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افتتاحيـة العــدد 

عرب هــذه البـوابـة مـن جملـة الـتعـاون
العدد 90 ميكن للقارئ الدخول إىل مواقع
ونوافذ متعـددة من  األحباث الرئـيسية اليت
تتناول قضايا معاصرة تتعلق بدول اجمللس،
الـيت من شــأنهــا أن تعــزز العـمل اخلـليـجي
املــشـرتك. ففـي الـبحـث األول هلـــذا العــدد
الـذي جاء بعنوان "األثـر املباشر لـلمعاهدات
الدولـية الـبيئيـة واملتعـلقة بقـضايـا احلوادث
والكـوارث يف النظـم الوطنيـة لدول جملس
التعاون: دراسة حتليليـة ومقارنة" للباحث الدكتـور أمحد مبارك سامل، الذي حاول
فيه استقراء وحتليل اإلشكاالت الدستورية والتشريعية اليت حتول دون حتقيق األثر
املـباشـر للمـعاهـدات الدولـية والـبيئـية، مبـا فيهـا املتعلـقة بـاحلوادث والـكوارث يف

التشريعات الوطنية لدول جملس التعاون من خالل دراسة حتليلية ومقارنة .
والبحث الثـاني يف هذا العـدد جاء بعنـوان "التنـمية االقـتصاديـة املستـدامة  يف
دول جملـس التعـاون لـدول اخلـليج العـربيـة .. الفــرص والتحـديـات" للـدكتـور نـوزاد
عبـدالرمحن اهليـيت، قدم فيه البـاحث جوانب الـقوة والضعف يف التـنمية االقتـصادية
املستـدامة يف دول جملس التـعاون لدول اخلليـج العربية، مـن خالل استعراض وحتليل
مجلـة من املؤشـرات االقتصـادية اليت جـاءت يف اإلطار املـنقح لدليل مـؤشرات التـنمية
املستـدامة الـصادر عن جلـنة األمم املـتحدة للـتنميـة املستـدامة "UNCSD"، وبـيان أهم
التحديات اليت ستؤثر على مسار التنمية االقتصادية املستدامة يف دول جملس التعاون

خالل العقدين القادمني من القرن احلالي.

املشرف العام
خالد بن سالم الغساني *

9



وتضـمن العدد دراسة للدكتـور مجال الشراري بعنـوان "االحتياجات اإلدارية
لـرعـايـة الطالب املـوهـوبـني من وجهـة نظـر مـديـري املـدارس االبتـدائيـة مبـنطقـة
اجلوف يف اململكة العربية السعودية"، واليت هدفت إىل التعّرف على االحتياجات
اإلدارية الالزم توافـرها لرعـاية الطالب املـوهوبني من وجـهة نظر مـديري املدارس

االبتدائية مبنطقة اجلوف يف اململكة العربية السعودية.
كمـا تنـاول  العـدد دراسـة أخـرى بعنـوان "أسـالـيب مقرتحـة لتمـويل التـعليم
العالي يف الوطن العـربي: جتارب دولية" للـدكتورة بتلة الـعنزي، واليت هدفت إىل
دراسة وحتليل مـوضوع التعـليم العالي ومـشاكله التمـويلية من خالل تقـديم نظرة
عامـة على مصـادر متويل التعلـيم العالي، وشـرح أهم املشكالت الـيت تواجه هذا
القطـاع، إىل جانب تقـديم بعض الـبدائل املتـاحة واملـصادر التـمويليـة األخرى حلل

هذه املشكالت.
وقـدم هذا الـعدد من اجمللـة مراجعـة ألحد الكـتب احلديـثة  لألستـاذ راشد
عـيسى اجلـاسم، عرضتـه األستاذة رانيـة رضي فضل ، بعنـوان "البحريـن وعمقها
اإلسـالمي من الغـزو الربتغـالي وحـتى اسـتقالل البحـرين 928 ـ 1391هـ / 1521 ـ
1971م.  كما قدم األستاذ ناصر حسن علي الشيخ تقريرا عن فعاليات الشباب يف دول

جملس التعاون اخلاصة بهم لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم. 
وضمـن األبواب الثابـتة يف اجمللة الـيت تتناول إحصـائيات دول اجمللس تـناولنا
إحصـائيـات السـوق اخلـليجيـة املـشرتكـة )التجـارة البـينيـة( اليت قـام بـإعـدادهـا
وعـرضها شـؤون املعلومـات ـ إدارة اإلحصـاء باألمـانة العـامة لـدول جملس الـتعاون

لدول اخلليج العربية.
وختـاما ، فـإن النـوافذ واألحبـاث القيمـة اليت وجـدت فرصـتها للـوصول إىل
القراء من خالل هذه اجمللـة، واليت خطت سطورها عامـا بعد عام يف طريق توثيق
هـذه اإلمكانيـات العلميـة والبحثيـة، عربت عن معطيـات هذه املـرحلة يف خـليجنا
العــربي بـنظـرة مشــوليــة واعيــة تقـتبـس نـورهــا من كـافـة جمـريـات األحـداث

افتتاحيـة العــدد
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وانعـكاسـها عـلى املـتلقي، ومـن قراءة هـؤالء املبـدعني خلـارطة الـواقع اخلـليجي
والتعبري عنها بطرق متعددة مت رصدها يف هذا العدد. 

وال يـفوتـنا تـقديـم الشـكر اجلـزيل لكل من تـواصل معنـا وساهـم أو أبدى
تعليقا أو مقرتحا. .

                  واهلل ولي التوفيق ،،،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* األمني العام املساعد للشؤون الثقافية واإلعالميـة .
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أوالً

البحوث العلميـة





األثر املباشر للمعاهدات الدولية البيئية
واملتعلقة بقضايا احلوادث والكوارث

يف النظم الوطنية لدول مجلس التعاون
_ دراسة حتليلية ومقارنة ـ

إعـداد

د . أحمد مبارك سالم

باحث وكاتب من

مملكـة البحريــن





األثر املباشر للمعاهدات الدولية
البيئية واملتعلقة بقضايا احلوادث

والكوارث يف النظم الوطنية لدول
مجلس التعاون

ـ دراسة حتليلية ومقارنة ـ

امللخص :
إن هذه الـدراسة ال تـستهـدف استـقراء
مدى املالءمة بني ما تقـرره املعاهدات الدولية
اليت صـادقـت عليهـا دول جملـس التعـاون يف
نصوصها وبنودهـا مع التشريعات الوطنية؛ إذ
األجـــــــــدى يف ذلــك اســـتـقـــــــــراء وحتـلـــيـل
اإلشكـاالت الــدستـوريــة والتـشــريعيــة اليت
حتـول دون حتقيـق األثر املـباشـر للمعـاهدات
الدولـية الـبيئـية وغـريها، مبـا فيهـا املتعلقـة باحلـوادث والكـوارث يف التـشريـعات

الوطنية لدول جملس التعاون من خالل دراسة حتليلية ومقارنة.
إذا كانـت سيادة الـدول تسـتلزم إقـرار نظـامها القـانونـي الذي ينـظم خمتلف
اجلوانب يف اجملتمع بصورة شخصية نظرًا العتبارات السيادة، فال بد من التأكيد
علـى أن ما يـتعلق باجلـوانب البيـئية وعلـى وجه التحديـد ما يتعلـق بقضايـا احلوادث
والكـوارث ال بد  –وإن ارتـبط ببعـد اقتصـادي يقرتن بـالتكـلفة  –أن يقرتن بـبعد
دولي يـتحقق من خاللـه مسو الـقواعـد القـانونـية الـدوليـة املتعلقـة بالـبيئـة وقضـايا
احلـوادث والكـوارث علـى وجه التحـديـد، حيـث إن قضـايـا احلـوادث والكـوارث
ميثل تنـسيق اجلهـود اإلقليمـية والـدوليـة فيهـا حجر الـزاوية الـذي ينبغي أن يـرتبط
بتعـزيز البعـد الوقـائي للبيئـة؛ نظرًا ملـا يرتتب علـى احلوادث والكـوارث البيئـية من
تداعـيات وآثـار تصعـب معاجلـتها بـإعادة األمـور إىل ما كـانت عليه، ممـا يسـتلزم

د . أمحد مبارك سالـم

17



ضرورة جتاوز اإلشكاليات الدستورية والتشريعية لتحقيق األثر املباشر للمعاهدات
الـدوليـة املعنيـة بـالـبيئـة واملـرتبطـة بقضـايـا احلـوادث والكـوارث من خالل تعـزيـز
األدوات واالستعـدادات الكفيلة بـتعزيز نطـاق هذا األثر علـى التشريعـات الوطنية،
مع ربط ذلك بربنامج عملي يستـوعب توظيف التكنولوجيا احلـديثة والعمالة الفنية
املـدربـة الـيت ينـبغي أن تقـوم جبهــود تقرتن بـالـتنـسـيق اإلقليـمي والـدولي يف سـبيل
حتقيق أهدافـها ضمن بعـد اسرتاتيجي دولي مـدروس يستـوعب مبعطيـاته ما تـتبناه

الكيانات اإلقليمية واليت منها دول جملس التعاون ضمن هذا النطاق.
ومن جــانب آخــر تعكـس جهــود مملكــة البحــرين يف مكـافحـة احلـوادث
والكـوارث الطبيعيـة والصناعـية دورًا يستهـدف حتقيق املالءمة بني مـا ورد يف بنود
املـعاهـدات واالتفـاقيـات املتعلقـة باحلـوادث والكـوارث اليت صـادقت عليهـا، وبني
تـشريـعاتهـا اليت تـصدرهـا فيمـا يتعلق بـاجلانـب السيـادي واجلانـب اإلجرائـي هلذه
االتفـاقيات، حيث سـبق البيان بـأن القيمة القـانونيـة لالتفاقيـة الدوليـة تتحقق على
أرض الواقع وفق ما قـرره الدستور البـحريين بصدورهـا بقانون؛ لـذلك فإن مملكة
البحـرين أصـدرت العـديــد من القــوانني واللـوائح والقــرارات لتحـقيق املالءمـة بني
تشـريعـاتهـا وبنـود مـا صـادقت علـيه من معـاهـدات واتفـاقيـات بـيئيـة، خـاصـة تلك
املتعلقـة باحلـوادث والكـوارث، واليت منهـا اإلقليمـية ومـنها الـدوليـة، كمـا تبنت
مملكة البحـرين جهودًا تنفيذيـة لتنفيذ تشريعـات املالءمة على أرض الواقع، وذلك
من خالل تشـكيل اللجان وتـدشني االسرتاتيجـيات وإعداد الـدروس املسحيـة دعمًا
لـلبحـوث والـربامج العلـميــة، حيـث تعكـس هـذه اجلهـود أخــذ مملكــة البحــرين
بالتـوصيات الصـادرة عن اللقاءات العلـمية واملؤمتـرات املعنية بـاحلوادث والكوارث

الطبيعية والصناعية .
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املقّدمـة :
تستلـزم التحديـات البيئيـة اخلطرية يف ظل األوضاع الـسائدة ـ إقـليميًا وعـامليًا ـ
اعتمـاد العـديـد من األطـر القـانـونيـة األكثـر فعـاليـة ومـواكبـة للمتـغريات لتعـزيـز
احلمـاية القـانونـية للبـيئة يف دول جملـس التعاون، سـواء من خالل النـطاق احمللي أو
من خالل اإلطــار اإلقليـمي والـدولـي، حيـث تربز احلـاجـة ضـمن هـذا الـنطـاق إىل
تكثيف اجلـهود املشـرتكة بني دول اجملـلس لزيـادة األطر القـانونـية عرب املعـاهدات
الدوليـة واالتفاقيات اجلماعـية املشرتكة اليت ميكن أن تـتحقق من خالهلا احلماية
املـنشودة للبيئـة ضمن املستوى الـوقائي قبل العالجي، إال أن ذلك يـتوقف على جتاوز
اإلشكاالت الدسـتورية والـتشريعيـة لتحقيق األثر املـباشر هلـذه املعاهدات الـدولية،
خاصـة تلك املتعلقـة بقضايـا احلوادث والكـوارث يف النظم القـانونيـة الوطنـية لدول
جملس التعـاون، حيث سيـنعكس ذلك علـى اجلهود اإلقلـيمية لـدولة اجمللـس لتمثل
نطـاقًا مؤثرًا يف دعم املنظـومة القانونية الـدولية حلماية البـيئة - خاصة من احلوادث
والكـوارث البـيئيـة - من خالل نـطاق وقـائي ميثل حـجر الـزاوية ملـواجهـة املتغريات
املـتسـارعـة اليت تــرتبط بـاألخطـار البـيئيـة احملـدقـة بـاملـنطقـة، وذلك مبـا من شـأنه
كفالـة محايـة مؤطـرة من خالل ارتـباطهـا مبواءمـة املتغـريات املتسـارعة يف اجلـملة

والتفصيل على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي.  
 وملـا كانت دول جملـس التعاون مـن الدول اليت يـرتبط من خـالهلا تصـاعد
مـؤشرات التـنمية الـصناعيـة بصورة متـسارعة؛ نـظرًا ملا متـتلكه من احتيـاٍط نفطي
كبـري يبلغ ثلث احتيـاط العامل من الـذهب األسود، فقـد بات من الضـرورة مبكان
مواكبـة التشريعـات البيئية الـصادرة فيها علـى املستوى احمللي والـتعاوني املشرتك،
إىل جانب االتفاقيـات اإلقليمية اليت متثلها اجلهود التنـسيقية بني هذه الدول ملواجهة
التـصاعد املتسـارع يف التنمية الـصناعية يف املنـطقة؛ لتتوافق مع مـا قررته املعاهدات
الدولية املعنيـة بالبيئة واحلوادث والكوارث البـيئية اليت انضمت إليها دول اجمللس،
سـواء يف ذلك مبـا متـّثله عـمليــة التحـديـث للتـشـريعـات الـبيـئّيــة الصــادرة لتحـقيق
االنـسجــام بني تـشـريع كل دولـة وأخـرى علـى حــدة، أو من خالل الـتصـديق علـى
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االتفـاقيات الدولـّية املربمة  –إقليميـًا وعامليًا –، أو مـن حيث االستعدادات واألدوات
التشـريعّية اليت ميـكن من خالهلا تنفـيذ هذه التـشريعات املـتوافقة واملتـالئمة مع ما
تضمنته املعاهدات الـدولية من نصوص وبـنود باحرتافّية من شـأنها أن تكفل محاية
مؤثرة للبيئة يف خمتلف أقطار دول اجمللـس؛ وذلك باعتبارها متثل منظومة متكاملة
جتمعـها مصاحل مشرتكـة ضمن هذا النطاق، وهـو ما يرتبط مبحـاور هذه الدراسة
الـيت سنتعـرض من خـالهلا للـنظم القـانونـية الـوطنيـة املعنيـة بالـبيئـة يف دول جملس
التـعاون، واملعـاهدات الـبيئيـة واملتعلقـة بقضـايا احلـوادث والكـوارث اليت صـادقت
عليهـا دول اجملـلس، ومـا يـتعلق بـاستقـراء مــدى حتقيق األثـر املبـاشــر للمعـاهـدات
الدوليـة البيئية واملتعـلقة بقضايا احلـوادث والكوارث يف التشريعـات الوطنية يف ظل

اإلشكاالت الدستورية والتشريعية يف دول جملس التعاون وسبل جتاوزها .
أهميـة الدراسة 

ملا كانت غاية اإلصدار للتشريعات البيئية احمللية واالنضمام إىل جانب ذلك
للمعـاهـدات اإلقلـيميـة والـدوليـة املعنيـة بـالـبيئـة وعلـى وجه التحـديـد تلـك املعنيـة
باحلـوادث والكوارث بعد التـصديق عليها يـرتبط بتقريـر توجه القيادة الـسياسية
يف الـدولة لبـناء منـظومـة احلمايـة للبيئـة من التلـوث واالنتهـاك واالستنـزاف، فإن
حتـقيق األثر املباشـر هلذه املعاهـدات ميثل جانبًا حمـوريًا ينبغي حتقيـقه باحرتافية
يـتحقـق من خالهلـا مـراعــاة البعــد الفين ملـا تـضمـنته هـذه املعـاهـدات مـن بنـود
ونصوص، وهـو األمر الذي ميـثل حجر الزاويـة يف تقرير هـذه احلماية بـاالنضمام

إىل هذه املعاهدات.
إن أهمية هـذه الدراسـة تتمثل مبـا سيتم التـوصل إليه من نتـائج ستعكـسها
خمتلف جـوانب التحليل واملقارنة بـني األنظمة القانونيـة املعمول بها يف دول جملس
التعاون من حيث مدى حتقيق األثر املباشر للمعاهدات البيئية وعلى وجه التحديد
تـلك املـتـعلقــة بــاحلـــوادث والكـــوارث، مع اقـرتاح احللــول الـكفـيلــة بـتجــاوز
اإلشكـاالت الدستورية والتـشريعية اليت من شأن جتـاوزها حتقيق بعد إقليمي يف
االلتـزام مبا تـضمنته املعـاهدات الـدولية املـعنية بـالبيئـة، وعلى وجه التحـديد تلك

20

األثر املباشر للمعاهدات الدولية البيئية واملتعلقة بقضايا احلوادث والكوارث يف النظم الوطنية لدول جملس التعاون



املتعلقة بـاحلوادث والكوارث البيئيـة؛ استهدافًا لتحقيق هـذا األثر ليس يف النظم
الـقانـونيـة فحسـب، بل حبيث يـكون ذلـك ممثاًل ألرضيـة صلبـة لتعـزيز اجلـهود
اإلقليمية اخلليجية حتقيقًا للبعد الدولي للقانون البيئي الذي قررته نصوص وبنود

هذه املعاهدات ضمن خمتلف معاجلاتها .
مشكاـة الدراسة 

يف ظل مـا ارتـبط مـن إشكــال يف معـاجلــة فقهــاء القـانـون لـالستعـدادات
واألدوات الـيت ميكن من خالهلا تقـرير احلمايـة املؤّثرة ملـختلف النطاقـات البيئية
من خالل ما تقـرره املعاهدات الـدولية الـبيئية خـاصة تلك املـتعلقة منهـا باحلوادث
والكـوارث املتعلقة حبماية البيئة، وذلك مقـابل تصاعد االنتهاكات واالعتداءات
اليت تقع عـلى الـبيئـة - حمليـًا وإقليمـيًا وعـامليـًا -، فإن هـؤالء الفقـهاء يـكادون
جيمعـون على أن احلمـاية القـانونيـة للبيئـة ال ميكن أن تتـواكب يف ظل تصـاعد
هـذه االنتهاكات اليت تقع على الـبيئية عرب هذه النطـاقات إال من خالل تشريعات
بيـئية تستـوعبها املعاهـدات الدولية الـيت تتضّمن اعتبـارات خاّصة ـ إنـشاء وتعدياًل
وإلغـاء ـ يـتم من خالهلـا مـراعـاة األبعـاد الفنيـة لـذلك، سـواء مـا ارتبط بـذلك من
خالل نطاقات التجريم، أو من خالل اعـتبارات وأسس املسؤولّية اجلنائية واملدنّية
عن املـخالـفات واجلـرائم البـيئّيـة، أو من خالل مـا يتعّلق بـاألدوات واالستـعدادات
القانـونّيـة الكفيلـة بتطـبيق التـشريعـات البيئـّية واالتفـاقيـات واملعاهـدات املعنـية

بذلك، وذلك باملراعاة لألبعاد الفنية املرتبطة باجلرائم البيئية.
إال أنه على الرغم من التأكيد الفقهي علـى أهمية وجود تشريعات بيئّية خاّصة
تـتوافق مع مـا تضـمنته املعـاهدات الـبيئيـة من بنـود من أجل إقـرار احلمايـة القانـونية
للـبيئـة ـ وقـايـة وعالجـًا، فـإن احلـرص علـى مـراعــاة االعتبـارات الـفنّيـة اليت تـرتـبط
بالتشريعات البيئّية لكفالة التنفـيذ احملقق للحماية باملراعاة مع ما ورد يف املعاهدات
الدولـية من بنود تقف دونه العـديد من املعّوقـات اليت حتول دون ذلك، واليت تتمثل يف
أن فقهـاء القانـون ما زالـوا خمتلفني حـول الكـثري من االعتـبارات الـيت ترتـبط ببـناء
هيكـل التشريعات الـبيئية من حيث نـطاق التجريم ورسـم حدود املسؤوليـة املدنية يف
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ذلك، وهو أمر نابع من خصوصّية املشـاكل البيئّية يف بعدها الفين والبيولوجي، إىل
جانب تصاعد تفاقمها واتساع نطاق محايتها حملّيًا وإقليمّيًا ودولّيًا . 

إن هذه الـدراسة ال تسـتهدف استقراء مـدى املالءمة بني ما تقـرره املعاهدات
الــدوليــة اليت صـادقـت علـيهــا دول جملـس الـتعـاون يف نـصــوصهــا وبنـودهــا مع
التشريعـات الوطنيـة؛ إذ األجدى يف ذلك استقـراء وحتليل اإلشكاالت الـدستورية
والتشريعية اليت حتول دون حتقيق األثر املباشر للمعاهدات الدولية البيئية وغريها
مبـا فيهـا املـتعلقـة بـاحلـوادث والكـوارث يف الـتشـريعـات الــوطنيـة لـدول جمـلس

التعاون من خالل دراسة حتليلية ومقارنة .
االستنتاجات الرئيسة يف الدراسة

لقـد تـأّسـست هـذا الـدراسـة وتـوّجهـت ضمن مـا ستعـاجله يف إطـار حمـاورهـا
للوصـول إىل اختبار عـدد من االستنتـاجات الـرئيسـة، حيث متت صيـاغتها بـاعتقاد
جدواهـا وصالحيـتها وإسهـامها اإلجيـابي يف تـنظيـم مواد الـدراسة بـاعتـبارهـا متّثل

احملاور اليت تدور حوهلا الدراسة، وهي كالتالي:
ـ االستنتـاج األول: إن النظم الـقانونـية الوطـنية املعنـية بالـبيئة يف دول جملـس التعاون

تعكس يف توائمها البعد اإلقليمي والعاملي يف محاية للبيئة ـ وقاية وعالجًا.
ـ االستنـتاج الثانـي: خطت دول جملس التعـاون فيما يتعلق بـالتصديق علـى املعاهدات
البيئية واملـتعلقة بقضايـا احلوادث والكوارث الـيت صادقت عليها خـطوات عملية
عكستها جهودها اإلقليمية يف تنفيذ بنـود املعاهدات البيئية، خاصة تلك املتعلقة

باحلوادث والكوارث.
ـ االستنتاج الثالث: هنـاك إشكاالت دستورية وتشريعـية من شأنها أن تعرقل حتقيق
األثر املباشر للمعاهـدات الدولية البيئية واملتـعلقة بقضايا احلوادث والكوارث يف

التشريعات الوطنية يف دول جملس التعاون ال بد من جتاوزها.
ـ االستـنتاج الرابع: يسـتلزم حتقيق األثر املبـاشر للمعاهـدات الدولية علـى التشريعات
الوطنيـة اختاذ خطـوات يتقرر من خالهلـا مسو القانـون الدولي وضـرورة استيعابه

للنظم القانونية الوطنية.
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منهجية الدراسة :
من أجل حتقيق األهداف اليت مت ارتسامها من خالل تناول خمتلف حماور هذه
الدراسـة يف جانـبها الـتنظـريي والتطـبيقي، فـسوف يـتم االعتمـاد بالـنسبـة جلانـبها
التنظريي علـى املنهج الوصـفي التحليلي الـذي يتطّلب احلصـول على نـصوص معتربة
تتنـاول جوهـر املوضـوع، مع القيـام بوصـف تلك النصـوص والرتكيـز على عـدد من
عناصـر النص لتـحليل التوّجهـات يف فهمها؛ وذلك بغـرض مقارنتـه مع غريه لالتصال

بالرأي والتحليل األكثر وجاهة يف ذلك. 
أمـا بـالنـسبـة للجـانـب التـطبـيقي الـذي سـيتـم من خـالله االستقـراء والتـحليل
واملقـارنـة بني الـنصـوص الـدستـوريـة والـتشـريعيــة املتعلقـة مبعـاجلـة األثـر القـانـوني
للـمعاهدات الـدولية علـى النظم القـانونيـة الوطنـية املتعلقـة بالبـيئة وقضـايا احلوادث
والكـوارث املـرتـبطـة بهـا يف دول جملـس التعـاون، فسـوف يتـم الستقـرائه تـوظيف
املنهج الـبحثي املقـارن الذي يـتطّلب تـأطريًا ملختلـف اجلوانـب اليت سيـتم من خـالهلا
حتقيق املعاجلة القانونية هلذه املشكلة، كما سيتم من خالل هذه الدراسة توظيف
مـنهج مقارنـة املقارنـة لتحقـيق معاجلـة ميكن من خالهلـا تأطـري رؤية من شـأنها أن
تعكـس حتليـاًل ملختلف جـوانب مـنظـومـة الـتشـريـع البيـئي يف دول جملـس التعـاون؛
لقياس مـدى انعكاس األثـر املباشـر للمعاهـدات البيئـية واملتعلقـة بقضايـا احلوادث
والكوارث علـى ما تضـمنته من معـاجلات متثلـت فيها مـراعاة البعـد الفين حلمـاية

البيئة خاصة يف جانبه الوقائي.    
أمـا بالنسبة لتوثيق الدراسـة فقد مت األخذ بنظام )ABA( الذي سيتم من خالله
ذكر اسـم الشـهرة وسـنة الـنشـر ورقم الصفـحة يف مـنت الدراسـة بالـنسـبة لـلكتب
والـدوريـات واألحبـاث املـطبـوعـة، أمـا بــالنـسبـة للـمعلـومـات املـأخـوذة مـن روابط
إلـكرتونية أو بها بيان مفصل ملا أمجـل يف املنت، فإنه ستتم اإلشارة يف منت الدراسة
إىل رقم اهلـامـش وفق مـا هــو مشـار إليه مـرقمـًا يف اهلــوامش بـرمـز )هـ.ر(، وتعين:

)هامش رقم(.
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حدود الدراسة
سوف تـنصب حمـاور هذه الـدراسة علـى معاجلـة األثر املـباشـر للمعـاهدات
الـدولية الـبيئيـة واملتعلقـة بقضـايا احلـوادث والكوارث يف الـنظم القـانونيـة لدول
جمـلس التعـاون من خالل دراسـة حتليليـة ومقارنـة للنظـم الدسـتوريـة والتـشريعـية
لدول جملس التعاون، وذلـك بعد استعراض النظم القانونية الـوطنية املعنية بالبيئة
يف دول جملـس التعـاون، واملعـاهـدات الـدوليـة الـبيـئيـة اليت صـادقـت عليهـا دول

اجمللس واجلهود اليت بذلتها يف سبيل تفعيلها ضمن اإلطار اإلقليمي املشرتك.
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الفصل األول

النظم القانونية املعنية بالبيئة يف دول جملس التعاون

واملعاهدات البيئية واملتعلقة بقضايا احلوادث والكوارث اليت صادقت عليها

تشّكل البيئة يف دول جملس التعاون حمور اهتمام قررته العديد من التشريعات
القانونية الصادرة حلماية البـيئة؛ وذلك ملا حتظى به هذه الدول من أهمية اسرتاتيجية
بـاعتـبارهـا متتـلك احتيـاطيـًا نفطيـًا يصل إىل ثلـث االحتيـاطي الـعاملـي، وهو مـا وّلد
ضـرورة أن يكون هناك تـوظيفًا معتربًا حلمـاية البيئـة ورعايتها من خالل الـتشريعات
الـقانونية اليت تـسّنها دول اجمللس، وذلك عرب خمتلف املـستويات ـ اإلقليمـّية والعاملّية ـ

ومن خالل خمتلف النطاقات اليت متّس البيئة وترتبط بكل جمتمع على حدة.
تتـعدد املعـاهدات الـبيئيـة وتلك املتعـلقة مـنها بـاحلوادث والـكوارث لـتستـوعب
خمتلف الشؤون البيئـية، وهي اتفاقات متعـددة األطراف وتأخذ بعـدًا دوليًا وإقليميًا،
كمـا أنهـا وفقـًا إلجـراءاتهــا تتعـدد اإلشكـاالت املـرتـبطــة بتـنفيـذهـا ضـمن إطـار
التشريعات الوطنـية وفيما يتعلق باجلـوانب اليت تأخذ بعدًا إقليـميًا أو دوليًا يرتبط يف

الغالب بقضايا احلوادث والكوارث.
ويف خـضم هــذا التعـدد فقـد صــادقت دول جملــس التعـاون علـى العـديــد من
املعـاهدات الدولـية البيئيـة وتلك املتعلقة بـقضايا احلـوادث والكوارث، ثم اختذت يف
سبيل تطـبيقها جانبًا من اإلجـراءات اليت انعكست على ما قـررته نصوص دساتريها
وأنظـمتها األساسـية إىل جانب جهـودها اإلقليميـة يف سبيل رعايـة البيئة واحلـماية من
احلوادث والكـوارث البيئـية، ال سيمـا فيما يـتعلق بالتلـوث النفطـي باعتبـارها الدول

األغنى بالنفط عامليًا . 
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أواًل : اجلهود اإلقليمية حلماية البيئـة :
ومن أجل ذلـك، وتقريـرًا للبـعد اإلقلـيمي والعـاملي لـلبيئـة، فقد أقـّر اجمللس
األعلى لـدول جملس التعـاون عددًا من األنـظمة والقـوانني العاّمـة يف جمال محـاية
البيـئة، حـيث مثل حمـتوى ومـضامـني هذه الـنظم والـقوانـني احلدود الـدنيـا اليت
ينبغي أن تـكون متـوّفرة يف الـقوانني والـنظم اليت تـصدر علـى املستـوى الوطين،
وإن كـان - يف الــواقع - أن معـظم القـوانـني والنـظم الـوطـنّيـة تـضع سقـوفـًا يف
اشرتاطـاتهـا والتـزامـاتهـا ومعـايريهـا أعلـى ممـا هـو متـوّفـر يف القـوانـني والنـظم

املشرتكة ـ وهو مؤشر إجيابي ـ، ومن هذه األنظمة والقوانني العامة.)هـ.ر 1(:
• النـظام املوّحـد إلدارة الكيميـائّيات اخلطـرة: يهدف إىل ضبـط ممارسات إدارة
املـواد الكيمـيائـّية اخلـطرة يف دول اجمللـس.)اعتمـده اجمللس األعـلى يف دورته

الثانية والعشرين - مسقط/ديسمرب 2001م(.
• النظـام املوّحد إلدارة نفـايات الرعـاية الصحّيـة: يهدف إىل وضع أسلـوب مناسب
للمـراقبـة والـتحّكم يف عـمليـات إنتـاج وفـرز وختــزين ونقل ومعـاجلـة نفـايـات
الرعـاية الصحّيـة اخلطرة والتخلـص منها بطـرق آمنة يف دول اجمللـس. )اعتمده

اجمللس األعلى يف دورته الثانية والعشرين ـ مسقط/ديسمرب 2001م(.
• املعــايري واملقــاييـس الـبيـئّيـة املـوّحـدة جلـودة اهلــواء وامليـاه العـادمــة والتحـكم
بالضـوضاء واللوائح اخلاصة بها: تهدف إىل حتديـد مستويات امللّوثات يف البيئة
الــداخلّيـة واخلــارجّيــة يف دول اجمللـس. )اعـتمـدهــا اجمللـس األعلــى يف دورته

اخلامسة والعشرين - املنامة/ ديسمرب 2004م(.
• النـظام االسرتشادي املـوّحد للتحّكم يف املـواد املستنفدة لـطبقة األوزون: يهدف
إىل التخّلص التام من اسـتخدام املواد املستنفـدة لطبقة األوزون وإحالل البدائل
اآلمنة وفقـًا ألحكام بروتـوكول مونرتيـال وتعديالته. )اعتمـده اجمللس األعلى

يف دورته السادسة والعشرين ـ أبوظيب/ديسمرب 2005م(.
ومن جـانب آخـر فقـد حـازت االتفـاقيـات اإلقلـيمّيـة واملعـاهـدات الـدوليـة يف
جمال البـيئة ومحايـة احلياة الفطـرية واملوارد الـطبيعية علـى اهتمام دول اجمللس،
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حـيث ُشّكلت فـرق عمل ملـتابعـة تطـوراتها ومـستجـداتها مبـا خيدم مـصاحل دول
اجمللـس علـى املـستـويني الـوطين واإلقلـيمي؛ إدراكــًا ألهمّيـة هـذه االتفـاقّيـات،
وحرصًا على جناح تطبيقاتها.)هـ.ر 2(، ومن بني االتفاقيات اليت برزت يف قرارات

اجمللس األعلى ما يلي:
• االتفـاقية اخلـاّصة بـاحملافظـة على احليـاة الفطريـة ومواطنهـا الطبـيعية يف دول
اجمللـس: تهدف هـذه االتفاقـية إىل احملـافظـة على الـنظم الـبيئّيـة وعلى احلـياة
الفـطريـة يف حالـة سليمـة متنـامية، خـاصة األنـواع احليوانـية والنـباتيـة املهددة
باالنقراض، ال سيما عندما يتجاوز انتشار هذه األنواع احلدود الدولّية لدولتني
جـارتني أو أكثـر، أو حيثمـا تهاجـر هذه األنـواع عرب تلـك الدول، مبـا يف ذلك
امليـاه واجملـال اجلـوي اخلـاضع لـسيـادتهـا.)اعتمـدهـا اجملـلس األعلـى يف دورته

الثانية والعشرين - مسقط/ديسمرب 2001(.
وجتـدر اإلشارة إىل أن البـيان اخلتـامي لقّمـة زايد )املنـامة/ديـسمرب 2004م(
قد أّكد علـى أن أهمية احلفـاظ على البيئـة ومواردها الطـبيعّية املتجـّددة ومحاية
احلياة الفطريـة، وأن ذلك قد أصبح ضرورة لتحقيق التنمية املستدامة اليت تهدف
إىل حتـسني مـستـوى حيـاة اإلنسـان ورفـاهـيته يف دول اجمللـس، حيث دعـا الـدول

األعضاء إىل االلتزام بالعمل التنموي املتوازن.
• اتفاقـية ماربول الـدولية )73 / 78( اخلاصـة مبنع التلوث البحـري بالنفط: حيث
مت إعالن منـطقة اخلليج مـنطقة حبـرّية خـاصة اعـتبارًا من 1 أغـسطس 2008م
بعـد أن استـكملت دول اجمللـس الشـروط املطلـوبة يف االتفـاقيـة لذلك، كـما
جتـدر اإلشارة إىل أن )اتفاقيـة ماربول الـدولية( ُتعنـى مبكافحة أخـطار التلوث
البحري بـالنفط، ومحاية البيئة البحرّيـة، ويتطّلب االنضمام إليها إجياد مرافق
لالسـتقبـال يف مــوانئ وأرصفـة الـتصـديــر، ويعين االنـضمــام إليهـا أن تكـون
مـنطقـة اخللـيج ضمـن البحــار اإلقليـمّيـة اخلـاصــة اليت تلـزم الـسفن بـشـروط

الدخول إليها ومتنع من إلقاء مياه التوازن والنفايات األخرى فيها.
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إن أهميـة هذه االتـفاقـّية تـرجع إىل كـون ميـاه اخلليـج متّثل أهمـية خـاصة
لـدول اجمللس يف املـالحة والصـيد والتـحلية واإلمـداد بالطـاقة الكهـربائّيـة، هذا
بـاإلضافـة إىل أن هناك حـوالي 40% من إنـتاج النفـط العاملـي يستخـرج من منـطقة
اخلـليج، كمـا ميـر حـوالي 50% من حـركـة شحن الـنفط واملـركبـات النـفطّيـة

األخرى يف العامل عربها. 
ومن اجلـدير بـالذكـر أن العقبـة الرئـيسـة اليت أّدت إىل الـتأّخـر يف اعتـبار
اخللـيج منطقـة حبرّيـة خاصـة كانـت تعود إىل عـدم وجود مـرافق الستقبـال مياه
التوازن يف مجيع الدول األعضاء يف املنّظمة اإلقليميـة حلماية البيئة البحرّية، مما
دعـا األمانـة العامـة إىل مواصلـة عرض تقـارير عن املـوضوع علـى عدد من دورات
اجمللــس األعلــى )2001، 2003، 2004، 2006، 2008م(، حـيث دعــا اجمللـس
األعلـى الـدول األعضـاء إىل تعـديل وضعهـا وفقـًا ملـا جـاء يف االتفـاقيـة مـن حيث
االلتـزام مبنع تصـريف خمّلفات الـسفن إىل املنطـقة البحـرية، مع تـشديـد الرقـابة

احمللّية والتعاون اإلقليمي يف ذلك.)هـ.ر 3(
ومن اجلــديــر بــالــذكــر أن هنــاك العــديــد مـن اللــوائح املـنفــذة للقــوانني
والـتشريـعات البيـئية علـى املستـوى اإلقليمي لـدول جملس التعـاون، واليت منهـا ما
ُأقر من قبل الوزراء املسؤولني عن شؤون البيئة، ومنها ما هو حتت اإلعداد.)تقرير
عن دول جملس التعـاون لدول اخلليج العـربية ودورهـا يف محاية الـبيئة واحملـافظة

على مواردها الطبيعية، 2004م، ص 69(. 
ولعل مـا ميكن اسـتنتـاجه مـن ذلك أن هنـاك قصـورًا يف إبـرام االتفـاقيـات
اإلقـليمية بالتنـسيق بني دول جملس التعاون إلعمـال بنود املعاهدات الـدولية املعنية
بالبيـئة، حيث ال يوجـد هناك سوى اتفـاقيتني مربمتني ضمـن هذا النطاق، األوىل
منهمـا ُتعنى حبمايـة احلياة الفطريـة، أما الثانيـة فهي خاصة مبـنع التلّوث البحري

بالنفط .
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ثانيًا : جوانب تعزيز احلماية البيئية يف النظم القانونية الوطنية :
تـأكيـدًا علـى اهتمـام األنـظمـة القـانـونّيـة بـدول جملـس التعـاون بـاحلمـايـة
القـانونـّية للبـيئة فقـد تضّمنت الـدساتري واألنـظمة الـسياسـّية فيهـا التأكيـد على
محايـة البيئة ورعـاية ثرواتهـا الطبيعّيـة، واليت تفاوتت فـيه داللة النصـوص ما بني
داللـة صـرحيـة تـؤّكـد علـى محـايـة الـبيئـة، ومـا بني داللـة تقـّرر محـايـة الثـروات
واملوارد الطبـيعية، ففي دستور دولة اإلمارات العـربية املتحدة تنص املادة )23( من
الــدستـور علـى أنـه: )تعتـرب الثـروات واملـوارد الـطبـيعيـة يف كل إمـارة مملـوكـة
ملكّيـة عامة لتلـك اإلمارة، ويقوم اجملتمع علـى حفظها وحسـن استغالهلا لصاحل

االقتصاد الوطين(.)هـ.ر 4( .
ويف مـيثاق الـعمل الوطـين ودستور مملـكة البحـرين جاء الـتأكيـد بعبارات
صرحية علـى ضرورة إيالء البيـئة احلمايـة اجلديرة بـاالعتبار والتـأثري، حيث جاء
يف الفصل الثـالث من امليـثاق الـذي يتـضمن )األسـس االقتصـادية للـمجتمع( بـندًا
خمـّصصـًا متت عنـونته بـ)الـبيئـة واحليـاة الفـطريـة(، حيث مت الـتأكـيد عـلى أن
الـدولة تسعـى إىل االستغالل األمثل للمـوارد الطبـيعّية والتـنمية غـري الضاّرة للـبيئة
وصحة املواطن، آخذة يف االعتبار التوّجهات العاملية، كما أكد كذلك على أن
تقوم الـدولة بـاحملافظـة على احليـاة الفطـرية وخـاصة البـيئات الـطبيعّيـة املتنـّوعة
اليت تتمّيز بها البحرين. )ميثاق العمل الوطين ململكة البحرين، 2004، ص 22(.
أما الـدستـور البحـريين فـأكد يف املـادة )9/ح( علـى أن: )تأخـذ الدولـة التـدابري
الالزمة لصـيانة الـبيئة واحلفـاظ على احليـاة الفطريـة(. )دستور مملكـة البحرين
ومـذكرته التفـسريية، 2002م، ص 10(، ويف النـظام األساسـي للملكة العـربية
الـسعـوديـة نـصت املـادة )32( علـى أن: )تعمل الـدولـة علـى احملـافظـة علـى الـبيئـة
ومحايتهـا وتطويـرها ومنع الـتلوث عنهـا(.)هـ.ر 5(، أما الـنظام األسـاسي لسلـطنة
عمـان فقد نصت املـادة )12( منه ضمن إحدى فقـراتها بالـتأكيد علـى أن الدولة:
)تعمل علـى احملافظة علـى البيئة ومحـايتها ومنع التلـوث عنها(.)هـ.ر 6(، ويف دولة
قطـر نـصت املـادة )33( من الـدستـور علـى أن: )تعمل الـدولـة علـى محـايـة الـبيئـة
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وتوازنها الطبيعـي؛ حتقيقًا للتنمية الـشاملة واملستدامـة لكل األجيال(. أما دستور
دولـة الكــويت فلـم تكن إشـارته صـرحيـة وفق مـا قـررته املـادة )21( مـنه اليت
أّكدت علـى أن: )الثروات الـطبيعّيـة مجيعهـا ومواردهـا كاّفـة ملك الدولـة تقوم
علـى حفـظهـا وحـسن اسـتغالهلـا مبـراعــاة مقتـضيــات أمن الـدولـة واقـتصـادهـا

الوطين(. )هـ.ر 2( 
وبذلك، فإنه ميكن التأكيد على أن احلماية التشريعية للبيئة - كما ورد
تعريفهـا يف الدليل املوّحـد ملفاهيم ومصـطلحات التخطيـط يف دول جملس التعاون
لدول اخلليج العـربية - بأنها: )الـوسط الذي يعيش فيه اإلنـسان وحيصل منه على
عناصر ومقّومات حياته األساسية، وميارس فيه نشاطاته املختلفة(، وتلّوثها بأنه:
)أي تغيري ضار يف البيئـة يتسّبب فيه اإلنـسان ويؤّثر يف احلـياة البشريـة أو اهلوائّية
أو الـنباتـّية حبيـث يؤدي إىل اإلخالل بكفـاءة النظـام البيئي( قـد حتقق من خالل
نصـوص أعلى املستـويات التشـريعّية ممّثلـة بالدسـاتري واألنظمة األسـاسّية يف دول

جملس التعاون.)مجيل طاهر وصاحل العصفور، 1996م، ص 265(.
ومـن اجلديـر بالـذكر أن مـصادر الـتشـريع البـيئّيـة يف دول جملـس التـعاون

اخلليجي ميكن حصرها يف:
- التشريعات واللوائح املتعّلقة حبماية البيئة ومواردها.

