت؛ ليدمتتهت الجتمعيت   فيذه تقيدم التيي المحليية

 العميل فيي منظومية والنيو  الكيم بين التوا ن وصعوبة عليهت، االجتمتعي العل   وت ايد  الم سست ،

 و عف ملرجت   المجتمعت ، فذه في السوه  متعلبت   مي التكيف وصعوبة الم سست ، فذه في

 ظيل فيي العصير سيتجدا  لم المت ميين أيير الليريجين مين الهت لية ابعداد  في المتمثلة الم سست  

 [ 67] المستقبل. مهن ونركتل ت يير عبيعة
وال ي ال تحسين مهترا  العمتلة ابقيل تعليميت والموجيود  بأل عيل فيي القيوب العتملية يريكل 

وترير التجتر  الدولية إلي ننط قد يكون من الصعوبة بمكتن معتلجة البعتلة النتتجة عين  ،تتحدي  
 [ 68] ل ا ن ته العتم علي التدري  نثنت  العمل. عف في العملية التعليمية من لت

التعيتون  مجليس فيي العمتلية إنتتجيية ب ييتد  عليي التعلييم المدللية التحسيينت   تقتيرن ليم
 االلتحته معدال   كبير  في  يتدا   وقعر وا مترا   البحرين رهد   المثتل، سبيل فعلي،  اللليجي

المت يي،  العقيد  ميدار عليي انل  ي   العمتلية ةإنتتجيي  ولكين التعلييم، جيود  فيي وتحسيينت   بيتلتعليم
 التعليم، مجتل في بتلرك   اللحته عن متألرتتن عفمتن وسلعنة الكوي   نن نلرب، يبدو  نتحية ومن

 ارت تعيت الكويي   تريهد  كميت الليتص، القعيت  فيي الميواعنين توظييف معيدل فيي  يتد  رهدا ولكنهمت

 تعلييم فيي تحسيينت   ريهد  اليذ، الوحييد  فيي البليد  السيعودية العربيية والمملكية، العمتلية إنتتجيية فيي

 الميواعنين نن إليي يريير اليذ، ابمير للعمتلية، الكليية ا نتتجيية ارت يت  ف يت عين الميواعنين

 للبديهية، ملأل ية العتمية االتجتفيت   فيذه تبيدو قيد  ا نتتجيية، وبينميت  ييتد  فيي يسيتفمون المتعلميين

 فيي بمت( المتل البرر، إرث  من االست تد  ك ت   معهت ريتعذ  م سسية قيود  وجود  إلي ترير قد  ف نهت
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 الت مية المهيترا   مين يك يي ميت تيوفير عليي التعليميي قيدر  النظيتم عيدم إليي نو ) ا نيتث  ذليك

 [ 69] .العمل الحتيتجت  
 المهنيي، فمين التيدري   عليي التركيي   ييتد  ليتل مين المهترا   اتسته عدم معتلجة ويمكن

 يكيون نن الرسيمي، المهنيي والتعلييم الصينتعية التلميذ  بيين يجميي ، اليذ،المي دو  التعلييم نظيتم رأن

 عليي سيتعد  حييث  نلمتنييت فيي المي دو  نظتم التعلييم المهترا ، ويفعب ه اتسته عدم معتلجة في فعتال

 عليي ابليرب وسيتعد  الجهية مين العميل نربيت   واحتيتجيت   جهية مين التيدري   بيين التوافيه تحقييه

 [ 70] الجود . عتلية التحويلية الصنتعة في النجت  حقيهوت البعتلة معدال   ل ض 
عمليية  فيي كبيير  تقيدم تحقييه اللليجيي التعيتون مجليس دول اسيتعتع  ( 2000) عتم وفي

اللليجيي  التعيتون مجليس ليدول النقيد، االتحتد   نرت  مررو  لتل و ي من االقتصتد، التكتمل
كميت  المجليس، ليدول الموحيد  العملية  صيدار وجيدول  منيي عميل لعية و يي إليي بت  يتفة وذليك

التقيتر   معيتيير بريأن إليي ات تقيية نها يية بصيور  التوصيل اليدول بهذه النقديية الهي يت   اسيتعتع  
ليتل  فيذه المعيتيير انجيت  الملعيع مين وكيتن المعتيير، فذه ومستويت   قيتسهت وعره االقتصتد،

الموحيد   العملية إصيدار ن يريهد كيتن ي تيرض ن اليذ، العيتم وفيو(، 2010-2005) عيتم مين نل تير 
نريت  مجليس التعيتون ليدول بيدول  االقتصيتدية الينظم قيدر  النقيد،، وتع يي  االتحيتد  اللليجيي، وا 

بيين  العمتلية حيراك حريية بن نظير ا االقتصتدية التقلبت   نمتم علي الصمود  اللليجي التعتون مجلس
التكتميل  تحقييه فيي ستفسيهم التيي ةابستسيي مين العنتصير واحيد ا سيعد  اللليجي التعتون مجلس دول

التعيتون  مجليس بيين دول العمتلية حيراك مسيألة في ن فيذا عين المنعقية، ف يت فيي االقتصيتد،
العيتلمي، ومين  المستوب علي العمتلة وحراك العولمة عن النتجمة للتأثيرا   استجتبة تعتبر اللليجي
 قيوانين العميل تعكيس ريعت  تري  لتبنيي اليدول عليي ال ي ع إليي التعيورا   فيذه تي د، نن المتوقيي

 إليي السيوه بت  يتفة نحيو والتوجيط المرونية مين نعليي بدرجية تتسيم ب يجتد لوا ح يسمح ممت الدولية

 [ 71] .اللليجي مجلس التعتون دول بين وتوظي هت العمتلة حراك تيسير
إن تحول ن، دولية إليي مجتميي ابتكيترب ال يتحقيه بمجيرد نقيل ن، مين التجيتر  النتجحية 

نمييت يييت مكتنتتهييت البرييرية وقييدراتهت العلمييية وا  م فييي إعييتر الت تعييل ا يجييتبي بييين مييوارد فييذه الدوليية وا 
وافتمتمتتهيت البحثيية المرتبعية التنموييية للليه بي ية ابتكتريية مسييتدامة. وقيد نو يح م رير االبتكييتر 
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  ب ، نن فنيتك عتقية عرديية بيين ارت يت  مسيتو (The Global Innovation Index GII)العيتلمي  
 [ 72]   في  ، يف الدول في الم رر مي ت ايد مستويت  دللهت، وقسم الدول إلي مجموعت  ثتث تصن 
، وجميعهيييت مييين اليييدول ذا  اليييدلل المرت يييي التيييي نجحييي  فيييي لليييه نظيييتم رواد االبتكاااار ▪

، ومين  يمنهت اليدول ،ابتكترب متيرابع يسيتند عليي بنيي تحتيية داعمية ليرنس الميتل البرير 
، وال تت يييمن فيييذه المجموعييية نييييت مييين دول GII( تصيييني ت فيييي م رييير 25ذا  نف يييل )

 مجلس التعتون.

دول ترييييهد ارت ييييت  مسييييتويت  االبتكييييتر، نتيجيييية  ي، وفيييي الساااااعية تلااااى ت فااااو االبتكااااار ▪
للتحسييينت  التييي ندللتهييت علييي كييل ميين ابعيير الم سسييية والقييوب العتمليية المدربيية، وبنييي 

( دوليية جميعهييت 18عيية )االبتكييتر التحتييية، ومجتمعييت  ابعمييتل. وعييدد دول فييذه المجمو 
ميين الييدول ذا  الييدلل المرت ييي والمتوسييع، وال تنييدر  ن، ميين دول مجلييس اللليييا  ييمن 

 فذه المجموعة.

( ميين 20( ميين الييدول ذا  الييدلل المرت ييي، و)8، )األدا  ال اا يف فااي ملااال االبتكااار ▪
ذوا  اليييدلل المتوسيييع تعيييتني نسيييبيت مييين  يييعف فيييي ابدا  فيييي مجيييتل االبتكيييتر، فعليييي 

من ننهت تتمتي بمقومت  االبتكتر، وفقت لمععيت  مسيتويت  اليدلل، إال ننهيت تعيتني  الرأم
( ميين دول المجلييس 5) GIIميين نقييتع  ييعف فييي نظييم االبتكييتر المعبقيية، و ييم م ريير 

  من فذه المجموعة في قعر وا مترا  العربية المتحد  وعمتن والكوي  والبحرين.

تصيية لييدور العلييوم والتكنولوجيييت فييي لدميية وقييد بييدن  دول مجلييس التعييتون تييولي نفمييية ل
التنميييية االقتصيييتدية واالجتمتعيييية، ويتجليييي ذليييك فيييي إنريييت  وتعيييوير عدييييد الم سسيييت  الداعمييية 

 [ 73]  لتقتصتد المعرفي، والتي نذكرفت منهت علي سبيل المثتل ال الحصر 

 مبييتدر  لليجييية تهييدف  يييتد  ا ن ييته علييي البحييث صااندو  البحااث والت ااوير الرفيلااي:  ▪
والتعيييوير، مييين ليييتل صيييندوه يقيييوم برصيييد ودراسييية المريييتريي الصييينتعية والتكنولوجيييية 
النتجحة علي مستوب اللليا مكون من عتقم رفيي التأفيل واللبر  فيي قعيت  التكنولوجييت 
والتصيينيي والتمويييل ويعمييل كجهيية ممولييط لهييذه المرييتريي، بت  ييتفة إلييي دراسيية ملييتعر 

 تلية.البحث والتعوير من النتحية الم

جت    سنوية علي مستوب دول اللليا تنظمهت لائزة االبتكار واإلبداع لفشباب الرفيلي:  ▪
إحيييدب العواصيييم اللليجيييية، تهيييدف إليييي تح يييي  ابفيييراد والريييركت  ل بيييدا  فيييي المريييتريي 
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التجترييية والصيينتعية والتكنولوجييية. فعلييي سييبيل المثييتل  يفنظيير إلييي التحييديت  التييي تواجييط 
ي  ييو ط يييتم تلصيييص مبلييغ مح يي  وداعييم لميين يحييل فييذا التحييد،، قعييت  معييين، وعليي 

 وبعد نل و  بتلجت    يتم دعم فذا االبتكتر نو المنتا في ابسواه اللليجية.

يعقيييد مييي تمر سييينو، عليييي مسيييتوب الريييبت  اللليجيييي  ماااؤتمر شاااباب اإلباااداع واالبتكاااار: ▪
  المريتريي الصي ير  وابفراد المستثمرون والجتمعت  لكي يتم تبتدل اللبرا  بيين نصيحت

 المتوسعة، والممولون والقعتعت  الصنتعية.

سيتسة ترريعية من قبل ابمتنة العتمة لدول اللليا لح ظ الملكية نل كرية ": ةفكرتي أمان ▪
 لبرا ا  االلترا  للربت ، وتوفير الدعم الت م لل كر  بعد تقويمهت من قبل الملتصين.

وم حكومت  اللليا ب رض سيتسة تح ي ية للقعت  تقصنادي  تمويل لألبحاث والت وير:  ▪
ين فيييي المسيييتفمة بجييي   مييين يييي الليييتص عييين عرييييه فيييتح المجيييتل لرجيييتل ابعميييتل اللليج

ر وس نموالهم ليدعم المريتريي والبحيث والتعيوير فيي م سسيت  التعلييم العيتلي، فيي حيين 
كنييو  تسييهيت  ومعتمليية لتصيية ب وذلييكتقييوم الحكوميية بييدعم رجييتل ابعمييتل المسييتفمين 

 من الترجيي.  

تنري  ميدارس التكنولوجييت والتقنيية عليي  مشروع مدارس التكنولوليا والتانياة الرفيلياة: ▪
مسييييتوب دول اللليييييا، للمراحييييل االبتدا ييييية والمتوسييييعة والثتنوييييية علييييي منييييتفا االبتكييييتر 

، وتهي يتهم منيذ الصي ر  وا بدا  والبحث العلمي، لترسيخ فيذه الم يتفيم فيي عقيول الين 
 ثقتفة االلتراعت  في مجتال  التكنولوجيت. علي 

دث تيأثيرا حي  ونن تف  ،وتركل دول مجلس التعتون ثقيت اقتصيتديت مكنهيت مين نن تميترس دورا
فييي منظوميية االقتصييتد العييتلمي، ابميير الييذب جعييل منهييت محييع ننظييتر ومتييتبعي فييذا الرييأن ومييت 

لترجهيت، وقيد نو يح م رير يرتبع بط من سيتست  ودراست  ومبيتدرا  مين داليل دول المجليس و 
المراكي  التصيني ية والنقيتع التيي حققتهيت دول مجليس التعيتون  2013لعيتم  GIIاالبتكتر العيتلمي 

، وذليك مين IERفي كل مين م رير االبتكيتر العيتلمي وم ريريط نل يرعيين ومعيدل ك يت   االبتكيتر 
 [ 74] ( دولة والتي جت   كمت الجدول ندنته  142نصل )

 التصنيفية لدول مجلس التعاون جدول يوضح المراكز 

 دول مجلس التعاون 
GII 

2012 
 GIIمؤشر االبتكار العالمي 

2013 

المؤشر ألفرعى  
لمدخالت 

المؤشر 
 ألفرعى 

معدل 
 كفاءة
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 االبتكار النقاط التصنيف

 38 37 اإلمارات العربية المتحدة
41.8

7 
26 81 133 

 42 48 المملكة العربية السعودية 
41.2

1 
44 44 61 

 43 33 دولة قطر 
41.0

0 
38 52 97 

 50 55 دولة الكويت
40.0

2 
74 36 8 

 67 41 مملكة البحرين
36.3

1 
47 90 123 

 80 47 سلطنة عمان 
33.2

5 
53 111 134 

Source: Dutta, Soumitra. & Lanvin, Bruno (2013): The Global Innovation Index. 

فيي العيتم  GIIالمجليس بموجي  م رير  ويت ح من الجدول الستبه مقترنية تصينيف دول
ت فييي تصيينيف نربييي ميين دول المجلييس، كييتن 2012، بمييت كتنيي  عليييط فييي العييتم 2013 ، انل ت يي 

االنل تض في اثنتين منهت كبيرا، بينمت التحسن في التصنيف سجل الثنتين منهت فقع، ممت ييدعو 
ميواعن القصيور ونقيتع  إلي مراجعة سيتست  االبتكتر فيي دول مجليس التعيتون مجتمعية، وتحدييد 

ال يييعف  يقيييتف ميييت يمكييين نن يحيييدث مييين تراجيييي مسيييتقبلي، واتليييتذ ميييت يلييي م مييين تحسيييين بي ييية 
االبتكتر والتحول بتقتصتديت  دول المجلس إلي اقتصتد قت م علي المعرفة يسهم بركل فعيتل فيي 

قرار مت يل م من آليت  ومرتريي تقود إلي االرتقت  بمح  ا   االبتكيتر فيي تنويي مصتدر الدلل، وا 
 دول المجلس وتحسين بيتط، وصوال إلي ملرجت  نوعية ومستدامة.

ومعظم دول مجلس التعتون حصل  علي تصنيف في م رير االبتكيتر العيتلمي يقيل عميت 
حققتيييط نظيراتهيييت مييين اليييدول، ممييين تريييترك معهيييت فيييي مسيييتوب نصيييي  نل يييرد مييين النيييتتا المحليييي 

نن فنتك مستحة نكبر يمكين ليدول مجليس التعيتون ممت يرير إلي  GDP per capitaا جمتلي 
العمييل ميين لتلهييت لتحسييين ندا  االبتكييتر فيهييت. ابميير الييذب ي كييد الحتجيية إلييي مراجعيية متعمقيية 
تصحيحية لمح  ا  االبتكتر في دول المجلس تك ل تلصيص مت تحتتجيط منظومية االبتكيتر مين 

مين االعتميتد عليي ميوارد دول المجليس  موارد و متن االست تد  المثلي منهت، مي  يرور  التقلييل
النت يييبة يوميييت ميييت، مميييت يرسيييخ ابمييين االقتصيييتد، والرليييت  المعيريييي ويجعلهميييت نكثييير اسيييتدامة 
واستقرارا، وفو فدف تصبو إليط الكثير من الدول وتعمل دول نلرب علي تثبي  موقعهت وتحسين 

 مراك فت فيط.
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ذاو   المهن في بن العتملين جميعت ؛ المهن نفم في مالتعلي مهنة ف ن العلوم نفم نل لس ة كتن   ا 

 ببنيت  المعنيية مسيتويتتهت، كميت ننهيت المهنية بملتليف التعليميية الينفظم ملرجيت   مين إال فيم ميت كتفية

 مين يعيد  اليذ، بتسيتثمتر الميوارد البريرية ومعنيية ا عيته، عليي البنت  عمليت   نفم ا نستن، وفذه

 [ 75]  عت داف. االستثمترا   نكثر
 الجهيود  نسي ر   وقيد  ابجنبيية، توظييف العمتلية عليي كبيير حيد  إليي الليتص  القعيت  ويعتمد 

 ابن، فتلعمتلية حتيي ملتلعية نتيت ا عين الليتص  القعيت  فيي ل ييتد  توظييف الميواعنين المبذولية

 اللتص، وذليك القعت  وظت ف من %22 من نكثر علي المجلس تستحوذ  دول جميي في ابجنبية

 القعت  في وظت ف المواعنين نسبة  يتد  إلي تهدف التوظيف التي حصص  ذ تن ي من الرأم علي

 ليتل الليتص  القعيت  فيي الوعنيية فيي نسيبة العمتلية  ييتد  تفسيجل الوقي ، وليم ميرور ميي الليتص 

 العربيية ريهد  البحيرين والمملكية المقتبيل، فقيع، وفيي الكويي  وعفميتن فيي المت يي إال العقيد 

 ابجنبيية تهييمن العمتلية قعر، اللتص، وفي في القعت  ابجنبية متلةالع نسبة في  يتد  السعودية

 [ 76]  اللتص. القعت  فيكلهت  الوظت ف علي بتلكتمل تقريبت
واللصلصيية فييي م هومهييت الرييتمل  عملييية متكتمليية تعنييي التعتمييل فييي إعييتر االقتصييتد الحيير  

دليتل آليتتيط فيي ابفيداف وابسيتلي  ا دا  ريية والريروع التجتريية الحتكمية  واالندمت  مي قيوب السيوه وا 
كمت ننهت نظم مو وعة مسبقت  وملععة ومت ه عليهيت للحصيول عليي الملرجيت  نواللدمية المعلوبية،  

 [ 77]   والمركلة الجوفرية التي تكمن في م سست  التعليم العربية نمتم اللصلصة مت يلي  
 ية وفي فذا فدر.تكرار تلصصت  م سست  التعليم ابفلية التي تقدمهت الجتمعت  الحكوم ▪

اللوف من تدني مستوب ا عداد ابكيتديمي لميدلت  م سسيت  التعلييم ابفليية ابمير اليذ،  ▪
 قد ي د، إلي تلريا كوادر ننصتف متعلمين نو ربط نميين.

يلري نن تكيون بعيض م سسيت  التعلييم ابفليية بمثتبية فيرو  لم سسيت  نجنبيية تنقيل صيورا   ▪
 لواقي الوعني للدول.وم ررا  ثقتفية أير منسجمة مي ا

 لوصيول نتيجية المسيتقبل فيي المجليس دول فيي العتملية القيوب عيدد  يي داد  نن المتوقيي ومين

 علي الكبير االعتمتد  استمرار وان العمل، سوه في المرن  مستفمة وارت ت  العمل، سن إلي الربت  

 يسيتلدم قعتعيت عد ي القعت  فذا لكون العمل فرص  من الم يد  لله نمتم عقبة سيعد  الن عي القعت 

 العمل فرص  لله الدول فذه علي نن يعني مت كثيف العمل، وليس المتل رنس كثيف ا نتتجي نل ن
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ال العمل كثي ة صنتعت   لتل من  في المجلس دول نمتم لعير تحد  ستصبح البعتلة مركلة فتن وا 

 .القري   المستقبل

 .ومهنًيا وتعليمًيا قتصادًياثانًيا: التأثيرات والمضامين الناتجة عن تلك التحديات ا

تعتبر القوب العتملة نفم عنصر من عنتصر ا نتت ، والدعتمة ابستسية لتحقيه نفداف 
التنميييية الريييتملة والتقيييدم والرفتفيييية االجتمتعيييية وتيييوفير الحييييت  الكريمييية للريييعو  فيييي ن، مجتميييي، 

... وأييير ذلييك. ويتمييي   ب ييض النظيير عيين توجهتتييط السيتسييية واالقتصييتدية واالجتمتعييية والثقتفييية
الييوعن العربييي بثييرو  المييوارد البرييرية وبوجييط لييتص نسييبة عتلييية ميين الرييبت  مقترنيية مييي ابقييتليم 

 يتأع عليي الميوارد إليي عتقية منتجية، وذلييك   الر يسيية فيي العيتلم، إذا ميت تيم تحيويلهم مين عي  
 را  والمعترف المتجدد .من لتل تنمية قدراتهم وك ت اتهم ا نتتجية وت ويدفم بتلمهترا  واللب