- االتفاقّيات والربوتوكوالت اإلقليمّية البيئّية.
- االتفاقيات البيئّية املصدق عليها.

- اإلعالنات العاملّية بشأن احملافظة على البيئة.)العوضي، 1996م، ص 87( .
 وفيما يلي اسـتقراء مستفيض ومقارنة بني التـشريعات األساسية الصادرة
حلمايـة البيئة يف دول جملس التعـاون، وما احتوت عليه من نـصوص، وما عاجلته
من مسـائل؛ وذلك بهدف تـقرير املـعطيات املـستنتجـة حول مدى مـوضوعّيـة وتأثري
هذه التـشريعـات على تقـرير احلمـاية القـانونّيـة للبيئـة يف دول جملس الـتعاون من

عدمه.
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•   دولة اإلمارات العربية املتحدة :
ترتـكز احلـمايـة التشـريعّيـة للبيـئة يف دولـة اإلمارات العـربيـة املتحـدة على
القانـون االحتادي رقم )24( لسـنة 1999م يف شأن محـاية البيئـة وتنميتـها، املعدل
بـالقـانـون االحتـادي رقم )11( لـسنـة 2006 واألنـظمـة البـيئّيـة املنّفـذة له، والـذي

تضّمن )101( مادة قانونّية، واحتوى على تسعة أبواب على النحو التالي:
- املـادة األوىل والثانـية من القـانون: تـضّمنت مقـدمة احتـوت على: )الـتعاريف،

األهداف، واألسس العامة(.
- البـاب األول/التنمية والـبيئة: تضّمـن أربعة فصول: )الـتأثري البيئـي للمنشآت،
البـيئـة والـتنـميـة املـستـدامـة، الـرصــد البـيئـي وخطـط الطـوارئ ملـواجهـة

الكوارث البيئّية(.
- البـاب الثـاني/محـايـة الـبيئـة املـائّيـة: تضـّمن ثالثـة فصـول: )نطـاق احلمـايـة
البيئّية، محاية البيئة البحرّية  –التلوث من الوسائل البحرّية والربّية، ومحاية

مياه الشرب واملياه اجلوفّية(.
- الباب الثالث/محاية الرتبة: تضّمن مخس مواد دون فصول.

- الباب الرابع/ محاية اهلواء من التلّوث: تضّمن عشر مواد دون فصول.
- البـاب اخلامـس/تداول املـواد والنفـايات اخلـطرة والـنفايـات الطبـية: تـضّمن

مخس مواد دون فصول.
- الباب السادس/احملميات الطبيعية: تضّمن ست مواد دون فصول.

- الباب السـابع/املسؤولية والتعـويض عن األضرار البيئيـة: تضّمن فصلني هما:
)سلطات الضبط القضائي، املسؤولية والتعويض عن األضرار البيئية(.

- الباب الثامن/العقوبات: تضّمن )18( ماّدة دون فصول.
- الباب التاسع/أحكام ختامية: تضّمن )11( مادة دون فصول.

ومن اجلدير بالذكر أن هناك العديد من القوانني اليت صدرت يف اإلمارات
العـربيـة املتحـدة باإلضـافة إىل القـانون االحتـادي حلمـاية الـبيئـة السـابق اإلشارة

إليه، ومن هذه القوانني:
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- قـانـون احتــادي رقم )23( لـسنـة 1999م يف شـأن اسـتغالل ومحـايــة وتنـميـة
الثـروات املائية احلـّية يف دولة اإلمارات الـعربية املتحـدة: تضّمن تنظـيمًا ملهنة
الصيـد من أجل احلمـاية والـتنمـية يف هـذا القـطاع، كـما تـضّمن كـذلك
النص علـى عقوبـات متّثلت باحلـبس والغرامـة واملصادرة، مع العلـم بأن هذا

القانون تضّمن )64( مادة.
- قانون احتـادي رقم )10( لسنـة 2002م يف شأن مزاولـة مهنة الطـب البيطري:
تضّمن تـنظيمًا متكـاماًل هلذه املهنة، كمـا تضّمن عقوبـات متّثلت باحلبس
والغرامة، باإلضافة إىل جزاءات تأديبّية أخرى، مع العلم بأن هذا القانون قد

تضّمن )19( مادة. 
- قـانون احتـادي رقم )16( لسنـة 2007م يف شأن الـرفق باحليـوان: وهو قـانون
عكـس اهتمـامـًا راقيــًا مبختلف جـوانب الـبيئـة يف دولـة اإلمـارات العـربيـة
املّتحـدة، حيـث تضّمـنت نصـوص هـذا القـانـون مـا يـتعّلق بـ)املبـاني ووسـائل
الـراحة للحيـوان، تغذيـة احليوان، نقل احلـيوان، عالج احليـوان، باإلضـافة
إىل عـدد من احملظورات الـيت تتعلق باإلسـاءة إىل احليوان، وتنـظيم املعارض
للحيوانات، ومـا إىل ذلك(، هذا باإلضافة إىل النـص على عدد من العقوبات
اليت تراوحت بني احلبـس والغرامة ملن خيالف أنظمـة هذا القانون، مع العلم

بأن هذا القانون قد احتوى على )19( مادة.
- قـانـون احتـادي رقم )17( لـسنـة 2009م يف شـأن محـايـة األصنـاف الـنبـاتيـة
اجلـديدة: احتـوى هذا القـانون علـى عقوبـات تراوحت بـني احلبس والغـرامة
واملـصادرة، هـذا باإلضـافة إىل مـضاعفـة العقوبـة يف حال العـود، علمـًا بأن

مواد القانون قد بلغت )42( مادة.)هـ.ر 7( .
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•   مملكــة البحريــن :
ترتكز احلمايـة التشريعية للبيئة يف مملكة البحرين على ثالثة قوانني على

النحو التالي:
- املرسوم بقانون رقم )2( لسنة 1995م بشأن محاية احلياة الفطرية بتعديالته:
تضّمن إنـشاء )اللجنـة حلمايـة احلياة الفطـرية( واختصـاصاتهـا، هذا فضاًل
عن النص علـى عدد من العقـوبات الـيت تضمنهـا واليت تراوحـت بني احلبس

والغرامة. 
- املرسوم بقانـون رقم )21( لسنة 1996م بشأن البيـئة، واملرسوم بقانون رقم )8(
لسنة 1997م بإضـافة مادة جديـدة إىل املرسوم بقانـون رقم )21( لسنة 1996م
بشـأن البيـئة: احتـوى على )33( مـادة تضّمـنت اإلشارة إىل اخـتصاصـات جهاز
البـيئـة، بـاإلضـافـة إىل جتـريـم االعتـداء علـى املنـاطق احملـمّيـة، والتـزامـات
املـشروعـات املختـلفة بعـدم اإلضرار بـالبيئـة على حنـو من شـأنه تهديـد البيـئة
خـارج نطاق املـسموح به، هـذا باإلضـافة إىل العـديد مـن الضوابـط املقّررة من
أجل محـاية البيـئة غالـبها ترتـبط باختـصاصات اجلهـاز املعين حبمايـة البيئة،
كمــا نص القـانـون كـذلك علـى عــدد من العقـوبـات تـراوحت بـني احلبـس
والغـرامـة، مع اإلشـارة إىل احلـكم بــالتعــويضــات اليت قــد ترتتـب عن هـذه

األضرار.
- املرسوم بقـانون رقم )20( لسنة 2002م بـشأن تنظيم صيـد واستغالل ومحاية
الثـروة البحريـة: تضّمن ستـة فصول تـضّمن األول منهـا عددًا مـن التعاريف،
أمـا الثـاني فتـضّمن مـا يتعـلق بالـرتاخيص، ويف الـفصل الثـالث مت تنـاول ما
يتعّلق حبمـاية الثروة الـبحرية، أمـا الفصل الرابع فتـضّمن ما يتعّلـق بالتداول
والـتسـويق والتـصنـيع، واحتــوى الفصل اخلــامس علـى أحكـام عـامـة، أمـا
بـالنـسبـة للفـصل السـادس واألخري فقـد تـضّمن الـنص علـى العقـوبـات اليت
ترتاوح بني احلبس والغرامة واملصادرة، مـع العلم بأن هذا القانون قد احتوى

على )38( مادة قانونية.)هـ.ر 8( .
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•   اململكــة العربيـة السعوديـة :
تعـتمد املـملكة الـعربيـة السعـودية يف تقـرير احلمـاية القـانونيـة للبيئـة على
الئحة صـادرة عن الرئـاسة العـامة لألرصـاد ومحايـة البيـئة حتت عـنوان: )النـظام
العام للبـيئة والالئحـة التنفيـذية( الـصادرة بنـاء على اعـتماد مـرسوم ملكـي وبناء
علـى قـرار رئـيس جمـلس الـوزراء، حـيث ورد يف مقـّدمـة هـذه الالئحـة التـنفيـذّيـة
التــأكيـد علــى تنـميـة العـمل البـيئـي يف اجملتـمع، ووضع اإلجـراءات والقـواعـد
واألسـس لتنـظيم كـاّفـة األعمـال املـؤّثـرة علـى الـبيئـة، هـذا فـضاًل عن تـضّمنهـا
للمـخالفـات وما يـندرج حتـتها مـن عقوبـات حلمـاية صحـة اإلنسـان من الـتلّوث يف
احلـاضر واملـستقبل. وقـد احتوى هـذا النظـام العام علـى أربعة فـصول علـى النحو

التالي:
- الفصل األول / تعاريف وأهداف: تضّمن بيانًا باملصطلحات الواردة يف النظام

العام، باإلضافة إىل بيان باألهداف املقصودة منه.
- الفـصل الثـاني / املـهام وااللـتزامـات: تنـاول املهـام اليت تـرتبـط بعمل اجلـهاز
البيئي يف اململكة، وما يتعّلق بالتزامات املنشآت يف ممارساتها ألنشطتها من

ضوابط ومعايري. 
- الفصل الـثالث / املخـالفات والعقـوبات: تـراوحت العقوبـات املنصـوص عليها
يف هـذه الالئحـة ضـمن هـذا الـفصل مـا بني الـسجن ملــدة ال تتجـاوز مخـس
سـنوات، والـغرامـة، مع مضـاعفـة العـقوبـة يف حال الـعود، ومـا إىل ذلك من

عقوبات أخرى نص عليها النظام.
- الفصل الـرابع / أحكـام عـامـة: نص هـذا الـفصل علـى بعـض املسـائل اليت

ترتبط مبا سبق تقريره يف الفصول السابقة.)هـ.ر 9(
ومن اجلـديـر بـالـذكـر أن املـملكـة العـربيـة الـسعـوديـة سـنت العـديـد من
التشـريعات الـبيئيـة، واليت مـنها مـا متثل بـاألنظـمة والقـواعد والقـرارات اليت مت
مبـوجبها إنشـاء سلطات محـاية البيئـة، كما أصـدرت كذلك عددًا مـن األنظمة
واملراسـيم اخلاصـة حبمايـة البيئـة من التلـوث، واألنظمـة اخلاصـة حبمايـة املوارد
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الـطبـيعيـة، هـذا بـاإلضـافـة إىل عـدد من املــراسيم املـتعلقـة بـاألنـظمـة والقـواعـد
اخلاصـة حبمـاية الـبيئـة الربيـة وإقامـة احملمـيات الـطبيعـية واحلـفاظ علـى الرتاث
الطبيعي، وما إىل ذلك من أنظمة صدرت من أجل محاية البيئة يف اململكة، هذا
فـضاًل عن االنضمـام إىل العديـد من االتفاقـيات اإلقليـمّية واملعـاهدات الـدولّية يف

جمال البيئة.)بدون مؤلف، 2004م، ص 235(.
•   سلطنة ُعمــان :

مل تشهـد أية دولـة من الدول املـطّلة علـى اخلليج العـربي تطـّورًا متسـارعًا يف
جمـال محايـة البيئـة البحرّيـة ومكافحـة التلّوث كـالذي شهـدته سلطنـة عمان،
حيـث كانـت بدايـة هذه اجلهـود بصـدور قانـون التلـّوث البحـري يف العام 1974م
الــذي دخل حّيـز التـنفيـذ يف ينـايــر من العـام 1975م، حيـث انعكـس علـى هـذا
القانـون الكثري مـن التطـّورات اليت حـصلت يف الفقه الـبيئي الـدولي يف أحـكام
القانـون العمـاني املذكـور؛ لذلـك فإن هنـاك بصمـات لبعـض املعاهـدات البحـرّية
الـدولّيـة واضحـة يف أحكـام هـذا القـانــون، مثل: )أحكـام اتفـاقيـة )أويل بـول(
املعدلـة، واتفاقية التـدّخل لعام 1969م، واالتفاقّيـة الدولّية حـول املسؤولّيـة املدنّية

لعام 1969م(.)النكالوي 1419 - 1999، ص 134( .
 ترتكز احلمـاية التشريعّية للـبيئة يف سلطنة عمان علـى املرسوم السلطاني
رقم )114 / 2001م( بإصدار قانون محاية الـبيئة ومكافحة التلوث، والذي تضّمن
معـاجلة للكثري مـن املسائل املتعلقـة بالبيئـة، هذا إىل جانـب العديد من الـتشريعات
اليت سـتتم اإلشارة إليها ضـمن السطور الالحقـة، حيث تضّمن )43( ماّدة قـانونية،

واحتوى على ثالثة أبواب على النحو التالي:
- الباب األول: تعريفات وأحكام عامة.

- الباب الثاني: القواعد واملبادئ األساسية لتأمني سالمة البيئة العمانية.
- الباب الثالث: العقوبات.

ومـن اجلدير بـالذكر أن الـباب الذي خـّصص للعقوبـات ضمن هذا الـقانون
تـضّمن العديد مـن العقوبات اليت تنـّوعت ما بني الغرامـة واحلبس، وبلغت السجن
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املؤّبـد ملن يرتكب جرمية التخّلـص من املخّلفات النووّية يف البيـئة العمانّية، كما
بلغـت الغرامة مـا بني مائـة ألف إىل مليون ريـال عماني أو بـإحدى هاتـني العقوبتني

هلذه اجلرمية.
ومن جـانب آخر، فإن هـناك العديد مـن املراسيم السلطـانية اليت صدرت يف
عمـان إضـافـة إىل املـرسـوم الـسـابق اإلشــارة إليه، والـيت تنـّوعت جــوانب تقـريـر
احلمـاية القانونية للبيـئة من خالهلا بصورة واضحة ميـزت سلطنة عمان عن غريها
مـن دول جملـس الـتعـاون، ولـعل ذلك يــرجع إىل وعـيهـا بـأهـميـة محـايـة الـتنـّوع
البيـولـوجي للـبيئـة اليت حتتـضنهــا األراضي العمـانّيـة علـى امتـدادهـا، ومن هـذه

القوانني:
- املرسـوم السلطـاني رقم )29 / 2000م( بإصـدار قانـون محايـة الثروة املـائية:
تضـّمن )8( مــواد ومت من خالله جتـريم عــدد من األفعـال تعـزيــزًا للحمـايـة
القانـونّيـة للثـروة املائـّية، بـاإلضافـة إىل النص علـى عدد مـن العقوبـات اليت

تراوحت ما بني احلبس والغرامة.
- املـرسوم الـسلطـاني رقم )115/ 2001م( بـإصدار قـانون محـاية مـصادر مـياه
الشـرب من التلـوث: تضّمـن )20( مادة قـانونـّية عـاجلت الـصالحيـات الواردة
لوزارة البلديات اإلقليمّية والبيئة وموارد املياه، واملعايري اليت ينبغي االلتزام بها
من أجل محـاية مصـادر مياه الشـرب من التلّوث، كـما تضّمن املـرسوم النص

على جتريم العديد من األفعال، واكتفى بعقوبة الغرامة وعقوبة احلبس.
- املـرسوم الـسلطـاني رقم )8/ 2003م( بـإصدار قـانون املـراعي وإدارة الـثروة
احليـوانيـة: تـضّمن )22( مـادة قـانـونّيـة احتـوت تعـريفـات وجتـريم لعـدد من
املخالفات، باإلضافة إىل النص على عقوبات تراوحت بني احلبس والغرامة.

- املرسوم القـانون رقم )6 /2003م( بإصـدار قانون احملمـيات الطبيـعية وصون
احليــاة الفطـريـة: تـضّمن )18( مـادة تـوّزعت علـى أربعـة فصـول استهـدفت
احملــافظـة علـى احملـمّيـات الـطبـيعّيـة وصــون األحيـاء الـفطـريـة، وحتـديـد
احليـوانـات والـطيـور والـنبـاتـات احملـمّيـة، هـذا بـاإلضـافـة إىل مـا يـتعّلق
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بـصـالحيـات املـوّظـفني املـختـّصني بـاحملـمّيـات الـطـبيـعّيـة، وإنـشـاء وإدارة
احملـمّيات الطـبيعّية وصـون احلياة الفـطريّة، كـما خّصص يف هـذا املرسوم

فصل متكامل للعقوبات اليت متّثلت بالغرامة واحلبس.
- املرسوم السلطاني رقم )45/ 2004( بإصـدار قانون احلجر البيطري: تضّمن
)25( ماّدة قـانونّيـة عاجلت مـا يرتـبط باحلجـر البيطـري، فحظرت العـديد من
األفعال املرتبطة باسترياد وتصدير احليوانات، كما نّصت على عقوبات ملن
خيـالـف نصـوص هـذا القـانـون متـّثلت بـالـسـجن والغـرامــة واملصـادرة، مع

مضاعفة العقوبة يف حال العود. 
- املـرسـوم الـسـلطـانـي رقم )47/ 2004م( بـإصـدار قـانـون احلجـر الــزراعي:
تضّمن )33( ماّدة قانونيـة مت من خالهلا التنظيم القانوني من أجل منع دخول
اآلفات الزراعية وانتشارها، ومحاية البيئة واملوارد النباتّية وتسهيل التجارة،
وصالحيــات املفتــشّيـن يف ذلك، ومـا يـتعّلق بــاستـرياد وتصـديـر املـنتجـات
الــزراعيــة، كمــا ورد يف القـانــون النـص علــى عقـوبــة احلبـس والغـرامـة

واملصادرة ملختلف اجلرائم املنصوص عليها ضمن بنوده.)هـ.ر 10( .

•   دولـة قطــر :
ترتكـز احلماية القانونية للبيئة يف دولة قطر على قانون محاية البيئة
رقم )30 /2002م(، والـذي احتوى علـى )75( مادة قانـونية ومخـسة أبواب

على النحو التالي:
-  باب متهيدي: تعاريف )1-1(.

-  البـاب األول/محـايــة البـيئـة مـن التلــوث )2-27(: تضـّمن أربعــة فصـول مت
ختصيص األول منها ملعاجلة مـا يتعلق مبسألة التنميـة املستدامة، ويف الثاني
مت تناول التـأثري البيئـي للمشروعـات، أما الثـالث فتم من خالله تنـاول خطة
الـطوارئ ملـواجهة الـكوارث الـبيئّيـة، ويف الفصـل الرابع مت تـناول مـا يتعلق

بسبل معاجلة بالنفايات واملواد اخلطرة.
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-  الـباب الثاني/محاية الـبيئة اهلوائية من الـتلوث )28 ـ 39( : تضمن هذا الباب
)11( مادة مل يتم تقسيمها إىل فصول. 

-  البـاب الثـالث/ محـايـة الـبيئـة املـائيــة من التلـوث )40-61(: تـضمن فـصلني
تنـاول األول منهما مـا يتصل حبمـاية امليـاه اجلوفيـة والسطحيـة، أما الفصل

الثاني فتم من خالله معاجلة ما يرتبط حبماية املياه اجلوفية والسطحية.
-  البـاب الـرابع/اإلجـراءات اإلدارّيـة والقضـائّيـة )62-65(: تـضّمن ثالث مـواد

دون فصول.
- البـاب اخلامس/العقـوبات )66-75(: تضّمـن النص على العقـوبات كعقوبيت

احلبس والغرامة، مع تشديد العقوبات يف حال العود. 
    كما صـدرت عدد من الـقوانني مـن أجل محايـة البيئـة يف دولة قـطر من

أبرزها:
- قـانون بـشأن محـاية احليـوانات املهملـة )9 /1974م(: تضّمن جتـرميًا للعـديد
من املـسائل املـرتبطـة برعـاية احليـوان، وما يـرتبط بـاختصـاصات مـأموري

الضبط يف ذلك، وما يتعّلق بذلك من عقوبات مقّررة.
- قانون بإنشاء اللجنة الدائمة حلـماية البيئة )4/ 1981م(: وهو قانون قرر هلذه
اللجنـة حتديد األطر العامـة اليت ميكن من خالهلا محايـة البيئة يف الدولة،
كمـا قررت نـصوصه الـتأكـيد علـى بعض الـعقوبـات كاحلـبس والغـرامة
واملـصادرة يف حـال حصلت أي خمـالفات ملـا تقّرره هـذه اللجنـة من ضـوابط

حلماية البيئة.
- قانـون بشأن محـاية احليـاة الفطريـة ومواطنـها الطبـيعية رقم )19/ 2004م(:
تـضّمن )9( مـواد قـانـونّيـة مت من خالهلـا تنـظيم مـا يـرتبـط حبمـايـة احليـاة
الفطرية، باإلضافة إىل النص على عقوبة احلبس والغرامة، وتشديد العقوبة

يف حال العود.
- قانـون بشأن التحكم يف املـواد املستنفدة لـطبقة األوزون )21/ 2007(: تضّمن
)21( مـادة ونص علـى العـديـد من االلتـزامـات املـرتـبطـة بهـذا املـوضـوع، وحظـر
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العـديد من األفـعال اليت من شـأنها تعـريض طبقـة األوزون للخطـر، باإلضـافة
إىل عقـوبـات تــراوحت بـني احلبـس والغـرامـة مع إزالـة املخـالفـة علــى نفقـة

احملكوم عليه، هذا باإلضافة إىل مضاعفة العقوبة يف حال العود.)هـ.ر 11(
ولعل مـا يالحظ على القـوانني السـابقة أن القـانونني األول والـثاني منهـا ميتدان
إىل العقد السابع والثامن من القرن املاضي، باإلضافة إىل قانون محاية البيئة السابق
اإلشارة إليه، وقـانون محـاية البيـئة الفطـرية وقـانون محـاية األوزون  –الـذي متتاز به
الـتشـريعـات البـيئّيـة يف قطـر دون سـائـر دول اجمللـس -، وذلك علـى حنـو يتـوافق مع

احلماية من أخطر االنتهاكات اليت تتعّرض هلا البيئة يف ظل الواقع املعاصر .
•   دولـة الكويـت :

تـرتكز احلـمايـة القانـونّيـة للبيئـة يف دولة الكـويت علـى قانـونني تقـرر من
خالل نـصـوصـهمــا الكـثري مـن املعـاجلــات القـانــونّيـة ملــا يقع علــى البـيئــة من
انتهـاكات، ومـن هذه القـوانني املـرسوم بقـانون رقـم )46( لسنـة 1980م يف شأن
محـاية الثـروة السمكّيـة الذي تضّمـن )15( ماّدة قانـونّية، ومت من خاللـه معاجلة
ما يرتبط بتنظيم مهنة الصيد، والنص على احملظورات اليت ترتبط بهذا القطاع،
كمـا قـّررت الـنص علـى عــدد من العقـوبـات اليت تـراوحـت بني الغـرامـة وسحب
الرتخيص. أمـا القانون الثاني فهـو القانون رقم )21/ 1995م( بإنشـاء اهليئة العامة
للـبيئـة، والـذي تـضّمن )21( مـادة، وتقـرر من خاللـه إنشــاء هيئـة عـامـة حلمـايـة
البيئة، وبيانًا باختصاصاتـها وصالحياتها، هذا باإلضافة إىل النص على عدد من

العقوبات اليت تراوحت بني احلبس والغرامة.)هـ.ر 2( .
•   قراءة مقارنة للتشريعات :

من خالل مـا سبقـت اإلشارة إلـيه من تنـاول للتـشريعـات البيئـية الـصادرة يف
دول جملس التعاون، فإن هناك عددًا من احملاور اليت تتعلق بكل دولة على حدة،

وذلك على النحو التالي:
- بالـنسبة لدولـة اإلمارات العربيـة املتحدة: إن القانـون االحتادي الصادر يف
العـام 1999م والتعـديالت اليت أدخلت عـليه يعترب قـانونـًا مشولّيـًا، حيث
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احتوى علـى العديـد النطـاقات اليت تقـررت بناء عـليها نـصوص احلمـاية
القانـونيـة للبيـئة، كـما احـتوى علـى قواعـد املسـؤوليـة املدنـية اخلـاصة
باحلماية من الضرر البيئي، وهو ما يؤكد كفالة احلماية املدنية للبيئة
من خالل إقـرار قواعد خـاصة باملسـؤولية املدنّيـة ختتلف عن تلك املقررة
يف القـانون املـدني، كـما تـضمن القـانون كـذلك النص عـلى عقـوبات
تـراوحـت بني اإلعـدام والـسجن املـؤبـد، إىل احلبـس والغـرامـات املـاليـة
واملصادرة للعـديد من اجلـرائم البيئيـة اليت ترتكـب، هذا فضاًل عن أن
القـانون قـد تضّمـن أحكامـًا ختـامّيـة قّررت ضـرورة معاونـة العديـد من
اجلهـات املـعنّيـة يف سـبيل تـنفيـذ هـذا القـانـون، بـاإلضـافـة إىل أحكـام

أخرى تضمنها هذا القانون.
- بالـنسبـة ململـكة الـبحريـن: من خالل استـقراء القـوانني الـصادرة بـشأن محـاية
البيئـة واحلياة الفطرية والثروة البحريـة، فإنه يتضح بأن هذه القوانني مل تكن
قوانني مشولية حبيث تتضمن معـاجلة مستفيضة للعديد من احملاور اليت ترتبط
باحلـماية القانونّيـة للبيئة، فكلها تعـاجل ما يرتبط باخـتصاصات اجلهاز املعين
حبمـايـة الـبيئـة يف البحــرين، كمـا أن هـذه القــوانني مل تتـضّمن األسـس اليت
ترتكز عليهـا املسؤولّية املـدنّية عن األضرار البـيئّية اليت تعترب مسـؤولّية خاّصة
ختتلف عن املـسؤولـية العـامة، هـذا فضاًل عـن أن القانـون مل يتـضّمن جتـرميًا
مّتسعًا لـلعديد من اجلـوانب املرتبطـة باالنتهاكـات اليت تقع على البيـئة، كما
تراوحـت العقوبـات اليت نص علـيها بـني احلبس والغـرامة واملـصادرة، وهـذا ما
يعـكس قـصورًا يف مـعاجلـة احلمـاية الـقانـونيـة للـبيئـة يف التـشريـعات الـبيئـّية

مبملكة البحرين، خاصة بالنسبة للحماية من احلوادث والكوارث.  
- بــالنـسبــة للمـملكـة العــربيـة الـسعـوديـة: ال ميـكن أن تكـون دولــة حبجم
اململكة العربـية السعوديـة ويف ظل التنوع البيئـي والبيولوجي الـذي تتميز به
أراضيهـا الشاسعـة أن تتقرر احلمـاية القـانونيـة للبيئـة فيها مـن خالل تشريع
واحد يصدر يف هيئة الئحة، هذا فضاًل عن أن هذا التشريع ال يعترب تشريعًا
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مشــولّيـًا، وإن وجـدت تـشـريعـات أخـرى صــادرة قبـله إال أنه ال ميكـن من
خالهلا أن تتقرر محاية تفصيلية ملختلف املفاصل البيئّية يف اململكة. 

- بـالنسـبة لسـلطنة عـمان: تعترب الـتشريعـات الصادرة حلـماية الـبيئة يف سـلطنة
عمان تـشريـعات سّبـاقة امتـدت يف خلفيتـها التـارخيية إىل سـبعينيـات القرن
املاضي، وهي متتـاز بالتنـّوع يف النطاقـات املقّررة للحمـاية القانـونّية لـلبيئة،
حيث اسـتوعبـت الكثري من اجلـوانب املتعّلقـة بالبـيئة العـمانّيـة، إال أنها مل
تتضّمن معـاجلة خاّصـة للمسؤولـّية املدنّيـة عن األضرار البيئـّية، وإن كانت
قـد تضّمـنت الكثـري من التجـريم والعـقوبـات اليت تـراوحت مـا بني احلـبس

والغرامة، ووصلت إىل السجن املؤّبد وفق ما قررته بعض نصوصها. 
- بالنسبة لدولـة قطر: يالحظ من خالل ما سبق استعـراضه من تشريعات يف دولة
قطر أن هنـاك منها تشـريعات قدميـة تعود إىل العقـد السابع والثـامن من القرن
املـاضي، وذلك بـاستثـناء قـانون محـاية الـبيئـة وقانـون محايـة احليـاة الفطـرية
اللـذان يعتربان من الـتشريعـات احلديثـة، هذا باإلضـافة إىل قانـون التحّكم يف
املـواد املسـتنفدة لـطبقة األوزون والـيت تقرر من خالهلـا محايـة جديـرة باالعـتبار
للـبيئة ميـزت احلماية الـتشريعيـة للبيئة يف دولـة قطر، إال أنه من خالل االطالع
على تـفاصيـل هذه التـشريعـات يتضـح بأن هنـاك نطـاقات كـثرية مل تؤّطـر هلا
هذه القوانني احلمايـة املقررة للبيئة، كما أن هذه الـتشريعات مل تقّرر احلماية
اخلاّصة للـمسؤولّية املدنّية عن األضرار البـيئّية، هذا فضاًل عن أن عقوباتها مل
تستوعب مجيع املخـالفات واجلرائم البيـئّية، حيث اقتصـرت على اجلرائم اليت

تراوحت عقوبتها بني احلبس والغرامة واملصادرة.
- بـالنسبـة لدولـة الكويـت: ال تعد النـصوص اليت متـت اإلشارة إليهـا بالنـسبة
لـدولة الكـويت فيـما سبـق نصوصـًا مشولّيـة أو حتى مـوائمة ملـا وصلت إليه
حالة التدهـور البيئي يف خمتلف النطاقات، وهذا ما يستلزم إعادة النظر من
أجل إصـدار قانـون كفيـل أو عدة قـوانني كفيلـة بتـوسيـع قاعـدة احلمـاية
القـانونـّية للـبيئـة يف دولة الـكويـت، هذا بـاإلضافـة إىل النـص على قـواعد

41

جملـة التعـاون _ العدد / 90 / يوليـو 2016 م



خـاصة لتـأطري نطاق املـسؤولّيـة املدنّيـة عن األضرار البـيئّية، هـذا إىل جانب
توسيع نـطاق التجـريم للكـثري من االنتهـاكات الـيت تتعّرض هلـا بالبـيئة مع

إقرار العقوبات الرادعة يف ذلك، وما إىل ذلك من أمور.
وبذلـك، فإنه ميكـن القول بـأن التشـريعات الـبيئّيـة يف دول جملس الـتعاون
تـتفاوت قـّوة من حيث تقـرير نـطاق احلمـاية القـانونّيـة للبيئـة، وما يـرتبط بـإبراز
املـسؤولّية املدنّية عن األضـرار البيئّية، وما يتعلق بإقـرار العقوبات الرادعة ملختلف
مــستـويــات األفعـال اإلجــراميـة الـيت تنـتهك مـن خالهلــا البـيئـة، وقــد امتـازت
التشريعـات البيئية يف دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة وسلطنـة عمان بتحقيق ذلك ـ

إىل حد ما ـ دون غريها من تشريعات الدول الباقية .
ثالـثـًا : املعاهـدات الدوليـة املعنية بـشؤون البيئـة وإشكاالت تنفـيذها ومـا صادقت

عليه دول جملس التعاون من ذلك :
إن املعـاهـدات الــدوليــة هي: )اتفـاق مـكتــوب بني شـخصـني أو أكثــر من
أشخـاص القـانون الـدولي العـام، فقـد تكـون املعـاهدة بـني دولة ودولـة فتـكون
معاهـدة ثنائيـة، وقد تكون بني عـدة دول فتسمى معـاهدة مجاعيـة، وقد تكون

بني دولة ومنظمة فتسمى عندئذ اتفاقية(.)ه.ر12(.
• املعاهدات الدولية املعنية بشؤون البيئة وإشكاالت تنفيذها:

     هناك العديد من املعـاهدات الدولية املعـنية بشؤون البيئـة، خاصة تلك املتعلقة
منهـا بـقضـايـا احلـوادث والكـوارث. وفـيمــا يلي ذكـر هلـا مع عــرض مقتـضب

ألهدافها وما تضمنته من معاجلات:
- معاهـدة )بازل( الـدولية بـشأن التـحكم يف نقل النفـايات اخلطـرة والتخلص
مـنهــا عرب احلــدود: تهـدف هــذه املعـاهـدة إىل الـتقلـيل مـن عمـليــات إنتـاج
املخلفـات اخلطـرة مـن حيث الـكميـة واخلطـورة والتخلـص منهـا يف أقـرب
موقع ممكن للجهة املـنتجة بالطرق السليمة بـيئيًا والتقليل من حركة نقلها
عرب احلـدود؛ وذلك للوقـاية من خمـاطر املخلفـات اخلطـرة الناجتـة عن سوء
اإلدارة، مع الـتحكـم يف استـقبــال ونقـل املخلفــات اخلـطــرة وحـصــرهــا،
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باإلضافة إىل جتنب عمليات التصريف غري القانوني للدول املنتجة للمخلفات
اخلطرة.