قيييد دللييي  البريييرية عصيييرا  نصيييبح  فييييط المعلوميييت  نسيييتس التح ييير والقيييو ، والتعلييييم و 
ي ييعلي بمسيي ولية كبييرب لمواجهيية التحييديت  والتقليييل ميين ملتعرفييت نوالتكيييف معهييت، ولييذا يجيي  

جتعهت التحول في التعليم من نظتم تربو، يقوم علي نستلي  تدور فيي فليك التي ان الحقيت ه واسيتر 
 المسيتقبل يجي  نن تعلييم إلي نظتم تعليمي يعتمد علي البحث والتحليل وا بدا . وعليي فيذا في ن

 [ 78] :التتلية العنتصر ي م
 عليي وقيدرتهم العيت   ليد، ا بيدا  لتريجيي متعيدد  إسيتراتيجيت   بتسيتلدام ييرتبعنن  ▪

 .وحلهت المركت   التعتمل مي

لبيرا   عليي والحصيول رنييط، عين والتعبيير ،بتلمدرسة االلتحته في الع ل حه يت مننن  ▪
 .قيمة تعليمية نتت ا علي والحصول جيد  تعليمية

 العت ، وفرص  ح ور حيث  من والتنو  المرونة التعليمي النظتم عمل يعكس نن ينب ي ▪

 مين اسيتلدام التكنولوجييت جتني   إليي التيدريس، وممترست   التعلم، وبي ة والمحتوب، التعلم،

 .نتجح بركل المتعلمين ت  احتيتج تلبية نجل

للمعلميين، بحييث  المهنيية التنميية فيي ومهميت نستسييت مكونيت بتعتبيتره للتعلييم النظير يجي   ▪
 مين مستوب الم سسة التعليمية علي تعتونية بصور  المنها تعوير علي نيقتدر  نيصبحو 

 .همواحتيتجتتعتبهم  توقعت   تنتس   لتصة مدالل لتل صيتأة

 قتدرا   يكون بحيث  مجتمي المعرفة والمعلومت ، مقومت   نفم من يميالتعل النظتم تعوير إن ▪

 .ا  واالبتكتر  ت  وا بداع المركت   وحل القدرا   تنمية علي
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 ةابولويي  ذا   ابفيداف لدمية لتلهيت مين يمكين ذاتيية تكنولوجيية معرفيية علميية قتعد  بنت  ▪
 . مجتميلل

 لمية بعين االعتبتر.الع عورا  الت نلذ  مي ابولويت   وتحديد  الذاتية القدرا   تعب ة ▪

 ونموه. نستس استمرار االقتصتد  بتعتبترفت القعتعت   في المعلومت   بتكنولوجية االفتمتم ▪

 بييين إمكتنييية الييربع تتيييح للجميييي التييي المعلومييت   القتصييتد  التحتييية البنييية تييوفير ▪

 الج رافييي لملتليييف واالنتريييتر التوسيييي لتحقييييه وسييييلة العيييتلم نرجييت  ملتلييف

 .واللدمية   الصنتعيةالقعتعت

 لتحقييه تمنعلقي   ، وتكيونوقتبليية التعبييه بتلريمول والمرونية تتسم يةمعلومتت سيتسة و ي ▪

 .العربي والتكتمل االندمت 
 بيين البعتلية معيدال   ارت يت  مين اللليجيي التعيتون مجليس دول فيي العميل نسيواه وتعيتني

 السيكتني النميو معيدال   رت يت ال نتيجية ذليك جيت  وقيد  مينهم، الريبت   ف ية لصوصيت الميواعنين

 الصحية ابنظمة في حصل   التي  الكبير  للتعورا   نتيجة ابلير  العقود  لتل المحليين للمواعنين

 [ 79]  المجلس لدول

 الحكومت  تكون مت  أتلبت إذ اللليجي، التعتون مجلس بدول كتمنة مركلة إلي يرير وفذا

ذا ،للميواعنين بتلنسيبة وابلير ابول التوظيف مصدر  الن عيية ا ييرادا  وانل  ي  حيدث ميت وا 

 يجيتد ب حتلييت بهت تتمتي التين سهت  لمرونةتب التمتي الحكومت  فذه علي الصع  من سيكون نط ف
 [80]العمل. فرص

 بعيدم قيدر  يتمثيل المجليس دول فيي الريبت   بيين البعتلية معيدل الرت يت  الير يس والسيب  

 تذبيذ   نتيجية العميل، لسيوه الجيدد  لليداللين الكتفيية العمل فرص  توفير علي الدول تلك اقتصتدا  

 عدم عن ف ت اللتص،  القعت  استثمترا   لصوصت الجديد  االستثمترا   و عف النمو معدال  

العميل، وليذا في ن  سيوه فيي المعلوبية والمعيترف للمهيترا   الريبت   ف ية مين كبيير  نسيبة اميتتك
 [ 81]  المركلة ذا  بعدين فمت 

 التحتيية البنيية مريتريي عليي الحكيومي ا ن ته ارت ت  ولتصة التنمية ننمتع فتن االقتصتد ▪

 فيي القعتعيت  الليتص القعيت  اسيتثمترا  مين كبيير  نسيبة وتركي  جهية، مين والليدمت 

 حييث مين عتليية م يتفة قيمية عليي تنعيو، ال التيي المتليية وابسيواه والعمرانيية العقتريية
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 مين الم ييد السيتقدام مبترير  تتجيط بيل ،المحليية للعمتلية العميل فيرص تيوفير عليي قيدرتهت

 .العتملة ابيد، ابجنبية

 مجيتل فيي الليريجين مين كبيير  نسيبة وتركي  والتعلييم االقتصيتد  بيين التنسييه انعيدام فتن التعليم ▪

 بتلعمتلية االسيتعتنة إليي ندب والصينتعية العلميية المجيتال   عين واالبتعيتد  ا نسيتنية العليوم

 لمسيتوب نتيجية نريأ   التي االجتمتعية التقتليد  عن ف ت لم فت ،ا فذه تمتلك التي ابجنبية

 الريبت   بعيض  عي وف إليي ند   التيي اليدول تليك فيي نل يرد  بيط يتمتيي اليذ، المرت يي الرفتفيية

  التج  ة. وتجتر  وال يتفة واللدمت   ا نرت ا   قعتعت   في العمل عن واستنكتفط اللليجي
 حجيييييم  يييييلتمة إليييييي الليييييدمت   قعيييييت  فيييييي العيييييتملين عيييييدد  فيييييي التوسيييييي سيييييب   ويعيييييود 
 عيين المجلييس، ف ييت دول فييي التحتييية البنييية قعتعييت   السييتكمتل توظي هييت تييم التييي االسييتثمترا  

 تحقييه وسييرعة الرت ييت  ربحيتهييت، نكبيير بدرجيية والتو يييي اللييدمت   بأنرييعة اللييتص  القعييت  افتمييتم
 النسيييبية لمفميييية لمحسيييوسا الت اييييد  وييييدل ا نتتجيييية، المريييتريي فيييي بتالسيييتثمتر مقترنييية عوا يييدفت
 الييذ، الرسييمي أييير القعيت  ا دفييتر علييي قتععية بصييور  كتفيية المجليس دول فييي اللييدمت   لقعيت 
  [ 82] .المتفر  أير العمتلة من ت  واسع ت  فتمر ي م

 وتيوفر النسيبي ابجيور الرت يت  نتيجية العيتم القعيت  فيي العميل الميواعنين ت  ييل ويعيود 

 عليي يعتميد  العيتم القعيت  قيي التوظييف نن عين ف يت الكبيير ، التقتعيد  وعوا يد  اليوظي ي، ال يمتن

 سيتعت   مين نقيل فيي القعيت  فيذا فيي العميل سيتعت   نن كميت مين ابدا ، بيدال التقيديم فيي ابولويية

 المصيدر الليتص  القعيت  يصيبح نن إليي ند   وأيرفيت ابسيبت   القعيت  الليتص، فيذه فيي العميل

 ابف يل وابدا  دنيتالي  الكل ية ذا   العمتلية عين دا مت حث يب الذ، العمتلة ابجنبية لتوظيف الر يس

 وسيتعت   نف ل وتدري   بتعليم وتتمتي متدنية بأجور تعمل التي ابجنبية لدب العمتلة توافر   التي

 تيوظي هم سيهولة تيوفر التييو  القعيت  فيذا ميي يوقعونهيت التيي العقيود  مرونية عين نكثير ف يت عميل

 والسيتسيية حيدث كثييرا مين ابثيتر االقتصيتدية واالجتمتعييةن وفيذا .الوظي ية فصيلهم عين وسيهولة

 [ 83] منهت  اللعير 
فيذه التحيويت   وتريكل ابصيلية، بليدانهت إليي المهيتجر  للعمتلية المتليية التحيويت   قيمية رت يت ا ▪

 ونل يرص  العميت  ابجنبيية، مل ون تل يض  عن ف ت المجلس لدول المتلية للموارد  فتااستن  

 .المدفوعت   نامي   علي   السلبيةاوالتأثير   عة،ال ت االستثمترية
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فيذه  إذ تحصيل والليدمت ، السيلي عليي ال ي ع  ييتد  إليي ندب المهيتجر  العمتلية نعيداد  رت يت ا ▪
إليي  يي د، مميت، فيه العتميةاالمر  واسيتلدام والصيحة التعلييم ليدمت   عليي مرافقيوفمو  العمتلية
 .المجلس لدول العتمة ي انيةالم علي ال  ع و يتد  العتمة الن قت   مقدار ارت ت 

مين  يحيد  ابجنبيية، مميت العتملية القيوب نعيداد  ييد ات   ظيل فيي البريرية الميوارد  تنميية ماابير  إعتقية ▪
تهم اقيدر  تعيوير والتأفييل وفيرص  التيدري   بعمليية قصيورالوعنيية، و  العتملية القيوب تري يل

 .العملية ومهتراتهم

نوجيد  اليذ، ابمير" الك ييل "نظيتمالمهين اللتصية والقعيت  الليتص ب عليي العلي   عتارتبي  ▪
 ت يلم ابنريعة إليي ندب مميت نل عليية السيوه بتحتيتجيت   بتل يرور  مرتبعة تكون ال مصلحة

 للعمتلية سيوقت مل ييت   ن، "الحير  انل يي  " نظيتم عبير ابجنبيية العمتلية من فت ض  ووجود  التجترية

  .الرسمي لسوهإلي ا إ تفة الوافد 

كبيير   صيعوبة تجيد  التعيتون مجليس دول فيي العميل سيوه يفي  تج  ة لله إلي ذلك ندب وقد 
 القعت  العتم في المواعنين توظيف سيتسة ثمتر ابن وتجني الحت ر الوق   في منهت التللص  في