- معـاهدة حـظر األسلحـة الكيمـيائيـة: تهدف هـذه االتفاقـية إىل تنـسيق تلقي
عمليات الـتفتيش اليت جتريهـا منظمة حظـر األسلحة الكيميـائية يف املواقع
الـصنـاعيـة أو العـسكـريـة اخلـاضعـة للـتحقق واملـشـاركـة يف تـلقيهـا، مع
اإلسهام يف مـساعدة ومحايـة الدول األعضاء الـيت تتعرض هلجمة كـيميائية
أو للتهـديـد بهـا، مع الـعمل علـى تعـزيــز االستخـدام الـسلـمي لـلكيـميـاء،
باإلضافـة إىل التعاون بني سائر الـدول األطراف واألمانة الفنيـة ملنظمة حظر

األسلحة الكيميائية. 
- معـاهـدة األمم املتحـدة للبحـار: تهـدف هـذه املعـاهـدة إىل إجيـاد نظـام عـاملي
قـانـوني إلدارة احملـيطـات والبحـار يـيسـر االتصـاالت الـدوليـة ويـشجع علـى
اسـتخـدام الـبحـار يف األغـراض الـسلـميـة واالنـتفـاع مبـواردهــا علـى حنـو
اإلنصاف والكفاءة وصون مواردهـا ومحاية البيئة البحـرية، مع تنفيذ خطة

الطوارئ الوطنية ملكافحة التلوث الزييت.
- املعـاهدة الدولية لعـام 1969م بشأن التدخل يف أعـالي البحار يف حاالت البقع
النفطـية )Intervention Convention 69( وبـروتوكـول 73 يف حاالت الـتلوث
الغـري نفطي: تهدف هـذه املعاهدة إىل محـاية الدول الـساحليـة من الكوارث
النفـطيـة يف أعــالي البحـار، مع إعطـاء صالحيـة التـدخل يف أعــالي البحـار
للدولـة السـاحليـة ملنع تلـوث يهدد مـصاحلهـا ومواردهـا البحـرية والـساحلـية
بـالتنـسيق مع الـدولة صـاحبـة العلم، وحتمـل الدولـة السـاحليـة املتـخذة ألي
إجـراء ضـد أي سفـينــة مسـؤوليـة التعــويض يف حـالـة تعـديهـا الـصالحيـات

املمنوحة خارج نطاق االتفاقية.)ه.ر 13(. 
 بعد مرور أكثر مـن أربعة عقود على إعالن اسـتوكهومل للبيئـة البشرية
لـعام 1972م وتبين اجملتمع الـدولي للمبادئ األسـاسية بشـأن احملافظة علـى البيئة
واإلنـسان، واعـتبار حق اإلنـسان يف العـيش يف بيئـة خاليـة من التلـوث من احلقوق
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األساسيـة له، ويف ظل اعتبـار االتفاق علـى اإلطار القـانوني الـواجب اتبـاعه على
املستـويني الوطين والـدولي حلمايـة البيئـة ووسائـل تنفيذهـا من خالل التشـريعات
الوطنيـة واملعاهدات اإلقليمية الدولية، فـإنه على الرغم من توصل اجملتمع الدولي
إىل إبـرام أكثر من )180( معـاهدة دوليـة بشأن محـاية الـبيئة، إال أن مـعظم هذه
املـعاهدات مل يتم تنفيذها بـالشكل املطلوب من قبل غالـبية الدول وخاصة الدول
العـربيـة ألسبـاب عديـدة من أهمـها غـياب الـسيـاسات الـبيئـية الـواضحـة يف هذه
الـدول، وجتـاهل اجلـوانب القـانـونيـة يف االسرتاتـيجيـات الــوطنيـة أو يف اخلـطط
اخلـمسيـة للتنـمية، بـاإلضافـة إىل النقص يف األدوات القـانونيـة والكوادر الفـنية
الوطـنية املتـدربة يف تطـبيق وتنفيـذ املعايـري البيئيـة املنصـوص عليها يف املعـاهدات
الـدوليـة البيئـية حـتى بعـد االنضمـام إليـها وتعهـد الدول األطـراف بتـطبيقهـا على

املستوى الوطين.)العوضي، 2000م، ص 2(. 
 إن تطبـيق املعاهـدات البيئيـة متعددة األطـراف يتم عـادة عرب التشـريعات
الوطنية يف ظل ما تقرره من ضـوابط تنظيمية وقانونيـة، حيث يرجح الفشل غالبًا
يف التطبيق إىل التـأخري يف إقامة التشـريعات الضرورية، مع ربـط هذه التشريعات
بربامج وفـعاليـات معينـة شريـطة تـوافر اإلمـكانيـات املاديـة الالزمة لـذلك، وهي
عوامل تـعد مبثـابة معـوقات النعكـاس حتقيق األثـر املباشـر للمعـاهدات الـدولية
البيئية على النظم القانونية، وهو ما يستلزم قياس فعالية املعاهدة البيئية يف مدى
حتقـيقها ألهـدافها بـتأثـريها علـى سلوك اجملـموعـات املسـتهدفـة، وبالـتالـي مدى

حتسني هذه االتفاقية لنوعية البيئة الطبيعية.)ه.ر 14(. 
• املعـاهدات الدولية البيئيـة واملتعلقة بقضايا احلـوادث والكوارث اليت صادقت عليها دول

جملس التعاون وجهودها يف تطبيقها:
متثـل املعاهدات الـدولية الـبيئية أحـد مصادر الـتشريع الـبيئي يف دول جملس
الـتعاون، حيـث تتعدد مـن الناحـية العمـلية اإلمكـانات املتـاحة لـدى كل دولة يف
تطبـيق املعاهدات والـربوتوكوالت اإلقلـيمية املتـعلقة بالـشأن البيـئي اليت صادقت
علـيها وفق اإلجـراءات الدسـتوريـة املعمـول بها يف هـذا الصـدد، كمـا تربز ضمن
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هـذا النطاق عدد من املعوقات الـوطنية الكفيلة بعرقلة تـطبيق االتفاقيات الدولية
واإلقليميـة املعنية بـالبيئة، وذلك علـى الرغم من كون هـذه املعاهدات تعـد مبثابة
قـانون وطين مـلزم جلميع أجـهزة الدولـة تطبقهـا احملاكم إذا طلـب اخلصوم ذلك
وفقًا للمعمول به يف: )الـكويت، البحرين، قـطر، واإلمارات(، أو اشرتاط النص
على ذلك يف التشريعات البيئية العتبارها قانونًا مكماًل للتشريع البيئي الوطين،
وهو ما أخذ به املشـرع العماني، أو اعتبارها من األهـداف العامة للتشريع الوطين
كمـا نـصت علـى ذلك الفقـرة )6( من املـادة )2( من القـانـون االحتـادي يف شـأن

البيئة وتنميتها لدولة اإلمارات العربية املتحدة لعام 1999م.
وهناك عـدد من املعاهـدات البيئـية اليت صـادقت عليهـا دول اجمللس، واليت
منهـا معاهـدة األمم املتحدة لقـانون البحـار لعام 1982م، حـيث صادقت عـلى هذه
االتفـاقيـة مجيع دول جملـس التعـاون، وهـي تتنـاول املبـدأ الـدولي العــريف املتعلق
مبـسؤوليـة الدولـة عن األضرار النـاجتة عن الـتلوث النـاشئ عن أحداث أو أنـشطة
تـقع حتت واليتهـا أو رقابـتها إىل خـارج املنـاطق اليت متـارس فيهـا حقوقـًا سيـادية
وفقًا هلذه املعاهـدة، كما دونت هذه املعاهدة املبادئ القانونية املتعارف عليها بني
الـدول املتحضرة، وهي معـاهدة تستهـدف باعتبارهـا أحد مصادر التـشريع البيئي
الفـراغ يف النظـام القانـوني القائـم حلمايـة البيـئة البحـرينيـة من التلـوث يف غالـبية
دول اجمللس، كما صـادقت على معـاهدة )بازل( الـدولية بشـأن التحكم يف نقل
النفـايـات اخلطـرة والتخلـص منهـا عرب احلـدود، واالتفـاقيـة الـدوليـة ملـنع التلـوث
بـالنـفط لعــام 1965م بصـيغتهـا املعـدلـة حتـى عـام 1971م، واالتفـاقيـة الـدوليـة
اخلاصـة باملـسؤولـية املـدنيـة عن الـضرر الـناتـج عن التلـوث بالـنفط لـعام 1969م
والربوتـوكـول املـتعلق بهـا لعـام 1976م،  واملعـاهـدة الـدوليـة لعــام 1969م بشـأن
Intervention Convention( الـتدخل يف أعـالي الـبحار يف حـاالت البقـع النفطـية
 69( وبروتوكـول 73 يف حاالت التـلوث الغري نفطـي، وغريها من املعـاهدات اليت
صـادقت عليها دول اجمللـس، حيث إنه على الـرغم مما حتقـقه املعاهدات الـدولية
من تـوفري للحمـاية القـانونـية للبـيئة واإلنـسان، إال أن هنـاك معوقـات عديـدة على
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املـستوى الوطـين حتول دون تطبيقهـا يف دول اجمللس.)العوضي، 2000م، ص 3(،
والـيت منهـا معـوقـات دستـوريــة وتشـريعيـة رغم اجلهـود اليت بـذلت مـن قبل دول

اجمللس لتطبيقها على املستوى اإلقليمي واحمللي.
وانطالقـًا من التـشابه الـكبري يف الظـروف التنـمويـة والبيئـية لـدول اجمللس
فقد اعـتمد اجمللس األعلـى جمللس التعاون يف دورته الـسادسة املنـعقدة يف مسقط
يف نوفـمرب من العـام 1985م وثيقـة )السـياسـات واملبـادئ العـامة حلـمايـة البيـئة(؛
لتكون املنطلق األساس يف وضع اسرتاتيجيات العمل البيئي لدول اجمللس، حيث
تضـمنت تلك السـياسات عـددًا من املرتكـزات من أبرزهـا ما يتعلق بـتحقيق األثر
املبـاشــر للمعـاهـدات الـدوليـة املـتعلقــة بقضـايـا احلـوادث والكـوارث يف النـظم
القانـونية الـوطنية لـدول جملس التعـاون ، إنشاء واسـتكمال األجهـزة التشـريعية
والتنـسيقيـة ودعم األجهـزة التنفيـذية املـناط بهـا تنفيـذ أنظـمة ومقـاييس وقـواعد
محـايـة الـبيئـة وتـوفري مـا حتتـاجه من إمكـانيـات للـرصـد واملـراقبـة، واالهتمـام
حبـصر ومجـع وتبادل املعلـومـات البيئيـة اإلقليمية والـدولية واستخدامـها يف عملية
الـتخطـيط، كمـا عمـلت حتقيقـًا هلذه املـبادئ بـعدد مـن السـياسـات اليت أقـرها
الـوزراء املسـؤولون عن شـؤون البيئـة يف دول اجمللس خـطة عمـل أوىل مشلت مسح
أجهزة محـاية البـيئة لـلتعرف علـى هياكلهـا وتنظيـمها وصالحيـاتها، وتـشخيص
املـشكالت البـيئيــة املـشـرتكـة واملتـداخلــة واملـتشـابهــة يف دول اجمللـس، كمـا
صدرت يف إطـار العمل الـبيئي املـشرتك فيمـا يتعلق بقضـايا احلـوادث والكوارث
البيئيـة عدة أنظـمة اسرتشـادية متـثلت بإجــراءات التنسـيق بني دول اجمللـس فـيما
خيص عمليات نقـل الـنفايات اخلطـرة عرب احلدود فيمـا بينها بغـرض معاجلتها أو
تـدويـرهــا أو التخلـص منهــا، واليت تهــدف إىل استفـادة دول اجمللـس من املـرافق
القـائمـة يف أي دولـة من دول اجمللـس للتعــامل مع النفـايـات اخلطــرة فيمـا خيص
مـعاجلتهـا أو تدويـرها ، واليت اعـتمدت مـن قبل اجمللس األعـلى يف دورته الثـامنة
عـشــرة اليت انعقـدت يف دولـة الكــويت يف ديـسمـرب من العـام 1997م، والـنظـام
املوحـد إلدارة الكيميائيات اخلطـرة الذي يهدف إىل ضبط ممارسات إدارة املواد
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الـكيميـائيـة اخلطـرة يف دول اجمللس، والـذي اعتمـد من قبل اجمللـس األعلى يف
العاصمة العمانية مسقط يف ديسمرب من العام 2001م.

     ويف جمـال الـوقـايـة مـن اإلشعـاع اعـتمــد اجمللـس األعلـى يف دورتـه الثـالثني
بـدولـة الكـويت يف ديـسمـرب من العـام 2009م مخسـة أدلـة اسرتشـاديـة يف جمـال
الــوقــايــة مـن اإلشعـــاع يف دول اجمللــس، حـيـث متـثل احلــد األدنــى مـن األدلــة

والتشريعات الوطنية يف جمال الوقاية من اإلشعاع وهي :
- الـدليل االسـرتشادي لـوضع مـستـويات اخلـطة الـوطنيـة لالستـجابـة ملواجـهة

الطوارئ اإلشعاعية والنووية لدول جملس التعاون.
- الدلـيل االسرتشادي لوضع مستـويات اإلجراءات يف النويـدات املشعة املوجودة

يف األغذية أو املياه أو احملاصيل.
- دليل الرتاخيص والتسجيل يف جمال اإلشعاع يف دول جملس التعاون.

- دليل التفتيش االسرتشادي للتحقق من سالمة املمارسات اإلشعاعية يف جمال
الوقاية يف دول جملس التعاون.

- دليل برامج التدريب للعـاملني يف جمال الوقايـة من اإلشعاع لالستفادة منه يف
جماالت بناء القدرات والتأهيل للعاملني يف جمال الوقاية من اإلشعاع.

    كمـا مت اعتمـاد اخلطـة اإلقليميـة لالستعـداد والتـصدي للحـوادث اإلشعاعـية
يف دول جملـس التعـاون من قبل الـدورة احلاديـة والثالثـني للمجـلس األعلـى الذي

انعقد يف العاصمة اإلماراتية أبو ظيب يف ديسمرب من العام 2010م.
ونظـرًا حلاجـة مواجـهة احلـوادث والكـوارث إىل جهـود إقلـيميـة تنـطلق من
القواسم املشرتكة لدول جملس التعاون، فقد أنشأت دول اجمللس مركزًا إلدارة
حــاالت الطــوارئ ودعم اختـاذ القـرار يف دول جملــس التعــاون طبقـًا ألحـدث مـا
تـوصلــت إليه الـتكنـولـوجيـا العـلميـة يف هـذا اجملـال لـضمـان كفـاءة استخـدام
اإلمـكانـات والطـاقات املـادية والـبشـرية املـتاحـة، وخلق األدوات املـناسـبة إلدارة
الكـوارث، حيث قـرر اجمللس الـوزاري يف دورته اليت عقـدت مبـدينـة جـدة يف 5
يـوليو 2007م بإنشـاء مركز لدول اجمللـس ملواجهة الكوارث الـيت قد تتعرض هلا
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أي من الدول األعضاء، وقـد مت تعديل مسمى املركـز إىل مركز جملس التعاون
إلدارة حاالت الطـوارئ، وهو يهـدف إىل تكوين قـاعدة من الـباحثـني واملختصني
يف جماالت التخطيط املسبق للتعامل مع الكوارث )خطة طوارئ(، وإمداد متخذ
القـرار باحلقـائق العلميـة قبل وأثـناء وبعـد هذه احلـوادث، واليت علـى ضوئهـا يتم
اختاذ اإلجراءات املناسبة بأقل ضرر وأعلى كـفاءة ممكنة باإلمكانيات املتاحة

ذلك الوقت، حيث يعتمد املركز يف عمله على العناصر واملكونات التالية:
- إحصــاء ومجع املعلـومــات املتـوفــرة عن تـاريخ املخـاطـر الـسـابقـة وكـيفيـة

االستجابة والتعامل معها.
- حتـديـد املخـاطـر الكـامنـة اليت تهـدد الـبالد اليت قـد ال تقـع ضمن احلـدود
الدولية كحـوادث احملطات النووية وتوليد الطـاقة وتسرب املواد الكيماوية

واخلطرة والتسرب النفطي.
- تقييـم املخاطـر احملتـملة مـن وقوع كـوارث الطبـيعة كـالســيول والـعواصف

الرملية واحلروب اإلقليمية والدولية.
- القيـام بعملية حتليل للمخـاطر اليت قد تنتـج نتيجة ختطيط مـسبق باستخدام

النمذجة الرياضية حملاكاة الكوارث.
وقـد أقّر اجمللس الـوزاري استضافـة دولـة الكويـت للمركز وتـولي مملكة

البحرين رئاسته.)ه.ر 15( ..
وإدراكــًا من دول اجمللـس ألهـميــة املعـاهـدات الـبيـئيــة متعـددة األطـراف
وانعكـاسـاتهـا سـواء اإلجيـابيـة أو الـسلبيـة علـى دول اجملـلس، فقـد مت تـشكيل
فريق عمل خاص لكل معـاهدة؛  ليتابع تطـوراتها ومستجداتهـا ويبدي مالحظاته
ومقرتحـاتـه إزاء القضـايـا البـيئيـة اليت تعـاجلهـا تلك املعـاهـدة، وذلك مبـا خيـدم
مصاحل دول اجمللـس على املستـوى الوطين واإلقليـمي وتفعيل دورها علـى املستوى

الدولي.)األمانة العامة لدول جملس التعاون، 2010، ص 25( .
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الفصل الثاني
حتقيق األثر املباشر للمعاهدات الدولية البيئية

واملتعلقة بقضايا احلوادث والكوارث يف التشريعات الوطنية
بني اإلشكاالت الدستورية والتشريعية يف دول جملس التعاون وسبل جتاوزها

يف ظل تعدد املعاهدات الدوليـة البيئية واملتعلقة بقضايا احلوادث والكوارث
تثـار إشكـاليــة حتقيق األثـر املبـاشـر هلـذه املعـاهـدات ضـمن إطـار الـتشـريعـات
الوطنية، وذلك فيما يتعلق باجلوانب الدستورية والتشريعية، حيث يستلزم حتقيق
هذا األثر جتاوز هذه اإلشكاالت حـتى تكون هذه املعاهدات ذات أثر يف حتقيق
احلمـايـة للـبيئـة عرب الـنطـاق الـوطـين واإلقليـمي والعـاملي يف ظـل اتسـاع نطـاقـات
املسؤولية عن األضرار البيئية اليت باتت تستلزم تعزيز البعد الوقائي بصورة أكرب

من البعد العالجي .
أواًل : املعاهدات الدولية البيئـية واملتعلقة بقضايا احلوادث والـكوارث وأثرها املباشر على

التشريعات الوطنية :
تعـد املعاهـدات الدوليـة بشكل عـام واملتعلـقة منهـا باجلـوانب البـيئة خـاصة
املعنيـة بقضايـا احلوادث والكـوارث مصدرًا تقلـيديًا لـتكوين القـواعد القانـونية
الدولـية امللـزمة الـيت ازدادت أهميتـها يف ظل الـعالقات الـدوليـة املعاصـرة، حيث
أصـبحت تـلعب دورًا حمـوريـًا يف تـنظـيم هــذه العالقـات، وهـو مـا أدى إىل تقـدم
املعاهدات على غريهـا من مصادر القانون الـدولي، وذلك يف ظل تشعب احلاجات
وتنـوع اجملـاالت الـيت تتـأطــر من خالهلــا نطـاقــات التعـاون الــدولي علـى أسـاس

املساواة يف السيادة.)خريجه، 2015م، ص 7(.
عندمـا نتحدث عـن األثر املبـاشر لـلمعاهـدات الدوليـة بشكل عـام والبيـئية
منهـا خـاصـة تلـك املتعلقـة بقضـايـا احلـوادث والكـوارث، فـإن ذلك يعـين حتقيق
األدوات الكفيلة بـإعمال بنود املعاهدة من قـبل القاضي الوطين مباشرة ـ أي دون
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اختـاذ تدابري إنفـاذية مـن جانب املـشرع الـوطين ـ، حبيث ميكـن االحتجاج بـبنود
املعـاهـدة كجـزء ال يتجـزأ من الـتشـريع الـوطين مبجـرد املصـادقـة عليهــا للعمل
بـأحكـامهـا أمـام القضـاء الـوطين يف الـدول األطـراف، بغـض النظـر عمـا يتعلق
بكيفيـة سريـان هذه املعـاهدات أو آلـية نفـاذها يف الـقوانني الـوطنيـة، وإن كان
األول شرطـًا للثـاني، ال سيمـا يف ظل ربط حتقيـق األثر املبـاشر للـمعاهـدات على
التـشريعـات الوطـنية بـإرادة الدول رغم كـونه ليس سلـيمًا مـن الناحـيتني العمـلية
والقانونـية، حيث ال يعـدو ذلك أن يكون وسيلـة للحيلولـة دون توليـد مجيع اآلثار
املرتتبـة على املعاهـدات البيئية، خـاصة تلك املتعلـقة بقضايـا احلوادث والكوارث
باعتبار ما يرتتب عـليها من إجراءات إدارية، ويف ظل ما هلـا من تأثريات اقتصادية

عند التطبيق املباشر ألحكام هذه املعاهدات.
إن مفهـوم التـطبـيق املبـاشـر للمعـاهـدات الـدوليـة البـيئيـة مبـا فيهـا املتعلقـة
باحلوادث والكوارث ينبغـي أخذه حبيث يقتصر املفهـوم على عدم اشرتاط اختاذ
أي تـدبري تنفـيذي مـسبق للعمل بـالنص الـوارد يف املعاهـدة حبيث يكـون كافـيًا
بذاته، وال حيتـاج إىل تدخل من املشرع الوطين، ويكـون قاباًل للتطبيق من جانب
احملاكم الـوطنية، وهـو ما يستلـزم اجلمع بني املعيـار الشخصي املـرتبط بتحقيق
األثــر املبـاشــر بنـاء علـى إرادة الـدول األطـراف يف املعـاهـدة، إىل جـانـب املعيـار
املـوضـوعي الـذي يــرتبط أسـاسه بـالبـحث عن كفـايـة واكتمـال ودقـة القـاعـدة
القانـونية االتفـاقية قيـد النظـر والبحث.)املـوسى، 2009م، ص 423(، خـاصة أن
املـمارسـة العمليـة تكشف أن األخـذ باملعـيار الـشخصي املـستنـد إىل إرادة الدول
وحـده يشكل سنـدًا داعمًا حملـاولة الـدول األطراف اسـتبعاد أي أثـر مباشـر هلذه
املعـاهـدات، وهـو مـا يـستلـزم األخـذ بـاملعيـار الـذي ميـثل أرضيـة صلبـة ومالئمـة
إلعطاء األحكام املوضـوعية الواردة يف املعاهـدات البيئية خاصـة تلك منها املعنية
بقضايا احلوادث والكوارث، حيث يتيح هذا املعيار للقضاء الوطين أن ينطلق يف
تطـبيقه هلذه األحكـام ويف تعامله معهـا من قريـنة األثر املـباشر هلـا مثلها يف ذلك
مثـل التشـريعات الـوطنـية، وذلـك من خالل تقيـيم الظـروف والوقـائع واملالبـسات
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احمليطـة بـالـقضيـة البـيئيـة املعـروضـة عليه؛ السـتنبـاط قـابليـة احلكم االتفـاقي
للتطبـيق املباشـر يف ضوء مـا يتحصل علـيه من معطـيات من خالل عـملية الـتقييم
حبـرية واستقاللية مطلقة يف سبيل عدم ترك احلبل على القارب للسلطة التنفيذية
لتمعن يف خرق مـا تضمنته املعـاهدة البيئيـة من بنود، ممـا يستلزم تـدريب القضاة
الستيعـاب كيفـية تـطبيق وتفـسري املعـاهدة الـدوليـة البـيئيـة خاصـة تلك املتعلـقة
بقضـايا احلـوادث والكـوارث، ال سيمـا يف ظل االجتـاهات الـسائـدة يف الفـكر
القانوني املعاصـر الذي تسوده نزعة التـدويل خاصة فيما يتعلق بـاملعاهدات البيئية

واملتعلقة باحلوادث والكوارث.)املوسى، 2009م، ص 504(.  
ثانيًا: اإلشكاالت الدستـورية والتشريعية يف حتقيق األثر املباشر للمعاهدات الدولية مبا

فيها املتعلقة باحلوادث والكوارث يف دول جملس التعاون :
يف ظل توجه غـالبية الدساتري واألنظمـة األساسية يف دول جملس التعاون إىل
ترجيح إرادة الـدولة ووضعهـا فوق كل اعـتبار علـى الرغم مـن التوجـه العاملي إىل
تدويل القـانون الدولي الـذي تقرر املعاهـدات الدولية جـانبًا منهـا، واليت منها تلك
املعنية مبختلف القضايا البيئيـة واملتعلقة بقضايا احلوادث والكوارث، فإن هناك
إشكاالت دستوريـة وتشريعيـة من شأنها أن حتـول دون حتقيق األثر املبـاشر هلذه
املعـاهـدات الـدوليـة ضمن إطـار دراسـات دول جملـس التعـاون. وفيمـا يلي عـرض
مقتـضب ملـا يــرتبـط بهـذه اإلشكــاالت لكل دولـة علـى حـدة، مع تـعقيـب ذلك

مبعاجلة حتليلية ومقارنة لتفاصيل هذه اإلشكاالت وارتباطاتها.
•   دولة اإلمارات العربية املتحدة :

ينص الـدستور االحتادي لدولـة اإلمارات العربيـة املتحدة يف املادة )125( منه
خبصوص تـنظيم األثر املـباشر للـمعاهدات الـدولية - مبا فـيها املعاهـدات الدولية
البـيئيــة واملتعلقـة بقضـايـا احلـوادث والكـوارث - الـيت تربمهـا الـدولـة يف النـظم
القـانونية الـوطنية على أن: )تقـوم حكومات اإلمـارات باختاذ ما يـنبغي من تدابري
لتنفيذ القوانني الصادرة عن االحتاد واملعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت يربمها،
مبـا يف ذلك إصـدار القــوانني واللـوائح والقـرارات واألوامــر احملليـة الالزمـة هلـذا
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التـنفيذ، وللسلطـات االحتادية اإلشراف علـى تنفيذ حكومـات اإلمارات للقوانني
والقرارات واملعـاهدات واالتفاقيات الدولية واألحكـام القضائية االحتادية، وعلى
الـسـلطـات اإلداريـة والـقضــائيـة املخـتصـة يف اإلمـارات تقــديم كل املـسـاعـدات

املمكنة لسلطات االحتاد يف هذا الشأن(.
أمـا الالئحـة الداخلـية للـمجلس الـوطين االحتـادي فقد قـررت صالحيته يف
إبداء املـالحظات بـصدد املعـاهدة دون اختـاذ قرار بـشأنهـا، حيث نـصت يف املادة
)96( عـلى أن: )خيـطر الـرئيـس اجمللس بـاملعـاهدات واالتـفاقـيات الـدوليـة اليت تربم
وفـقًا لنـص املادة )91( من الـدستور املـؤقت مشفـوعة بـالبيـان احلكومـي املرافق
هلا، ويتلـى هذا البيـان يف أول جلسة تـالية مع إيـداع املعاهـدة ومرفقـاتها يف أمـانة
اجمللس، وللمجلس إبــداء ما يـراه من مالحظات بصدد هذه املعاهدات دون اختاذ

قرار يف شأن املعاهدة ذاتها(. )ه.ر 16(.
•   مملكـة البحريـن :

نص الـدستـور البحـريين يف املـادة )37( منه علـى أنه: )يربم امللك املعـاهدات
مبـرسـوم ويـبلغهـا إىل جمـلسـي الشـورى والنـواب فـورًا مـشفـوعـة مبـا ينــاسب من
البيـان، وتكون للمعـاهدة قوة القـانون بعد إبـرامها والتصـديق عليها ونـشرها يف
اجلريدة الرمسية. على أن معاهدات الصلح والتحالف واملعاهدات املتعلقة بأراضي
الـدولـة أو ثـرواتهـا الـطبـيعيـة، أو حبقـوق الـسيـادة أو حقـوق املـواطـنني العـامـة أو
اخلاصـة، ومعاهـدات التجارة واملالحـة واإلقامـة، واملعاهـدات اليت تـُحمِّـل خـزانة
الـدولـة شيئــًا مـن النفقـات غري الـواردة يف امليـزانيـة، أو تـتضـمن تعـدياًل لقـوانني
البـحريـن جيب لنـفاذهـا أن تصـدر بقـانون، وال جيـوز يف أي حال مـن األحوال أن
تتضمن املعاهدة شروطـًا سرية تنـاقض شروطها العلنية(.)دستور مملكة البحرين

ومذكرته التفسريية، 2002م، ص 48(.
 أمـا الالئـحتني الـداخليـتني جمللـس النـواب وجمللـس الشـورى فقـد نـصت
األوىل مـنهمـا يف املـادة )125( علــى أنه: )خيطـر الـرئـيس اجملـلس بـاملعـاهـدات أو
االتفـــاقيــات الـيت تربم مبـــراسيـم وفقـــا لنـص الفقـــرة األوىل من املـــادة )37( من
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الدستـور مشفوعة بالبيـان احلكومي املرافق هلا، ويتلـى هذا البيان يف أول جلسة
تـاليـة مع إيـداع املعـاهدة ومـرفقـاتهـا أمانـة اجمللس، وللـمجلس إبـداء ما يـراه من
مالحظـات بصدد هذه املعـاهدات أو االتفاقـيات دون اختاذ قرار يف شـأن املعاهدة

ذاتها(.
أمـا املادة )126( مـنها فـنصت علـى أنه: )حييـل الرئيـس إىل اللجنـة املختـصة
املعـاهـدات واالتفـاقيـات املـنصــوص عليهـا يف الفقـرة الثـانيـة من املـادة )37( من
الـدستـور لبحثهـا وتقديـم تقريـر عنهـا إىل اجمللس، وللـمجلس أن يـوافق علـيها أو
يـرفضهـا أو يؤجل نـظرهـا، وليس لـه أن يعدل نـصوصهـا، وفى حـالة الـرفض أو
التـأجـيل خيطـر رئـيس اجملـلس رئـيس جمـلس الـوزراء ببيـان يـشمل الـنصـوص أو
األحكام اليت تضمنتها املعاهدة أو االتفاقية، واليت أدت إىل الرفض أو التأجيل(.

)هـ . ر 17( .
أما خبصـوص جملس الـشورى فـقد نصـت املادة )124( من الئحـته على أنه:
)خيطـر الرئيـس اجمللس باملعـاهدات أو االتفـاقيات الـيت تربم مبراسيـم وفقًا لنص
الفقرة األوىل من املادة )37( من الدستور مشفوعة بالبيان احلكومي املرافق هلا،
ويـتلى هـذا البيـان يف أول جلسـة مع إيداع املعـاهدة أو االتـفاقيـة ومرفقـاتها أمـانة
اجمللس.  وللمجلس بعـد إخطاره بانتهـاء جملس النواب من نظـر هذا املعاهدات أو
االتفاقيات إبداء ما يـراه من مالحظات بصددها دون اختاذ قرار يف شأن املعاهدة
أو االتفاقيـات ذاتها(، كـما نصت املـادة )125( من هذه الالئحـة على أنه: )حييل
الـرئيـس إىل اللجنـة املختـصة املعـاهدات واالتفـاقيـات املنصـوص عليهـا يف الفقرة
الثـانيـة من املـادة )37( من الـدستـور لـبحثهـا وتقـديم تقـريـر عنهـا إىل اجملـلس،
وللـمجلـس أن يــوافق عـليهـا أو يـرفـضهـا أو يـؤجـل نظـرهــا، وليـس له أن يعـدل
نصـوصهـا، ويف حـالـة الـرفـض أو التـأجـيل خيطـر رئـيس اجملـلس رئـيس جمـلس
الـوزراء ببيـان يشـمل النصـوص أو األحكام الـيت تضمنـتها املعـاهدة أو االتفـاقية

واليت أدت إىل الرفض أو التأجيل(. )هـ . ر 18(. 
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•   اململكة العربية السعودية :
نصت املادة )70( من النظـام األساسي للمملكـة العربية السـعودية على أنه:
)تصدر األنظمة واملعاهدات واالتفاقيات الـدولية واالمتيازات ويتم تعديلها مبوجب

مراسيم ملكية(. )هـ .ر 19(،
أما نظام جملس الشورى السعودي فقد نصت املادة )15/ب( منه على أن من
صالحيـات اجمللس: )دراسـة األنظمـة واللـوائح واملـعاهـدات واالتفـاقيـات الدولـية
واالمـتيــازات واقرتاح مـا يـراه بـشـأنهــا(، كمـا نـصت املـادة )17( مـنه علـى أن:
)قرارات جملس الـشورى يف خمتلف املـواضيع ترفع إىل امللك لـيقرر ما حيـال منها
إىل جملس الـوزراء، وأنه مـتى مـا اتفقت وجهـات نظـر جملسـي الوزراء والـشورى
فإن الـقرارات تصدر بعد مـوافقة امللك عليها، ومتـى ما تباينت هـذه الوجهات فإن
املواضـيع تعاد إىل جملس الـشورى ليبـدي ما يراه بـشأنها ويـرفعه إىل امللك الختاذ
ما يراه(، إال أن هذا النص مت تـعديله مبوجب األمر امللكي رقم )198/أ( الصادر
بتـاريخ: 2 /10/ 1424هـ، حيث قـررت املادة )18( منه علـى أنه: )تصدر األنـظمة
واملعـاهدات واالتفاقيـات الدولية واالمـتيازات وُتعدل مبـوجب مراسيم مـلكية بعد

دراستها من جملس الشورى(، حيث تقرر. )هـ.ر 20( .
•   سلطنة ُعمــان :

نص النـظام األساسـي العماني يف املـادة )58( مكررًا )41( عـلى أنه: )حتال
مـشروعات االتفـاقيات االقتصـادية واالجتمـاعية اليت تـعتزم احلكومـة إبرامها أو
االنضمام إليهـا إىل جملس الشورى إلبـداء مرئياته وعـرض ما يتوصل إلـيه بشأنها
علـى جملس الوزراء الختـاذ ما يـراه مناسبـًا(، كما قـررت املادة )72( مـن النظام
مسوًا ملا تضمنته بنـود املعاهدات واالتفاقيات اليت تربمها الـسلطنة بالتأكيد على
أنه: )ال خيل هــذا النـظــام مبــا ارتبـطـت به سلـطنــة عمــان مع الــدول واهلـيئــات
واملنظمات الدوليـة من معاهدات واتفاقيات(، مع اشرتاط املادة )76( على أنه: )ال
تكون للمعـاهدات واالتفاقيات قـوة القانون إال بعد التـصديق عليها، وال جيوز أن

تتضمن املعاهدة أو االتفاقية شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية(.
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أمـا املادة )78( مـن النظـام فقد أكـدت بنـاء على مـا قررته املـادة )72( من
مسو للـمعاهـدات واالتفاقـيات اليت ارتـبطت بهـا السلـطنة بـاشرتاط عدم خمـالفة
النـظام األساسي ملا تضمنته من نصوص وبنـود بالتأكيد على أنه: )تعمل اجلهات
املخـتصة على استصـدار القوانني غري القائـمة واليت يستلزمهـا هذا النظام، وذلك

خالل سنتني من تاريخ العمل به(. )هـ .ر 21(
كـما نصـت املادة )18( يف البـند )2( منهـا من نظـام جملسي الـدولة والـشورى
علـى أن مـن صالحيـات اجمللـسني: )مـراجعــة مشـروعـات القـوانني احملـالـة إلـيه من
جملـس الشـورى ورفعهـا إىل جاللة الـسلطـان إلصدارهـا، وذلك فيمـا عدا القـوانني
اليت تقتضي املصلحة العامـة رفعها مباشرة إىل السلطـان(، حيث تقتصر صالحياته
علــى رفع التــوصيـات فـيمـا يـتعلق مبـشـروعـات القــوانني ـ والـيت منهـا املعـاهـدات
واالتفاقيات وفقًا ملا قررته املادة )58( مكررًا )41( ـ إىل جملس الوزراء. )هـ.ر 22( .