 وقلية سيتعت   المرت عية االجتمتعيية والرواتي     االمميي   عين ف يت القعيت  فذا ترفل إلي ند   التي

فيي  العميل عين يع فيون الميواعنين العدييد مين جعلي   التييوفيي  القعيت  فيذا فيي الرسيمي اليدوام
عليي  يحصيلوا نن عليي العيتم القعيت  فيي وظي ية حصيولهم عليي انتظيتر وي  يلون الليتص  القعيت 
 .[ 84] اللتص  القعت  في عمل فرصة

 فنيتك ولييس اللليجيي، التعتون مجلس دول في معقد  البعتلة مركلة نن سبه ممت نستنتا

 نوا   والهجير ، والعمتلية والتعليم بتالقتصتد  متعلقة بنيوية مرتكل فنتك نن إذ  المركلة لهذه وحيد  حل
 .رتملة إستراتيجية و ي يتعل   المرتكل فذه حل

ستفم  ننظمة التعليم في الدول العربية في تكوين النظر  السلبية للمجتميي نحيو التعلييم و 
تحصيييل العييتلي فييي فييي معظييم الييدول العربييية، حيييث يييتم قبييول العييت  ذو، ال يوالتييدري  المهنيي 

مسيييتر التعلييييم الثيييتنو، ابكيييتديمي وتحوييييل ذو، التحصييييل المتيييدني نحيييو مسيييتر التعلييييم الثيييتنو، 
المهني، ومن ثم ابدني إلي مستر التدري  المهني، فذا من جهة، ومين جهية ثتنيية يي دب أييت  

رريتد مهنيي فتعلية فيي مرحلية التعلييم ابستسيي بلتصية  ومرحلية نو  عف ندا  منظومة توجيط وا 
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ت لقدراتيييط وميوليييط  التعلييييم الثيييتنو، بعتمييية إليييي لليييل فيييي إتليييتذ العتلييي  قيييرار اللييييتر المهنيييي وفقييي 
 [ 85]  وافتمتمط.

حمييييل عنييييوان "الم ييييي فييييي التقييييدم  بنييييت  المنعيييية لييييدر   2014وتقرييييير التنمييييية البرييييرية 
لميين إ يتفة الملتعر"، واعتمد علي ثتثية معيتيير وفيي  العمير المتوقيي عنيد اليوالد  ونسيبة المتع

إلي نصي  نل رد من النتتا المحلي ا جمتلي. وفذا يعني بأنط ال يك ي بأن يكون ن، بليد متقيدمت 
علييي معيييتر واحييد مثييل الييدلل دون المعييتيير ابلييرب لتحقيييه نتييت ا متقدميية علييي م ريير التنمييية 

 [ 86]  .البررية
 2014-2013أعوام   العربية في تقرير التنية البشرية جدول يوضح موقع دول مجلس الخليج 

 2014تقرير  2013تقرير  الدولة 

 31 36 قطر

 34 60 السعودية

 40 42 اإلمارات

 44 48 البحرين

 46  الكويت

 56 84 عمان

 .2014، 2013البررية، التنمية   تقريرالمصدر

ويتبين من الجدول الستبه نن كل دول المجلس تمكن  من تحقيه نقلة نوعية فيي تقريير 
، بتلوصيييول إليييي موقيييي متقيييدم فيييي ترتيييي  اليييدول فيييي مجيييتل التنميييية 2014لبريييرية لعيييتم التنميييية ا

مراتي  بوجودفيت  5البررية. فقد نظهر  نتت جط تع ي  قعر من ت وقهت ا قليمي من ليتل التقيدم 
عليييي مسيييتوب العيييتلم، كميييت كتنييي  الم تجيييأ  عليييي مسيييتوب دول مجليييس التعيييتون  31فيييي المرتبييية 

مرتبية إليي الترتيي  العيتلمي رقيم  23ي، تلعيي المملكية العربيية السيعودية، اللليجي والعيتلم العربي 
متقدميية بييذلك علييي ا مييترا ، وارتييبع ذلييك بتسييتدامة نسييعتر اليين ع وا نتييت  الن عييي، وتربييي  34

المملكية علييي عير  إنتييت  وتصيدير اليين ع اللييتم، كميت نسييهم  ظيتفر  أيييت  معيدال  النمييو السييكتني  
د نعيداد كبيير  مين نفيراد العمتلية الوافيد  المنتهيية صيتحية تصيتريح العميل التيي  الحتد  عليي لل يية إبعيت 

 في تع ي  مستوب دلل نل رد، وانترتر لدمت  الرعتية الصحية والتعليم.  نسهم  في حو تهم  
عليي  40كمت حدث تحسن بمقدار مرتبية واحيد  عليي ترتيي  ا ميترا  بوجودفيت بتلمرتبية 

دوليت، في حين جت    44مرات  لتحتل المرتبة رقم  4البحرين  دم  تق مستوب العتلم،. وبدورفت،
موقعييت  28، كمييت تمكنيي  عمييتن الم ييي قييدمت ميين لييتل تع ييي  ترتيبهييت 46الكوييي  فييي المرتبيية 
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، وتعتبير السيلعنة فيي نعليي ف ية 2014بلدا مرموال فيي تقريير  187من بين  56وصوال للمرتبة 
 .جدير  في كل حتل من ابحوالالتنمية البررية المرت عة وفي مرتبة 

 ويتبين ممت سبه نن ترتيي  بعيض دول مجليس التعيتون يعيد نف يل مين السينوا  السيتبقة
توجد فرصة لتحسين ترتيبهت علي م رر التنميية البريرية فيي السينوا  القتدمية لكين والمستقبلية إذ 

ن ذليك ميرتبع ببقيت  بررع التعوير المتواصل لتحسين الليدمت  التعليميية والرعتيية الصيحية، ولكي 
 يييييمتنة السيييييتمرار تيييييدفه العت يييييدا ، وبتلتيييييتلي النسييييعتر الييييين ع مرت عييييية نسيييييبيت لتيييييوفير نيييييو  ميييين 

ملصصت  االستثمتر والبنية التحتية، وعليط التنمية االقتصتدية ومن ثم ارت ت  نصي  نل رد من 
ي تعوير نميع وتعوير البنية التحتية لصوصت في قعت  المواصت  واالتصتال  وبتلتتل الدلل،

 المعيرة والحيت  واللدمت  الصحية والتعليمية.
إال نن متيحييدث ميين صييراعت  سيتسييية فييي منعقيية الرييره ابوسييع والييدول العربييية، نثيير 
 تييييأثير ا مبتريييير ا علييييي تراجييييي رييييديد فييييي نسييييعتر اليييين ع، ممييييت يهييييدد مسييييتقبل التنمييييية البرييييرية فييييي

 دول اللليا.
وا قليمية الرافنة لهيت م يتمين ونبعيتد ليسي  بلتفيية، وواقي ابحداث والتعورا  العتلمية 

علي مسير  التعور والنمو، وفنتك مس ولية عظمي ملقت  عليي ابنظمية التعليميية  ا  كمت نن لهت نثر 
 [ 87] ة نمتم دول اللليجي العربية في فذا الجتن  والتربوية بهذا الصدد، ومن الق تيت الملح  

الييييييين ع  ولتصييييييية ،ليييييييي مصيييييييتدر تولييييييييد اليييييييدللاسيييييييتمرار فيمنييييييية الميييييييوارد ابحتديييييييية ع ▪
 وال ت  العبيعي. 

اليييييييتتل سيييييييوه العميييييييل واالعتميييييييتد عليييييييي العمتلييييييية الوافيييييييد ، عليييييييي حسيييييييت  توظييييييييف  ▪
 العمتلة الوعنية. 

 قيتم الركت   االقتصتدية لدول المجلس علي التنتفس المبني علي الترتبط ال التكتمل.  ▪
ذليييييك عليييييي معيييييدال  النريييييتع  ارت يييييت  معيييييدال  نسييييي  النميييييو بيييييين الميييييواعنين وتيييييأثير ▪

 االقتصتد،. 

التعييور الرقمييي التعليمييي يييدعو إلييي  ييرور  إيجييتد نظييم يعمييل بهييت الجهييت  التقنييي فييي و 
ن ليجمعييوا بييين التلصييص العلمييي والتكنولييوجي يانسييجتم، وتأفيييل نع ييت  في يية التييدريس والمعلميي 
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االعتميتد عليي م ييتفيم  والتربيو،، وفيذا ي يرض علييي الم سسيت  التعليميية فيي دول اللليييا العربيية
 [ 88]  المدرسة ا لكترونية والجتمعة ا لكترونية بدال  من العره المعتتد  كتلتدريس وجهت  لوجط.

 عيدم القيدر  ومين الصنتعية ا نتتجية قتعدتهت  عف العربية من الدول من الكثير وتعتني

 ا نتيت  و يعف يفتكيتل ارت يت  إليي يي د، مميت الدالليية، سيوقهت حجم ومن ص ر التصدير، علي

نل تض  االقتصتدية المرتكل فذه مثل نن فو التنتفسية المهم القدر  البعتلية  رت يت  معيدلاو  اليدلل وا 
 [ 89]  المتبتدلة فيمت بينهت. العربية البلدان لصتدرا   المتتحة السوه حجم من قللت

 ميةالعول إعيتر تحيديت   فيي و يعهت اليذكر بينييةال التحيديت   مواجهية فيي النجيت  ويتعلي  

 التكيتت   تحيديت   إعيتر العتلميية، وفيي التجيتر  منظمية فيي والع وية ابسواه، وفتح االقتصتدية،

 للنجت  الكبير  الداللية المتعلبت   إ تفتهت إلي يل م اللترجية التحديت   ابجنبية، فهذه االقتصتدية

 ا نتتجية العتقة وييوتن تعوير في الداللية فذه المتعلبت   نفم المستدامة، ومن  التنمية تحقيه في

 والقيدر  التصيدير، فيي والنجيت  ا نتتجيية، مسيتوب فيي وال ييتد  المسيتمر  ا قتصيتدية الك يت   و يتد 

 ذا   القوانين ومنظومة االقتصتدية الهيتكل وتعوير والداللية، اللترجية بسواها في المنتفسة علي

 [ 90]  .العربي تد،االقتص التعتون فيتكل تعوير إلي عبع ت الصلة، بت  تفة
 ،2007نأسيعس في المتحد  الواليت   في اندلع   التي العتلمية المتلية اب مة رهد  وقد 

 المتليية اب مية نلقي   سيريع ت، وقيد  تدفور ا 2008 عتم منتصف بدن  في التي العتلمي الركود  وحتلة

 اليذ، تريهده رالتيدفو  يتوقيف ليم حييث  نسيعتره عليي وبتلتيتلي، لين عل العيتلمي العلي   عليي بظتلهيت

 فيي – للبرمييل دوالر 143– ذروتيط إليي الين ع سعر وصل نن فبعد  .المت ي العتم منذ  الن ع نسعتر
 ومنيذ  ،2008ديسيمبر بنهتيية للبرمييل دوالر ا 35 إليي لتصيل الين ع نسيعتر نهار  وا   ،2008يولييو 

ابليير  فيي  الن ع إلي نن حدث  ابحيداث  ، وبدن  تصتعد نسعترنسعتر الن ع تبتين   الحين ذلك
 االنعكييتس ويتمثييل فتهييتو  نسييعتر اليين ع، ،، ومييت يسييمي )الربيييي العربييي(2011المنعقيية فييي 

 فيي عيتلمي اقتصيتد، نميو تحقييه  يعف احتميتال   فيي نسيبي ت المنل  ية الين ع بسعتر ابستسي

      [ 91] العتلمية. اب مة ظل
بنيت  ن سيواعد  عليي تميتد االع فيي عبير  الثتنيية الللييا ن مية الللييا مين آتليذ  دول وقيد 

مين  كثيير إأيته فيي تسيب   مميت اب مية نثنيت  الوافيد  مين العمتلية الفبحييث أيتدر ا اليوعن،
فيذه  وبعيد  لللعير اليدول فيذه مصيتلح يعيرض  نن االمير اليذ، كيتد  والم سسيت  اللدميية المصيتني
 [ 92] الوعن.  ابنت  سواعد  واالعتمتد علي التوعين نحو ق ية الدول بتلتلعيع فذه بدن   اب مة
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  اد  كميت اللليجيي، التعيتون مجليس دول ،نميوا  سيريعت   االقتصيتد،التعيور  وقيد ريهد 

 العوامل نحد  العتمة المتلية من ا ن ته ابلرب، ويمثل ابسواه الصتعد  من نسر  بوتير  التوظيف

 يمي  التعيتون، مجليس دول فيي أيير الن عيي الليتص  القعيت  فيي والتوظييف للنميو الدافعية الر يسية
 العمتلية بتسيتلدام ابحييتن مين كثير في التحتية البنية تعوير علي الوعنية ا نمت ية اللعع تركي 

البنيت   مثيل قعتعيت   فيي قوييت المحليي النيتتا إجميتلي نميو وكتن ،المنل  ة المهترا   ذا   ابجنبية
 وا نتتجيية ا  المهيتر  ذو، مين العمتلية لتوظييف تمييل قعتعت   وفي والنقل، والتج  ة الجملة وتجتر 

 صينتعة ر يسيية وبصي ة( التحويليية والصينتعت   المتليية سيتفم  الليدمت   كيذلك المنل  ية،

 العتلية المهترا   ذا   العمتلة علي توظيف متوا عت كتن رفتتأثي ولكن النمو، في )البتروكيمتويت  

   الحكومييةالليدمت نميو السيعودية، وسيتفم العربيية والمملكية وقعير، وعفميتن، البحرين، من كل في

 [ 93] .المواعنين توظيف دعم في الهيدروكربونت   وقعت 
 فميي للقليه، مصيدرا تمثيل الحيتلي العميل سيوه فيكيل تكيتليف نصيبح   اليرافن الوقي   وفيي

 ابقصيي الحيد  وبليوغ التعيتون مجليس دول فيي العميل سين السيكتن فيي عيداد ب السيريي النمو استمرار
 وظيت ف عليي للحصيول الميواعنين بحتجية بيأن مت اييد  إدراك فنيتك العيتم، القعيت  فيي التوظيف من

نميو  لتع يي  السيبيل فيو االقتصيتد، اللتص، والتنوييي القعت  في مج ية ونجور عتلية إنتتجية ذا  
     .[ 94] للمواعنين العمل فرص  ولله الن عي أير القعت 

قتتهييت فييي التسييتر  المييذفل للثيور  العلمييية والتقنييية المعلومتتييية وتعبيمميت سييبه يت ييح نن و 
وانعكيتس فييذا عليي الهيتكييل المهنيية للقييوب العتملية كمييت  وكي يت ، وانهيييتر م هييوم  ،البليدان الصيينتعية

اليي من ميين نفييم تييداعيت  ثييور  تكنولوجيييت المعلومييت  واالتصييتال ، وتحييول م هييوم الوقيي  ميين قيييد 
لمسييتقبل، حيييث فييتلت ير فييو الثتبيي  الوحيييد فييي ا ،إلييي مييورد وانهيييتر م هييوم الثبييت  نو االسييتقرار

وفيذا ميت يجي  نن تدالل  اب منة الثتثة المت ي والحت ر والمستقبل ب  ل التقنيت  الحديثية، 
تنتبيييط إلييييط الييينظم التعليميييية العربيييية وتسيييعي إليييي نن تقيييوم بيييدورفت كقيييتعر  للتقيييدم واليييره مواجهييية 

 .التعرف والصراعت  الداللية والتدلت  اللترجية

المحتملــة لمســتقبل التعلــيم ومؤسســاته فــي ضــؤ التوجــه  يوهاتلســينارتصور ثالًثا: 
 المهني لمستقبل الشباب العربي.

تأسيست  علي مت عر نته، نسعي فنت إلي و ي تصور مقتر  لت عيل جيود  عمليية صيني 
المحتملييية  منعلقيييت  ابستسيييية للتصيييور، والسيييينتريوفت  القيييرار المدرسيييي، مييين ليييتل مجموعييية ال
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مقترحيت  إجرا يية ، و التوجط المهني لمسيتقبل الريبت  العربيي و في   لمستقبل التعليم وم سستتط
للتعتميييل ميييي الحت ييير لتيييأمين المسيييتقبل فيييي دول الللييييا واليييدور المنيييوع بيييط فيييي مواجهييية تليييك 

بعسيييي نحيييو تحسيييين وتعيييوير العمليييية التعليميييية، وارت يييت  قيييدر  النظيييتم التعليميييي عليييي  التحيييديت  
 مواكبة تعورا  العصر ومت يراتط.

ميين لييتل مييت تييم عر ييط سييتبق ت فييي البحييث ميين تحييديت  دولييية  :أساسااية لفتصااور من فااااا -1
قليمييية ومحلييية تواجييط دول اللليييا العربييية ومييت نييتا عنهييت ميين تييتثيرا  سيتسييية واقتصييتدية  وا 
ت للتصييييور المحتمييييل  واجتمتعييييية، يمكيييين اسييييتنتت  مجموعيييية ميييين النتييييت ا التييييي تمثييييل منعلقيييي 

 م في دول اللليا العربية، وفي علي النحو التتلي لسينتريوفت  مستقبل التعلي
 المستابل السياسى:من فااا تت ف  ب ▪

محتربة التعرف في مهمة ملحة وعتجلة علي المدب القصير، والقسم ابكبير مين مسي ولية  •
تن يذ فذه المهمة يقيي عليي عيتته نجهي   ابمين، فيميت تعتونهيت م سسيت  السيتسية والمجتميي 

نجت  الدول العربية في تن يذ  ر  عقول وقلو  ننصتر جدد، وبقد في مني التعرف من كس
 مثل فذه ا ستراتيجية، بقدر فرصتهت في النجت  في اجتيت  امتحتن التعرف الصع .

ليم تتبليور بعيد متميح اسيتراتيجية عربيية وا يحة لمواجهية "داعي " ونمثتلهيت مين التنظيمييت   •
، نو كييرد فعييل لتييرك القييوب  ،برييكل فييرد  ا رفتبييية فييي المنعقيية، وبييدا نن كييل دوليية تتحييرك

 ا قليمية والدولية.
 مستابل ال اقة:من فااا تت ف  ب ▪

مييين ابمييين إليييي النقيييل  إن العتقييية ستريييكل كيييل وجيييط مييين نوجيييط المسيييتقبل ابقصيييي، ابتيييدا    •
لرعتيييية الصيييحية والنميييو. يجييي  نن نسيييتعد ابن بتالسيييتثمتر فيييي مصيييتدر العتقييية البديلييية، ل

السييييتثمترا  إلييييي االبتكييييتر مثييييل النييييتنو والييييبعض ابليييير إلييييي بحيييييث توجييييط بعييييض فييييذه ا
 الهيدروجين.

إلييي  سيييعتمد مسييتقبل ابمييم ميين حيييث االرتقييت  نو السييقوع واال دفييتر نو ابفييول، علييي وصييولهت   •
 مصتدر العتقة في  و  نل رصة المواتية ويحدد ذلك مي   تنتفسية في مجتل ابعمتل. 

لنسييبة للمسييتهلكين، ومجييتل ابعمييتل، والحكومييت  ستصييبح ق ييتيت العتقيية ق ييتيت مرك ييية بت •
 وتركيل السيتسة، والنقل، والرعتية الصحية، وابمن، ومعدال  النمو. 

 مستابل االقتصاد:من فااا تت ف  ب ▪
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للدولييية  مهنييييلمسيييتقبل الليمثيييل اقتصيييتد االبتكيييتر نكبييير تهدييييد مسيييتقبلي، نو نكبييير فرصييية  •
 . داد لطمدب ا عوابفراد المهني اعتمتدا علي مت 

سيصييبح اقتصييتد االبتكييتر قييو  فعتليية لل ييض نل قيير فييي العييتلم، وا  اليية الحييدود نمييتم التجييتر ،  •
 وا صتحت  الديمقراعية. 

اقتصتد االبتكتر، وفو التقت  االقتصتد، والديمقراعية، والتجتر ، والتكنولوجيت سيحدد مستقبل  •
نتتجية مجتل ابعمتل وثرو  ابفراد.   قيتد  ابمم، وا 

 حر ، ويكون ذلك من لتل التعليم الحر.  ت  حر ، ونسواق ال  قتصتد االبتكتر يتعل  عقو ا •
تكنولوجييت المعلوميت   –بي يت  تمتليك ندوا  القيو  ابربيي إليي بنت  اقتصيتد االبتكيتر يحتيت   •

 والربكت  والتكنولوجيت الحيوية وتكنولوجيت النتنو، والتكنولوجيت العصبية. 
ر فيييي البرييير، والتكنولوجييييت، وابفكيييتر، والمريييتركت ، والمنتجيييت ، ابن فيييو وقييي  االسيييتثمت •

 واللدمت  التي ستبني اقتصتد االبتكتر. 
يجيي  إعييتد  التييرا  النظييتم التعليمييي  عييداد الدوليية، والم سسييت  وابفييراد للتنييتفس فييي ظييل  •

، وقيو  ، فعملة اقتصتد االبتكيتر فيي المعرفيةيقليمي والمحل ير ااقتصتد االبتكتر الدولي وال
 ابفكتر اللتقة.