•   دولـة قطــر :
نـصت املـادة )68( من الـدستــور القطـري علـى أنه: )يـربم األمري املعـاهـدات
مبـرسـوم ويـبلغهـا جمللـس الـشـورى مـشفـوعـة مبــا ينـاسـب من الـبيـان، وتكـون
للمعـاهـدة أو االتفـاقيـة قـوة القـانـون بعـد الـتصــديق عليهـا ونشـرهـا يف اجلـريـدة
الرمسيـة، على أن معـاهدات الـصلح واملعاهـدات املتعلقـة بإقلـيم الدولـة أو حبقوق
السيـادة أو حقوق املـواطنـني العامـة أو اخلاصـة، أو اليت تتـضمن تعـدياًل لقـوانني
الـدولة جيب لنفـاذها أن تصـدر بقانون، وال جيـوز يف أي حال أن تتضمـن املعاهدة

شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية(. )هـ . ر 23(.
أمــا الالئحـة الــداخليـة جمللـس الـشـورى الـقطـري فقـد قـررت فـيمـا يـتعلق
بـصالحيـات اجمللس يف املـادة )67( منهـا علـى أن: )يبلغ األمري املـعاهـدات جملس
الشورى ويعرضها الرئيس على اجمللس إلحاطته علمًا بها وفقا حلكم املادة )24(
من النظام األساسـي املؤقت املعدل(، أما املـادة )77( فنصت على أنه: )ال تقبل يف
اجمللس أو اللجان اقرتاحات التعديل أو التوصيات بشأن املعاهدات املشار إليها يف

املادة السابقة(. )هـ . ر 24( .
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•   دولـة الكويـت :
نصت املـادة )70( من الـدستـور الكـوييت علـى أنـه: )يربم األمري املعـاهـدات
مبـرســوم ويبلغهـا جمـلس األمـة فـورًا مـشفـوعـة مبـا ينـاسب مـن البيـان، وتكـون
للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية.

     علـى أن معاهـدات الصلح والتحـالف، واملعاهـدات املتعلقـة بأراضي الـدولة أو
ثـرواتهـا الطـبيعيـة، أو حبقـوق الـسيـادة أو حقـوق املــواطنني العـامـة أو اخلـاصـة،
ومعـاهدات التجارة واملالحة واإلقامة، واملعاهـدات اليت تـُحمِّـل خزانة الدولة شيئـًا
من النفقـات غري الـواردة يف امليـزانيـة، أو تتـضمن تـعدياًل لقـوانني الكـويت جيب
لنفاذهـا أن تصدر بـقانون، وال جيـوز يف أي حال من األحـوال أن تتضمن املـعاهدة

شروطـًا سرية تناقض شروطها العلنية(. )هـ.ر 25( .
أما الالئحة الداخلية جمللـس األمة الكوييت فقد نصت يف املادة )115( منها
على أنـه: )خيطر الـرئيس اجمللـس باملعـاهدات اليت تـربم وفقًا لنـص الفقرة األوىل
من املـادة )70( من الدستـور مشفوعـة بالبيـان احلكومي املـرافق هلا، ويتـلى هذا
البيان يف أول جلـسة تالـية مع إيداع املعـاهدة ومرفقـاتها أمانـة اجمللس، وللمجلس
إبـداء مـا يــراه من مـالحظــات بصـدد هـذه املعـاهـدات دون اختـاذ قـرار يف شـأن

املعاهدة ذاتها(.
أمــا املــادة )116( مـن الالئحــة فنـصـت علــى أن: )حيـيل الــرئيـس إىل اللـجنــة
املتخـصصة املعاهدات املنصـوص عليها يف الفقرة الثانيـة من املادة )70( من الدستور
لبحثهـا وتقديـم تقريـر عنهـا إىل اجمللس، وللـمجلس أن يـوافق عليهـا أو يرفـضها أو
يـؤجل نظـرها، ولـيس لـه أن يعـدل نصـوصها، ويف حـالة الـرفض أو التـأجيـل يوجه

اجمللس نظر احلكومة إىل النصوص اليت أدت إىل ذلك(. )هـ.ر 26(
•   قراءة مقارنة لإلشكاليات الدستورية والتشريعية :

تتحقق القـراءة املقارنـة لإلشكـاالت الدسـتوريـة والتشـريعيـة لتحقـيق األثر
املباشر للمعاهدات الـدولية مبا فيها املتعـلقة باحلوادث والكوارث يف دول جملس

التعاون على النظم القانونية الوطنية من جانبني على النحو التالي:
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ـ مـدى حتقق األثـر املبـاشر للـمعاهـدات الدولـية مبـا فيهـا املتعلقـة بالـشؤون
البيئية وقضايـا احلوادث والكوارث  يف النظم القانونيـة الوطنية، باستقراء مدى
حتقق األثــر املبـاشـر هلـذه املعـاهـدات فــإنه يالحـظ أن التـشـريعـات اإلمــاراتيـة
والـتشـريعـات العمـانيـة يقـرران ذلك، فـأمـا الـتشـريعـات اإلمـاراتيـة فتقـرر قيـام
حكـومـات اإلمـارات بـاختـاذ مـا ينـبغي من تـدابري لـتنفيـذ القــوانني الصـادرة عن
االحتاد واملعـاهدات واالتفاقيات الدوليـة اليت يربمها، مبا يف ذلك إصدار القوانني
واللــوائح والقـرارات واألوامــر احملليـة الالزمـة هلــذا التـنفيــذ، كمـا قـررت بـأن
للسلطات االحتـادية اإلشراف على تنـفيذ حكومات اإلمـارات للقوانني والقرارات
واملعـاهـدات واالتفــاقيـات الــدوليـة واألحكـام الـقضــائيـة االحتـاديـة، وأن علـى
الـسـلطـات اإلداريـة والـقضــائيـة املخـتصـة يف اإلمـارات تقــديم كل املـسـاعـدات
املـمكنـة لــسلطـات االحتـاد يف هـذا الـشـأن، وهـو مـا يـؤكـد جـديـة يف إعمـال
احلكـومة اإلمـاراتيـة لنصـوص وبنـود املعاهـدات الدولـية ـ مبـا فيهـا تلك املتـعلقة
بالشـؤون البيئيـة وقضايـا احلوادث والكـوارث ـ يف النظم القـانونيـة الوطنيـة. أما
وفقـًا للـتشـريعـات العمـانيـة فقـد أخذت بـالبـعد الـدولي للمعـاهدات واالتـفاقـيات
الدولية عندما قررت يف نظامها األساسي االلتزام مبا ارتبطت به سلطنة عمان مع
الدول واهليئـات واملنظمـات الدوليـة من معاهـدات واتفاقـيات مت التصـديق عليها،
وهو مـا يعين التـزام السلـطنة بعـدم خمالـفة نصـوص هذه املعـاهدات واالتفـاقيات
بداهة يف تشريعاتها الداخليـة، حيث ورد النص يف النظام األساسي على تكليف
اجلهات املختصة استصدار القـوانني غري القائمة اليت يستلزمها هذا النظام خالل

سنتني من تاريخ العمل به.
أمــا يف ظل التـشـريعـات الــدستـوريــة يف مملكــة البحــرين ودولــة قطـر ودولـة
الكويت فـقد قررت أنظـمتها الدسـتورية حتـى يكون للمعـاهدات الدوليـة ـ مبا فيها
املتعلقـة بالـشؤون الـبيئـية وقـضايـا احلوادث والـكوارث ـ األثـر يف النـظم القـانونـية
الوطـنية أن تـصدر بقـانون، خـاصة إذا مـا كانـت تتضمـن تعدياًل للـقوانني القـائمة،
وهـو ما يقـرر بأنه مـامل يتم تعـديل التشـريعات حتـى ال ختالـف ما تضـمنته بنـود هذه
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املعاهدات اليت انضمت هلا الـدولة، فإنه ال يكون هلذه املعاهدات أي أثر مباشر على
التشريعات الوطنية، يف حني أن املعمول به يف اململكة العربية السعودية مل يعاجل أي
جوانب لتحقيق األثـر املباشر للمعاهدات واالتفاقيات اليت تتم املصادقة عليها من قبل

اململكة، حيث اكتفى بعرض آلية إصدارها من خالل مرسوم ملكي. 
ـ اآلليــات اليت يـتم مـن خالهلــا التـصــديق علــى املعـاهـدات والـصـالحيـات
املـمنوحة لـلسلطة الـتشريعيـة يف ذلك لتحقيق األثر املـباشر للمـعاهدات: من خالل
استقراء اآلليات اليت يتم من خالهلا التصديق على املعاهدات ـ مبا فيها املعاهدات
املـتعلقة بـالشـؤون البيئـية وقضـايا احلـوادث والكوارث ـ الستـيضاح الـصالحيات
املمنوحة للـسلطة التشريعية لـتحقيق األثر املباشر هلذه املعـاهدات على التشريعات
الوطنية يتضح بأن كاًل من مملكـة البحرين ودولة الكويت تقرران أن للمجلس
أن يـوافق علـى هذه املعـاهدات أو يـرفضهـا أو يؤجل نـظرهـا، وليس لــه أن يعدل
نصـوصهـا، ويف حـالـة الـرفـض أو التــأجيل يـوجه اجمللــس نظـر احلكـومـة إىل
النصـوص اليت أدت إىل ذلك، أمـا يف اململكـة العـربيـة السـعوديـة فإنـها  –وفـقًا
آلخـر تعـديل - تـصدر وتـعدل مبـوجب مـراسيـم ملكيـة بعـد دراستـها مـن جملس
الشـورى.أما يف دولـة اإلمارات العـربيـة املتحـدة ويف سلطنـة عمـان ويف دولة قـطر
فإنهـا تقصر صالحيـة السلطة الـتشريعيـة فيها بـالنسبـة للتصديق علـى املعاهدات
واالتفاقيات الدولية على إبداء املالحظات واقرتاحات التعديل ورفع التوصيات دون

اختاذ قرار يف شأن املعاهدة ذاتها.
وبناء علـى ما سبق، فإن اإلشكـاالت الدستوريـة والتشريعيـة املعمول بها يف
دول جملـس التعـاون دورًا حمـوريـًا يف عـرقلــة حتقيق األثـر املبـاشــر للمعـاهـدات
الـدولية املـتعلقة حبمـاية الـبيئة سـواء املصادق علـيها أو غري ذلك، ال سـيما يف ظل
تضمـن التشريعات الوطـنية لدول اجمللس ألحكام ختـالف صراحة أو تتعارض مع
األحكـام املنصـوص عليهـا يف هذه املـعاهـدات، وعلـى وجه اخلـصوص مـا يتعلق
باجلـزاءات والتدابـري االحرتازية الـواجب تطـبيقها يف حـالة تعـرض البيئـة حلوادث
وكوارث تـؤدي إىل تدمريهـا، حيث أن الـسمة املـشرتكة يف غـالبيـة التشـريعات
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املتعلقة حبمايـة البيئة البحرية يف دول اجمللـس ما عدا قانون محايـة البيئة البحرية
يف سلطنـة عمان لعـام 1974م والقانـون االحتادي لـدولة اإلمـارات العربيـة املتحدة
لعام 1999م يتمثل بـضآلة الغرامات املـالية املفروضة علـى ناقالت النفط العمالقة
يف حاالت تـلوث الـبيئـة البـحريـة اخلاضـعة لـسيـادة دول اجمللـس، واليت متـتد إىل
املـنطقـة االقتصـاديـة اخلـالصـة لكل من سـلطنـة عمـان ودولـة اإلمـارات العـربيـة

املتحدة.
وإزاء هذا الـوضع فـإن مهمـة القـاضي الـوطين يف دول اجمللـس تصبح يف غـاية
الـصعوبة عـند توقيـع اجلزاءات اجلنائـية على الـسفن اليت تلوث الـبيئة البحـرية لعدم
سريان أحكام االتفـاقيات الدوليـة بشأن منع التلـوث النفطي واملسؤوليـة املدنية عن
الضـرر النـاتج عن التـلوث بـالنفط يف غـالبيـة دول اجمللـس، كمـا أن هنـاك حاالت
عديـدة يتجاهل فيها القـضاة تطبيق اجلزاءات املـنصوص عليها يف املعـاهدات البيئية
الـدولية املـصادق عليهـا من قبل دوهلم رغم أنهـا أكثر فـاعلية حلمـاية البيئـة وواجبة
التطبيق بـعد التصـديق عليها، متـاشيًا مع قـاعدة أن القـاضي يستمـد صالحيته من
القانـون الوطـين، وعدم األخـذ بقاعـدة مسو القـانون الـدولي عـلى القـانون الـوطين
سواء من حـيث النص علـيه يف الدستـور أو يف القانـون أو بسبب عـدم معرفـة غالـبية
القضـاة ملا تضمنته املعاهدات الدولية البيئية من نصوص وبنود، وهو ما جيعل غياب
أو قصور التـشريع الوطين إىل جـانب عدم التـصديق على املعـاهدات الدوليـة املتعلقة
حبمايـة البيئـة تعد من املعـوقات القـانونيـة اليت حتول دون تـطبيق هذه املـعاهدات يف
دول اجمللـس حلمـايـة الـبيئـة مـن التلـوث، كمـا أن القـرارات اإلداريـة الصـادرة من
اجلهات اإلدارية املتعـددة العاملة يف جمـال محاية البـيئة تعد مـن املعوقات التـشريعية
أمام تطبيق املعـاهدات الدوليـة نتيجة اخـتالف توجهاتـها وتداخل االختـصاصات بني
اجملالس أو السلطات املختصة يف تلك الـدول، واليت خوهلا قانون محاية البيئة تنفيذ
املعاهدات الدولية البيئيـة ذات العالقة، مما يؤدي إىل تعارض القرارات الصادرة من
هـذه اجلهات وتضاربها وبالتـالي عدم القدرة على تنفيذهـا بالكفاءة املطلوبة؛ وذلك
بـسبب الـتشـابك يف االخـتصـاص البـيئي بـني خمتلف هـذه األجهـزة، كمـا أن هـدم
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النـص على اختصاص اجلهة املعنية مبتابعة تـنفيذ أو تطبيق املعاهدات الدولية ساهم
يف عرقلـة تطبيقهـا لسـد الفراغ القـانونـي بسبب غـياب التـشريعـات البيئيـة الشـاملة

والفاعلة لتطبيق املعاهدات البيئية الدولية.
وعلـى العكـس مـن ذلك تعــد التجـربتــان العمـانيـة واإلمـاراتيـة وإىل حـد مـا
التجـربة القـطريـة من التجـارب الرائـدة يف جمال حتقـيق األثر املـباشـر للمعـاهدات
البيئيـة واملتعلقـة بقضايـا احلوادث والكـوارث يف التشـريعات الـوطنية، حـيث يلزم
القـانون يف هـذه الدول اجلهـات املختصـة حبمايـة البيئـة وفقًا لقـانون محـاية البـيئة
ومكـافحة التلـوث العماني لـعام 1982م يف أراضي السلـطنة وميـاهها االقتـصادية،
مـع إصدار الـقواعـد واألنظمـة لتنفـيذ هـذا القـانون ومـا يقـرره من الـتزامـات بيئـية
منصوص عليهـا يف أحكام اهليئـات اإلقليمية والـدولية اليت تكـون السلطنـة طرفًا
فيها، وميـاثل ذلك القانـون االحتادي اإلمـاراتي الذي يقـرر وفق أطر قـانونيـة آليات
لتنفيذ االلتزامـات اليت تنظمها املعاهدات الدولية أو اإلقلـيمية املتعلقة حبماية البيئة
ومكـافحة الـتلوث، إال أن الـسلطنـة ملتـزمة وفـقًا لقـوانينهـا مبا تـقرره املعـاهدات
الدوليـة من أثر بـاعتبار أن بنـود هذه املعاهـدات تعد جزءًا مـكماًل للقوانني الـبيئية
فيـها باعتبـاره جزءًا من التشـريع العماني، وذلك وفقـًا لقانون محـاية البيئـة العماني
لعـام 1982م، يف حني أن القانـون االحتادي اإلمـاراتي مل ينص علـى ذلك، مما أدى
إىل تفـادي القـانـون العمـاني للفـراغ القـانـوني الـذي من شـأنه احليلـولـة دون إجيـاد
أدوات قـانونيـة لتطـبيق املعاهـدات الدوليـة البيئيـة، مما يـستلزم أن حتـذو بقية دول
اجمللـس حذو الـسلطـنة بـداًل من أن تـكون تـشريـعاتهـا وسيلـة لعرقـلة حتقـيق األثر
املبـاشـر للمعـاهـدات الـدوليـة البـيئيـة رغم الـتصـديق عليهـا علـى النـظم القـانـونيـة
الـوطنيــة، حيث يعـدم ذلـك القيمـة القـانـونيـة لبنـود هـذه املعـاهـدات ضمن اإلطـار
الـوطين والنـطاق اإلقـليمي. أمـا يف قطـر فقد نـص قانـون إنشـاء اللجنـة الدائـمة يف
الفقرة )9( مـن املادة )4( منه على خـطوة إجيابيـة يف هذا اجملال عنـدما أوكل هلذه
اللجـنة مـتابعـة تنفيـذ اجلهات املـسؤولـة بالـدولة ألحـكام املعـاهدات الـدوليـة اليت

انضمت هلا قطر. )العوضي، 2000م، ص 7(.
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ثـالثًا: سبل جتـاوز اإلشكاالت الدسـتورية والـتشريعيـة لتحقيق األثر املـباشر للـمعاهدات
الدولية البيئية واملتعلقة باحلوادث والكوارث يف دول جملس التعاون :

عـلى الـرغم من كـون القـانون الـدولي أعلـى من التـشريـعات الـوطنـية وهـو أمر
جممع عليه يف الفقه والقضاء الدوليني ويف العديد من دساتري الدول ـ باستثناء عدد من
الـدول منها دول جملس التعـاون وفق ما تقرره بنـود دساتريها فيـما يتعلق باألثـر املباشر
لبعـض املعاهـدات الدولـية وعـلى وجه اخلـصوص املعـاهدات الـدوليـة البـيئيـة واملتعـلقة
بـاحلوادث والكـوارث، إال أن النظـام الدولـي وبسبب قـصور فيه ال يقـرر مسوه مـطبقًا
بصورة مباشـرة يف النظام الداخلـي بوصفه قانونـًا وضعيًا، وهذا مـا جعل دساتري بعض
الـدول ومنهـا دول اجمللس تـشرتط لتـطبيـق األثر املـباشـر لالتـفاقـية أن تـصدر مبـوجب
قـانـون، وذلك يـرجع يف جـانـب منه إىل بـدء القـانـون الــدولي بقـواعـد غـري مكتـوبـة
تتـشكل باألعـراف واملبادئ الـعامة وتـنقصها الـدقة والوضـوح الكافيـني حتى ميكن
تطبـيقها بصورة مباشـرة، ومثل هذه القواعد تعـد قواعد موضوعيـة تدور على املوضوع
وليـس على أشكـال االنطبـاق املرتوكة إلرادة الـدول، حيث اكتفـى القانـون الدولي
بـالتـأكيـد علـى مسـوه علـى القـانـون الـداخلي، وتـرك للـدول حـريــة اختيـار الـوسـائل
لتجـسيد هـذا املبدأ األسـاسي،حيث فعلـت اتفاقيـة فيينـا للمعاهـدات يف املادتني )26-
72( أنهـا تعلن مسـو القـانـون الـدولي، إال أنهـا مل تـوضح أشكـال تطـبيق املعـاهـدات يف

النظام الوطين مع ترك األمر للمسؤولية الدولية.)خريجه، 2015م، ص 10(.
وبـالنـظر إىل دسـاتري العـامل فيمـا يتعلـق بالـقوة الـقانـونيـة للمعـاهدات فـإنه
يتضح أن هناك دواًل جتعل املعاهـدات الدولية يف مرتبـة القانون العادي ـ ومن ذلك
الـدستـور املصـري لعـام 1971م، والـدستـور الفـرنـسي  لعـام 1946م، والـدستـور
اجلـزائري لعـام 1976م، ودساتـري جتعلها فـوق القانـون ودون الدستـور ـ ومن ذلك
الدستور اجلزائري لعام 1989م وللعـام 1996م، والدستور الفرنسي لعام 1958م،
وثالثـة جتعلها يف مـرتبة تـسمو علـى الدستـور، حيث سايـرت هذه الدسـاتري تطور
اجملتمع الـدولي رغبـة يف جعل القانـون الدولـي هو الفيـصل يف العالقات الـدولية ـ

ومن ذلك الدستور اهلولندي املعدل لعام 1956. )خريجه، 2015م، ص 33(.
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ويف ظل القانون الـوطين اجلزائري فإن املعـاهدات الدولية املصـادق عليها تسمو
على القانون الوطين وتعترب قـانونًا واجب التطبيق وفقًا ملا نصت عليه املادة )123( من
دستـور 1989م، واملــادة )132( من دستــور 1996م حيث نـصتـا علـى أن: )املعـاهـدات
اليت يصـادق عليهـا رئيس اجلـمهوريـة وفقًا لـإلجراءات املنـصوص علـيها يف الـدستور
تسمـو على القـانون(،حيـث أكد )اجمللس الـدستوري( علـى أن املعاهـدة الدوليـة بعد
املصـادقة علـيها ونـشرهـا تكتـسب سلطـة السـمو علـى القانـون وختول كل مـواطن

جزائري أن يتذرع بها أمام اجلهات القضائية. )خريجه، 2015م، ص10 (.
وبـالنظـر إىل اإلشكاالت املـرتبطـة بتحقيق األثـر املباشـر للمعـاهدات الـدولية
البيئـية مبـا فيهـا تلك املتعـلقة بقـضايـا احلوادث والكـوارث يف دول جملس الـتعاون
فإنه يتضح بأن الـتشريعات البيئية الـوطنية ـ خاصة بالنـسبة لدساتري تلك الدول اليت
ال تقـرر األثر املباشر للـمعاهدات الدوليـة مبا فيها البيـئية واملتعلقة بـقضايا احلوادث
والكوارث على التـشريعات الوطنية إذا كانت ختـالف القوانني القائمة، مما حيول
دون تـطبيق بنـود املعاهـدة إال عنـد تعديل هـذه التـشريعـات ـ، ال سيـما يف ظل شـيوع
األساليب التقليـدية املتبناة ملـواجهة املشاكل والكـوارث البيئية نتـيجة عدم االلتزام
ببنـود املعـاهـدات بـسبب هـذه اإلشكـاالت، ممـا يـستلـزم التبـين لبعـد اسرتاتـيجي
لتـجاوز هذه اإلشكاالت الدستورية والتشـريعية اليت حتول دون حتقيق األثر املباشر
للمعـاهـدات املتعلقـة بـالبـيئيـة خـاصـة بـالنـسبـة لقضـايـا احلـوادث والكـوارث علـى
التشريعات الوطنية، مع أهمية ربط حتقيق هذا األثر بتدريب كوادر مؤهلة لتطبيق

وتنفيذ هذه املعاهدات املصادق عليها.)العوضي، 2000م، ص 19(.
ولعل مـن أبـــرز اإلشكــاالت الـتــشـــريعـيــة الـيت يـنـبغـي جتــاوزهـــا بعـــد رفع
اإلشكـاالت الدستوريـة حتقيق التوافق مع مـا تتضمنه هذه املعـاهدات اليت تضمنت
بنودها محاية البيئة مـن احلوادث والكوارث لعقوبات رادعة تتناسب مع تلك املقررة
يف املعاهـدات، ومما ميـيز التـشريع اإلمـاراتي يف ذلك أنه يفـرض عقوبـة اإلعدام يف
حـاالت معينة، ومن ذلـك ما جاء يف الفقـرة )2( من املادة )62( من القـانون االحتادي
رقم )24( لسـنة 1999م يف شأن محاية البيـئة وتنميتها اليت نصـت على تطبيق عقوبة
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اإلعـدام أو السجن املؤبـد والغرامة اليت ال تقل عـن مليون درهم وال تزيـد على عشرة
ماليني درهم لكـل من قام بـاسترياد أو جلب املـواد أو النفـايات النـووية أو دفـنها أو

إغراقها أو ختزينها أو التخلص منها بأي شكل يف بيئة الدولة.
ومما يستلزمه حتقيق األثـر املباشر للمعاهـدات الدولية البيئيـة واملتعلقة بقضايا
احلـوادث والكوارث يف النظم القـانونية إزالة إشـكالية تداخل االخـتصاصات وعدم
وجـود حمـاكم بـيئيـة وقضـاة بيئـيني ممن لـديهم درايـة كـافيـة بـالـطبيعـة اخلـاصـة
للقـوانني البـيئيـة، والـنقص يف اجلهـاز املعـاون هليئـة احملكمـة مـن الفنـيني واخلرباء
البيـئيني، بـاإلضـافـة إىل أن اجلهـات الـرمسيـة املخـتصـة بـتطـبيق املعـاهـدات البـيئيـة
الـدولية واإلقلـيمية ال تـعتربها ملـزمة هلا كـما هو شـأن التشـريع الوطـين، مما يؤدي
إىل عدم االستفـادة منها حلمـاية البيئـة على املسـتوى الوطين، هـذا فضاًل عن تضمن
التشريع الـوطين أحكامًا ختـالف صراحة أو تـتعارض مع األحكام املنـصوص عليها
يف االتفــاقيـات الـبيـئيـة الــدوليـة، وعلــى األخص مـا يـتعلق بـاجلــزاءات أو التــدابري
االحرتازيـة الواجب تطبيقهـا يف حالة تلـوث البيئة البـحرية أو تدمـريها، مما يؤدي إىل
اتسـاع الفجوة بني اجلانب النظري واجلـانب العملي وضآلة الغرامـات املالية املفروضة
على ناقالت النفط العمالقة يف حاالت تلوث البيئة البحرية للمناطق اخلاضعة لسيادة
دول جمـلس التعـاون، ما عـدا قانـون محايـة البيـئة الـبحريـة يف سلطـنة عـمان 1974م
والقانـون االحتادي يف اإلمـارات 1999م وقانـون محايـة البيئـة يف قطـر 2002م، هذا
باإلضـافة إىل تـردد غالـبية القـضاة املعـنيني يف تطـبيق اجلزاءات املـنصوص عـليها يف
االتفاقـيات البيئية الـدولية رغم أنها أكثـر فاعلية حلمـاية البيئة وواجبـة التطبيق بعد
الـتصــديق عليهـا، وذلـك عماًل بقـاعـدة أن القـاضي يـستمـد صالحيـاته من القـانـون
الـوطين فقط. )ه.ر 27( . وضمن هذا الـنطاق ال بد مـن ربط التصديق علـى املعاهدات
البيئـية مبـا فيهـا املتعلقـة بقضـايا احلـوادث والكوارث وإصـدار التـشريعـات البيئـية
بـاهلـدف األسـاسـي من ذلك، واملـتمثل بـوضع اخلـطط اخلـاصـة بـالتـنميـة املـستـدامـة
وتطويـر التجانس بني االقتصاد والبيئة والعوامل االجتماعية، حبيث جند هذا املفهوم

احلديث للتشريعات البيئية جنده يف التشريعات الوطنية.
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اخلامتـــــة

ميثل البعد الـدولي لتأطري اجلوانب القانونية حلماية البيئة توجهًا عامليًا يقرر
مسو الـتشريع الـدولي ضمن خمتلف نـطاقاته ـ مبـا فيها اجلـوانب البيئيـة واملتعلقة
بـاحلـوادث والكـوارث ـ، حيـث يتقـرر بنـاء علـى ذلك األثـر املبـاشـر للمعـاهـدات
الـدوليـة علـى النـظم القـانـونيـة الـوطنيـة، األمـر الـذي يـستلـزم رفع اإلشكـاالت
الدستـورية والتشـريعية اليت من شـأنها أن تعرقـل حتقيق هذا األثر وفق مـا يرتبط
مبقـتضيـات مسو القـانون الـدولي علـى التـشريعـات احملليـة لتـأطري الـبعد الـدولي

واإلقليمي حلماية البيئة.
وإذا كـانت الـدول املتـمدنـة تقرر هـذا البعـد تأكـيدًا علـى احرتامـها للـبعد
الـدولـي للمـشـاكل الـبيـئيـة الــذي يتقـرر بنـاء علـيه التـأكيـد علـى أن مـواجهـة
املشـاكل البيئـية ـ خاصـة تلك املتعـلقة بقـضايـا احلوادث والكـوارث ـ ال ميكن
دون جهود دوليـة وإقليميـة، فإن النـص الدستـوري ينبغي الـتأكيـد من خالله إما
علـى مسـو الـتشـريع الـدولي وفقـًا ملـا تـضمـنته املعـاهـدة املصــادق عليهـا مـن قبل
الدولة، وإمـا بتضمني الدسـتور لنصوص تقـرر هذا األثر املبـاشر على الـتشريعات
الوطنيـة حبيث تلزم خمـتلف اجلهات املعنـية استصـدار تشريعـات وبناء منـظومات
إدارية كفيلـة بتحقيق التـوافق واملالئمة بني الـبنود اليت تتـضمنها هـذه املعاهدات

والنظم القانونية الوطنية.
ومن خالل مـا سبقت معـاجلته واالسـتفاضـة فيه يف صلب هـذه الدراسـة من

نتائج وتوصيات، فإن أبرز ذلك تقرر وفقًا حملاورها على النحو التالي:    
ـ  بالنسبة ملا يتعلق بالنظم القانونية الوطنية املعنية بالبيئة يف دول جملس التعاون:

1 ـ هناك قـصور يف إبرام االتفـاقيات واملعاهـدات اإلقليمّية بـني دول جملس التعاون
على النحو الذي ميكن من خالله تنسيق اجلهود املشرتكة حلماية البيئة.

2 ـ إن الـتشـريعـات البـيئّيـة يف دول جملـس التعـاون تتفـاوت قوة مـن حيث نـطاق
احلمـاية القانـونّية لـلبيئة، وقـد امتازت الـتشريعـات البيئّيـة يف دولة اإلمارات
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العـربيـة املتحـدة وسلـطنـة عمـان بـتحقيق الـنطـاق األمثل علـى مـستـوى دول
اجمللس ـ إىل حد ما ـ دون غريها من تشريعات دول اجمللس الباقية.

3 ـ بـالنـسبـة للحمـايـة العالجيـة اليت تكـون بعـد وقـوع اجلـرميـة، فـإن غـالبيـة
الـتشـريعـات يف دول جملـس التعـاون تقـررهـا للنيـابـات واحملـاكم اجلنـائّيـة
العادية، وذلك باستثناء قطر اليت أنشأت نيابة عامة للجرائم البيئّية لكفالة
تنفيـذ التشـريعات الـبيئّيـة القطـرية، كـما أن دولـة اإلمارات جعـلت للنيـابة
البلديـة صالحّية النظر يف بعض املخـالفات واجلرائم اليت تتعـلق بالبيئة، أما
بالنـسبة للـنظام العـام والئحته التنفيـذية يف اململكـة العربيـة السعوديـة فقد
جعل االخـتصـاص بـالـرصـد والتحـقيق وإيقـاع العقـوبـة للـسلطـة التـنفيـذّيـة

بإشراف الوزير املختص.
4 ـ إن سلطـنة عـمان واإلمـارات العربـية املـتحدة اختـذت من أجل تقـرير محـاية
قانونّية جديرة بـاالعتبار للبيئة بإزالة املعـّوقات التشريعّية من خالل النص يف
قانـونها الوطين علـى تطبيق املعاهـدات الدولّية واإلقلـيمّية واعتبـارها قوانني

مكّملة للقانون الوطين.
وبنـاء علـى مـا سـبق تتقـرر التـوصيــة بضـرورة إبـرام مـزيــد من املعـاهـدات
اإلقليـميــة بني دول جملــس التعـاون لـتنـسـيق العـمل اخللـيجي املـشـرتك بني دول
اجمللـس، كمـا تتقـرر التـوصيــة خبلق األدوات واالستعـدادات الـكفيلـة بـتطـبيق
التـشريعـات البيـئية بـاحرتافيـة تراعي بعـدها الفين الـذي يستلـزم التخصـصية مع

التوافق يف ذلك مع ما تضمنته بنود املعاهدات الدولية.
ـ   بالـنسبة لتحـقيق األثر املباشـر للمعاهدات الـدولية البيئـية واملتعلقة بقـضايا احلوادث
والكوارث يف التشـريعات الوطنية بني اإلشـكاالت الدستورية والـتشريعية يف دول جملس

التعاون وسبل جتاوزها  :
5 ـ إن مـعظم املعـاهدات الـبيئيـة مل يتـم تنفيـذها بـالشكل املـطلوب يف غـالبـية
الـدول وخاصـة الدول العـربيـة ألسبـاب عديـدة من أهمهـا غيـاب السيـاسات
الـبـيـئـيــة الـــواضحــة يف هــذه الــدول، وجتـــاهل اجلــوانـب القــانــونـيــة يف
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االسرتاتـيجيـات الـوطـنيــة أو يف اخلطـط اخلمـسيـة للـتنـميــة، والنـقص يف
األدوات القـانونية والكوادر الفنية الوطنيـة املتدربة يف تطبيق وتنفيذ املعايري
البيئية املنصوص عليها يف هذه املعاهـدات حتى بعد االنضمام إليها وتعهدها

بتطبيقها على املستوى الوطين.
6 ـ إدراكــًا مـن دول اجمللـس ألهـميــة املعــاهــدات الـبيـئيــة مـتعــددة األطــراف
وانعكاساتها سواء اإلجيابية أو السلبية على دول اجمللس، فقد مت تشكيل
فــريق عمل خــاص لكل معـاهـدة؛ لـيتــابع تطـوراتهـا ومـستجـداتهـا ويبـدي
مالحظاته ومقرتحاته إزاء القـضايا البيئية اليت تعاجلها تلك املعاهدة، وذلك
مبا خيدم مصاحل دول اجمللس على املستوى الوطين واإلقليمي وتفعيل دورها

على املستوى الدولي.
7 ـ إن األثـر املباشـر للمعاهـدات الدوليـة يعين حتقيق األدوات الـكفيلة بـإعمال
بنود املعاهـدة من قبل القاضي الوطـين مباشرة دون اختاذ تـدابري إنفاذية من
جـانب املـشرع الـوطين، حبيـث ميكن االحتجـاج ببنـود املعاهـدة كجزء ال
يتجـزأ من التشـريع الوطـين مبجرد املصـادقة عليهـا للعمل بـأحكامهـا أمام

القضاء الوطين يف الدول األطراف.
8 ـ إن ربـط حتقيق األثـر املبـاشــر للمعـاهـدات بـإرادة الـدول رغم كــونه ليـس
سلـيمـًا مـن النـاحيـتني العـمليـة والقـانـونيـة فـإنه ال يعـدو أن يكــون وسيلـة
للحيلولـة دون توليد مجيع اآلثـار املرتتبة على املعـاهدات البيئيـة، خاصة تلك
املـتعلقة بـقضايـا احلوادث والكـوارث باعـتبار مـا يرتتب عليهـا من إجراءات
إدارية، ويف ظل مـا هلا من تأثريات اقتصـادية عند التطبـيق املباشر ألحكام

هذه املعاهدات.
9 ـ يف ظل تـوجه غـالبيـة الدسـاتري واألنظـمة األسـاسيـة يف دول جملـس التـعاون
إىل تـرجيح إرادة الـدولـة ووضعهـا فــوق كل اعتبـار علـى الـرغـم من التـوجه
العاملي إىل تدويل القـانون الدولي الذي تقـرر املعاهدات الدوليـة جانبًا منها،
واليت منهـا تلك املعنـية مبختلـف القضايـا البيئيـة واملتعلقـة بقضايـا احلوادث
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والكـوارث، فإن هنـاك إشكاالت دسـتورية وتـشريعيـة من شأنـها أن حتول
دون حتقيـق األثر املـباشـر للمـعاهـدات الدولـية مبـا فيهـا املتعلـقة بـاحلوادث

والكوارث يف النظم القانونية لدول جملس التعاون.
10 ـ بـاستقـراء مـدى حتقق األثـر املبـاشـر للمعـاهـدات الـدوليـة البـيئيـة واملتعلقـة
بقضـايـا احلـوادث والكـوارث يف النـظم القـانـونيـة الــوطنيـة لـدول جمـلس
التـعاون فإنه يالحـظ أن التشريعـات اإلماراتيـة والتشريعـات العمانـية يقرران
ذلـك مبنـهجيـتني خمـتلفـتني، أمـا يف ظل األنـظمـة الــدستـوريــة يف مملكـة
البحـرين ودولـة قطـر ودولة الـكويـت فقد قـررت حتـى يكـون للمعـاهدات
الدولـية ـ مبا فـيها املتعلـقة بالـشؤون البـيئية وقـضايا احلـوادث والكوارث –
األثر يف الـنظم القـانونيـة الوطـنية أن تـصدر بقـانون، خـاصة إذا مـا كانت
تتضمـن تعدياًل للقوانـني القائمة، يف حـني أن املعمول به يف اململكـة العربية
الـسعودية مل يعاجل أي جوانـب لتحقيق األثر املباشر للـمعاهدات واالتفاقيات

اليت تتم املصادقة عليها من قبل  اململكة. 
11 ـ إن لإلشكـاالت الدستـورية والتـشريعـية املعمـول بها يف دول جملـس التعاون
دورًا حمـوريـًا يف عـرقلـة حتقيق األثـر املبـاشـر لالتفـاقيـات الـدوليـة املتعلقـة
حبمـايـة الـبيئـة سـواء املصــادق عليهـا أو غري ذلـك، ال سيمـا يف ظل تـضمن
التـشريعـات الوطنيـة لدول اجمللـس ألحكام ختـالف صراحـة أو تتعارض مع
األحـكام املنـصوص علـيها يف االتـفاقيـات، وعلى وجه اخلـصوص مـا يتعلق
بـاجلـزاءات والتــدابري االحرتازيـة الـواجـب تطـبيقهـا يف حـالـة تعـرض الـبيئـة
حلـوادث وكـوارث تـؤدي إىل تــدمريهـا، ال سـيمــا يف ظل شيـوع األسـالـيب
التقليـدية املتـبناة ملـواجهة املـشاكل والكـوارث البيـئية نـتيجة عـدم االلتزام

ببنود املعاهدات بسبب هذه اإلشكاالت يف دول جملس التعاون.
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وبناء على ما سبق ، تتقرر التوصية مبا يلي: 
- أن يكون قياس فعالية املعـاهدة البيئية مقرتنًا مبدى حتقيقها ألهدافها
وبتأثريها على سلوك اجملموعات املستهدفة، وبالتالي مدى حتسني هذه

االتفاقية لنوعية البيئة الطبيعية.
- أن تكون تـوصيات فـريق العمل اخلـاص بكل معاهـدة تنضـم إليها دول
جملس التعـاون معين بتحـديد اإلشكـاالت الدستـورية والتـشريعيـة فيها
نظـرًا لكون جتـاوز اإلشكاالت القـانونيـة ميثل حجـر الزاويـة يف تأطري
العمل اإلقليمي اخلليجي يف تفعيل بنود املعاهدات الدولية املعنية بالبيئة.