 مستابل التانياا والتكنولوليا:من فااا تت ف  ب ▪

تقيييود حتلييييت تكنولوجييييت المعلوميييت  نكثييير مييين ثلثيييي إنتتجيييية العميييل، وستسييييعر صيييينتعت   •
 االبتكتر علي إنتتجية العمل في جميي ننحت  العتلم. 

 مليترا  رلص مرتبعون بت نترن .  3نكثر من  •
ت واقتصييتدي ت بقييو ت دفيير المجتمعييت  إنتتج • حيييث يوجييد ت ل ييل للتكنولوجيييت المتعييور  بجهيي     ييي 

 الحتسو  واالتصتال  التسلكية والوصول إلي ا نترن . 
تكنولوجييت النيتنو والتكنولوجييت الحيويية وتكنولوجييت المعلوميت  والتكنولوجييت  يإن تجمي وتتق •

وظيت ف  موجيدا  قتصيتد العيتلمي، فيي مسيتقبل اال وتعورييت   حيويت   دورا   العصبية سيلع  ني ت  
 ورركت  جديد  وصنتعت  كتملة. 

 االبتكترا  ابستسية الجديد  التي ستركل المستقبل   •
 المحتكت  الحيوية محتكت  آليت  العبيعة لصني منتجت  جديد .  ▪
 لله منتجت  جديد . إيجتد نل وتونيت  استلدام ال و  في  ▪
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 جيت النتنو وعلم ابحيت . تكنولوجيت النتنو الحيوية اتحتد تكنولو  ▪
 وراثيت  )جينوميت ( مستهدفة استلدام المعلومت  الجينية لصني ندوية، ونأذية، ونجه   نكثر نمنت.   •
 الكرف البيولوجي استلدام المعلومت  البيولوجية الكترتف ابلعتر.  •
صت نجه   تعتمد علي التكنولوجيت العصبية لله آال  مجهري  •  حهت.  ة لتحسين وظت ف المخ نوا 
 لنتنو والعتقة للله وقود متجدد. عتقة النتنو اتحتد تكنولوجيت ا •
)عبقييت لنظريية الكيم( اسييتلدام ا حصيت  والحسيت  الكمييي لحمتيية الرييبكت ،  يالتري ير الكمي  •

 والمنتجت  والنتس. 

 مستابل ال فو والت فيو:من فااا تت ف  ب ▪

حيوييية واسييتراتيجية فييي إعييداد  نظييتم التعليييم الحييتلي لدييية قصييور فييي إتمييتم المهميية ابكثيير •
 القوب العتملة للمستقبل. 

 لصيييتأةيلتيير   ييحتيت  نظييتم التعليييم فيي دول اللليييا القيييتد ، نو الرييجتعة، نو الر يية لكيي  •
 من جديد. ن سط 

 –نأل  م سست  التعليم اللليجيية، ليسي  مت امنية ميي الت ييرا  فيي السيوه وعيتلم التجيتر   •
 ر تعقيدا، ونكثر عتلمية، ويقوده االبتكتر بركل نكبر. حيث نصبح نكثر تنتفسية، ونكث

بدون ت يير في نظتم التعليم سيلجأ عدد نكبير مين الريركت  إليي االتجيته ليتر  اليبتد، مين  •
 بعتلة بين المواعنيين.  وجد نجل العثور علي المواف  المعلوبة، ممت ي

عييد تييدريبهم ميين نجييل إن المدرسييين ليسييوا فييم المرييكلة  ندفييي للمدرسييين  ييعف رواتييبهم ون •
 عن المتهربين من واجبهم.  يللعمل نف لهم، واست ن يم وانتق هاقتصتد االبتكتر، وقيم ندا

يحتييت  القييتد  السيتسيييون الرييجتعة لكييي ي ييعوا اسييتراتيجية قومييية للتعليييم تعتمييد علييي االبتكييتر   •
لتكنولوجيييت المتعييور ،  واالسيتعداد للمسييتقبل  الم يييد ميين العلييوم، الم يييد ميين االبتكييتر، الم يييد ميين ا 
دارتهت.  الم يد من الر ية العتلمية، الم يد من المهترا  اللتصة ب نرت  المرروعت    وا 

إننت نعلم ابع تل عن المت ي. لكننت نحتيت  نن نعليم ابع يتل عين المسيتقبل وكي يية البقيت   •
 في المستقبل القري  والبعيد. 

 سو  ال مل:التوظيف و مستابل من فااا تت ف  ب ▪
 بيأجور متدنيية تعميل حييث  الليتص، القعيت  فيي ابجنبيية العمتلية مين كبيربال النسيبة تركي ت •

 المحلية. العمتلة مي مقترنة نكثر عمل بتعليم وتدري  نف ل، وستعت   وتتمتي



 مجلة كلية التربية ببنها 
   أكتوبر (120) العدد             

9201   ( 1ج)  
 

 233 

 المجليس،  دول  فيي معظيم  االقتصتد،  النرتع  من  كبرب ال  النسبة  علي  الن عي  القعت   سيعر   ند   •

 إليي  م ريية  اجتمتعيية  وملصصيت   العيتم بيأجور  القعيت   فيي  عنين الموا الحكومة بتوظيف  تك ل  ت 

 .اللتص  القعت   في  العمل  عن  المواعنين  الدولة وابتعتد  في  القعت  العتم  ت لم 

العمتلية  بيين الكبيير  نل يروه االقتصيتد اللليجيي نن فيي الوظيت ف نميع نو يح  دراسيت   •
 سيوه منهميت فيي كيل وتكل ية تأفييلوال والتيدري   التعلييم نتحيية والعمتلية الوافيد  مين المواعنية

الميواعنين واسيتقدام  بيين البعتلية معيدال   ارت يت  إليي ميرور الي من يي د، ميي مميت العميل،
 .ابجنبية العمتلة

 وت اييد  العميل نسيواه إليي اليداللين نعيداد  نتيجية ارت يت  الميواعنين ليدب البعتلية معيدل ارت يت  •

 .دول المجلسفي  الوعنية العمتلة المعروض من

 للقوب اللتص، وارت تعهت القعت  في والوافد  الوعنية العتملة للقوب التوظيف معدال    ت ارت •

 .الحكومي القعت  في فقع الوعنية العتملة

القعيت  الحكيومي  فيي الوافيد  العمتلية محيل الوعنيية العمتلية إحيتل عملييت   فيي نجيت  تحقيه •
 .اللتص  القعت  في بدرجة نكبر ممت

 العميل  إليي نسيواه  الداللية  المت ايد   ابعداد  استيعت   علي  والحكومي  ص اللت  القعتعين  قدر   عدم  •

 .القعتعين  في  الوعنية  للقوب العتملة  التوظيف  معدال   ارت ت   من  رأم  المجلس، وذلك  بدول 

المجليس،  دول بيين الليتص  القعيت  فيي العميل عليي العلي   مرونية معتميل درجية تلتليف •
 .سيتسة ا حتل مي فيهت اللتص  القعت  و  تجت درجة في الدول بين التتف ذلك ويعكس

ت يواجيييط عمليييية تحلييييل اتجتفيييت   • وقييي  الحت ييير تعتبييير مسيييألة عيييدم تيييوافر البيتنيييت  عت قييي 
ه عمليية لليه الوظيت ف عليي مسيتوب يومركت  سوه العمل في دول المجلس كمت ننط يع

 نوسي نعتق ت في مجلس التعتون اللليجي.

افي  فيي المحيرك الر يسيي للميي   التنتفسيية، محر ية ستكون الحر  العتلمية من نجل المو  •
 الدول، وابفراد، والرركت   د بع هت البعض نظرا بن الموفبة ت داد ندر . 

نمت الموفبة.  •  لن تحدد الج رافيت مستقبل القوب العتملة وا 
ستريكل النسييت  نسييبة عتليية ميين العمييتل الجيدد والقيييتدا ، ممييت سيي ير برييكل دا ييم سيتسييت   •

 تلس ا دار  وقتعت  االجتمتعت  وابسواه. أرف مج
 سيكون من ال رورب تمكين المواف  المتتحة من مجترا  علبت  مجتل ابعمتل والمجتمي.   •
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مهتر  تكنولوجيية عتليية مين مسيتود  عيتلمي للموافي  سييكون  ،إن العثور علي عتملين ذو  •
 نكبر تحدب لكل منظمة وكل نمة. 

يسييي لمهييترا  القييو  العتمليية، ممييت يتعليي  إصييت  النظييتم سيييكون االبتكييتر فييو المحييرك الر  •
 التعليمي إصتحت كتمت. 

 ن مت  القوب العتملة التي ستظهر في المستقبل القري  سيرجي سببهت إلي نقص العمتل المهر .   •

سيييكون اليينقص فييي القييوب العتمليية فييو ابعلييي بييين المييديرين والعييتملين المهيير  فييي مجييتل  •
 م، ووظت ف االبتكتر واللدمت  ابلرب. التكنولوجيت، والعلو 

نقص االستعداد للمسيتقبل بتلنسيبة للقيوب العتملية  نل يتض المهيترا  التكنولوجيية المتعيور   •
 سيقيد التنتفسية في القرن الحتدب والعررين. 

ست قد االسواه اللليجية دورفت المحليي وا قليمي والدولي، إذ لم يتم تلبية احتيتجيت  مكيتن  •
 ن المواف  المتفر  بركل فعتل. العمل م

 –سيدفي البحث عن مواف  مدربة وابتكترية النقل العتلمي لمعمتل والتصنيي لتر  اليبتد  •
 وليس التكتليف وحدفت. 