- عدم ربط حتقيق األثر املباشر للمعاهدات بإرادة الدول نظرًا لكونه ليس
سليمـًا من النـاحيتـني العمليـة والقانـونية، ممـا يستلـزم اجلمع بني املـعيار
الـشخـصي املـرتبـط بتـحقيق األثـر املبـاشـر من إرادة الـدول األطـراف يف
املعـاهدة إىل جـانب املعـيار املـوضوعـي الذي يـرتبط أسـاسه بالـبحث عن

كفاية واكتمال ودقة القاعدة القانونية االتفاقية قيد النظر والبحث.
- أن حتـذو دول جملــس التعـاون حـذو سلـطنــة عمــان اليت قــررت البعـد
الدولي ملا تضمنته املعـاهدات الدولية يف نظـامها األساسي، وحذو دولة
اإلمـارات العـربيـة املتحـدة الـيت تضـمن دستـورهـا نصـوصـًا من شـأنهـا

كفالة حتقيق األثر املباشر للمعاهدات الدولية يف نظامها القانوني. 
- التبين لبعد إسرتاتـيجي لتجاوز اإلشكاالت الدستورية والتشريعية اليت
حتــول دون حتقيق األثـر املبـاشــر للمعـاهـدات املـتعلقـة بـالـبيئـة خـاصـة
بـالنسـبة لقـضايـا احلوادث والـكوارث علـى التشـريعات الـوطنـية، مع
أهمية ربط حتقيق هذا األثر بتدريب كوادر مؤهلة لتطبيق وتنفيذ هذه

املعاهدات املصادق عليها.
- ربط التصديق على املعاهدات البيـئية مبا فيها املتعلقة بقضايا احلوادث
والكـوارث باهلـدف األساسي املتـمثل بوضع اخلـطط اخلاصـة بالتـنمية

املستدامة لتطوير التجانس بني االقتصاد والبيئة والعوامل االجتماعية.
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وختـامًا، فإنه إذا كـانت سيادة الدول تـستلزم إقرار نـظامها القـانوني الذي
ينظم خمتلف اجلوانب يف اجملتمـع بصورة شخصية نظـرًا العتبارات السيادة، فال
بد من التـأكيد علـى أن ما يتعلق بـاجلوانب البـيئية وعلـى وجه التحديـد ما يتعلق
بقـضايا احلـوادث والكوارث ال بد ـ وإن ارتـبط ببعد اقـتصادي يقرتن بـالتكلفة ـ
أن يـقرتن ببعـد دولي يـتحقق من خاللـه مسو الـقواعـد القـانونـية الـدوليـة املتعلـقة
بــالبـيئــة وقضـايـا احلـوادث والكـوارث علـى وجـه التحـديــد، حيـث إن قضـايـا
احلوادث والكـوارث ميثل تـنسيق اجلهـود اإلقليميـة والدوليـة فيهـا حجر الـزاوية
الذي ينبغي أن يـرتبط بتعزيـز البعد الوقـائي للبيئـة؛ نظرًا ملا يـرتتب على احلوادث
والكـوارث البـيئيـة من تـداعيـات وآثـار تـصعب معـاجلتهـا بـإعـادة األمـور إىل مـا
كـانت عليه، ممـا يسـتلزم ضـرورة جتاوز اإلشكـاليـات الدسـتوريـة والتـشريعـية
لـتحقيق األثـر املبـاشـر للمعـاهـدات الـدوليـة املـعنيـة بـالبـيئيـة واملـرتـبطـة بقضـايـا
احلـوادث والكـوارث من خالل تعـزيـز األدوات واالستعـدادات الـكفيلـة بتعـزيـز
نطاق هـذا األثر على الـتشريعـات الوطنـية، مع ربط ذلك بـربنامج عملي يـستوعبه
تـوظيف التكنولـوجيا احلديـثة والعمالـة الفنية املـدربة اليت ينبغـي أن تقوم جبهود
تقرتن بالتنسيق اإلقليمي والدولي يف سـبيل حتقيق أهدافها ضمن بعد اسرتاتيجي
دولـي مدروس يسـتوعب مبعـطياتـه ما تتبـناه الكيـانات اإلقلـيمية والـيت منها دول

جملس التعاون ضمن هذا النطاق.
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اهلوامش

1. إن هذه األنظمـة والقوانني اليت تصدر من قـبل اجمللس األعلى لدول جملس
الـتعــاون ميـثل نـطــاقــًا اسرتشــاديــًا ال تـلتــزم دول اجمللــس بعكــسه علــى
تـشريعـاتها الـوطنيـة، إمنا يـصدره القـادة لتـأطري النـطاق الـذي تصـدر من
خالله تـشـريعـات كل دولــة من دول جملـس التعـاون علـى حــدة؛ لتـحقيق
التقارب التشريعي الذي من شـأنه أن يكفل توحيد اجلهود املبذولة لتقرير

واعتماد جوانب احلماية التشريعية للبيئة.
2. إن هذه املعاهـدات تعترب ملزمة للدولة اليت تنضم إليها من دول اجمللس وفق
اآلليـات املـنصــوص عليهـا يف دستـور الـدولــة، فهنـاك دســاتري جتعل هـذه
املعاهدات حتوز قـوة القانون مبجرد التصـديق عليها، وهناك دساتري جتعل
هلا قوة القـانون متى صدرت يف شكل تشـريع وطين، وهناك دساتري تفرق
بني معـاهدات وأخـرى حسـب طبيعـة االتفاقـية، وهـو ما سـيتم تفـصيله يف

الفصل الثاني من هذه الدراسة.
3. املــوقع اإللـكرتونـي لألمــانــة العــامــة لــدول جملـس الـتعــاون، الــريــاض ـ
الـسعوديـة على الـرابط اإللكرتونـي: www.gccsg.org/index.php، وتاريخ

زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
4. املـوقع اإللـكرتوني لـشبكـة املعلـومـات القـانـونيـة لـدول جملـس التعـاون،

األمانة العامة لدول جملس التعاون، الرياض ـ السعودية، على الرابط: 
http://www.gcctlegal.org/mojportalpublic/browselaws.aspx، وتـــــــاريـخ

زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
http:// :5. املــوقع اإللكـرتوني لــوزارة اخلــارجيــة الـسعــوديــة علــى الــرابـط

www.mofa.gov.sa/Detail.asp، وتاريخ زيارة املوقع: 15/6/2015م.

6. املوقع اإللكرتوني للساحة العمانية على الرابط: www.oman0.net، وتاريخ
زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
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7. املوقع اإللكرتوني لـوزارة البيئة واملياه بـدولة اإلمارات العربـية املتحدة على
الرابط اإللكرتوني: 

،http://www.moew.gov.ae/Ar/Laws/Federallaws/Pages/default.aspx

وتاريخ زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
8. املـوقع اإللكرتونـي للهيئـة العامـة حلمـاية الـثروة الـبحريـة والبيـئة واحلـياة

الفطرية مبملكة البحرين على الرابط اإللكرتوني:
،http://www.pmew.gov.bh/laws.aspx?page=laws

وتاريخ زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
9. املـوقع اإللكـرتوني للـرئـاسـة العـامـة لألرصـاد ومحـايـة البـيئـة بـاملـملكـة
،http://www.pme.gov.sa :العـربيـة الـسعـوديـة علـى الـرابـط اإللكـرتوني

وتاريخ زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
10. املـوقع اإللكرتونـي لوزارة الـشؤون القـانونـية بـسلطنـة عمـان على الـرابط

،http://www.mola.gov.om/legals.htm :اإللكرتوني
وتاريخ زيارة املوقع: 15 / 6/ 2015م.

http:// :11. املوقع اإللكرتوني لوزارة الـعدل القطرية عـلى الرابط اإللكرتوني
www.moj.gov.qa/laws.php، وتاريخ زيارة املوقع هي: 15/ 6/ 2015م.

12. دراسة منـشورة على املوقع اإللكرتوني جمللس األمـة الكوييت على الرابط
اإللكرتوني: إدارة الدراسـات والبحوث بقطاع البحـوث واملعلومات مبجلس
األمـة، نوفـمرب 2011م، تقريـر عن اختصـاصات رئـيس الدولـة يف الظروف
http://www.kna.kw/research/ :العـاديـة، وذلك علـى الـرابط اإللـكرتوني

eldawla/121.pdf، وتاريخ زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.

13. معلـومات منشورة عن االتفاقيات والربوتوكـوالت البيئية اإلقليمية والدولية
على الرابط اإللكرتوني:

http://www.oman.om/wps/wcm/connect/9a13c50bte34dt4cadt9e8et
37f08fbd0684/protocols+and+contracts.doc?MOD=AJPERES، وتاريخ

زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
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14. جملــس النــواب اللـبنــاني وبـرنـامـج األمم املـتحـدة اإلمنـائـي، تقـريــر عن
االتفاقيات البيئية الدولية، منشور على الرابط اإللكرتوني:

https://www.lp.gov.lb/Temp/Files/681ddd95tce41t4b97taf3ft
1f18de8364d8.pdf، وتاريخ زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.

15. معلـومـات مـنشـورة علـى املـوقع اإللكـرتوني لألمـانـة العـامـة لـدول جمـلس
،http://www.gcctsg.org/indexce82.html :التعاون على الرابط

وتاريخ زيارة املوقع: 15 / 6/ 2015م.
16. دستور دولـة اإلمارات العـربية املـتحدة والالئحـة الداخليـة للمجلـس الوطين

االحتادي على الرابط اإللكرتوني:
http://www.almajles.gov.ae/AboutTheFNC/ConstitutionandSystems/

،Pages/Constitution.aspx

وتاريخ زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
17. الالئحة الـداخلية جمللس النواب الـبحريين املنشورة علـى موقع اجمللس على

الرابط اإللكرتوني:
http://www.nuwab.gov.bh/LegislativeGroup/Pages/

،CouncilProcedure.aspx

وتاريخ زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
18. الالئحة الداخلية جمللس الشورى البحريين املنشورة على موقع اجمللس على

الرابط اإللكرتوني:
http://www.shura.bh/LegislativeResource/InterLawi/Pages/

،InterLawi03a.aspx

وتاريخ زيارة املوقع:  15 / 6/ 2015م.
19. دستـور اململكـة العربـية الـسعوديـة املنـشور علـى املوقع اإللـكرتوني هليـئة
اخلـرباء مبجلـس الــوزراء بــاملـملكــة العـــربيــة الــسعــوديــة علــى الــرابـط

اإللكرتوني:
،https://www.boe.gov.sa/ViewStaticPage.aspx?lang=ar&PageID=25

وتاريخ زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
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20. نـظام جملـس الشـورى السعـودي املنشـور على املـوقع اإللكرتوني لـلمجلس
على الرابط:

http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/ShuraArabic/internet/
Laws+and+Regulations/
The+Shura+Council+and+the+rules+and+regulations+job/

/Shura+Council+Law، وتاريخ زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.

21. النظـام األسـاسـي لسـلطنـة عمـان املـنشـور علـى املـوقع اإللـكرتوني لـوزارة
http://www.mola.gov.om/ :الــــشــــــؤون القـــــانـــــونــيــــــة علـــــى الـــــرابــط

basicstatute.aspx، وتاريخ زيارة املوقع: 15 / 6/2015م.

22. نظام جملـس الدولة بـسلطنة عـمان على الـرابط اإللكرتونـي لوزارة شؤون
اجمللس االحتادي على الرابط:

http://www.mfnca.gov.ae/ar/_layouts/mobile/
dispform.aspx?List=651b057at8eb1t4404t81aft
3f59305c52cb&View=a2ef32a5t222bt487ctb678t
a165880578de&ID=52

وتاريخ زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
23. دستور دولة قطر املنشور على املوقع اإللكرتوني للمنظمة الدولية للملكية

الفكرية على الرابط:
،http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/qa/qa009ar.pdf

وتاريخ زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
24. الالئحـة الـداخليـة جمللـس الشـورى القطـري املـنشـورة علـى منتـدى كليـة

احلقوق جبامعة املنصورة على الرابط: 
http://www.ftlaw.net/law/threads/11394t
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A
9t
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8
A%D8%A9t%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3t
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89t1979t

،)(%D9%82%D8%B7%D8%B1

وتاريخ زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
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25. دستــور دولــة الكـــويت ومــذكــرته الـتفــسرييـــة املنـشــورة علــى املــوقع
 http://www.kna.kw/pdf/ :اإللـكـرتونــي جمللـــس األمــــة علــــى الــــرابــط

Dostoor_Notes.pdf، وتاريخ زيارة املوقع: 15 / 6/2015م.

26. الالئحة الداخلية جمللس األمة الكوييت املنشورة على الرابط اإللكرتوني:
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=2025#sthash.47nznPp2.dpbs، وتاريخ

زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
27. مقال لبـدرية عبد اهلل العـوضي منشور بـتاريخ: 23/ 8/ 2004م يف صحيفة

احلياة على الرابط اإللكرتوني:
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2004/8/23/
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86t
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%94%D9%8
At%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8At
%D8%A8%D9%8A%D9%86t
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
t%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8

A%D9%82.html، وتاريخ زيارة املوقع: 15/ 6/ 2015م.
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قائمة املراجع

أواًل: الكتب املتخصصة :

العــوضي ـ بـدريــة عبـد اهلل، 1996م، القــوانني الـبيـئيـة يف دول جملــس التعـاون
اخللـيجي، منـشورات مـؤسسـة الكـويت للـتقدم الـعلمي، العـاصمـة ـ دولة

الكويت.
العوضي ـ بـدرية عبـد اهلل، أكتوبـر 2000م، معوقـات تطبيق االتفـاقيات البـيئية
الـدولية يف دول جملـس التعاون اخللـيجي، ورقة مقـدمة ملؤمتـر التشـريعات
البيئية يف املنطقـة العربية، كلية احلقوق  –جـامعة الكويت، العاصمة –

الكويت.
املـوسى ـ حممد خليل، 2009م، األثـر املباشر التفـاقيات حقوق اإلنـسان يف النظم
القـانونيـة الوطـنية ـ دراسـة ناقـدة، جملة احلقـوق، احملكمـة الدستـورية،

املنامة ـ البحرين. 
النكالوي ـ أمحد، 1419هـ - 1999م، أساليب محايـة البيئة العربية من التلوث ـ
مـدخل إنـســاني تكــاملي، مـركـز الـدراســات والبحـوث، جـامعـة نـايف

العربية للعلوم األمنية، الرياض ـ السعودية، ط.1.
مجيل طـاهـر وصـاحل العصفـور، 1996م، الـدليل املـوحـد ملفـاهيم ومـصطلحـات
الـتخطـيط يف دول جملـس التعـاون لــدول اخلليج العـربيـة، األمـانـة العـامـة
جمللس التـعاون لدول اخلليج العـربية، الريـاض ـ السعوديـة، واملعهد العربي

للتخطيط، العاصمة ـ الكويت، ط.1.
خريجة ـ ميلـود، 2015م، إنفاذ املعاهدات الـدولية يف القانون اجلـزائري، مكتبة

الوفاء القانونية، اإلسكندرية ـ مصر، ط.1.
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ثانيًا: مراجع أخرى :

األمـانة العـامة لـدول جملس التـعاون، 2010م، أهم إجنـازات دول جملس الـتعاون
يف جمـال محـايــة البـيئـة 1431هـ ـ 2010م، األمـانـة العـامـة لـدول جملـس

التعاون، الرياض ـ السعودية. 
ميثاق العمل الوطين ململكة البحرين، املطبعة احلكومية، هيئة شؤون اإلعالم،

مدينة عيسى  –مملكة البحرين.
دستـور مملكـة البحـرين ومـذكرتـه التفسـريية، اإلصـدار األول، 2002م، هيـئة

التشريع واإلفتاء القانوني، املنامة ـ البحرين.
تقـريـر عن دول جملـس التعـاون لـدول اخلـليج العـربيـة ودورهـا يف محـايـة البـيئـة
واحملافـظة علـى مواردهـا الطبـيعية، 2004م، األمـانة العـامة لـدول جملس

التعاون، الرياض ـ السعودية.
دراسة مـنقولـة عن املـنظمـة العربـية لـلتنمـية الـزراعيـة بعنـوان: )األهميـة التنمـوية
لتطويـر وإنفاذ األطر التشـريعية للمحافـظة على البيئـة واملوارد الزراعية يف
املنـطقـة العــربيــة(، ومنـشـورة يف مـوقع مجـاعـة اخلـط األخضـر الـبيـئيـة
الكــويـتيــة ـ بــدون مــؤلف - حتـت عنــوان: )القـــوانني الـبيـئيــة ـ عـقبــات
www.greenline.com.kw/ :وصعوبـات(، وذلك على الـرابط اإللكرتوني

articledetails.aspx.
إدارة الدراسات  البحوث بقطاع البحـوث واملعلومات مبجلس األمة، نوفمرب 2011م،
تقرير عن اختصاصـات رئيس الدولة يف الظروف العـادية، وذلك على الرابط

http://www.kna.kw/research/eldawla/121.pdf. :اإللكرتوني
تقـريـر عن دول جملـس التعـاون لـدول اخلـليج العـربيـة ودورهـا يف محـايـة البـيئـة
واحملافـظة علـى مواردهـا الطبـيعية، 2004م، األمـانة العـامة لـدول جملس

التعاون، الرياض ـ السعودية.

76

األثر املباشر للمعاهدات الدولية البيئية واملتعلقة بقضايا احلوادث والكوارث يف النظم الوطنية لدول جملس التعاون



ثالثًا: املواقع اإللكرتونية :
http://.:املـوقع اإللكـرتوني للمـنظمـة الـدوليـة للـملكيـة الفكـريـة علـى الـرابط

www.wipo.int  
املـوقع اإللـكرتوني لـشبكـة املعلـومـات القـانـونيـة لـدول جملـس التعـاون التـابعـة

www.gcctlegal.org.  :لألمانة العامة لدول جملس التعاون
www.mofa.gov.sa. :املوقع اإللكرتوني لوزارة اخلارجية السعودية

املـوقع اإللكرتونـي هليئـة اخلرباء مبجلـس الوزراء بـاململكـة العـربيـة السعـودية:
https://www.boe.gov.sa.

http://www.shura.gov.sa   .:املوقع اإللكرتوني جمللس الشورى السعودي
املـــوقع اإللكـرتوني لـــوزارة البـيئـــة وامليــاه بــدولــة اإلمــارات العـــربيــة املـتحــدة:

www.moew.gov.ae.
http://www.almajles.gov.ae  :املوقع اإللكرتوني للمجلس الوطين االحتادي

http:// . :املـــــوقع اإللـكـرتونـي لــــوزارة شـــــؤون اجمللـــس الــــوطـين االحتــــادي
www.mfnca.gov.ae

املـوقع اإللكرتوني للهيـئة العامـة حلمايـة الثروة البحـرية والبيئـة واحلياة الفـطرية
www.pmew.gov.bh . :مبملكة البحرين

http://www.shura.bh. :املوقع اإللكرتوني جمللس الشورى البحريين
http://www.nuwab.gov.bh  :املوقع اإللكرتوني جمللس النواب البحريين

املــوقع اإللـكرتونـي للــرئــاســة العــامــة لألرصــاد ومحــايـــة البـيئــة الــسعــوديــة:
www.pme.gov.sa.

www.mola.gov.om. :املوقع اإللكرتوني لوزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان
www.moj.gov.qa. :املوقع اإللكرتوني لوزارة العدل القطرية

www.oman0.net. :املوقع اإللكرتوني للساحة العمانية
http://www.kna.kws. :املوقع اإللكرتوني جمللس األمة الكوييت

http://www.ftlaw.net. :املوقع اإللكرتوني ملنتدى كلية احلقوق جبامعة املنصورة
. http://daharchives.alhayat.com.:املوقع اإللكرتوني لصحيفة احلياة
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التنمية االقتصادية املستدامة يف
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية
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التنمية االقتصادية املستدامة يف دول
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية

الفرص والتحديـات

امللخص :
تهدف هـذه الدراسـة إىل تقييـم جوانب
القــوة والــضعف يف الـتنـميـــة االقتـصــاديــة
املــستــدامــة يف دول جملـس الـتعــاون لــدول
اخلليـج العربيـة من خالل استعـراض وحتليل
مجـلة من املـؤشرات االقتـصاديـة اليت جاءت
يف اإلطـار املـنقح لــدليل مـؤشـرات الـتنـميـة
املـستـدامـة الصـادر عن جلنـة األمـم املتحـدة
للـتنـميـة املـستـدامـة "UNCSD"، واليت تـتعلق
مبـؤشـرات أداء االقـتصـاد الكلي، وأمنـاط
اإلنتــاج واالستهالك املـستــدامني وبيـان أهـم التحـديــات اليت ستـؤثـر علــى مسـار
الـتنمية االقتصـادية املستدامـة يف دول جملس التعاون خالل العقـدين القادمني من

القرن احلالي.
واعـتمـدت هـذه الـدراسـة علــى املنهج الـوصفـي التـحليلـي يف تقيـيم الـتنـميـة
االقتـصادية املستدامة يف دول جملس التعاون لـدول خلليج العربية، باالعتماد على
بيـانات الـتقاريـر االقتـصاديـة الدولـية واإلقـليميـة الصـادرة عن املـنظمـات الدولـية

والعربية.
وأشارت الـدراسة إىل أن أهم التحديات اليت تواجه حتـقيق التنمية املستدامة
يف دول جمـلس التعـاون تتمـثل يف: حتديـات التنـويع االقتصـادي، اخللل يف أسواق
العـمل اخلليجـية، تـدني إنتـاجيـة العمل، بنـاء االقتـصاد املـرتكـز علـى املعـرفة،

تفعيل أداء القطاع اخلاص يف التنمية.

د . نوزاد عبد الرمحن اهليتـي
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وأكـدت الدراسـة إىل أن حتقيق أي تـقدم ملـموس يف خفـض االعتمـاد على
النفط لتحـقيق التنميـة املستدامـة يتطلب من دول اجمللـس تعديل هيـكل احلوافز
احلـالي يف االقـتصـاد بقصـد تـشجيع املــواطنني علـى العـمل يف القطـاع اخلـاص،
وحث الشركـات على البحث عن فرص تصدير جديدة تتخطى األسواق العاملية،

وتبين االقتصاد األخضر كأداة لتحقيق التنمية املستدامة .
املقدمـة :

شهـد موضـوع التـنميـة املسـتدامـة اهتمـامًا كـبريًا من لـدن اجملتمع الـدولي،
حيث مت عقد ثالث قمم عامليـة تعنى بالتنمية املستدامة خالل الفرتة )2012-1992(
نـاقـشت قضـايـا ومسـائل ذات صلـة بتـطبيقـات التـنميـة املـستـدامـة واسرتاتيـجيتهـا
والسيـاسات اخلاصة بها، كما وقامت أغلب دول العـامل املتقدمة والنامية على حد
سـواء بوضع اخلـطط والربامج اإلمنـائيـة اهلادفـة إىل حتقيق الـتنميـة املسـتدامـة من
خالل االستخـدام األمـثل للمـوارد البـشـريــة واالستغالل األمـثل للمـوارد الـطبـيعيـة

بصورة تضمن حق األجيال القادمة يف التمتع بثمار التنمية.
ويف هـذا اإلطار قـامت دول جملـس التـعاون بـوضع اخلـطط والربامج الـتنمـوية
اهلادفة لتحقيق التنمية املستدامة جبوانبها املختلفة ومنها اجلانب االقتصادي، كما
مت وضع قـضية التـنمية املـستدامـة كنقطـة حموريـة يف اسرتاتيجيـة التنمـية الشـاملة
املطورة بعيدة املدى لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية )2010-2025(، واليت

أعدتها األمانة العامة جمللس التعاون. .
لقد قـطعت دول جملس الـتعاون أشـواطًا هـامة يف عمـلية الـتنميـة االقتصـادية
خـالل العقود األربـعة املنـصرمـة، غري أنهـا تواجه الـيوم مجلـة من التحـديات يف ظل
الـتغريات احلـاصلـة يف الـبيئـة االقـتصـاديـة العـامليـة، اليت تـؤثـر علــى مســار النمـو
االقـتصادي املسـتدام يف دول جملس التـعاون واليت تعتمـد بشكل كبري عـلى سلعة
النفـط اليت تعرضت النتـكاسات سعـرية يف السـوق العامليـة خالل الثلث األخري من
عــام 2014، حيث فقـد النفـط أكثــر من )50%( من سعـره. وأمـام هـذه الـتطـورات
تـأتي أهمـية دراسـة التـنميـة االقتـصاديـة املسـتدامـة من خالل مجلـة من املـؤشرات
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االقتصـادية الـيت ينظـر إليـها بـوصفهـا أداة لوضـع األهداف االسـرتاتيجيـة للـتنمـية
املسـتدامـة، وذلك بقصـد الوصـول إىل اقتـصاد خـليجي مـستـدام ومتنـوع القـاعدة
اإلنتـاجيـة، يـرتكـز علـى بنـاء املعـرفـة اليت أخـذت تـشكل اليـوم القـوة الـدافعـة
والعنصـر الدينـاميكي يف حتقـيق التنميـة االقتصـادية املـستدامـة للدول اليت تـنشد

حتقيق االستقرار االقتصادي والرخاء االجتماعي.
هدف الدراسة:

تهـدف هذه الـدراسة إىل تقـييم جوانـب القوة والضـعف يف التنميـة االقتصـادية
املستـدامة يف دول جملس التعـاون لدول اخلليج العربيـة من خالل استعراض وحتليل
مجلـة من املؤشرات االقتصاديـة اليت جاءت يف اإلطار املنقح لدلـيل مؤشرات التنمية
املستـدامة الصادر عن جلـنة األمم املتحدة للـتنمية املستـدامة "UNCSD"، وبيان أهم
الـتحديـات اليت ستـؤثر علـى مسـار التـنميـة االقتـصاديـة املسـتدامـة يف دول جملس

التعاون خالل العقدين القادمني من القرن احلالي.
منهجية الدراسة:

اعـتمـدت هـذه الـدراســة علـى املـنهج الــوصفـي التحـليلـي يف تقيـيم الـتنـميـة
االقتصاديـة املستدامـة يف دول جملس التعاون لـدول خلليج العربـية، باالعتـماد على
بيـانـات التقـاريـر االقتصـاديـة الـدوليـة واإلقلـيميـة الصـادرة عن املـنظمـات الـدوليـة
والعـربيـة، كـصنـدوق النقـد العــربي، وصنـدوق النقـد الــدولي، ومنـظمـة اخلليج

لالستشارات الصناعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا.
حمتويات الدراسة:

أواًل : السرتاتيجيات واخلطط يف جمال التنمية االقتصادية:
1 ـ اسرتاتيجية التنمية املطورة بعيدة املدى.

2 ـ االسرتاتيجيات واخلطط الوطنية. 
ثانيًا : مؤشرات التنمية االقتصادية املستدامة:

1 ـ أداء االقتصاد الكلي.
2 ـ استدامة املالية العامة.
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3 ـ التشغيل.
4 ـ الشراكة االقتصادية

5 ـ أمناط اإلنتاج واالستهالك.
ثالثًا : التحديات اليت تواجه التنمية االقتصادية املستدامة :

1 ـ حتديات التنويع االقتصادي
2 ـ اخللل يف أسواق العمل اخلليجية.

3 ـ تدني إنتاجية العمل.
4 ـ بناء االقتصاد املرتكز على املعرفة.

5 ـ تفعيل أداء القطاع اخلاص يف التنمية.
رابعًا : سبل حتقيق وتعزيز التنمية االقتصادية املستدامة:

1 ـ التحول حنو اقتصاد املعرفة.
2 ـ تفعيل الدور التنموي للمشروعات الصغرية واملتوسطة.

3 ـ تعزيز مراكز املالية العامة.
4 ـ  تعزيز دور االستثمارات اخلارجية.

5 ـ االجتاه حنو االقتصاد األخضر.
6 ـ تعزيز القدرة التنافسية لالقتصادات اخلليجية.

خامسًا : اخلامتة )االستنتاجات والتوصيات( :
1 ـ االستنتاجات.

2 ـ التوصيات.
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أواًل : االسرتاتيجيات اخلليجية يف جمال التنمية االقتصادية:
ُيعد حتقـيق التنميـة االقتصـادية املـستدامـة أحد أهم املـوضوعـات اليت أولت
القيادات السياسية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية اهتمامًا بالغًا بها،
وجتـسد ذلك يف وضـع االسرتاتيجيـات واخلطـط اهلادفـة لبـناء القـاعدة اإلنـتاجـية
اليت تؤمن الوصول إىل اقتصاد مستدام ومتنوع قادر على االستغالل األمثل ملوارده
الـطبـيعيــة واالستخــدام األمثـل للمــوارد البـشـريـة ، وتـوفــر املنعـة لالقـتصـادات
اخلـليجيـة من التحـوالت والتغـريات احلاصـلة يف الـبيئـة االقتـصاديـة العـامليـة اليت
شهدت تـطورات درامـاتيكـية يف أسـواق النفط يف الـثلث األخري مـن عام 2014،
األمـر الذي يلـقي بظالله علـى مسـرية التنمـية االقتـصاديـة يف دول جملس الـتعاون
كـافـة، واليت تـعتمـد وبـشكل كـبري علـى سلعـة الـنفط كـمصـدر أسـاسي يف

متويل املشاريع اإلمنائية الواردة يف اخلطط  التنموية فيها. 
1 ـ اسرتاتـيجيـة التـنميــة الشـاملـة املطـورة بعيـدة املـدى لـدول جملـس التعـاون لـدول

اخلليج العربية )2025-2010(:
إن الغايـة احملوريـة السرتاتيـجية الـتنميـة الشـاملة املـطورة بـعيدة املـدى لدول
جملـس الـتعــاون خالل الـفرتة )2010-2025( تـتمـثل يف حتقـيق مــسرية تـنمــويــة
مـستـدامـة ومتكـاملـة لـدول اجملـلس يف اجملـاالت كـافـة، وتعمـيق التـنسـيق بني
األنشطـة اليت تتضمنها خطط التنمـية الوطنية، وأن تتسم بـاملرونة الالزمة خلدمة
أهداف الـتنميـة يف كل دولة علـى حدة، وعلـى مسـتوى دول اجمللـس كمنظـومة
واحـدة وصـواًل إىل االرتقــاء املتــواصل بنــوعيــة احليــاة فيهــا وحتقيق قــدرة ذاتيـة

للتكيف مع مستجدات وحتديات القرن احلادي والعشرين.
إن حتقـيق التنمية االقتـصادية املستـدامة يف دول جملس التـعاون يتطلب تبين

املسارات التالية:
- االستخـدام األمـثل للمــوارد املتـاحـة واالعـتمــاد بصـورة مـسـتمـرة علـى

األسس املالئمة لتخصيص املوارد املادية والبشرية والتقنية.
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- االستفـادة القصـوى من اإلمكـانـات الـتقنيـة وتكيـيف استخـدامـاتهـا
الحتياجات النمو املتواصل واالرتقاء بالقدرات اإلنسانية.

- تعمـيق الفهم بـالـوظـائف احلـديثـة للـدولـة احلـديثـة اليت تـكفل التـنميـة
املــستـدامـة وحتـقيق الــسيـاســات اليت تـضمـن االستقــرار االقتـصـادي

واالجتماعي وكفاءة األداء اإلمنائي.
- إشراك مـؤسسـات اجملتمـع املدنـي كافـة يف اجلهـود التنـمويـة والتعـامل

اجلاد مع خيارات اجملتمع وأولوياته.
- االرتقـاء بالـقدرات املـؤسسـية لـلدولـة وإجياد الـبيئـة اجليـدة للـسيـاسات

العامة االقتصادية.
- تـأكيـد العالقـة املتـبادلـة بني العـمل املنتج وأمنـاط االستـهالك وجماالت

التنمية البشرية.
- مشـاركة القوة العـاملة يف األنشطـة االقتصاديـة املنتجة وضمـان حقوقها

والتأهيل املستمر ألعدادها الداخلة يف سوق العمل.
- تفعيل قوى السوق )العرض والطلب( وصياغة أساسيات االقتصاد احلر.

- التأكيد على أهمية محاية املستهلك.
- اإلصالح االقتصادي ومكافحة الفساد املالي واإلداري.

- تفعيل آليات ونظم احلوكمة يف إدارة التنمية بدول اجمللس)1(.
2 ـ الرؤية املستقبلية واالسرتاتيجيات الوطنية للتنمية االقتصادية:

قامت دول جملـس التعاون لدول اخلـليج العربية بـوضع الرؤى الوطنـية اهلادفة إىل
بناء اقتصاد تنافسي حيقق النمو االقتـصادي املستدام والتوزيع العادل لثمار التنمية بني
فئـات اجملتـمع املختلـفة. ولـتحقيق ذلـك عملت دول اجمللـس التعـاون علـى وضع اخلـطط
واالسرتاتيجـيات اإلمنـائيـة اليت حتقق الـتنميـة االقتـصاديـة املسـتدامـة من خالل تنفـيذ
مجلـة من الربامج واألنـشطـة واملشـروعات الـيت تقلل من االعتـماد علـى النفط وتـرتقي
بأداء االعمـال السيما يف جمـال تنميـة املشروعـات الصغرية واملـتوسطـة وبناء االقـتصاد
املرتكز علـى املعرفة، وفيمـا يلي توضيح للرؤى واالسرتاتـيجيات التنمويـة اليت تتبناها

دول اجمللس وتسعى إىل تطبيقها بشكل يؤمن حتقيق االستدامة االقتصادية. 
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املصدر: من إعـداد الباحث باالعـتماد على مـواقع وزارات التخطيط يف دول جملـس التعاون لدول
اخلليج العربية .

ثانيًا : مؤشرات التنمية االقتصادية املستدامة:
إن قيـاس وتقييـم مسرية الـتنميـة االقتـصاديـة املسـتدامـة يف دول جملس الـتعاون
خالل األلفيـة احلالـية يـتطلـب تشخـيص مكـامن القـوة والضعف يف جـوانب الـتنمـية
االقتصادية املختلفة واليت ترتبط باألداء االقتصادي الكلي، واستدامة املالية العامة،

واالستخدام، وأمناط اإلنتاج واالستهالك املستدامني. وفيما يلي توضيح لذلك.
1 ـ مؤشرات األداء االقتصادي الكلي:

تتمـثل مؤشـرات األداء االقتصـادي الكلي يف نـصيب الفـرد من النـاتج احمللي
اإلمجالي، حصة االستثمار من الناتج احمللي اإلمجالي، ومعدل التضخم.

) أ ( نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي:
يعـد هذا املؤشـر أحد املؤشـرات املهمة لـقياس مسـتوى التنـمية االقتـصادية،
ومتـانة االقتـصاد وتقييـم األداء االقتصادي لـلدولة، حـيث يعكس التغـري يف قيمة
اإلنتـاج من السـلع واخلدمـات، كمـا ويسـتخدم هـذا املؤشـر يف عملـيات املقـارنة

فيما بني الدول.
وقـد شهد هـذا املؤشـر تزايـدًا ملحوظـًا خالل الفرتة )2000-2013(، إذ ارتفع
بـأكثـر من الـضعف يف كـافـة دول جملـس التعـاون بـاستـثنـاء اإلمـارات العـربيـة
املـتحدة، وقـد ختطت حـصة الفـرد من النـاتج احمللي اإلمجـالي )47( ألف دوالر يف

87

جملـة التعـاون _ العدد / 90 / يوليـو 2016 م



كل من قطـر واإلمارات العـربيـة املتحـدة واليت صـنفت ضمـن الدول العـشر األوىل
على الصعيد العاملي يف مؤشر نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي.