مسيييتقبل مييين  –إن القييدر  عليييي التلعيييع للمسيييتقبل برييكل فعيييتل نو عيييدم القييدر  عليييي ذلييك  •
 لمجتل ابعمتل في العتلم.ستبدل المنظر التنتفسي  –القوب العتملة المت ير  

 إن من يرون اليوم نن الت يير قتدم، ويستثمرون في االستعداد للمستقبل، سيحققون مي   تنتفسية.  •
المحتملــة لمســتقبل التعلــيم ومؤسســاته فــي ضــؤ التوجــه المهنــي لمســتقبل  الســيناريوهات  -1

 :الشباب العربي

، السييينتريوفت  المت ميية تبييتين اليير ب حييول عييدد  إلييي المسييتقبل استرييرافترييير ندبيييت  
نربعة سينتريوفت ، حيث نن السينتريو الواحد ين ي فكر   بين اثنين نو وافه نألبهت علي نن تكون

تبتك وااللتبيتس ر االحتمتال  البديلة للمستقبل، و يتد  السينتريوفت  عن نربعة يفحدث ري  ت من اال
سينتريو اسيتمرار ثة سينتريوفت  في  في تحليل المرهد. وعلي فذا ف ن البحث الحتلي يعر  ثت

سيينتريو االنتقيتل إليي  –(،سيينتريو االنتقيتل إليي و يي نسيون )التيرد  –تجته الحتلي )المرجعي(  ا
  (. ،)االبتكتر  و ي نف ل

 (سينتريو االنتقتل إلي و ي نسون) سيناريو التردي: (أ
جوار العربي وا قليمي، استمرار الصراعت  والن اعت  السيتسية الحتدثة في دول ال المالمح: ▪

ودلولهيييت إليييي دول الللييييا، وأييييت  لعييية ريييتملة لتبتكيييتر واالنيييدمت  فيييي اقتصيييتد االبتكيييتر 
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نجيت   يعيف فيي التنتفسيية ا  وانل تض عنييف فيي النميو الصينتعي، و  ،وتبنيط، واالستعداد لط
 للنمو علي االقتصتد ككل. يالعتلمية مي تأثير سلب

 لهذا السينتريو من النتت ا المحتملة النتائي:  ▪

 للل وا عرا  سيتسي. •

 انهيتر اقتصتد،. •

 .يارتبتك اجتمتع •

 في سوه العمل. يللل تنمو، ومهن •

 تدن في التعليم وم سستتط. •

 للل ابسواه والصنتعت  ابستسية. •
 فرو  رنس المتل إلي لتر  البتد. •
ليييي ارت يييت  البعتلييية ونل و يييي فيييي القعتعيييت  الممتيييت  ؛ فجييير  العقيييول ذا  الموافييي  إ •

 لتر  البتد.
 نقص السيولة االستثمترية؛ انل تض االستثمتر في البحث والتعوير. •
 دعم منل ض للتعليم. •
 دفت   عيف معتمد علي الحل ت .  •

 من إجرا ا  الواجبة التعتمل مي فذا السينتريو  الموالن: ▪

 حمتية البتد. •

 مواجهة التعرف نل كر،. •

 مستعد  الدول ابلرب. •

 االفتمتم بتلمواعن. •

  (سيناريو استمرار االتجاه الحالي)سيناريو المرجعى:  ب(  

اسيتمرار االسيتقرار فيي  ، و وا قليميية   العربيية استمرار الصيراعت  القت مية فيي دول الجيوار  المالمح:   ▪
انيدمت   ، و  يعف مسيتفمت  ومسيتعدا  دول الللييا لحيل تليك الصيراعت  ، و دول اللليا العربيي 

،  أييير الييوافي   ي تسييتعداد الميينل ض والتلعيييع االسييتراتيج لتبتكييتر فييي االقتصييتد نتيجيية ل   ي ج  يي 
تجيته االسيتثمتر فيي الت ييير المتسيتر     عيي رد فعيل رج ، و بتكتر م ل   ي  بع   ي وصنتع   ي اجتمتع   تبن  و 

 .  فقع بتالبتكتر في سيتسة الدولة   ي الت ام ج   ، و علي مستوب البتد بستلي  ا دار  
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  من النتت ا المحتملة لهذا السينتريوالنتائي:  ▪

 استقرار داللي سيتسي ت في دول اللليا. •

تيدفور اقتصيتد، وتنمييو، بسيب  انهيييتر اسيعتر الين ع ، واعتمييتد اقتصيتد دول اللليييا  •
 علي تصديراتط.

 ارت ت  اسعتر وللل في سوه العمل بسب  عود  أير المواعنين إلي بتدفم. •

 نقص المواف  المتفر ؛ تعليم وتدري  متوا ي،  •
ن ظل منل  ت.نمو االستثمتر في الب •  حث والتعوير وا 
 وسيولة أير كتفية. ، منت  استثمتر رد  •
 تذبذ  التعتون بين الحكومة والصنتعة.  •

 من ا جرا ا  الواجبة التعتمل مي فذا السينتريو  الموالن: ▪

  يتد  الدعم والمستند  لدول الجوار العربي وا قليمي. •

ي القيمييية الم يييتفة وتيييوفير توجييييط سيييوه العميييل للتوسيييي فيييي الصييينتعت  البتروليييية لرفييي  •
 فرص عمل جديد .

نرييت  بييراما تعليمييية جديييد  تتنتسيي  فييرص العمييل والمهيين المعلوبيية فييي الصيينتعت  إ •
 البترولية.

جهييد مرييترك مت ييه عليييط بييين الحكومييت  ومجييتل ابعمييتل لت يييير سييريي واسييتراتيجي  •
 ومنترر للنظم الكبير .

   ( وضع أفضل  سيناريو االنتقال إلى)سيناريو االبتكاري: ج( 

قيو  اليدعم والمسيتند  المقدمية  ، و حل الصرا  السيتسي في دول الجوار العربيي وا قليميي المالمح:   ▪
،  سييتبه عهييدفت إلييي  عييود  اسييعتر البتييرول  ، و دول اللليييا لييدول التييي تعييتني ميين تلييك الصييراعت  

تسيية الوعنييية  السي ، و انترييتر االسييتثمتر فييي مجييتل ابعمييتل، والتعليييم، والقييوب العتمليية، والحكوميية و 
إيجيتبي عليي    ا  تبنيي الصينتعة مي ثر ، و المتسترعة واالستثمترا  في البحث العلميي، كعرييه للرليت  

عييداد ا نتتجييية الوعنييية وتع ييي  لجييود  الحيييت   جيييل جديييد ميين العمييتل القييتدرين علييي المنتفسيية    ، وا 
 عتلميت في استثمترا  ابتكتر تقود العتلم.  

 هذا السينتريو من النتت ا المحتملة لالنتائي:  ▪

 استقرار سيتسي في الدول العربية وكذلك دول اللليا العربي. •

 سعتر البترول.ناستقرار اقتصتد، في دول اللليا العربي نتيجة استقرار  •
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 استقرار سوه العمل نتيجة استمرار أير المواعنين في وظت  هم، واستقرار الروات . •

 نمو اقتصتد، مستدام.  •
 بين الحكومة والصنتعة.  عتلة منل  ة؛ تعتون عتل  . بيتتنتفسية صنتعية عل •
 عتل. ،موارد بررية ذا  تعليم وتدري  مهتر  •
 منييييييت  اسييييييتثمترب قييييييوب؛ وفيييييير  سيييييييولة رنس المييييييتل؛ اسييييييتثمتر عييييييتلي فييييييي البحييييييث  •

 والتعوير العلمي.
 من إجرا ا  الواجبة التعتمل مي فذا السينتريو  الموالن: ▪

ط هي ت  السيتبقة، لتكيون اليبتد عليي اسيتعداد للمواج مي باالست تد  من اب مية الحتليية وا •
 والتصدب ب، ا مت  جديد  محتملة في المستقبل.

 مكتن. تقليل تصدير الن ع اللتم، والح تظ علي االحتيتعي العربي قدر ا •

 يالتوجيييييط بقيييييو  نحيييييو الصييييينتعت  البتروليييييية لرفيييييي القيمييييية الم يييييتفة للييييين ع، وبتلتيييييتل •
 قتصتد.االتقوية 

تعليمية وبراما دراسية لتأفيل الربت  العربي للمهين المعلوبية لسيوه  نرت  م سست  إ •
 العمل الن عي والصنتعت  البترولية.

التركيييي  عليييي سيتسيييت  تيييوعين الوظيييت ف والمهييين التقنيييية واللدميييية الهتمييية، لحمتيييية  •
 الم سست  من ن، نقص محتمل في المستقبل من نقص أير المواعنين.

ر  فيييي مجيييتل الصييينتعت  البتروليييية واالسيييت تد  مييين التعيييتون ميييي اليييدول صيييتحبة اللبييي  •
 لبراتهت في فذا المجتل.

 جييييييذ  لبييييييرا  فييييييي مجييييييتل البييييييراما التعليمييييييية المرتبعيييييية والم فليييييية لمهيييييين وتقنيييييييت   •
 التصنيي البترولي.

 ترجيي االبتكترا  الجديد في مجتل العتقة البديلة وتقنيتتهت. •

المهنييييي والتقنييييي الييييت م توجيييييط الرييييبت  اللليجييييي ل ييييرور  لييييوض مجييييتال  العمييييل  •
 لنهوض البتد.
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ترييجيي القعييت  اللييتص علييي االسييتثمتر فييي مجييتال  التصيينيي الن عييي والصيينتعت   •
القت مة علي العتقة البديلة، واستيعت  ربت  الللييا العربيي فيي فيذه الصينتعت  بعيد 

 تأفيلهم للمهن نل نية والتقنية لهذه الصنتعت .

 لتقتصتد. ت  ، وواثقت  ، وتقدمت  متسترع ا  استثمترا  وابتكترا  تحدث نمو  •
ت ايييد االسييتثمتر فييي البحييث والتعييوير واسييتمرار التنسيييه مييي كييل قعتعييت  المجتمييي  •

 والتعتون بين مجتل ابعمتل والحكومة يجعل دول اللليا مستعد  للمستقبل. 
نـوط مقترحات إجرا ية للتعامل مع الحاضر لتـأمين المسـتقبل ففـي دول الخلـيج والـدور الم -2

 به في مواجهة تلك التحديات.

االستثمتر وتريجيي االقتصيتد االبتكيترب، وتوسييي  بتنويي الك يلة واالستراتيجيت   اللعع و ي ▪
 .المواعنة للعمتلة العمل فرص  من نكبر عدد  نجل توفير من ا نتتجية القتعد 

 ت م مييوتيت الوعنيية العمتلية منيتظم، بحييث تيدعم ر،قيوانين عميل ومراجعتهيت بريكل دو  سين ▪

 ابجنبية. العمتلة تدفه علي وو ي القيود  اللتص، القعت  ومتعلبت   العمل تعورا  سوه

 العمل.  سوه  مستجدا   وحس   جتد  بركل  وتأفيلهت  الوعنية  لتدري  العمتلة  حكومي  الدعمتل   يتد   ▪

 سيوه متعلبيت   بيين لتحقييه الموا مية الت مية التعلييم، واللعيع تعيوير و يي اسيتراتيجيت   ▪

 مين نكبير بريكل العلميية والتقنيية لريجيي الدراسيت   نسيبة رفيي ليتل مين والتعليم، وذلك العمل

 التعليم المهني والتقني. ا نستنية، ورفي نسبة لريجي الدراست  

 وتسيجيل  المتيوافر ،  العميل  عين فيرص  المعلوميت   لتقيديم  التوظييف  ليدمت   تقيدم  مكتتي   إنريت   ▪

رريتدفم  العميل  العيتعلين عين   نو  العميل،  سيوه  فيي  دمجهيم   عيتد   المنتسيبة  لتيدري  بيراما ا  إليي  وا 

 علييهم  يسيهل  مميت  العميل  سوه  في  والعل   العرض  حول  المعلومت   القرار من لتل توفير  لصنت  

دار   اتلتذ ا جرا ا  المنتسبة   .الوجط ابكمل  علي  التر يل  وبراما  العمل  سوه  سيتست   وا 

ط فيي التعلييم والتري يل،و بيين يهالتنسي  مجيتل فيي ابليرب اليدول تجيتر   مين االسيت تد  ▪  توجي 

 عمل. فرص  نو التمهن إلي المدرسية، وفقت   نجت اتهم تصن  هم بعد  العت  

 التعليمية والصيغ العلمية المستحدثت   م  التلعيع لتعوير الم سست  التعليمية والجتمعية لتت ▪

 .العتلم في المتعور  والمعلومتتية التكنولوجية مجتل في الحديثة
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د احتيتجت  التيوعين والتوظييف وفيه مععييت  االحتييت  الحيتلي والمسيتقبلي مين دون إأ يتل  تحدي  ▪
 االحتيت  في نثنت  اب مت  مقتبل المتوافر من المعروض، واالحتيتجت  المهترية والتدريبية. 

، ومعرفيية مييت (وفقييت  ل حصييت ا  والتوقعييت  )حصيير وتحديييد نعييداد المييواعنين حتليييت  ومسييتقبت   ▪
بييييين اللييييريجين حديييييد حجييييم نل جييييو  ، وتر لييييديهم ميييين ميييي فت  ولبييييرا  ومهييييترا  فييييو متييييواف

 وتقسيمهت وتصني هت بركل علمي ودقيه.والوظت ف المعلوبة 

مريييروعت  التنميييية االقتصيييتدية والمجتمعيييية والعمرانيييية، وكيييذلك الم سسيييت  التعليميييية بربيييع  ▪
 لعع واستراتيجيت  التنمية والتأفيل للموارد البررية.

لين ومتليييذ، القيييرار ونربيييت  العميييل ونصيييحت   و وار مجتمعيييي ريييتمل بيييين كتفييية المسييي إدار  حييي  ▪
المصييتني، وفي ييت  الدوليية الملتل يية والمعنيييين فييي الييو ارا  المعنييية )التربييية والتعليييم، التعليييم 
العيييتلي، القيييو، العتملييية، التجيييتر  والصييينتعة، الصييينتديه االجتمتعيييية للتنميييية( والتنسييييه ميييي 

لقعت  اللتص والجهت  المتنحة والجمعيت  أير الحكوميية، وذليك لمنتقرية الجهت  الممثلة ل
  .سبل ا صت  الهيكلي للتعليم والتدري  التقني والمهني

لتصييييينيف المهييييين  ت  ر يسيييييي ت  ونستسييييي     اند  ،للمهييييين  الموحيييييد  ةالعربيييييي  ةالمهنيييييي  المعيييييتييرإعتميييييتد  ▪
 رية.وتحديث فذا التصنيف بص ة دو  ،وتوصي هت في البلدان العربية

ملتليف البليدان العربيية، وبيث قواعييد    ميي تنميية وتنظييم معلوميت  نسيواه العميل العربيية، والتنسيييه   ▪
قليمية ودولية.   بيتنت  حول سوه العمل تتمي  بتلر تفية من لتل ربكة معلومت  محلية وا 

تحقيه التعتون بين مقيدمي ليدمت  التيدري  مين القعيتعين العيتم والليتص وعيتلبي اللدمية سيوا    ▪
لو ييييي البييييراما والييييدورا  والمنييييتفا التييييي تهييييي  المتييييدربين    ، الرييييركت  والمصييييتني   ب لييييي مسييييتو ع 

 . المهنية  الحتيتجت  سوه العمل بمت يتمري مي المستويت  العتلمية للجدار  والمهتر  

قليميييية لدراسييية احتيتجيييت  سيييوه العميييل نوال بيييأول ومسيييتير  دينتميكيييية  ▪ إنريييت  مراصيييد محليييية وا 
 لتقنية ونل نية العتلمية.الت يير والتعورا  ا
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 لتيوفير وسييلة بتعتبترفيت، اللليجيي التعيتون دول مجليس بيين العمتلية حيراك تريجيي وتسيهيل ▪

 والتعيتون الكليي التعيتون االقتصيتد، وتع يي  العتلميية المتليية اب مة آثتر لتل يف العمل فرص 

 .اللليجي التعتونس مجل دول بين النقد،

ت  عملييت  ا صيتحمين  ل سيرا   يمجليس التعيتون العربي بيين دول  النقيد، ت عييل االتحيتد  ▪
 سيتسيتتها تحسيين عليي اليدول وحيث  البعتلية مريكت   مقتومية إليي تهدف التيي الهيكليية

 الكلية. االقتصتدية

وذلك لتل ييف  ،التوظيففي التوسي و الملرجت   التعليمي لتحسين جود رفي مستوب ا ن ته  ▪
 ية.حد  ابثتر النتجمة عن اب مة المتل

بنيييييت  قتعيييييد  بيتنيييييت  ريييييتملة لجمييييييي ميييييواعني دول مجليييييس التعيييييتون اللليجيييييي، كميييييت يجييييي   ▪
دمييييا فييييذه البيتنييييت  فييييي ا حصييييت يت  المنرييييور  عيييين سييييوه العمييييل فييييي دول المجلييييس ميييين 
لييييييتل المواقييييييي المرييييييتركة بييييييين دول المجلييييييس والمتلصصيييييية فييييييي البحييييييث عيييييين الوظييييييت ف 

 يم المعلومت  عنهت.د وتق

جرا ا  لتقديم الحواف  للعمتلة الوعنيةاقرار دول المجلس سيتس ▪ ت يمن وجيود معييتر و  ،ت  وا 
، اجتمتعيييية ريييتملي و نظيييتم تيييأمينو  ،تريييريعت  السيييتمة والصيييحةلموحيييد بيييين دول المجليييس 

 موحد وعتدل. و 

تبنييي قواعييد قتنونييية ل قتميية والتوظيييف نكثيير ريي تفية ورفييي مسييتوب المعرفيية والو ييو  برييأن حييه   ▪
 . ة مت من ت حه العمتل في االندمت  االجتمتعي واالقتصتد، والثقتفي المواعنين في الحراك بحري 

 إعداد مرروعت  توظيف متجدد  المتصتص المواعنين العتعلين عن العمل في دول المجلس.  ▪

لتعلييم الجيتمعي لتحقييه التوافيه بينهيت وبيين متعلبيت  واحتيتجيت  سييوه  ا مراجعية بيراما وسيتسيت    ▪
 . والتقنية  من نتحية التلصصت  العلمية  ول المنعقة ود  العمل الواسعة في دول المجلس 

ميي إرسيت  السيتسيت  التريريعية    ، تعبيه السيتسيت  المعنيية بتوظييف الميواعنين و تحديد ابولويت    ▪
 المصتحبة لذلك سعي ت لرفي مستوب توظيف المواعنين في دول مجلس التعتون اللليجي. 

تحقييييه لبنيييت  منظومييية فعتلييية  ت يييمن، يسيتسيييت  عليييي المسيييتويين ا قليميييي واليييوعنو يييي  ▪
وميييت يل ميييط مييين تلعييييع  ،إليييي صييينتعة جتذبييية طوتحويلييي  ،دول مجليييس التعيييتون االبتكيييتر فيييي
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لته مدفو  بن س اقتصتد، يقيود إليي النميو المسيتدام والرفيته  يرتمل وتن يذ ترترك يم سس
   ي، وذلك من لتلالحقيق

س لعتقيية ترييترك وتعييتون مييي ترييكيل في يية استرييترية )سيتسييية، واقتصييتدية وتربوييية( ت سيي  •
جهييت  مهتميية ورا ييد  دالييل دول المجلييس، وصييوال بييدول المجلييس إلييي التمييي  الييذب تنرييده 

 والريتد  التي تتعلي إليهت مستقبت.
النظيير فييي نكثيير التجييتر  الدولييية ن ييجت فييي قيييتس مسييتوب االبتكييتر فييي الييدول، والمتمثليية  •

، ودراسة نوعية IUR  يلتتحتد ابوروب  وم رر االبتكتر  GIIفي م رر االبتكتر العتلمي 
 وافتمتمت  م رراتهمت نل ردية والبيتنت  والمعلومت  التي تعتمد عليهت. 

ذا  العتقية و  البيتنيت  وا حصيت يت  والمعلوميت  ابكثير حداثية نظتم دقيه لجميي وتيوفير •
 المبترر  وأير المبترر  بتالبتكتر.

 مييييييييية فيييييييييي دول المجليييييييييس المهتمييييييييية قتالمبيييييييييتدرا  والتجيييييييييتر  ال كتفييييييييية التكتميييييييييل بيييييييييين •
 بتالبتكتر ومح  اتط.

 ة:ـــــات املستقبليـــــللدراس اتـــــمقترح

تلتعليم تقيدمي فيي جيوفره، كميت فيي القيول فيمكن للتعليم قيتد  الجيل القتدم في المستقبل، 
عليييم فييو التعليييم ليييس اسييتعدادا للحيييت ؛ الت -التعليييم فييو النمييو-بييأن "التعليييم فييو عملييية اجتمتعييية

 لتعليم يمكنط في الواقي قيتد  العريه في تحويل المجتمي وتقدمط.تفولذا الحيت  ن سهت"، 
وفييي فييذا االعييتر البييد ميين دراسيية مسييتقبل التعليييم وتييأثيره فييي مسييتقبل الييبتد فييي  ييو  

ظييروف عمييل فييي إعييتر التعليييم،  لوجهييت  النظيير المتبتدليية بييين نصييحت  المصييلحة حييول مسييتقب
احتيييرام نكبييير مييين المجتميييي للوصيييول إليييي نظيييتم قيييتدر تمتميييت عليييي توجييييط التحيييول نكثييير مهنيييية و 

  االجتمتعي والمجتمعي.
ة، فييي فييذا ا عييتر دول مجلييس التعييتون لييدول اللليييا العربييي وتوجيييط مسييتقبل التعليييم فييي 

يتعليي  تكييوين فييره بحثييية موسييعة ت ييم لبييرا  ومتلصصييين فييي السيتسيية واالقتصييتد واالجتمييت  
 جييرا  دراسيية متكتمليية قت ميية علييي بيتنييت  دقيقيية ورييتملة تليير  بر ييية اسييتراتيجية  مييي التربييويين

 لمستقبل التعليم في دول اللليا العربية كقتعر  لتقدمهت وحمتية نمنهت القومي. 
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