جدول )1(
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي خالل الفرتة 2000-2013 )دوالر أمريكي(

املصدر: صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير االقتصادي العربي املوحد2014، ص 25 .
وغين عن الـبيان، فإن ارتفـاع مؤشر نصـيب الفرد من النـاتج احمللي اإلمجالي
قد سـاهم يف ارتفاع قيـمة دليل التـنمية الـبشريـة، األمر الذي انـعكس إجيابـًا على
تـصنيف دول جملس الـتعاون لدول اخلـليج العربيـة يف دليل التنـمية البـشرية عـامليًا،
حيث صنف كافـة دول جملس التعـاون اخلليجي ضمن جمـموعة الـدول اليت تتمتع
مبـستـوى تـنميـة بشـريـة مـرتفعـة جـدًا، بـاسـتثنـاء سلـطنـة عمـان اليت جـاءت ضمن

جمموعة الدول اليت تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة)3(.
) ب  ( حصة االستثمار من الناتج احمللي اإلمجالي:

يـوضح هـذا املـؤشــر حجم رأس املـال املتـوفـر لـتمـويل الـتنـميـة االقـتصـاديـة،
وبالـتالي ُتعـد االستثمـارات ضروريـة لزيـادة املخزون من رأس املـال وإجياد القـاعدة
االقـتصاديـة الالزمة لـألجيال القـادمة. ويالحـظ ارتفاع مـؤشر حصـة االستثـمار من
الناتج احمللي اإلمجالي يف كـافة دول جملس التعاون خالل الفرتة )2013-2000(،
وكانـت أعلى املعـدالت يف قطـر، حيث ختطـى املؤشـر )38.4%( وأدنى مـستوى يف
الكـويت، الذي بلغـت فيه النسـبة )14.1%( من الـناتج احمللي اإلمجـالي لعام 2013

واجلدول التالي يبني ذلك.
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جدول )2(
حصة االستثمار من الناتج احمللي اإلمجالي خالل الفرتة )2013-2000( %

املصــدر: مت احتـســاب النـسبـة مـن البــاحث بـاالعـتمـاد علــى صنــدوق النقـد العـربـي، التقـريـر
االقتصادي العربي، أعوام خمتلفة.

وميكن تفسري هذا االرتفاع يف معدالت االستثمار يف هذه الدول نتيجة لزيادة
اإلنفاق االستـثماري يف املـشروعـات التنمـوية اإلنتـاجية واخلـدمية واهلـادف لتطـوير
الطـاقـة اإلنتـاجيـة، واسـتكمـال مشـاريع الـبنيـة الـتحتيـة وقطـاع البنـاء الـسكين

والعقاري والصناعي يف هذه البلدان.
إن مقـارنة معـدل االدخار الـوطين )نسـبة االدخـار إىل النـاتج احمللي اإلمجـالي(
والبالغ )67.3%( يف قطر، و)59.1%( يف الكـويت و)49.6( يف سلطنة عمان و)%48.2(
يف الـسعــوديــة و)47.6%( يف الـبحــرين و)43.4%( يف اإلمــارات لعــام 2013 مع نــسبــة
االستثمـار إىل النـاتج احمللـي اإلمجالـي)4(، يؤكـد حقيقـة أن هنـاك مدخـرات جتد
طريقها حنو اخلارج، وهذا يتطلب خلق حوافز لتوجيه الفوائض املالية حنو االستثمار

بالداخل بهدف تعزيز االقتصاد الوطين وحتقيق النمو االقتصادي املستدام.
) ج ( معدل التضخم:

سجل معـدل التـضخم يف دول جملـس التعـاون معــدالت مقبـولــة خالل الفرتة
)2000-2010(، حـيـث كــانـت مجـيع أرقـــامه أحــاديــة يف الــدول كــافــة، غـري أن املعــدل
يف كل من اإلمـارات وقطـر كان مـرتفـعًا نـسبيـًا، حيث جتـاوز )5%(، واستـمرت
معــدالت التـضخـم حتقق أرقــام منخـفضــة طيلــة الفرتة )2011-2013(، حـيث مل

تتخّط )3.5%( يف كافة دول اجمللس )جدول 3(.
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جدول )3(
معدل التضخم يف دول جملس التعاون للفرتة)2010-2000( %

املصدر: صـندوق النقد الـدولي، افاق االقتصـاد اإلقليمي ملنطقـة الشرق األوسط ومشـال أفريقيا
وافغانستان وباكستان، 2014، ص 27

وميكن تـفسري ارتـفاع معـدالت التـضخم يف بعـض دول اجمللس )كـاإلمارات
وقطـر( خـالل الفرتة )2000-2010( إىل الـزيــادة يف حجـم النـشـاط االقـتصـادي،
وزيــادة حجم الـسيـولـة بـسـبب ارتفـاع اإلنفـاق العــام االستـثمـاري واالسـتهالكي،
بـاإلضـافـة إىل تـصـاعــد األسعــار العــامليــة للمــواد الغــذائيــة، وإىل ارتفــاع أسعـار
العقـــارات، والـيت وصلـت إىل معـــدالت مــــرتفعـــة والـيت أدت إىل ارتفـــاع أسعـــار

اإلجيارات، ال سيما يف اإلمارات العربية املتحدة وقطر.
وغين عن البيان، فإن معدالت التضخم يف دول جملس التعاون، تبقى أقل من
نظريتها يف الدول الصاعـدة واالقتصادات النامية، والـبالغة )5.9%(، لكنه يتخطى
املعــدل السـائـد يف االقـتصـادات املتقـدمـة، والـذي بلغ )1.4%( عـام 2013)5(. ومن
املتوقع أن تـبقى معـدالت التضخـم عند مـستويـات منخفضـة خالل األعوام القـادمة
نـتيجة لـتبين بعض الـدول لسيـاسات مـالية انـكماشـية نتـيجة لتـدني عوائـد النفط

والغاز ومن اخنفاض مستويات اإلنفاق السيما االستثماري.
2 ـ مؤشرات استدامة املالية العامة:

) أ  ( مؤشر نسبة إمجالي الدين احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجالي:
يقيس هذا املؤشـر درجة املديونيـة الداخلية للـدولة، ويساعـد يف تقييم قدرتها
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على حتمل الديـون، ويربط هذا املؤشـر الدين بقاعدة املـوارد، كما ويعرب عن بيان
مدى متانة الوضع املالي للدولة.

وتعكـس البيـانـات املتـاحـة حـول هـذا املـؤشـر اخنفـاضـًا ملحـوظـًا يف نـسبـة
إمجالي الديـن احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجـالي يف مجيع دول جملس التعاون
باسـتثنـاء دولة اإلمـارات العـربيـة املتحـدة ومملكـة البحـرين، حـيث ارتفع املـؤشر
فـيهمــا بنحــو )5.4( و)12( نقطـة مئـويـة خالل الفـرتة )2000-2013(، إذ ارتفع من
)6.3%( و)31.9%( كـمـتــوســط للفـرتة )2000-2005( إىل )11.7%( و)43.9%( يف عــام

2013 على التوالي واجلدول التالي يوضح ذلك.
جدول )4(

نسبة إمجالي الدين احلكومي للناتج احمللي اإلمجالي خالل الفرتة )2013-2000(

ويعود تراجع نـسبة الدين الداخلي اإلمجالي إىل الناتج احمللي اإلمجالي يف بعض
دول جملـس التعاون اخلليجي إىل أنهـا قد استفادت مـن الفوائض الكليـة يف موازنتها
لتخفيض مديونيتها احلكومية الداخلية، كما يعطينا اخنفاض نسبة الدين الداخلي
إىل الناتج احمللي اإلمجالي يف كل من السعودية والكويت وعمان مؤشرًا على ضبط
األوضـاع املـاليـة، وزيـادة كفـاءة دور القطـاع احلكـومـي يف تطـويـر مصـادر جـديـدة
لإليـرادات وتقويـة اإلطار املـؤسسي ملمـارسة األعمـال واألنشطـة االقتصـادية. وميكن
القول بـأن املرحلـة القادمـة تتطـلب تعميـق وتكثيف اإلصالحـات املاليـة واالقتصـادية
والسيطرة على اإلنفاق لكيال يتجاوز السقف املنـاسب للمرحلة احلالية، وذلك تفاديًا
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لألزمـات اليت حتـدث مـسـتقباًل جــراء تغري األوضـاع ســواء يف القطــاع النفـطي أو يف
قطاعات االقتصاد الوطين األخرى نتيجة لألزمات االقتصادية العاملية.

) ب  ( مؤشر التوازن الداخلي:
سجل مؤشر سيـاسة التوازن الـداخلي )عجز أو فائـض املوازنة العامـة كنسبة
من النـاتج احمللي اإلمجالي فـائضًا يف املـوازنة العامـة يف كافة دول جمـلس التعاون
اخلليجي خالل الفرتة )2000-2008(، تتقـدمها اململكة العـربية السعـودية بفائض
بلـغ )34.4%( كنــسبــة مـن النــاتج احملـلي اإلمجــالـي )19.8%(، ثم دولــة اإلمــارات
العربـية املتحدة بـنسبة )16.5%(، ثم سلـطنة عمان بـنسبة )13.8%(، تليهـا دولة قطر

بنسبة )10.3%(، وأخريًا مملكة البحرين بنسبة )%4.9(.
وتعكـس البيـانات املتـاحة حـول هذا املـؤشر خالل عـامي )2009-2010( اخنفـاضًا
ملحوظـًا يف فائض املوازنـة العامة إىل النـاتج احمللي اإلمجالي يف بعـض دول جملس التعاون
وحتقيق عجز يف املوازنة العامة كنـسبة من الناتج احمللي اإلمجالي لبعض الدول اخلليجية
والـذي بـلغ )-7.8( يف البحـرين و)-1.3%( يف دولـة اإلمـارات العـربيـة املتحـدة لعـام 2010،
وحتسـن الوضع املـالي الكلي يف املـوازنة العـامة يف كـافة دول جملـس التعـاون اخلليجي
باستثناء البحرين، حيث استطاعت كافة دول جملس التعاون حتقيق فوائض يف موازناتها
طيلــة الفرتة )2011-2013( بــاستـثنــاء مملكــة البحـريـن، وختطـى الفــائض )32.1%( و

)15.4%( يف الكويت وقطر عام 2013 على التوالي)اجلدول5(
جدول )5(

عجز أو فائض املوازنة العامة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي للفرتة )2013-2000( %
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ومن املتـوقع أن تشهد معظـم دول جملس التعاون اخنفـاضًا يف الفوائـض املالية
خالل األعوام القـادمة نتيجة تدني أسعار النفط، واليت فقدت أكثر من )50%( من
قيمتها خالل الثلث األخـري من العام 2014، بعد أن اخنفض سعـر برميل النفط إىل
أقل من )50( دوالر للربميل الواحد، وهذا بالتأكيد سوف يؤثر على فائض املوازنة
العامة كنـسبة للناتج احمللي اإلمجـالي خالل العام احلالي والعـام املقبل بالرغم من

وضع سعر متحفظ لربميل للنفط عند إعداد موازناتها العامة.
3 ـ مؤشرات التشغيل :

) أ  ( مؤشر نسبة العمالة للسكان )معدل االستخدام(:
يعرب هـذا املؤشـر عن معـدل مشـاركة قـوة العمـل يف النشـاط االقتـصادي،
وتشري البيـانات املتـاحة حـول هذا املـؤشر إىل ارتفـاع نسبـة قوة الـعمل إىل إمجالي
الـسكان يف كـافة بـلدان جملس الـتعاون، حيث ارتـفعت هذه النـسبة من )%55(
إىل )57%( لكون فـرص العمل يف هـذه البلدان تـركزت يف املـاضي يف األنشـطة
اليت تتطلب كثافـة األيدي العاملة واعتـمدت على عدد كبري من الـعمالة الوافدة
ختطت 50% طيلة الفرتة )2000-2012(، يف كل من قطر والكويت واإلمارات،

واجلدول التالي يوضح ذلك.
جدول )6(

نسبة قوة العمل إىل إمجالي السكان للفرتة 2012-2000 %

املـصدر: مت احـتسـاب النـسبـة من البـاحث بـاالعتـماد عـلى: األمـانة الـعامـة جمللـس التعـاون لدول
اخلليج العربية، دول جملس التعاون حملة إحصائية، إعداد خمتلفة.
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وتــرجـع أسبــاب ارتفــاع نــسبــة قــوة العـمل إىل إمجــالي الــسكــان يف قـطــر
واإلمـارات العـربيـة والكـويت إىل الـنهضـة الـتنمـويـة اليت شهـدتهـا الـدولـة، واليت
تطلبت استقدام املزيـد من القوى العاملة الـوافدة، لتنفيذ املشـاريع اإلمنائية السيما
يف جمــال قطـاع الـبنـاء والتـشـييـد والـيت شكلـت النـسبـة العـظمـى من الـسكـان

الوافدين يف تلك الدول.
) ب  (  معدل منو إنتاجية العمل:

ال تزال دول جملس التعاون يف مراكز متأخرة عن سائر مناطق العامل يف منو
إنتـاجيـة العـمل، فبـالــرغم من حتـسن هـذه اإلنتـاجيـة خالل الفرتة )2010-2000(
مقارنـة بالفـرتة )1992-2000(، حيث ارتفع معـدل منو إنـتاجيـة العمل من )-%1.2(
خالل العقـد األخـري من القـرن املـاضي إىل )0.4%( خالل الـعشـريـة األول من القـرن
احلادي والعشريـن، غري أنها مازالت أقل بكثري مقارنـة بالوضع يف املناطق األخرى

يف العامل العربي، واجلدول التالي يبني ذلك.
جدول)7(

متوسط منو إنتاجية العمل يف جمموعات البلدان العربية )2010-1992( %

وبـالرغـم من أن دول جملس الـتعاون قـد سجلت معـدالت إجيابيـة خالل الفرتة
)2000-2010( غـري أنهــا تـظل مـنخفـضــة جــدًا مقــارنــة بــالــوضع يف مـنـطقــة شــرق آسـيــا
وجنـوب شرق ووسط أوروبا الـذي بلغ فيهما متـوسط منو إنتاجـية العمل خالل نفس
الفرتة )8.4%( و)5.7%( علـى التـوالي )6(. وغـين عن البـيان، فـإن إضافـة املزيـد من
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العمـالـة الـوافـدة لـبعض دول جملـس التعـاون خالل الفـرتة )2000-2007( مل يكن
مصحـوبًا بـزيادة مـوازية يف القـيمة املـضافـة، فقد تـدهور متـوسط إنتـاجية الـعمال
نتيـجة لـلزيـادة النـسبيـة للعـمالـة، حيث أظـهرت دراسـة بعنـوان )النمـو خارج نـطاق
الـنفط( إىل أن معـدل اإلنتـاجيـة يف السـاعـة الـواحـدة قـد وصل إىل )-0.1( يف دولـة
اإلمارات العـربية املتحـدة و )0.8%( يف السعوديـة و)1.3%( يف الكويت، و)1.8%( يف
قطر خالل الفرتة )2000-2007( وهو أقل بكثري مما حققته الصني )%10.1( )7(. 
ويف الـواقع، فـإن مـواطـن اخللل يف ســوق العمـل وأيضـًا اخنفــاض الكفـاءة
التـشغـيليــة واليت تـؤدي إىل تـالشي أي مكــاسب يـتم حتقـيقهــا من جــراء التقـدم
التكنـولوجي، واالفتقـار إىل الكوادر البـشرية يـشكل التحدي األكـرب أمام منو
إنتـاجيــة العمل بـدول جملـس التعـاون يف األمــد الطــويل. ويتـطلب معـاجلـة الـوضع
احلـالـي املتعـلق بتـدنـي إنتــاجيـة الـعمل بـدول جملــس التعــاون تتـبنـى الـسيـاسـات
واالسرتاتـيجيـات اهلـادفـة إىل حتـسـني اإلنتــاجيـة مـن خالل االرتقـاء بـأداء املـوارد

البشرية، وتزويدها باملهارات الالزمة للتعامل مع التكنولوجيات احلديثة.
4 ـ الشراكة االقتصادية:

) أ ( الشراكة التجارية :
شـهدت الفـرتة 2000-2012 حتسنـًا ملمـوسًا يف أداء الـتجارة اخلـارجيـة لدول
جمـلس التعـاون، حيث ارتـفعت قيمـة الصـادرات اخلليـجية مـن حوالي )176( مـليار
دوالر عــام 2000 إىل )1060( مليـار دوالر عـام 2012 بـسـبب ارتفـاع أسعــار النـفط
العـامليـة ممـا انعـكس علـى األهميـة النـسبيـة للصـادرات اخلـليجيـة يف الصـادرات
العاملـية، الـيت ارتفعت من )2%( إىل )5.8%(، ونفـس الشـيء يقال عـن أداء الواردات
العـربيـة اليت شـهدت ارتـفاعـًا من )155.5( ملـيار دوالر عـام 2000 إىل )513( ملـيار
دوالر عـام 2012، وذلك نتيجـة الرتفاع مـستوى اإلنفـاق احلكومي يف بـعض الدول
العـربيـة، عالوة على تـأثري أسعـار النفـط املرتـفعة علـى الواردات الـنفطيـة يف بعض
الدول مـا ساهم يف ارتفـاع الوزن النـسيب لواردات دول اجمللـس يف الواردات العـاملية
من )1.5%( عـام 2000 إىل )2.7%( عـام 2012. أمـا فـيمـا يـتعلق بــأهم الـشـركـاء
الـتجاريني الـرئيسيـني، فمازالـت آسيا تـتصدر األقـاليم بنـسبة )36.3%(، تـليها دول
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السوق األوروبية املشرتكة بنسبة )10.9%(، ثم الواليات املتحدة بنسبة )%7.9(.
كمـا ويالحظ ارتـفاع درجـة االنفتـاح التجـاري العـربي، حـيث ارتفعـت نسـبة
الـصــادرات والــواردات إىل الـنـــاتج احمللـي اإلمجــالـي مـن )69.5%( عــام 2000 إىل
)99.7%( عـــام 2013)8(. ويالحـظ وجــود تـبــايـن كـبـري فـيـمــا بـني الـــدول اخللـيجـيــة
خبصـوص مؤشـر االنفتـاح التجـاري، واليت ميكن تـصنيفـها إىل شـرحيتني األوىل
ذات درجـة االنفتـاح التـجاري املـرتفع جـدًا )من 100% فمـا فوق(، وتـضم ثالث دول
هـي: اإلمارات والبحـرين، وسلطـنة عمـان، ثم الشـرحية الثـانية ذات درجـة االنفتاح
الـتجــاري املــرتفـع )من 99% إىل 74%(، وتـضم ثـالث دول هي: قـطــر، الكــويت،

السعودية، واجلدول التالي يوضح ذلك.
جدول )8(

مؤشر االنفتاح التجاري يف الدول العربية )2013-2000( %

املصدر: مت احتساب مؤشر االنفتاح التجاري من الباحث باالعتماد على:
International Monetary Fund (IMF), Directions of Foreign Trade, Various
Years
ومن املتـوقع أن تستمر درجة االنفتاح التجاري لالقتصادات اخلليجية باالرتفاع
نـتيجة لتـوقيع العديـد من الدول اخللـيجية التفـاقيات للتـعاون االقتصـادي والتجاري
مع خمـتلف دول العـامل، عالوة علــى إنشـاء منـاطـق للتجـارة احلـرة مع العـديـد من

الدول من خمتلف األقاليم والقارات.
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) ب ( االستثمارات األجنبية املباشرة:
يلعـب االستثـمار األجـنيب املبـاشر دورًا حـيويـًا يف عمليـة التـنميـة واستـدامتـها
ويتخـطى معاجلـة العجز يف احلسـاب اجلاري أو االحتيـاجات احملليـة للموارد املـالية
لـيتضـمن دعم حـركة واسـتدامـة االندمـاج والتكـامل والتبـادل التجـاري بني دول
الـعامل، ممـا يكـسب هـذا النـوع من االسـتثمـارات أهمـية اسـرتاتيجيـة كقـوة دفع
لالقتصـادات اخلليجيـة، بقصد حتـسني قدرتهـا على الـنمو والـتفاعل مع االقـتصاد

العاملي واملشاركة بكفاءة يف العملية اإلنتاجية الدولية.
• تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد للدول العربية:

تـشري تـدفقـات االستـثمـارات األجنـبيـة الـواردة للـدول العـربيــة خالل الفرتة
)2000-2012( إىل تـــزايـــد قـيـمـــة هـــذه الـتـــدفقــــات، إذ ارتفعـت مـن )332( ملـيـــون دوالر
عام 2000 إىل حـوالي )26.3( مليار دوالر عام 2012، وشـكل ما نسبته )2%( من
إمجالـي تدفـقات االسـتثمـارات األجنبـية املـباشـرة الواردة عـلى الـصعيـد العـاملي.
وتصدرت كل من الـسعودية واإلمارات قائمـة دول جملس التعاون من حيث جذب
تدفقات االستثمار األجنيب املباشر خالل العام 2012 حبصص )46.2%( و)%36.4(

على التوالي )9(.
جدول)9(

تدفقات االستثمار األجنيب الوارد إىل الدول العربية )2000-2012( مليون دوالر

Source: UNCTAD, FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics)
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وبلغ عدد مـشروعات االستـثمار األجنيب املبـاشر املنفذة يف دول جملـس التعاون ما
بـني عامي 2003 و2013 حنو )6370( مـشروعًا استحـوذت )السعوديـة، اإلمارات،( على
ما يـناهـز )71%( من إمجـالي املـشروعـات املنفـذة بدول اجمللـس للفرتة )2013-2003(،
واجلدول التالي يبني ذلك. أمـا عدد شركات االستثمـار األجنيب املباشر يف دول جملس
التعاون، فـقد بلغت )6224( شـركة، استحـوذت اإلمارات علـى احلصة األكـرب منها،
حيث، بلغ فيها عدد هذه الشركات )3246( أي ما نسبته )52%( من إمجالي شركات

االستثمار األجنيب املباشر يف جملس التعاون )اجلدول 10(.
جدول )10(

عدد مشروعات وشركات االستثمار األجنيب املباشر يف دول جملس التعاون
ما بني عامي 2003 و2013

وغـين عن البيـان، فقد ضـمت قوائـم أكرب )10( شركـات مستـثمرة يف دول
جملس الـتعاون أمسـاء شركـات خليجـية كربى مـنها أعـمار وجممـوعة النـدمارك
و bma وNME و  EMKE والـدانوب ملـواد البنـاء وراك للخـزف وارابيتك الـقابـضة
وجممـوعة الفـطيم و DM للـرعايـة الصحـية وبـنك املشـرق وبنك أبـو ظيب الـوطين،
وبنـك دبي اإلسالمـي وفنـادق روتـانـا ومكـة كــوال من اإلمـارات وزيـن وكبكـو
وجممـوعة الـشايع وبـيت التمـويل من الكـويت، وجمـموعـة احلكري ودله الـربكة
وجممـوعـة خـالــد الرتكي وإخـوانه وجممـوعـة بـن الدن والبحـر األمحـر خلـدمـات
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اإلسكــان من املـملكــة العــربيـة الـسعـوديـة، وبــروة العقـاريـة وشـركـة قـطـر
للبرتوكيماويات وبنك قطر الوطين وبنك قطر اإلسالمي الدولي من قطر )10(.

وتـشـري نتــائج املـؤشــر العـام جلــاذبيــة االستـثمــار لعــام 2013 علـى مــستـوى
اجملمـوعات اجلغرافية إىل أن جمموعة دول جملس التعاون جاءت باملرتبة الثالثة على
الصعيد العـاملي بعد دول جممـوعة منظـمة التعاون االقـتصادي والتنـمية، ودول شرق
آسيا واحمليط اهلادئ من بني )7( جمموعات جغرافية مبتوسط لقيمة املؤشر )34.1(

نقطة، واجلدول التالي يبني ذلك )11(.
جدول )11(

املؤشر العام جلاذبية الدول لالستثمار لعام 2013

املصدر: املؤسسـة العربية لضـمان االستثمار وائـتمان الصادرات، منـاخ االستثمار يف الدول
العربية 2012-2013، الكويت، 2014، ص 36 

• تدفقات االستثمار األجنيب الصادر من الدول العربية:
شهـدت تـدفقـات االسـتثمـار األجنـيب الصـادر من دول جملـس التعـاون تطـورًا
الفتـًا للنظـر خالل الفرتة )2000-2012(، لـتصل إىل )19( مليـار دوالر عام 2012،
وهو مـا يشكل )1%( تقـريبًا من إمجـالي تدفقـات االستثمـار األجنيب الصـادر على
الصعيـد العاملـي. وقد شهـدت تدفقـات االستثمـار الصـادر من دول اجمللس ارتفـاعًا
ملحوظـا يف كافـة دول اجمللس بني عـامي 2000 و2012، وإن كـان هنـاك تفاوت

بني دولة خليجية وأخرى يف مقدار هذا االرتفاع.
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جدول )12(
تدفقات االستثمار األجنيب الصادر من الدول العربية )2000-2012( مليون دوالر

ويالحـظ من اجلـدول أعاله بـأن دولـة الكـويت تـتصـدر دول جملـس التعـاون
بنـسبة )40%(، تلـيها السعـودية بنـسبة )23.2%(، ثم اإلمـارات بنسبـة )15%(، فقطر
بنـسبـة )9.7(، ثم عمـان بنـسبــة )7.2%(، وأخريًا البحـرين بنـسبـة )4.9%(. وميكن
تفسري هذا االرتفاع يف التدفقات الصادرة بدرجة كبرية إىل ارتفاع ملحوظ يف قيمة
عمليـات االندمـاج واالستحـواذ عرب احلـدود نتيجـة لنـزوع الشـركات املـستثـمرة يف

املنطقة إىل االستثمار يف اخلارج. 
4 ـ أمناط اإلنتاج واالستهالك:

تشتـمل املؤشـرات اخلاصـة بأمنـاط االستهالك واإلنتـاج، واليت تـوفرت عـنها
البـيانـات اإلحصـائيـة، كاًل مـن استهالك الـطاقـة وكفـاءة استخـدامهـا، وتولـيد

النفايات وتدويرها.
) أ  ( استخدام الطاقة:

1 ـ مؤشر حصة الفرد من االستهالك السنوي للطاقة:
شهدت حصـة الفرد من الطـاقة املستهلكـة سنويًا تـصاعدًا ملحـوظًا يف بعض
الدول العـربية خـالل الفرتة )2000-2011( نتيجـة للنمـو السـكاني املـطرد، عالوة
علـى زيادة الطلب على الطاقة. ويالحظ بأن معدل استهالك الفرد من الطاقة سنويًا
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يف عام 2011 يف قطر هو األعلى بني الدول العربية، حيث بلغ )17419( كيلوغرام
مكـافـئ نفـط، ثـم الكــويت)10408(، فـاإلمـارات )7407(. أمـا أدنـى مــستـوى
السـتهالك الطـاقـة، فقـد كـان يف الـسعـوديـة، حـيث بلـغ )6738( كغم مكـافئ
نفط، عـام 2011. وجديـر بالـذكر، فـإن الزيـادة يف استهالك الـطاقـة يف منـطقة
اخلليج العربي تعـود بصورة رئيسة إىل النمو االقتـصادي املتسارع، وقساوة الظروف
املنــاخيـة )ارتفـاع درجـات احلـرارة واجلفـاف(، ممــا يتـطلـب استخـدامـًا مـكثفـًا
ملكـيفات اهلـواء وعملـيات حتلـية املـياه الـيت تستـهلك كميـات كبـرية من الطـاقة.
ونـتيجـة لـذلك، سـجلت دول جملـس التعـاون لـدول اخلـليج العــربيـة، أعلـى معـدل

لنصيب الفرد من استهالك الطاقة. 
جدول )13(

حصة الفرد من االستهالك السنوي للطاقة يف دول جملس التعاون اخلليجي
)2000-2011( كيلو غرام مكافئ نفط

http://data.albankaldawli.org/indicator/EG.USE.PCAP.KG.OE/countries
وميـكن القـول بـأن معـدل اسـتهالك الفـرد يف كـافـة دول جملـس التعـاون
يتخـطى نظريه يف أمريكا الالتينـية )1292( كغم مكافئ نفط، لكنه أقل من

منطقة اليورو )3494( كغم مكافئ نفط، وكذلك أوروبا ووسط آسيا )12(.
2 ـ حصة الفرد من استهالك الكهرباء:

تـشري املعطيات اإلحصائية بأن نـصيب الفرد من استهالك الكهرباء قد ازداد
يف كـافـة جملــس التعـاون خـالل الفرتة )2000-2011( بــاستـثنـاء دولـة اإلمـارات
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العربـية املـتحدة الـيت اخنفضت فـيها حـصة الفـرد من استهالك الـكهربـاء مبقدار
)26.4%( بني عـامي 2000 و2011. وقـد حققت الكـويت أعلـى مـستـوى لنـصيب الفـرد
من اسـتهالك الكهـربـاء، حيـث ختطــى)16( ألف كيلـوواط سـاعـة عـام 2011،
بينمـا كان نصـيب الفرد من اسـتهالك الكهربـاء يف عمان هـو األدنى علـى صعيد

دول جملس التعاون، حيث بلغ )6292( كيلوواط ساعة، واجلدول)14(
جدول )14(

حصة الفرد من االستهالك السنوي للكهرباء يف الدول العربية )2011-2000( 
كيلو واط/ ساعة

ويالحظ بـأن استهالك الفـرد من الـكهربـاء يف كل من اإلمـارات والبحـرين
والسعـودية والكويت وقطـر قد ختطى نـظريه يف كل من اليابان وأملـانيا واململكة
املتحـدة لعـام 2011، والبــالغ )7848( و)7081( و)5472( كيلـوواط/ سـاعـة علـى
التـوالـي)13(. ومن املتـوقع أن تــرتفع حصـة الفـرد مـن االستهالك الـسنـوي للطـاقـة
الكهربـائية خالل الـسنوات القـادمة نتيجـة للطلب املتـزايد علـى الكهربـاء، نظرًا
للتـنميـة العـمرانـية املـتسـارعة الـيت تشـهدهـا دول جملـس التـعاون ومنـو القطـاعات
االقتصـادية املخـتلفة، خـصوصـًا القطـاع الصنـاعي وكافـة هذه القـطاعـات يزداد

طلبها للكهرباء.
3 ـ كفاءة استخدام الطاقة:

يعـكس هـذا املـؤشـر كفـاءة اسـتهالك الطـاقـة يف االقـتصـاد الـوطين، وهـو
املعيـار املتـبع لقيـاس اجلــدوى االقتصـاديـة السـتهالك الطـاقـة، ويقصــد به كميـة
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الطـاقـة املـستخـدمــة لكل دوالر مـن النــاتج احمللي اإلمجـالـي، وتعرب القـيم األقل
لكـثافة استهالك الـطاقة عن مـستوى كفاءة أعلـى هلذا االستخدام. ويـشري مؤشر
كفـاءة استخـدام الطـاقـة يف دول جملـس التعـاون مـا بني عـامي 2000 و2011 إىل
حـصول حتـسن يف كفـاءة الطـاقة بـصورة مـلحوظـة يف كل من اإلمـارات وسلطـنة
عمـان، وحتـسن بـسيـط يف كل من الـسعـوديـة والكــويت، أمـا بــالنـسبـة لـقطـر

والبحرين، فقد اخنفض فيهما املؤشر، )اجلدول15(.
جدول )15(

الناتج احمللي اإلمجالي لكل وحدة استخدام طاقة )تعادل القوى الشرائية بالدوالر
باألسعار الثابتة لعام 2005 لكل كغم مكافئ نفط(

وميكن القول بأن سلطنة عمان كانت أفضل دول جملس التعاون يف كفاءة
استخـدام الطـاقة خـالل العقد األول مـن القرن احلـادي والعشـرين، تليهـا اإلمارات

العربية املتحدة.
وغين عن البيان، فإن املعدل اإلمجالي لكفاءة الطاقة يف دول جملس التعاون
والـذي مل يتخـّط )8.0( كغم مكـافـئ نفط هـو أفـضل من نـظريه يف دول مـنطقـة
اليـورو)10.4( ويف دول أمريكـا الالتينـية والكـارييب)10.6(، لكنه أدنـى كفاءة
من نـظريه يف أوربـا ووسـط آسيــا والبــالغ )6.3( كغـم مكــافئ نفـط لكل دوالر
حـسب مماثل القـوى الشرائيـة باستثنـاء كل من سلطنـة عمان والبحـرين والذي بلغ

فيما املعدل )5.6( و)5.5( كغم مكافئ نفط على التوالي )14(.
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) ب ( توليد النفايات وتدويرها:
تشـكل إدارة النفـايـات مـشكلـة خـطرية جـدًا يف املـنطقـة العـربيـة، ونـتيجـة
الزديـاد تصـريف النفـايـات، تبـحث البلـديـات عن مـواقع جـديـدة لـدفن النفـايـات،
نظرًا إىل أن املواقع احلالية قد وصلت إىل حدود قدراتها، مما يقود إىل تلوث الرتبة

واهلواء واملياه.
وغين عن البيان، فال تتوفر بيانات عن النفايات الناجتة عن خمتلف األنشطة.
وإذا توفـرت البيـانات املـرتبطـة باألنـشطـة، فهي غـالبـًا ما ال تـكون مـصنفـة وفق
التصنـيف الصناعي الـدولي املوحد، املـسألة اليت تعـيق عملية التحلـيل واملقارنة بني

دول جملس التعاون .
1 ـ جمموع النفايات املتولدة:

ازداد إنتاج النفـايات مبختلف أنـواعها يف دول جملس الـتعاون خالل العقد األول
من القـرن احلادي والعـشريـن مع تسـارع النمـو السكـاني، وازديـاد وترية التحـضر،

واألنشطة السياحية والبناء وإنتاج الكهرباء والوقود األحفوري واستهالكها.
ويالحظ بـأن دولـة اإلمـارات العـربيـة املتحـدة كـانت يف مقـدمـة دول جمـلس
التعاون يف جمموع النفايات املولدة، حيث ُقدر فيها إنتاج النفايات بنحو )27( مليون

طن عام 2011، ثم الكويت بنحو )10.5( مليون طن، )اجلدول 16(.
جدول )16(

جمموع النفايات املتولدة )ألف طن(
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2 ـ تدوير النفايات:
 ال تتـوفـر بيـانـات إحصـائيـة عن تـدويـر النفـايـات املـولـدة، حيـث ال يتم جتـميع
اإلحصاءات عن إنتاج النفايات وتركيبها وإدارتها من خالل مسوح خاصة أو أدوات
أخرى جلمع البيانـات بسبب نقص املوارد يف املـكاتب اإلحصائيـة والوزارات املعنية
بشـؤون البيئة يف أغلب دول جملس التعـاون. وتشري البيانات املتـاحة عن عملية إعادة
تـدوير النفايـات البلدية املـنتجة يف بعض دول اجمللس إىل وجـود تفاوت بني الدول يف
عـملية إعـادة تدويـر النفايـات البلديـة، حيث تـراوحت ما بـني )27.2%( يف الكويت

كحد أقصى، و)11.2%( يف اإلمارات كحد أدنى)15(.
جدول )17(

النفايات البلدية املنتجة املعاد تدويرها 

املصدر: مت احتساب نسبة التدوير من قبل الباحث باالعتماد على املصدر التالي:
Source: United NationtEconomic and Social Commission for Western Asia, Compent
dium of Environment Statistics in the Arab Region 2012t2013, New York, 2013, P.90

وبالرغم من أن عملية تدوير النفايات ُتعد من مكونات االستدامة البيئية اليت
تلقــى اهتمـامـًا متـزايـدًا يف معـظم دول جملـس التعـاون اخلليجـي الستغالل املـوارد
املـوجـودة فيهــا، غري إننـا جنـد بـأن نـسبـة تـدويـر النفـايـات بـدول اجملـلس مـازالت
منخفضـة مقارنـة مع مثـيالتها يف سـويسـرا وأملانـيا، واليت ختـطت )50%(. وميكن
تفسري اخنفاض نسبة تدوير النفايات البلدية الصلبة يف دول جملس التعاون ألسباب
عـدة منها تـدني تكلفـة عمليـات الدفن والـتكالـيف املرتفعـة نسبـيًا لعمـليات مجع

وفرز النفايات إلعادة استخدامها.
ثالثًا : التحديات اليت تواجه التنمية االقتصادية املستدامة يف دول جملس التعاون:

إن حتقيق التنمـية االقتصـادية املسـتدامة بـدول جملس التعـاون خالل العقدين
القــادمني يتـطلب مـواجهـة التحـديـات اليت تـؤثـر علــى النمـو االقـتصـادي املـستـدام
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واالسـتدامة االقتصاديـة وتفعيل سياسات التـنويع االقتصادي وتنميـة وتقوية القاعدة
اإلنتـاجية الصناعيـة وتنمية وتنويع ودعم الـصادرات غري النفطية واالرتقـاء بتنافسية
االقتصـادات اخلـليجيـة. وميكن إجيــاز أهم التحـديـات اليت تـواجه مسـرية حتقيق

التنمية االقتصادية املستدامة يف دول جملس التعاون باآلتي:
1 ـ حتديات التنويع االقتصادي:

بالرغم مـن تأكيد مجيع الرؤى االقتصاديـة املستقبلية يف دول جملس التعاون
على ضرورة تبين الـسياسات اهلادفـة إىل تنويع االقتصاد وختليـصه من هيمنة املورد
الواحد واالعتماد علـى أكثر من مصدر وحـيد للنمو، غري أن املعطـيات اإلحصائية
تشري إىل أن جهود التـنويع االقتصادي مل تـأت أكلها، فما زال قـطاع النفط والغاز
يهيمن علـى الناتج احمللـي اإلمجالي وعلـى هيكل الصـادرات واإليرادات العـامة يف

أغلب دول جملس التعاون، وفيما يلي بيان بذلك.
) أ ( مساهمة النفط يف الناتج احمللي اإلمجالي:

ُيعـد قطـاع النفـط القطـاع األكثـر فعـاليـة يف حتريـك اقتصـادات اخلليج ويف
معـدالت النمـو االقتصـادي، حيث مـازال هـذا القطـاع يـشكل قـرابـة النـصف من

الناتج احمللي لدول اجمللس والشكل التالي يبني ذلك.
شكل )1( مساهمة النفط يف الناتج احمللي اإلمجالي لدول جملس التعاون
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وتتـفاوت دول جملـس التعـاون يف مدى مـساهـمة قـطاع الـنفط يف النـاتج احمللي
اإلمجـالي، حيث تتخـطى النـسبة )50%( يف قـطر وعمـان والكويت، وتـرتاوح ما بني
)40.4% و46.9%( يف السعـودية، وكـانت البحـرين هـي الدولـة الوحـيدة مـن دول اجمللس

اليت كانت مساهمة النفط والغاز فيها حبدود الربع، واجلدول التالي يبني ذلك.
جدول )18(

التوزيع النسيب للناتج احمللي اإلمجالي حسب النشاط االقتصادي يف دول جملس التعاون لعام 2012 

 
Source: GOIC, Gulf Statistical Profile 2013, December, 2013, p.52 

) ب ( صادرات النفط كنسبة من إمجالي الصادرات:
بـالـرغـم من اجلهــود اليت بــذلتهـا دول جملـس التعــاون خالل العقــد األول من
األلفيـة اجلديـدة لتـنويـع قاعـدة صادراتـها والـتخلص مـن هيمـنة قـطاع الـنفط عـلى
هـيكل الصـادرات غري أننـا نالحظ بـأن حصـة الصـادرات النـفطيـة من الـصادرات
اإلمجالـية لـدول جملـس التعـاون مازالـت تشكـل قرابـة ثلثي صـادرات دول اجمللس
علـــى الـــرغـم مـن اخنفـــاضهـــا مـن )80.6%( عـــام 2000 إىل )69.9%( عـــام 2012،

والشكل التالي يبني ذلك.
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شكل )2( مساهمة الصادرات النفطية يف إمجالي صادرات دول جملس التعاون

وتـتفاوت دول جملس التعاون يف األهمية النسبية للصادرات النفطية إىل إمجالي
الصـادرات، حيث ختـطت النـسبـة )91%( يف الكـويت طيلـة الفرتة )2012-2000(،
وتـراوحت مـا بني )86.6% و92%( يف قطـر، و)84.9% إىل 86.8%( يف اململكـة العربـية
الـسعـوديــة، و)71.8% إىل 89.4%( يف البحـريـن و)67.6% إىل 84.9%( يف عمــان خالل
نفس الـفرتة. وكانت اإلمارات الـدولة الوحيـدة بدول اجمللس اليت استـطاعت أن تنوع
قـاعـدة صـادراتهـا، حـيث اخنـفضـت النـسبــة املئـويــة لصــادرات النفـط إىل جممـوع
الصـادرات اإلمــاراتيــة من )55.3%( عـام 2000 إىل )34.5%( عــام 2012، أي بنـسبـة

اخنفاض قدرها )20.8%( واجلدول التالي يبني ذلك)16(.
جدول )19(

النسبة املئوية لصادرات النفط إىل جمموع الصادرات يف دول جملس التعاون 2012-2000
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وتــشري الـبيــانــات خالل العــام 2012 إن دول جملـس الـتعــاون الزالـت تتـصف
باخنفاض درجـة التنوع يف صادراتهـا، وذلك على الرغم من حـدوث حتسن يف مؤشر
الـتنــوع يف الصـادرات يف معـظم دول جملـس التعـاون غري أنه ال يـزال بعيـد بـشكل
كـبري عن حتقـيق مسـتويـات متـوسطـة من التـنوع )0.5(، وذلـك باسـتثنـاء اإلمارات
الذي سجل فيها مؤشر التنوع  Diversification Index يف الصادرات حوالي )0.55(،

واجلدول التالي يبني ذلك.
جدول )20(

مؤشر التنوع السلعي للصادرات اخلليجية لعامي 2008 و2012

املصدر: صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي لعام 2013، ص 169
) ج ( اإليرادات النفطية كنسبة من اإليرادات العامة:

ساهم ارتفـاع أسعار النفط خالل الفرتة )2000-2012( وارتفـاع معدالت إنتاج
النفـط والغــاز الطـبيـعي يف دول جملـس التعـاون يف تـوسع اإليـرادات املــاليـة لـدول
اجمللس، ومن ثـم ارتفاع مـساهمـة اإليرادات الـنفطيـة يف إمجالـي اإليرادات العـامة
لتـبلغ )87.4%( عـام 2012 مقـارنـة بـــــ )82.3%( عـام 2000، حمققـة زيــادة خبمـس

نقاط مئوية. وتتفاوت الدول اخلليجية فيما بينها، واجلدول التالي يبني ذلك.
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جدول )21(
نسبة اإليرادات النفطية إىل اإليرادات العامة خالل الفرتة )2012-2000(

GOIC, Gulf Statistical Profile 2013 :املصدر: مت احتساب النسب من الباحث باالعتماد على
يـالحظ من اجلـدول أعاله بـأن الكـويـت بقيت يف صـدارة الـدول اخلـليجيـة يف
نسبة مـساهمة اإليرادات النفـطية يف إمجالي اإليرادات، حـيث ختطت النسبة )%91(
طيلة الفرتة )2000-2012(، ومل تقل النسبة عن )84%( سوى يف قطر اليت بلغت فيها

نسبة اإليرادات النفطية من اإليرادات الكلية حوالي )62%( يف عام 2012.
وغين عن البيـان، فإن االعتـماد املتـزايد من قـبل احلكومـات اخلليجيـة على
إيرادات النفـط كمحرك للنـشاط االقتصـادي وكمصدر رئـيس لإليرادات الـعامة
وعــدم البحـث عن مـوارد مـاليـة بـديلــة سيعـرض اقـتصـادات دول اجمللـس ملخـاطـر
كبـرية يف حال اخنـفاض أسعـار النفط، وهـو ما حيـصل اآلن، األمر الـذي يعرض
مـوازنـات الــدول النفـطيــة للعجـز ويـنعكــس سلبـًا علـى اجلهـود اهلـادفــة لتــأمني
االستـدامة املـالية. وأمـام هذا الصـورة عادت أهمـية تنـويع االقتصـاد يف دول جملس

التعاون، واليت من شأنها تقليل التعرض لتقلبات أسعار النفط يف األسواق العاملية.
2 ـ اخللل يف أسواق العمل:

يعانـي سوق العـمل يف دول جملس الـتعاون اخللـيجي من مجلـة اختالالت تـؤثر
على مستقـبل املسار التنموي هلذه الدول وعلى استـدامة عمل العديد من الشركات

األجنبية العاملة بدول جملس التعاون، وميكن إجياز أهم مظاهر اخللل باآلتي:
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) أ  ( تدني قوة العمل الوطنية من إمجالي قوة العمل:
بالرغم من اجلهود الكبرية اليت قامت بها دول جملس التعاون يف جمال تنمية
املوارد الـبشريـة وتأهيلهـا للعمل يف خمتـلف اجملاالت والقطـاعات، غري أنـنا نالحظ
بأن نـسبة مـساهمـة األيدي العـاملة الـوطنيـة يف إمجالي قـوة العمل يف االقتـصادات
اخلليجـية الزالـت منخفضـة، حيث ميـثل الوافـدون األغلبـية يف سـوق العمل يف دول
جملـس التعــاون وترتاوح النـسبـة مـا بـني )92%( يف قطـر كحـد أقصـى و)55%( يف

اململكة العربية السعودية كحد أدنى )الشكل 3(

املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على املواقع اإللكرتونية ألجهزة اإلحصاء والتخطيط يف دول اجمللس.
وغـين عن الـبيـان، فـإن الـشـركـات العـاملـة يف دول جملـس التعـاون تـواجه
التحـديـات اليت تفـرضهـا األنـظمـة والقـوانني، وصعـوبـة تـوظيف املـواهب املـواطنـة
واحملــافـظـــة علـيهــا، وتــشـكل هـــذه العقـبــات الـيت حتــول دون االسـتفــادة مـن
اإلمـكانـيات املـتاحـة علـى أفضل وجه ممـكن، مصـدر قلق بـالنـسبـة للشـركات

العاملية فيما يتعلق باستدامة عملياتها يف دول جملس التعاون.
) ب ( تدني مشاركة املرأة يف قوة العمل:

شـهدت مشـاركة املـرأة من إمجالـي قوة العمل يف كـافة دول جملـس التعاون
خـالل العقد األول مـن القرن احلـالي اخنفـاضًا بـاستثـناء اإلمـارات العربـية املـتحدة
اليت ارتفعت فيهـا نسبة مشـاركة املرأة يف قوة العمل بـنسبة )3.5%(، حيث ارتفعت
من )12.0%( عـام 2000 إىل )15.5%( عــام 2012، غري أنهـا الزالـت منـخفضـة جـدًا

مقارنة مبثيالتها يف الدول النامية )52.4%( والدول املتقدمة )%50(. 
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وتـراوحت نسـبة مشـاركة املـرأة يف قوة العمل بـدول جملس التعـاون اخلليجي
لعام 2012 مـا بني )11.7( يف قطـر كحد أدنـى و)23.7( يف البحـرين كحـد أعلى

واجلدول التالي يبني ذلك)17(.
جدول )22(

حصة النساء من القوى العاملة )البالغة 15 سنة وأكثر( يف دول جملس التعاون )2000و2012( 

عالوة عن تدنـي نسبة مساهـمة املرأة يف قوة العمل بـدول جملس التعاون، فإن
اخللل األكـرب يتـمثل بـاخنفـاض مـســاهمـة املـرأة يف القـوى العـاملـة بـالـقطـاعـات
اإلنـتاجيـة كالـزراعة والـصناعـة، وتركـزها بـالدرجـة األوىل يف قطاع اخلـدمات،

واجلدول التالي يبني ذلك.
جدول )23(

نسبة مشاركة املرأة يف القطاعات االقتصادية بدول جملس التعاون وفق آلخر تعداد
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وأمام هذه الصـورة، فإن دول جملس التعاون اخلليجي مطـالبة ببذل املزيد من
اجلهد لتـشجيع املرأة على االخنـراط يف العمل يف القطاعـات اإلنتاجية كـالصناعة
والزراعة، وإزالة كافة املعوقات والعقبات اليت حتول دون املشاركة الفاعلة للمرأة
اخلليجيـة يف كافة املهـن بسوق العمل، علـى أن يتم ذلك يف إطار بـرامج وسياسات
خمـتصـة لتـأهيـل وتفعيل دور املـرأة يف التـنميـة االقـتصـاديـة املـستـدامـة، وبـشكل

يتماشى مع االمكانات العلمية والثقافية اليت تتمتع بها املرأة اخلليجية.
) ج ( خلل يف التوزيع املهين لقوة العمل اخلليجية:

يعكـس التـوزيع املـهين للقـوى العـاملـة يف دول جملـس التعـاون اخللـيجي أثـر
التقـدم التكنـولوجـي على اهلـيكل املهين للقـوى العاملـة اخلليجيـة، ومنه نالحظ
اختالل اهليكل املهين للعمـالة يف أغلب دول اجمللس، حيث جند بأن أصحاب املهن
العـلميـة والـفنيـة )االخـتصـاصـيني والفـنيني( الــذين تقع علـى عـاتقهـم مهمـة حتقيق
التحـول التكـنولـوجي واالبـداع والتجـديد الـذي يشكل أسـاس النمـو االقتـصادي
املـستـدام وتنـافـسيـة االقـتصـادات ال يـشكلـون يف أحـسن األحـوال سـوى )%21(،
وتـنخفض هذه النسـبة  إىل )16.5%(  يف قطر و)8.9%( يف البحـرين )18(.وتبقى هذه
النسب متدنية مقارنة مبثيالتها يف الدول املتقدمة صناعيًا واليت جتاوزت )30%( من

إمجالي قوة العمل)19(.
3 ـ تدني إنتاجية العمل:

تـشكل إنتاجية العمل أحـد املؤشرات املهمة لقيـاس كفاءة أداء عنصر العمل
يف االقتـصـاد الـوطـين، كمــا وُتعـد الــركيـزة األســاسيــة ملعـرفــة حجـم التقـدم
التكنولوجي. وتشري املعطيات اإلحصـائية اخلاصة بالنمو السنوي يف إنتاجية العمل
يف دول جملـس التـعاون خـالل الفرتة 2003 ـ 2011 إىل التـذبذب الـبارز يف مـعدالت
منو اإلنـتاجيـة خالل السـنوات التـسع املاضيـة، بل واخنفاضهـا يف معظم الـسنوات؛
حـيث اخنفـضت بنـسبـة 6.68% عـام 2009، علـى الــرغم من زيـادة األيـدي العـاملـة
األجنبية يف ذلك الـعام بنسبـة 14.8% باملقارنـة مع العام 2008. وقد سـجلت البحرين
واإلمارات منوًا سالبًا إلنتـاجية العمل بنسبة 1.71% و0.1% عام 2011 على الرغم من

زيادة األيدي العاملة األجنبية بنسبة 6.4% يف البحرين، واجلدول التالي يبني ذلك. 
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جدول )24(
نسبة النمو السنوي يف إنتاجية العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي )2011-2003( %

املصـدر: حـسن العـالي، منـط النمـو االقـتصـادي يف دول جملـس التعـاون، مـركـز اجلـزيـرة للـدراسـات،
الدوحة، 2013، ص 11

وأشـارت إحـدى الـدراسـات إىل أن إنتـاجيـة العمل احلـقيقيـة أخــذت منحنـى
تنازلًيـا مع كل زيادة يف أعـداد القوى العـاملة األجنـبية منـذ العام 2006 يف أغلب
القطـاعات االقـتصاديـة يف اإلمارات. وتـبني بيانـات مؤسـسة اخلليج لالسـتثمار أن
دول اجمللس حققت معـدل منو )5.1 %( سنوًيا خالل )2000 ـ 2008( لكن ذلك ال
يعكـس زيادة يف اإلنتـاجية؛ إذ ارتفـع معدل اإلنتـاج بالـساعـة )مع احتسـاب قطاع
النفط والغـاز( منذ العام 2000 بنسبة ضئيلـة بلغت )1%( سنويًا، وهذا أقل بكثري
ممــا حققـته اهلنــد )4.9%( والصـني )10.5%(، وحتـى الـواليــات املتحـدة )%1.4(،

وأوروبا )%1.5( )20(.
4 ـ بناء االقتصاد املبين على املعرفة:

بالرغم من قيام معظم دول جملس التعاون بوضع اخلطط والربامج اهلادفة إىل
وضع مـرتكـزات االقـتصـاد املـبين علـى املعـرفـة الـذي يـشـكل اليـوم الــركيـزة
األسـاسيـة يف حتقيـق النمـو االقـتصـادي املـستـدام، ويف تعـزيـز القــدرة التنـافـسيـة
لالقتـصاد الـوطين، غري أنـنا جنـد بأن هـذه اجلهـود كانـت متبـاينـة، ففي الـوقت
الـذي اسـتطـاعـت كل من املـملكـة العـربيـة الـسعـوديـة وسلـطنـة عمـان أن حتقق
إجنازات مـلفتة للنـظر يف املؤشـر العام لالقتـصاد املبين علـى املعرفـة، حيث انتقلت
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األوىل )26( مـرتبـة بني عـامي 2000 و 2012، والثـانيـة )18( مـرتبـة، واسـتطـاعت
كذلك دولـة اإلمارات أن تنتقل بست مـراتب، بينما تدنـى ترتيب الكويت بـــــ)18(

مرتبة وقطر خبمس مراتب والبحرين مبرتبتني، واجلدول التالي يبني ذلك.
جدول )25(

مؤشر االقتصاد املبين على املعرفة لعامي 2000 و2012

وبالرغـم من حتقيق دول جملس التعـاون ملراتب متقـدمة يف املؤشـرات الفرعية
لتكنـولوجيـا املعلومات واالتـصاالت، ويف احلوافـز االقتصاديـة والنظم املـؤسسية،
ويف مؤشر املعرفـة، بيد أن نقاطها مازالـت منخفضة بالنسبـة ملؤشر التعليم، والذي
مل يـتخط)5( نقـاط سـوى يف البحـرين وقطـر، وهي تبقـى متـدنيـة مقـارنـًة مع دول
متقـدمـة متـاثل دول جملـس التعـاون مـن حيث عـدد الـسكـان كــالسـويـد )8.92(
وفـنلنـدا )8.77( والـدمنـارك )8.63(، واليت احـتلت املـراكـز اخلمـسـة األوىل علـى
الصعـيد الـعاملـي. وتراوحـت مراكـز دول اجمللـس ما بـني املركـز )60( للبحـرين،
واملركـز )87( لسلطـنة عمـان. كما ويالحـظ بأن دول جملـس التعاون قـد حصلت
علـى درجــة متـوسـطـة يف مـؤشـر االبـتكـار، وكــانت اإلمــارات يف مقـدمـة دول
اجمللـس، حيث حـصلت علــى )6.6( نقطــة، تليهـا قطــر )6.42( نقطـة وتبقـى هـذه

املعدالت منخفضة مقارنة بإيرلندا اليت حصلت على )9.11( نقطة )21(.
إن االرتقاء مبـستوى التـعليم يف دول جملس الـتعاون يتـطلب بذل جهـود لتطـوير
التعليم وحتسينه، مبـا فيه املناهج التعليمية لضمان متـطلبات تنمية املهارات املعرفية
والسلوكية والتنظيمـية، وحتفيز السكان على الـدراسة يف مراحل التعليم كافة،
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وأيضـًا دفع اجلهـود الـراميـة إىل تعـزيـز ثقـافــة االبتكـار، وتقــديم كل احلـوافـز
للمبتكرين واملبدعني، ألن اإلبداع واالبتكار يـشكالن مصدرًا مهمًا وقويًا لتعزيز
تنافسية اقتصادات دول جملس التعاون يف ظل بيئة اقتصادية عاملية متغرية ومنفتحة.

5 ـ تفعيل أداء القطاع اخلاص يف التنمية: 
إن الـنهوض بـالقطـاع اخلاص وتفـعيل دوره يف عملـية الـتنميـة االقتـصاديـة هو
هـدف هـام وحمـوري يف دول جملـس التعـاون نظـرًا لـدور هـذا القطـاع الكـامن يف
مكـافحـة البـطالـة ومسـاهمـته يف ختفيف الـضغط الـكبري علـى القـطاع الـعام يف
اسـتيعـاب الـداخلني اجلــدد لسـوق الـعمل، عالوة علــى مسـاهـمته يف زيـادة الـقيمـة
املضـافة وحتسني تنـافسية القطـاع اإلنتاجي، واملسـاهمة يف جهود االبـتكار وتنويع

اهليكل االقتصادي.
وغين عن البيان، فإن املشروعات الـصغرية واملتوسطة ُتعد ركيزة أساسية يف
تبين الـسياسات اهلـادفة للحد من عـزوف الشباب يف دول جملـس التعاون عن العمل
يف القـطاع اخلـاص وتفضـيل معظمـهم للعمل يف القـطاع احلكـومي، وذلك بقـصد
تاليف املـزيد من الـضغط على الـقطاع احلكـومي الذي مل يعـد قادرًا يف بعض دول

اجمللس على توفري فرص العمل املطلوبة.
وبالـرغم مـن تبين دول جملـس التعـاون اللـيرباليـة االقتصـادية كـمنهج إلدارة
اقتصاداتهـا الوطنـية، وتشـريع العديـد من القوانني والـتشريعـات اليت تتيـح الفرصة
للقطـاع اخلـاص للقيـام بـدوره يف عـمليـة التـنميـة االقـتصـاديــة، غري أننـا جنـد بـأن

القطاع العام مازال يشكل النسبة األكرب من الناتج احمللي اإلمجالي.
إن املشـروعات الصغرية واملتوسطـة اليت يقع على عاتقها دفع مـساهمة القطاع
اخلاص يف الـتنميـة االقتـصاديـة بدول جمـلس التعـاون، تواجه مجلـة من التحـديات
اليت حتـول دون تعزيز مـساهمتها يف الـنشاط االقتصـادي، وميكن إجياز أهم هذه

التحديات باآلتي:
) أ ( فشل الـسوق: مـازال الوصـول إىل اخلدمـات املاليـة صعبًا، وذلـك لالشرتاطات

اليت ال مناص من توفرها للحصول على القروض.
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) ب ( العـوائق املؤسسـية: نظرًا لـتعقيد اللوائـح اليت حتكم إنشاء وتـشغيل املشاريع
الصغـرية واملتوسطة، فإن ُجلها يفضل الـعمل خارج القطاع املنظم، ويعمل هذا
كعقبـة إضافـية أمـام املشـاركة الـفاعلـة هلذه املـشاريع وحيـد من إمـكانـية

إقامة روابط مع املشاريع األكرب.
) ج ( البـريوقراطيـة احلكوميـة: حتتل البـريوقراطيـة احلكوميـة مراتـب متقدمـة على
الئحـة العـوائق اليت تعـاني منـها الـشركـات احمللـية الـيت جرى مـسحهـا من قبل
املنتـدى االقتصادي العاملي الـذي طلب من ممثلي الشركـات احمللية حتديد )15(
عاماًل من العوامل اليت تعيق القيـام باألعمال يف بلدانهم وانتـقاء العوامل اخلمسة
األكثر تـأثريًا وترتـيبها وفق درجـة تأثـريها. وتظهـر الالئحة الـواردة أدناه، واليت
تتضـمن نسبـة مئويـة مرجحـة، مدى تـأثري البـريوقراطيـة احلكومـية غري الفعـالة
عـلى املـؤسسـات التـجاريـة احملليـة يف دول جملـس التعـاون، فبحـسب األشـخاص
املشمـولني يف االستفـتاء، كلمـا كانت هـذه النسبـة أعلى كـانت البريوقـراطية

احلكومية غري الفعالة تفرض إشكاليات أكثر)22(. 
جدول )26(

مدلول البريوقراطية احلكومية غري الفعالة يف دول جملس التعاون اخلليجي

) د ( العـوائق الفنيـة: بالـرغم من أن هنـاك إمجاعـًا على ضـرورة تقديـم العون الفين
لتحسني كفـاءة املشاريع الصغرية، بيـد أن ما يتم تقدميه من مـساعدات فنية

يف هذا اجملال يعترب حجمه بسيطًا جدًا.
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)هـ( العــوائق الثقـافيـة: مـا زالت املفـاهيـم الثقـافيــة السـائــدة يف بعض اجملـتمعـات
اخللـيجيـة تصـور الـوظيفـة احلكـوميـة بـأنهـا املالذ املثـالي مـن حيث األمـان
واملكانـة االجتماعـية، املسـألة الـيت تشكل عقبـة أمام أصـحاب املشـروعات
الصغـرية واملتوسطـة، والسيما الـنساء، مع الـعلم أن هنالك أنـشطة ميكن أن
تـستغل فـيها املهـارات اليت تـنفرد بهـا اإلناث، كـالرباعـة يف األعمـال اليـدوية

والفنية، وأعمال احلاسوب، ومهارات السكرتارية)23(.
) و ( العـوائـق التمـويليـة: تصــارع الشـركـات الصـغرية واملتـوسطـة يف دول جمـلس
التعـاون كمـا هو احلـال يف معـظم منـاطق العـامل، للحصـول علـى التمـويل،
وهي غالبـًا ما تفتقر إىل عـمليات احملاسبـة والتخطيط على مـستوى األعمال،
الـيت تؤهلها للـحصول على اخلـدمات من املصـارف احمللية. كمـا أن العمليات
اليت تديرهـا الدولة إلقـراض الشركـات الصغرية واملتـوسطة، مع أنهـا حسنة
النـية، قـد خترج املـصارف اخلـاصة مـن السـوق وتكـبد الـشركـات احمللـية

الكثري من العناء)24(.
وعالوة علـى التحـديـات أعاله، فـإن القطـاع اخلـاص يف دول جملـس التعـاون
يواجه حتديـات أخرى أبرزهـا املنافسـة احلادة من قبل الـشركات األجنـبية، وعدم
منح األولـويـة لـلشـركـات يف القطـاع اخلـاص، عالوة علـى عـوائق اقـتصـاد اخلربة
والتقنيـة غري املتاحـة يف العديد مـن شركات القـطاع اخلاص. ومـن العوائق األخرى
آلية ضخ االستثـمارات يف القطاع اخلاص، وعراقيل البيـئات التشريعية، والكوادر
الـفنيـة، واإلمكـانـات والفـرص املتـاحــة، وفتح العقـود أمــام الشـركـات الـصغرية
لالستفـادة من املـشروعـات العمـالقة بـاخلليج، وتـسويـق املواد اإلنـتاجـية، وارتـفاع

تكلفة املواد)25(.
رابعًا : سبل حتقيق وتعزيز التنمية االقتصادية املستدامة:

تـرتكز االسرتاتـيجية املقرتحـة لتحقيق التـنمية االقتـصادية املـستدامة يف دول
جملــس التعــاون، واليت تــؤمن الـنمـو االقـتصـادي املـستــدام، وحتقيـق االستقـرار

االقتصادي على مجلة من احملاور الرئيسة تتمثل باآلتي:
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1 ـ التحول حنو اقتصاد املعرفة:
تـركز معـظم االسرتاتيجيـات واخلطط التـنمويـة يف دول جملس التعـاون على
تبين الـسياسـات اهلادفـة لبنـاء اقتصـاد املعرفـة الذي ُيـعد اليـوم الركيـزة الرئيـسة
لتحقـيق التنـويع االقتصـادي وبنـاء القاعـدة اإلنتـاجيـة اليت تـؤمن النمـو االقتـصادي
املـستـدام، حيـث تعتمـد املعـرفـة اليــوم كمعيـار علمـي دقيق لتـوضيح مكـانـة أي
اقتصاد علـى درجات سلم التنمية املستدامـة. وميكن القول بأن اسرتاتيجية التحول
حنـو االقتصاد املـرتكز على املعـرفة تتطلـب طبقًا للتجـارب العاملية الـرائدة يف هذا

اجملال، واليت أثبتت جناحًا باهرًا القيام مبا يلي:
- تبـين نظـام للحـوافـز االقـتصـاديـة يـرتكـز علـى حفـز أنـشطـة الـبحث العـلمي

والتطوير التكنولوجي وعمليات إنتاج املعرفة وبراءات االخرتاع.
- إصالح أنظمة التعليم لتتالءم مع متطلبات التحول حنو االقتصاد املعريف.

- تطوير بنية أساسية ومعلوماتية بصورة تتالءم مع احتياجات اقتصاد املعرفة.
- إصالح منظـومة اإلبداع التكنـولوجي وجعلها أكثـر كفاءة من خالل تشجيع
مستـويات الـتفاعل مـا بني املؤسـسات املخـتلفة، وزيـادة مستـويات التفـاعل ما
بني املؤسسات العلمـية وخمتلف الصناعات، وزيـادة خمصصات متويل البحث
العلـمي، وإصالح مـنظـومــة االبتكـار احلكـومي، وحفــز الشـركـات علـى

البحث والتطوير.
2 ـ تفعيل الدور التنموي للمشروعات الصغرية واملتوسطة:

ُتعــد املشـروعـات الصـغرية واملتـوسطـة أحـد املصـادر الـرئـيسـة لفـرص العمل
املستدامـة يف دول جملس التعاون، وتلعب دورًا فاعاًل يف االبتكار ودفع عجلة النمو
االقتـصادي، وأن دورهـا حموري وهـام يف تعزيـز التـنميـة املسـتدامـة. ومن هنـا فإن

تعزيز دورها اإلمنائي يف دول جملس التعاون يتطلب القيام مبا يلي:
- حتـسني النفـاذ إىل التـمويل مـن خالل زيادة وعـي املنشـآت الصغرية واملـتوسـطة،
وحتفـيز املـؤسسـات التـمويلـية، وتعـزيز القـدرات الفنيـة لديهـا، وتطـوير أدوات
متـويل مبتـكرة، وبـرامج ضمـان االئتمـان، عالوة علـى تطـوير خـدمات تقـييم
املعلومات وتقييم اجلدارة االئتمانية للمقرتضني، وتشجيع الشفافية واإلفصاح.
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- تعزيـز عمليـة الدعم والـتشجيع لـلمنشـآت الصغرية واملتـوسطة مـن خالل توفري
برامج مـتنوعة كاملـساعدة املالـية، وخدمات يف اإلدارة واملعلـومات، وخدمات

التدريب، عالوة على مساعدتها يف عملية التسويق ملنتجاتها.
- تطـوير القـدرات الذاتيـة لدى املنـشآت الصغـرية واملتوسـطة من خالل االعـتماد
علــى تكنـولـوجيـا املعلـومــات واالتصـاالت، وتـشـجيع القــدرات االبتكـاريـة
لـديها، ونـشر ثقـافة األعـمال وتـوفري الـظروف املالئـمة، وحتـسني الـنفاذ إىل
املعلومات واملعـرفة، وحتسني بيئـة تطوير األعـمال واالبتكارات االجـتماعية،

عالوة على تعزيز قدرات رواد األعمال.
- حتسني بيـئة األعمال من خالل تبسيط إجـراءات الدخول واخلروج من األسواق
والـضمـانـات وقـوانـني العمل، وحتـسني الـبنيـة التـحتيــة، وحتسـني النفـاذ إىل
األسـواق، وتشجـيع املسـاهمـة يف املنـاقصـات العمـوميـة احلكـوميـة، وتقـييم

برامج تطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة لتحسني أدائها)26(.
3 ـ تعزيز مراكز املالية العامة:

إن تعـزيــز االستـدامـة املــاليـة يف دول جملــس التعـاون يف ظل اعـتمـاد معـظم
االقتصـادات اخلليجية على قطاع النفط والغـاز، والذي يتعرض لصدمات يف أسعار
الـنفط بني احلني واآلخـر، يستـدعي من دول اجمللـس إصالح املاليـة العامـة، والذي

يتطلب القيام باآلتي: 
- وضع إطــار كلي ميـكن أصحـاب القــرار من حتلـيل العالقــة بني مـؤشـرات
التخـطيط األسـاسيـة واالنعكـاسات املـاليـة واالقتصـادية لاللـتزامـات املالـية

املعتمدة يف املوازنة العامة.
-  إعـادة تـوجيه اإلنفـاق العـام حنــو االحتيـاجــات االجتمـاعيـة وإعـادة الـنظـر يف
الـدعم الـراهن ألسعـار الطـاقة يف ظل تـراجع اإليرادات الـنفطيـة خالل الثلث
األخري مـن عام 2014، وتوقع استقـرار أسعار النفط عنـد مستويـات منخفضة

خالل األعوام القادمة.
-  تنـويع قـاعـدة اإليـرادات العـامـة يف املـوازنـات العـامـة من خـالل تفعيل الـنظـام

الضرييب، ورفع حصيلة اإليرادات الضريبية يف هيكل اإليرادات العامة.
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4 ـ تعزيز دور االستثمارات اخلارجية:
يشكل االستثمـار أحد الركـائز الرئـيسة للنـمو االقتصـادي، حيث أنه ميثل
جسرًا دينـاميكيًا يـصل احلاضر بـاملستقبل، فكلمـا كان اجلسـر قوي األركان
ثابت الدعـائم، كلما كان النمـو االقتصادي أكثر اسـتدامًة والتنميـة االقتصادية

املستدامة أكثر حتققًا.
وغـين عن البيان، فإن الطاقـة االستيعابية لالقتصـادات اخلليجية، مل تستطع
أن تسـتوعب كـافة اإليـرادات النفـطية، ممـا استوجـب أن تقوم معـظم دول جملس
التعاون بإعادة تدوير العوائد الـنفطية الستثمارها يف األسواق الدولية، خصوصًا يف
مثانينـات القرن املاضي، أما خالل السنـوات املنصرمة، فقد سعت دول اجمللس إىل
تـوظيف ذلك الفائض عن طـريق الصناديق السيـادية، واليت قدرت استثـماراتها عام

2014 بنحو )36%( من الصناديق السيادية العاملية )28(.
ووفقًا للتقـارير الصـادرة عن املعهد الـدولي لصـناديق الثـروة السيـادية يالحظ
تـزايد أصـول صنـاديق الثـروة السيـادية يف دول جملـس التعـاون من حـوالي )1425(
مليـار دوالر عام 2010 إىل حـوالي )2520( ملـيار دوالر عـام 2014 أي بنـسبـة زيادة

قدرها )77%(، )الشكل 3(.
شكل )3(

قيمة أصول صناديق الثروة السيادية يف دول جملس التعاون )2010-2014(مليار دوالر

املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على:
http://www.swfinstitute.org/fundtrankings
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ويعكس ارتفـاع قيمـة األصول اململـوكة للـصناديق الـسياديـة يف دول جملس
التعـاون خالل األعوام القليلـة املنصرمـة مدى انفتـاح سياسـات االستثمار املـتبعة من
قبل تلك الصناديق بهـدف االستغالل األمثل للفوائض للـمالية الضخـمة، ومبا يرجع
باملنفـعة الكبرية علـى اقتصادات دول جملـس التعاون حلقبـة ما بعد نـضوب النفط
والغـاز من خالل التنـويع االقتصـادي الستثـماراتهـا املختلفـة. ويتـمثل املصـدر الثـاني
لالسـتثمـارات يف االستثـمار األجـنيب املبـاشر الـوارد والذي مل يـرتق إىل مـستـويات
عاليـة بالرغم من أن قـيام دول جملس التعاون بـإصالحات اقتصاديـة وبتحسني مناخ
االسـتثمـار، حـيث مل تتجـاوز نـسبـة االسـتثمـار األجـنيب املبـاشـر من النـاتج احمللي

اإلمجالي لدول اجمللس )2.0%( خالل السنوات اخلمس املنصرمة.
وتتطـلب عمليـة جذب املـزيد مـن تدفقـات االستثمـارات األجنبـية املبـاشرة إىل
دول جملـس التعاون، الـيت تسهم يف خلق فـرص عمل ويف حتقيق الـتنوع يف الـتنظيم

واإلنتاج والتسويق، القيام باآلتي:
- تطوير التشريعات املنظمة هلذا االستثمار.

- إجياد البيئـة االستثماريـة املناسبـة له من خالل تقديم التـسهيالت، وغريها من
احلوافز اجلاذبة لالستثمار األجنيب. 

5 ـ االجتاه حنو االقتصاد األخضر:
يــشكل تـبين االقـتصــاد األخضـر، الـذي يـؤدي إىل حتــسني رفـاه اإلنـسـان
وحتقيق اإلنصـاف االجتمـاعي، ويسهـم يف احلد مـن املخاطـر واألضرار الـيت تهدد
النظم البيئـية واملوارد اإليكولـوجية، أحد اآللـيات املهمة لتحـقيق كفاءة استخدام

املوارد الطبيعية وتوزيعها لتنويع االقتصاد )29(. 
إن حتقيق االقـتصـاد األخضـر كمــدخل لتحقـيق التـنميـة املـستـدامـة يف دول

جملس التعاون يتطلب القيام مبا يلي:
- تطوير صناعات وفرص عمل وتكنولوجيات خضراء وإعداد أنشطة وكفاءات خضراء.
- تطويـر املهارات، وإجيـاد فرص العـمل وحتويلهـا، والبد للحكـومات من إدارة
عـملية حتـويل بعض الـقطاعـات التقليـدية إىل قطـاعات خضـراء ومعاجلـة أثر

ذلك على توزيع العمال وفرص العمل.
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- اعتـماد تكـنولـوجيـات حديـثة وتـطويـر منتجـات جديـدة وتلبـية أمنـاط الطلب
اجلديـدة من األسر املعيـشية والشـركات واحلكـومات وتعزيـز االستثمار يف

البيئة )30(. 
- مراجعة السياسات احلكـومية وإعادة بنائها لتحقيق حتوالت يف أمناط اإلنتاج

واالستهالك والشراء واالستثمار يف القطاع الصناعي.
- وضع اسـرتاتيجيـات منخفـضة الـكربـون للتـنميـة الصنـاعيـة حتفـزها فـرصة

التطور إىل اقتصادات فعالة يف جماالت الطاقة واإلنتاج األنظف)31(.
6 ـ تعزيز القدرة التنافسية لالقتصادات اخلليجية:

ميكن لدول جملس التعاون أن متارس دورًا حمسوسًا ومهمًا يف عملية التنمية
االقتصـادية املستـدامة، وذلك من خالل قـيامها مبجـموعة من اإلجـراءات اليت تعزز
القدرة التنـافسية اخلليجية األساسية يف ظل التحوالت االقتصادية املعاصرة. وتتمثل

هذه اإلجراءات يف اآلتي:
- تغري طريقة االستثمار يف املستقبل: من خالل الرتكيز املكثف على االستثمار

يف رأس املال االجتماعي-املعريف باملعنى الشمولي للمصطلح.
- تغري طـريقـة تعـامـل القطـاع العـام مـع القطـاع اخلـاص: الـتشـديـد علـى تـنميـة
القطـاعات االسـرتاتيجيـة، وجممـوعة الـشركـات االسرتاتيجـية، واملـبادرات
اجلمـاعيـة والتعــاون اإلقليمـي، واألهم من هـذا كله هـو إزالـة العقبـات اليت

حتول دون املشاركة الشعبية يف التنمية.
- تغيري إدارة االقتصـاد: التشديد على بنـاء أنظمة قوية ومـرنة خللق اقتصاد قابل
للتكيف، عالوة علـى التشديد علـى الفعالية واالستحقـاق واخلربة واملسؤولية

والشفافية.
- تغـيري ميـزان القـوى بني القطـاع العـام واجملتمع املـدني: الـتشـديد عـلى مـوازنة

وتعزيز املؤسسات اليت تلعب دور الوسيط بني الدولة واملواطنني.
- استكمال بناء البنية التحتية )32(.

إن تـأقـلم دول جملــس التعــاون مع العـوملـة وحتـسـني تنـافــسيـة االقـتصـادات
اخلليجية يف األسواق الدولية تستدعي القيام مبا يلي:
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- تطوير اسرتاتيجية النمو املستندة على ترويج الصادرات ينفذها القطاع اخلاص
يف إطار السوق.

- إقرار سيـاسات قـوانني ووضع أنـظمة إداريـة لتحسـني نوعيـة التعليم والـتدريب
املـسـتمــرين، وحتـسني ظـروف الـعمل ومهـارات قـوة العـمل لتـواكـب التقـدم

التكنولوجي املعاصر.
- تـبين دول جملـس التعـاون سيـاسـات نقـديـة ومـاليـة صـارمـة وواضحـة املعـامل
تـسـاعـدهـا يف احلـد مـن العجـوزات املــاليـة، وحمـاربــة التــضخم، وحتـقيق

االستقرار االقتصادي.
- تـطوير اجلهـاز اإلنتاجي وتـطويع التكنـولوجيا وتـسهيل حتويلهـا لرفع معدالت
اإلنتاجية، وتـشجيع اقتصاد السـوق من خالل تقليص الدور املبـاشر للدولة يف

عملية اإلنتاج.
- تعـزيـز الـنظــام القضـائـي وحتقيق نــزاهته وشفـافـيته وحمـاربــة البريوقـراطيـة
والفـسـاد اإلداري، وتـسهـيل وتبـسـيط اإلجـراءات اإلداريـة املـرتـبطـة بـاإلدارة

االقتصادية واالستثمار.
- إجـراء إصالحـات يف جماالت املـاليـة والنقل والـشحن وإدارة املـوانئ، وسهـولة
الـدخـول لألسـواق والـشبكـات الـداعمـة، وتـسهـيل التعـامل مـع املسـتثمـرين

األجانب)33(.
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خامسًا : اخلامتـة :
) أ  ( االستنتاجات:

1 ـ حققـت دول جملـس الـتعــاون إجنـــازات ملحــوظــة يف بعـض مــؤشــرات الـتنـميــة
االقتصادية املستدامة املرتبطة بأداء االقتصاد الكلي، واملتمثلة بارتفاع معدل
االستـثمار، والـذي ختطـى )22%( من النـاتج احمللي اإلمجـالي يف دول اجمللس
باستـثناء الكـويت والبحـرين، واخنفاض معـدالت التضخـم، واليت مل تتخط

)3.6%( يف عام 2013.
2 ـ  بـالرغم من حتقـيق دول اجمللس تقدمـا ملحوظـًا فيما يـرتبط باالسـتدامة املـالية،
حيث استطاعت مجيع الدول أن حتقق فوائض يف موازناتها العامة طيلة الفرتة
باستثناء البحرين، غري أن بعض الدول كاإلمارات والبحرين مل حتقق إجنازًا
فـيما يـتعلق مبؤشـرات املديـونية، حـيث ارتفعت فيهـا نسبـة الديـن احلكومي
إىل النـاتج احمللي اإلمجـالي بـأكثـر من )5( نـقاط مـئويـة يف اإلمارات و)11(

نقطة مئوية بالبحرين ما بني عام 2000 و2013.
3 ـ تدنـي املؤشـرات اخلاصـة بسـوق العـمل، والسيمـا فيـما يـرتبط بـاخنفـاض نسـبة
مـساهمـة قوة الـعمل الوطنـية ضمن هـيكل القوى العـاملة، حـيث كانت أقل
مـن )20%( من جمـمل قــوة العـمل يف كـل من اإلمــارات وقـطــر والكــويت،
واخنفاض مساهمة املرأة اخلليجية يف سوق العمل، حيث مل تتخط )20%( من

جممل قوة العمل سوى يف الكويت.
4 ـ بـالـرغم مـن حتقيق دول جملـس التعـاون معـدالت إجيـابيـة يف منـو إنتـاجيـة العمل
خالل الـفرتة )2000-2010( غـري أنهــا تـظل مـنخفـضــة جــدًا )0.4%( مقــارنــة
باحلـال يف منـطقة شـرق آسيـا وجنـوب شرق ووسـط أوروبا، الـذي بلغ فيهـما
متـوسط منـو إنتاجـية العـمل خالل نفس الفـرتة )8.4%( و)5.7%(، وكذلك مع

الدول األقل منوًا )%2.5(.
5 ـ التـزال اجلهـود املبـذولـة لـلتنـويع االقـتصـادي يف دول جملـس التعـاون حمـدودة وهـو مـا
تعـكسـه مسـاهمـة قطـاع النـفط والغـاز يف النــاتج احمللي اإلمجــالي اليت ختـطت
)50%( يف كـل من قطـر والكـويت وعمـان، وبلغـت )40.4%( يف اإلمارات و)47%( يف
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الـسعـوديـة، وكـذلك نـسبــة الصــادرات النفـطيـة الـيت شكلـت أكثــر من ثلـثي
الصادرات يف مجيع دول اجمللس باستثناء اإلمارات اليت شكلت فيها نسبة )%34(.
كـمــا وشـكلـت اإليــرادات الـنفـطـيــة أكـثــر مـن )84%( يف مجـيع دول اجمللـس

باستثناء قطر اليت بلغت فيها )%62(.
6 ـ متـثلـت نقــاط القــوة يف مــؤشــرات أمنــاط االسـتهالك واإلنـتــاج املــسـتــدامـني،
بـاملـؤشـرات اخلـاصـة بــاستخــدام الطـاقـة وكفـاءتهــا، اليت شهـدت حتـسنـًا
ملحـوظـًا للـفرتة )2000-2011(، حيـث مل يتجـاوز املعـدل اإلمجـالي لكفـاءة
الطاقـة يف دول جملس التعاون )8.0( كغـم مكافئ نفط مقـارنة مع مثيله يف

دول منطقة اليورو)10.4(.
7 ، تــزايــد معــدل إنـتــاج الـنفــايــات مبخـتلف أنــواعهــا يف دول جملـس الـتعــاون،
واخنفاض نسبة تدويـر النفايات اليت مازالت منخفـضة مقارنة مع بعض الدول
كسـويسرا وأملانيا واليت تتخـطى نسبة تدوير الـنفايات فيها أكثر من )%50(

من إمجالي النفايات املتولدة.
8 ـ بـالـرغم مـن حتقيق دول جملـس التعـاون إلجنـازات هـامــة فيمــا يتعلق مبـؤشـرات
االقـتصـاد املـبين علـى املعـرفـة، السـيمـا يف جمــال تكنـولــوجيـا املعلـومـات
واالتصاالت، ويف احلوافز االقتصادية والنظـم املؤسسية، ويف مؤشر املعرفة،
غري أنهـا ال تـزال حبـاجـة إىل املـزيــد من الـتطـويـر يف جمـال أنـظمـة الـتعلـيم

وعمليات االبتكار.
9 ـ مازال الـدور الذي يقـوم به القطـاع اخلاص يف النـشاط االقتـصادي بـدول جملس
التعـاون ليس مبـستوى الـطموح، وذلك بـسبب وجود العـديد من املعـوقات اليت
حتــد من مـســاهمـة املـشـروعـات الـصغـرية واملتــوسطـة يف الـتنـميــة واملتـمثلـة
بالبريوقـراطية احلكـومية والعـوائق املؤسسـية والفنيـة والثقافـية والتمـويلية،

واملنافسة احلادة من قبل الشركات األجنبية.
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) ب  ( التوصيات:
1 ـ العمل علـى إحداث تغـريات يف سياسـات االستثمـار بصفـة عامـة وسياسـات جذب
االستـثمـارات األجنـبيــة بصفـة خـاصـة، بهـدف تـنظـيم وتــوجيه صـائب لـتلك
االستثمـارات حنو تعزيز خطـط وبرامج التنمية وإزالـة املعوقات اليت تقف أمام

حتقيق النجاح املستهدف.
2 ـ إن حتـقيق تقـدم جــدي يف خفض االعـتمـاد علـى الـنفط يـتطلـب من دول اجمللـس
تعـديل هيكـل احلوافـز احلالـي يف االقتصـاد بقـصد تـشجيع املـواطنني عـلى
العمـل يف القطاع اخلـاص، وحث الشـركات علـى البحث عـن فرص تصـدير

جديدة تتخطى األسواق العاملية.
3 ـ ُيعد الـتنويع االقـتصادي احلل األمـثل لتحقيق التـنمية االقـتصاديـة املستـدامة يف دول
جمـلس التعـاون يف مسـتقبل أقل اعتـمادًا علـى املوارد الـنفطيـة، ويتـطلب حتقيق
ذلك تفعيل قطاعات اسرتاتيجية جديدة لتوجيه الطاقات حنو قطاعي الصناعات

التحويلية واخلدمات اليت متكن من بناء ميزات تنافسية طويلة األجل.
4 ـ تبـين اسرتاتـيجيـة خلـيجيـة مـوحـدة لـصنــاديق الثـروة الـسيـاديــة من خالل وضع
سياسات استثمارية تعمل على الـتوظيف اإلجيابي للفوائض النفطية مبا حيقق
احلمـايـة القـتصـادات دول اجملـلس يف حـال تـراجع أسعـار النفـط خالل تنـويع
االستثمـار حبيث يتم استثمار هذه األصول يف صناديق بـسيطة ومتوازنة نسبيًا
وطـويلـة األمـد، وهـذا سـوف يـسهم يف تعـزيـز مـنهج االستـدامـة االقـتصـاديـة

كمسار لتحقيق النمو االقتصادي املستدام.
5 ـ العـمل علــى ختـفيـض التـشــوهــات يف القـطــاع اخلــاص وإعــادة تــأهـيله، بــالـتخـّلي
التـدرجيي عن سـياسـة الدعـم الشـامل إىل سيـاسة الـدعم االنتـقائـي اهلادف إىل
محايـة الطبقـات الضعيفـة أساسـا، وإىل فتح جمال املـنافسـة وإزالة احتكـار قلة
جملموعة أنشطة األعمال الريعية حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني.
6 ـ التوّجه حنـو االستثمـار احلقيقـي، وليس االستـثمار املـالي، حيث جيب الـرتكيز
على قطاعـات صناعية منتقـاة بعناية " الصناعـات املعرفية"، تكون ذات رأس
مــال مـهم، وهــو مـــا ينــاسـب دول جملـس الـتعــاون، وذلك مـن خالل إقــامــة
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شراكـات مع املـؤسسـات الرائـدة يف هذا اجملـال، ومن ثم يـتم بنـاء اقتـصاد
حقيقي مستدام.

7 ـ إجــراء إصالح شــامل يف جمــال املـــاليــة العــامــة، بــاجلــانـب املتـعلق بــاإلنفــاق
احلكومي، وكـذلك فيما يتعلق مبـصادر اإليرادات العامـة، السيما املصادر
الضــريبيـة، وذلك لـتخفيـف الضغـوط علـى املـوازنـة العـامـة يف ظل اخنفـاض
العـوائــد النفـطيـة بـني فرتة وأخـرى، وإجيـاد بـدائل لإليـرادات العـامـة تـؤمن

التمويل املستدام للربنامج اإلنفاقي للدولة.
8 ـ تبـين االقتصاد األخضر كـأداة لتحقيق التنميـة املستدامة، وهـذا يتطلب مراجعة
معـمقة للـسياسـات العامـة بهدف إعـادة رمسها لتـحفيز األمنـاط املستـدامة يف

اإلنتاج واالستهالك والشراء واالستثمار.
9 ـ وضع اخلطـط التـنفيـذيـة لتحقـيق اسرتاتـيجيـة التحـول حنـو االقـتصـاد املـرتكـز
علـى املعرفـة ، وتركـز على تطـوير الـبنية األسـاسية، وحتـسني جودة أنـشطة
اإلبـداع التكنولـوجي، ورقمنـة الصناعـات القائمـة، وتطويـر النظم التعلـيمية

لتتالءم مع احتياجات اقتصاد املعرفة.
10 ـ تبين سـياسـات واسرتاتيجـيات خـاصة بـأسواق العـمل بدول جمـلس التعـاون تعمل
علـى معـاجلـة اخللل يف بـنيـة قـوة الـعمل، واالرتقـاء مبعـدالت إنتـاجيــة العمل

بكافة قطاعات االقتصاد الوطين .
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االحتياجات اإلدارية لرعاية الطالب
املوهوبني من وجهة نظر مديري

املدارس االبتدائية مبنطقة اجلوف يف
اململكة العربية السعودية

إعـداد

د . جمـال صبيح الشراري

اململكة العربية السعودية





االحتياجات اإلدارية لرعاية الطالب
املوهوبني من وجهة نظر مديري
املدارس االبتدائية مبنطقة اجلوف

يف اململكة العربية السعودية

امللخص :
هــــدف الــبحـث إىل الــتعـــــّرف علــــى
االحتيـاجات اإلدارية الالزم تـوافرها لـرعاية
الطالب املـوهـوبـني من وجهــة نظـر مـديـري
املـــدارس االبتـــدائيـــة مبنـطقــة اجلــوف يف
املـملكــة العـــربيــة الــسعــوديــة، يف ضــوء
متغريات: املبنـى املدرسي، اخلربة يف اإلدارة
املـدرسيـة، دورات تـدريبيـة يف جمـال رعـايـة
املــوهــوبني. ولـتحقـيق هــذه األهــداف، قــام
البـاحث بتصميم اسـتبانة مكـونة من )35( فقرة مت تـطبقيها علـى عينة عـشوائية
مكـونـة من )130( مـديـرًا من مـدراء املـدارس االبتـدائيـة مبـنطقـة اجلـوف. وقـد
استخـدم الباحث املنهج الوصفي. وأشارت نتـائج البحث إىل أن املتوسط احلسابي
الكلي إلجـابات عينـة البحث علـى االستبانـة ككل جاء مبـستوى مـوافق، هذا
وأسفرت الـنتائـج عن وجود فـروق دالة إحـصائيـًا عند مـستوى الـداللة )؟ ؟ 0.05(
ُتعزى ملـتغري املبنـى الدراسي ولـصاحل املـبنى احلـكومي، وعـدم وجود فـروق دالة
إحـصائيًا ُتعـزى ملتغريات اخلربة يف اإلدارة املدرسيـة، أو لدورات تدريـبية يف جمال

رعاية املوهوبني.

الكلمات املفتاحية:
االحتياجات اإلدارية، الطالب املوهوبون، املدارس االبتدائية.
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مقدمــة :
إن املوهـبة واإلبـداع واالهتمـام بهمـا جيسـد الوقـود بل وشـريان احلـياة ألي
جمتمع يطمح إىل حتقـيق النهضة والوصـول إىل درجة عاليـة من التطور، حيث إن
البشر هـم الثروة احلقيقيـة ألي جمتمع من اجملتمعـات ويعترب املوهـوبون على رأس
تلك الثروة، فيهم ومنهم الطاقة اليت ُتخرج اجملتمَع من دوائر األنساق التقليدية يف
التفـكري والعـمل إىل التجـديــد واالبتكـار، فتـدفـع به فضـاءات علـميـة جـديـدة
وتقتحم به أسـوار التقلـيد يف الـتفكري وتهـدم قالع احملاكـاة يف التطـبيق فيـبدع

أفراده ويأتون باجلديد يف خمتلف اجملاالت وامليادين ريادًة وإبداعًا .
وتظهر املوهبة واإلبداع على األطفـال املوهوبني بشكل ملفت للنظر يف مرحلة
مـبكرة من حـياتهم حيـث يبدؤون يف استخـدام مجل كامـلة يف حديـثهم يف الوقت
الذي ال يـزال األطفال اآلخـرون يف نفس عمـرهم السين ال يعـرفون سـوى القليل من
الكلمات وعـدم تركيب مجل صحيحـة )ريم، 2006(. وهنا تكمن أهمـية املرحلة
االبـتدائيـة كمرحلـة مهمة مـن مراحل التـعليم واليت تعـد جمااًل خصـبًا الكتـشاف
املواهـب ورعايتها يف مـرحلة مبكـرة، فاملدرسـة االبتدائيـة متثل القاعـدة األساسية
يف التعليم واكتشاف املواهب املختلفة، إذ يتطلب األمر دراية ووعيًا تامًا من معلمي
تلك املرحلة الكتشـاف تلك املواهب واإلبداعات ورعايتها يف تلك املرحلة املهمة فإن
ذلك يـشكل خطـرًا على الفـرد املوهـوب، ويف حني متت رعـايتهـا بالـشكل األمثل
فـإن ذلك يـؤثـر إجيـابيـًا علـى الفـرد املـوهـوب وبـالتـالي علـى اجملـتمع بـشكل عـام
)الفيصل،2009، أبو نواس،2006(،.حيث أثبتت كثري من الدراسات أن املوهوبني
معرضون للخـطر أكثر من غريهم إذا مل تتـوفر هلم البيئة املنـاسبة لالستفادة منهم
يف اجملاالت املرغوبة كـالعائد النفسـي واالجتماعي واالقتصادي بـالطرق اإلجيابية
واحلـياد بـالطـفل املوهـوب عن الـطرق الـسلبيـة الغري مـرغوبـة يف اجملتمع. كـما أن
اكـتشـاف املـوهبـة يف وقـت مبكــر يسـاهم يف تـنميـة وصقل املـوهبـة لــدى الطفل
املـوهوب بـشكل يـناسـب مراحـل منوه، فـأفكـارهم االبتكـارية تـعد ثـروة للـفرد
واألسـرة واجملتمع، كما يسـاهم اكتشاف املـوهبة بشكل مبـكر يف دعم ورعاية

الطفل وأسرته وتوفري سبل التنمية هلذه املوهبة. )باضة،2010(.
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وأوضـح بيرتسـون )Peterson,  1999( أن الطــالب املبـدع أو املـوهـوب ال مييل
لطلـب املسـاعدة مـن اآلخريـن كي ال يظهـر بالـصورة الـيت ال حيب أن يظهـر بها
كفـرد مبدع حـيث يشعـر أن طلب املـساعـدة يؤثـر على شخـصيته وكـذلك على
الصورة اليت حيملها اآلخرون عـنه ، وكذلك يؤكد على أن املـوهوب قد يتسبب
لنفـسه بكثري من املـشاكل الـنفسيـة وغريها، مـثل القلق واالكتئـاب واخنفاض
املـستـوى العـلمي واإلبــداعي عنـده، وذلك نـتيجــة حلسـاسيـة املـوهـوبني املفـرطـة
واندفـاعهم احلماسي، وعدم حتقيق الذات بالصـورة اليت يرغبونها، أو عدم توفر

الدعم من قبل األسرة واملدرسة.
ويـشري بـيلي )Bailey, 2010( إىل أهـميـة وجــود جممـوعــة من األنــشطــة اليت
تـرتـبط بـرعـايـة وإثــراء الطـالب املـوهــوب، منهـا التــواصل مع ولي األمـر لـدراسـة
ومناقشة خصـائص ومميزات الطالب املوهوب، وكذلك صنع أهداف تعليمية تعنى
بتحـسني أداء الطـالب املوهـوبني، بـاإلضافـة إىل تصمـيم وتطـوير بـرامج وأنشـطة
إثرائية تهـتم باحتياجـات وخصائص وميـول الطالب املوهوبني، وتـشخيص املعوقات
والـصعوبـات اليت تـواجههم داخـل الغرفـة الصفيـة، وتشجـيعهم علـى املشـاركة يف

األنشطة املنهجية والالمنهجية، وكذلك مراعاة اجلانب االنفعالي هلم.
واهتمـت اململكـة العـربيـة الـسعـوديـة بـدعم واكـتشــاف الطالب املـوهـوبني
واملتفـوقني، إذ نصت سيـاسة التعلـيم باململـكة العربـية السعـودية يف عام )1416 ه(
علـى أهمية اكتـشاف املوهـوبني ورعايتهم رعـاية خاصـة لتنميـة مواهبهم وتـوجيهها
)وزارة املعارف، 1416 هـ(. إضـافة إىل إنـشاء إدارة خـاصة بـاملوهـوبني وهي )اإلدارة
العامة لـرعاية املوهوبني( واليت تـركز على اكتشاف املـوهوبني يف مراحل مبكرة
وحتـى الـتعلـيم اجلـامـعي، مـن خالل تـصمـيم الـربامج واألنـشـطـة اإلثــرائيــة اليت
تساعـدهم على عـرض ما لـديهم من ابتكـارات وإبداعـات واخرتاعات )القحـطاني
واليـوسف، 2011(. كمـا تبنت مـدينـة امللك عـبد العـزيز ورجـاله للعلـوم والتقنـية،
بـالتـعاون مع وزارة الـتعليم مـشروعـًا وطنـيًا بـاسم )بـرنامـج الكشف عـن املوهـوبني
ورعايتهم(، ومت البـدء يف املشروع وتطبيقـه يف املدارس التابعة لـوزارة التعليم وتوفري

كافة اإلمكانيات البشرية والتقنية الالزمة لتنفيذه )العرتي،2005(.
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ويقع على عاتق اإلدارة املدرسية الدور األكرب يف صنـاعة البيئة التعليمية اليت
تساعد يف بناء وتنميـة املوهوبني، لذا يكمن دور قائد املدرسة يف التحقق من تنمية
املواهب وتـزويد املوهـوب بكل ما من شـأنه تنمية مهـاراته، وذلك من خالل تدريب
وتـأهيل املعلمني على كيفية اكتشاف املـوهوب والتعامل معه، وتوفري األخصائيني
النفسيني واالجتمـاعيني الذين يـقومون برعـاية املوهوبـني واإلشراف عليهم، وتفعيل
العالقــة بني املــدرســة وأســر املــوهــوبني، كــذلك تــوفري الـتجـهيــزات والــوســائل
التكنولوجية املتطورة لالسـتعانة بها يف تطبيق املنهج اإلثرائي للموهوبني، وتشجيع
إقـامة املعارض والفعاليـات املختلفة لعرض أعمـال املوهوبني ودعمها مـاديًا ومعنويًا،
وعلى قائد املـدرسة ايضَا تفعيل عمليـة التقويم الشامل للطالب املـوهوبني باالعتماد
علـى أسـاليب واسـرتاتيجيـات متنـوعـة ومنـاسبـة، واالطالع علـى التجـارب العـامليـة

. )Wasonga,2007 املعاصرة برعاية املوهوبني )عناني،2012؛
وأثـبتت الـدراسـات أن املـوهـوبني ال يقلــون أهميـة عن الـطلبـة العـاديـني فهم
حباجـة اىل رعايـة واهتـمام، فـاإلخفاق يف تـوجيه وإرشـاد املوهـوبني لـبلوغ أقـصى
طاقـاتهم وإمكـانيـاتهم يـؤثر عـليهم وعلـى جمتـمعهم علـى حد سـواء )الرحيـاني
والـزريقــات وطنــوس، 2010(. كمــا أن غيـاب الـدراسـات واألحبــاث اليت تهـتم
وتتناول حـاجات املوهوبني أدى إىل عدم إملام املسـؤولني بتلك االحتياجات، بالرغم
من تــوفــر بعـض الــدراســات القلـيلـــة اليت اهـتمـت بعــرض مــشكالت الـطالب
املوهـوبني وحـاجاتهـم اإلرشاديـة، من غري الـكشف عن املـتطلبـات واالحتيـاجات
الالزمـة لـرعـايـة مـواهبـهم وصقلهـا بـالـشكل املنـاسب )األمحـدي، 2005(.  لـذا
جاءت فكـرة هذ البحث للتعـرف على االحتيـاجات اإلدارية لـرعاية املـوهوبني من
وجهة نظـر مديري املدارس االبتدائيـة مبنطقة اجلوف، إلجياد بيئـة تعليمية نشطة
تشجع املتعلمني املـوهوبني على إظهـار مواهبهم وقـدراتهم وتنميتهـا بشكل فاعل.

هذا وقد تناولت عدة دراسات يف األدب الرتبوي موضوع الطالب املوهوبني منها:
دراسـة عنـاني )2012( اليت هـدفت إىل التعـرف علـى االحتيـاجـات الرتبـويـة
لتفعـيل دور مدير املدرسـة مبرحلة التعلـيم األساسي يف اكتشـاف ورعاية الطالب
والطـالبـات املوهـوبني واملـوهوبـات مبنطـقة العـني اإلماراتـية يف ضـوء التشـريعات
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الرتبويـة احمللية واالجتاهات العاملية من وجهـة نظر مديري ومديرات املدارس. وقد
تكـونت عينة الـدراسة من )45( مديـرًا ومديرة، وأظهـرت نتائج الـدراسة ضرورة
تـشـكيل فــريق عمـل متخـصص يف جمـال املــوهبـة يـضم املـوجهـني يف املنـطقـة
التعلـيميـة واملديـرين واملعلـمني واألخصـائيني مبـدارس التـعليم األسـاسي للتـعرف
أكثـر علـى االحتيـاجـات الرتبـويـة للمـوهـوبني، كمـا أظهـرت النتـائج عـددًا من
املعـوقــات من أبـرزهـا: قلـة الـربامج التـدريـبيــة اليت تــوجه للمـديــرين واملـديـرات
وللمعلمني بشأن املوهوبني، وعدم توافر املقاييس الالزمة للكشف عن املوهوبني.
وأجرى الـفيصـل )2009( دراسة هـدفت إىل مـعرفـة األسالـيب والطـرق اليت
تساعد يف االهتمام باملوهـوبني مبدارس التعليم العام مبحافظة اخلرج يف اململكة
العربـية الـسعوديـة. وقد تكـونت عينـة الدراسـة من )204( من املـدراء والوكالء
واملشرفني واملعلمني واملنسقني واملرشدين يف مثان مدارس ابتدائية. وأظهرت نتائج
الـدراسة أن من األساليب والطرق الـيت تساعد على االهتمـام باملوهوبني هي زيادة
تـوعيـة أفـراد اجملتـمع إعالميـًا وثقـافيـًا بـاحـتيـاجـات املـوهـوبـني وسبل رعـايـتهم
وتربيتهـم، كذلك توفـري برامج الرعـاية النفـسية واالجتـماعية والـصحية للطالب
املوهوبـني وكل ما حيتاجه املـوهوب يف هذا الشـأن. كما أظهرت نتـائج الدراسة
وجود معوقات مرتبطة برعايـة املوهوبني، أبرزها قلة مساهمة املختصني يف جمال

رعاية املوهوبني يف إعداد املناهج ، وقلة املختربات والتجهيزات املعملية.
وهـدفت دراسة سكـروث وهيلفر )Schroth & Helfer,2008( إىل الـتعرف على
آراء املديرين واملتخصصني ومعلمي الصفوف األولية حول مصداقية الطرق االعتيادية
يف التـعرف علـى الطلـبة املـوهوبـني، حيث تكـونت عينـة الدراسـة من )411( مـديرًا
ومتخـصصـًا ومعلمـًا يعملـون يف مـرحلـة الـروضـة وحتـى الصف اخلـامـس االبتـدائي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن غالـبية عينة الدراسة يرون أن الـرتشيحات اخلاصة بأولياء
األمور واألقـران غري فـَعالـة يف التعـرف علـى الطـالب املوهـوبني. أمـا خبصـوص طرق
التعرف اخلمسـة األخرى: االختبـارات املقننة، تـرشيحات املعلمـني، سجالت الطلبة،
قـياس األداء، واملالحـظات، فقـد كانـت فَعالـة جدًا مـن وجهة نـظر )80%( من عـينة

الدراسة. 
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وأجـرت السعـدي )2008( دراسـة هـدفت إىل معـرفـة دور املـدرسـة يف تـنميـة
املوهبة لدى الطلبة مـن وجهة نظر مديري املدارس احلكومية يف حمافظة جنني،
بــاخـتالف مـتغـريات )اجلنـس، املــؤهل العلـمي، عــدد سنــوات اخلربة اإلداريــة،
ومكان املـدرسة(. وقـد اختارت البـاحثة عيـنة عشـوائية طبقـية بلغت )80( مـديرًا
ومـديـرة من املـدارس احلكـوميـة، وأعـدت اسـتبـانـة لتـحقيق أهـداف الـدراسـة.
وأظهـرت نتائج الـدراسة إىل أن املدرسـة بعناصـرها الثالثـة )املنهج، املعلم، الـبيئة
املدرسية( تقوم بدور أسـاسي يف رعاية الطلبة وتنميـة املوهبة لديهم، كذلك عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى جلميع متغريات الدراسة.
وأجـرت بلواني )2008( دراسـة هدفت إىل الـتعرف على دور اإلدارة املـدرسية
يف تنميـة اإلبداع يف املـدارس احلكوميـة يف حمافظـات مشال فلـسطني )نـابلس،
وطــولكــرم، وقلـقيـليــة، وجـنني، وطــوبــاس، وسلفـيت( ، بــاختـالف متـغريات
)اجلـنس، واملـؤهل العلـمي، وسنـوات اخلدمـة، والتخـصص يف البـكالـوريوس،
ومكان العـمل( ، وقد تكـونت عينـة الدراسـة من ) 215 ( مديـرًا ومديـرة، وقد
استـخدمت الباحـثة املنهج الوصفـي، كما قامت بـإعداد استبانـة لتحقيق أهداف
الدراسة.  وأظهرت النتائج  أن الدرجة الكلية إلجابات عينة الدراسة حنو األسئلة
املتعلقة بدور اإلدارة املدرسية يف تنمية اإلبداع جاءت بنسبة موافق بدرجة كبرية،
مع عـدم وجـود فـروق ذات داللــة إحصـائيـة ُتعـزى إىل مـتغريات )املـؤهل العلـمي،

وسنوات اخلدمة، وختصص املدير، ومكان العمل(. 
وأجرت مصريي )2007( دراسة هدفت إىل التعرف على درجة ممارسة املهام
املعتـمدة مـن قبل وزارة التـعليم يف اكـتشـاف ورعايـة املوهـوبني مبـدارس التـعليم
العـام. واستخـدمت البـاحثـة املنـهج الوصفـي التحليلـي بالـدراسة، وتكـونت عيـنة
الـدراسة من مجيع مـوظفي اإلدارة العامـة لرعايـة املوهوبني يف كـل من الرياض،
جـدة، مكـة املكـرمــة، الطــائف والبـالغ عـددهم )86( مـوظفـًا، كمـا أعـدت
الباحثة استبـانة كأداة للدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن اإلدارة العامة لرعاية
املـوهــوبني تقـوم بـوضـع اخلطـط وتتـابع تـنفيـذهـا إال أن اإلدارة العـامـة لـرعـايـة
املوهوبني نـادرًا ما تقوم بإنشاء قاعدة معلـومات للطالب املوهوبني وتنسيق العالقة
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بني مراكز املوهوبني ومؤسسة امللك عبد العزيز للموهبة واإلبداع. 
وهدفت دراسة يو ومون )Yoo & Moon,  2006( إىل معرفة مدى إدراك أولياء
أمـور الطالب املـوهوبـني لالرشاد، وقـد طبق البـاحثـان قائـمة تـضم )47( مشـكلة
مـرتبطـة بتقييـم عملية اإلرشـاد املدرسي، واشـتملت عينـة الدراسـة على  )122( من
أولياء األمور الذين طلبوا اإلرشاد من مركز األطفال املوهوبني الذين ترتاوح أعمار
أطفاهلم بني )18-4( سنة . وأظهـرت نتائج الدراسة أن أهم احلـاجات اليت يدركها
ولي األمـر هـي املتعلقـة بتـحضري الـدروس والعـوامل املــرتبطـة بـاملـدرسـة، والعـوامل
الـنفسية املـرتبطة بـتنمية مـواهبهم، بينمـا تصدر الـتخطيط املهين حـاجات األطفال

فوق سن )12( سنة.
وأجرى أبو نـواس )2006( دراسة هدفت إىل التعرف على دور اجلهات املعنية
بربامج رعاية املوهـوبني واالسرتاتيجيات والسياسات التـنظيمية املتبعة يف اململكة
العربـية السعوديـة. وقد تكونـت عينة الدراسـة من )176( عضوًا من أعـضاء هيئة
التدريس بكلية الرتبـية جبامعة أم القرى، وكـذلك منسوبي ومنسـوبات مؤسسة
امللك عبد العزيز لرعاية املـوهوبني. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن اجلهات القائمة
بعـمليات الكشف والـرعاية للطلـبة املوهوبـني هي املدارس التابعـة لوزارة التعليم،
وأن اإلثـراء والتجمع هـما االسـرتاتيجيـتان املـتبعتـان لتعليـم املوهـوبني يف املمـلكة

العربية السعودية وُيفضل أن يضاف إليهما اإلسراع.
Adams-Byers, Whitsell, & وهــدفت دراسـة )آدمـز بـايـرز و وتـسل ومـون
 Moon, 2004( إىل معـــرفـــة تـصـــورات الــطلـبـــة بــشـــأن االخـتالفـــات يف اآلثـــار

األكــادمييـة واالجـتمــاعيــة اليت حتــدث عنـدمـا يـتم جتـميع الـطلبـة املـوهــوبني
واملتـفوقني بـشكل متجـانس، أي يف فصـول خاصـة للطـلبة املـوهوبـني، وبشكل
غري متجانس أي يف صفوف من مستـويات قدرات متباينة. وتكونت عينة الدراسة
من )44( طالبـًا من الصف اخلامـس حتى احلادي عـشر، وأظهرت نتـائج الدراسة
أن الطلبـة املتجانسني املشـاركني يف صفوف متجانـسة أكثر إجيابـية فيما يتعلق

بالنتائج األكادميية واالجتماعية.
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وأجـرى تـورمن )Toremen, 2003( دراسـته اليت هـدفت إىل معـرفـة العـوامل
اليت ميكن أن يستخدمها مديرو املدارس لصنـاعة  بيئة إبداعية يف املدرسة. وقد
أجريـت الدراسة باملدارس الـتابعة ملنطقة جـوهانسربغ التعليميـة يف جنوب أفريقيا.
وأظـهرت نتـائج الدراسـة أن من العـوامل اليت تسـاعد املـديريـن على تـكوين بـيئة
إبـداعية يف املـدرسة هي : تـوفري نظـام اتصال يـسمح بتبـادل اخلربات واألفكار،
تقديم الدعم النـفسي، تشجيع اإلبداع الـفردي، توفري اإلمكانـات املادية الالزمة

لإلبداع، والرؤية الواضحة من قبل اإلدارة للمستقبل.
وأجــرى ميلـز )Mills, 2003( دراسـة هــدفت إىل معـرفــة خصـائـص املعلـمني
املتمـيزيـن يف تدريـس الطلـبة املـوهوبـني يف الواليـات املتـحدة األمـريكيـة، حيث
تكـونت عينـة الدراسـة من )63( معلمـًا ومعلمـة و)1247( طالـبًا وطـالبـة من ذوي
القدرات العاليـة، كما استخـدم الباحث مقيـاسني هما: استبـانة، وقائمـة نوعية
ملـايـرز بـريغـرز  )Myers Brigys Test) (MBTI( وهي عبـارة عن صفـات شخـصيـة
كـما يـراها الـشخص ذاته. وأظـهرت نـتائـج الدراسـة أن املعلمـني الذيـن يتمـيزون
بدرجة عالية من الفعالية يف التعامل مع الطلبة املوهوبني هم من يتميزون باالنفتاح
واملرونة، كـذلك امتالكهم القدرة علـى التحليل املنطقي واملـوضوعي، كما أن
شخصية املعلمني وأساليبهم املعرفية تقوم بدور فّعال يف تدريس الطلبة املوهوبني.

وأجـرى الـشهـراني )2002( دراسـة هــدفت إىل معـرفـة مـدى إسهـامـات اإلدارة
املــدرسيــة يف اكتـشـاف ورعـايـة املـوهــوبني مـن خالل تقـصي مـدى إدراك مـديـري
املـدارس االبتدائية واملشـرفني الرتبـويني لذات املـدارس، مبحافظـة بـيـشة يف اململكة
العربية السـعودية، ملفهوم الطـلبة املوهوبني وخـصائصهم وطرق اكتـشافهم وأساليب
رعـايتهم ومدى إمكانية تطـبيـق خطـة الكتشافهم ورعايـتهم. تكونت عينة الدراسة
من )206( أفـراد منهم )38( مشـرفًا و )168( مـدير مـدرسة. وأظهـرت نتائج الـدراسة
أن إدراك مـديـري املـدارس واملشــرفني الرتبـويني لـكل من مفهـوم الطـالب املـوهـوب
وخصـائصه وطرق اكتشافه وأسـاليب رعايته مجيعًا كـانت بدرجة إدراك متوسط،
كما اتضح أنه ال توجد أداة أو طـريقة الكتشاف الطالب املوهوب يف تلك املدارس،

كما ال يوجد فيها برامج أو خطة أو أي خدمات أخرى لرعايـة الطلبة املوهوبني.
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وأجــرت بـنجــر )2002( دراســة هــدفـت إىل الـتعــرف علــى دور األنـشـطــة
الالصفيـة يف رعاية الطـالبات املوهـوبات يف اململكة العـربية السعـودية يف املرحلة
االبتدائية من وجهة نظر املعلمات واملشرفات مبدينة الرياض، حيث تكونت عينة
الـدراسة من )442( معلمـة وموجهة، وأظهـرت نتائج الـدراسة أهميـة دور األنشطة
الالصفيـة يف رعـايــة الطـالبـات يف املـرحلـة االبتـدائيـة بـشكل عــام والطـالبـات
املـوهـوبـات بـشكل خـاص ، كمـا أظهـرت نتـائج الـدراسـة منـاسبـة كثـري من
األنـشطة الالصفيـة للطالبـات املوهوبـات، علمًا أن تلك األنـشطة غري متـوفرة على
أرض الـواقع مبعـظم املـدارس وال متـارسهـا املعلمـة ممـا يـؤكـد علــى أهميـة تلك

األنشطة واألخذ بها عند التخطيط لرعاية املوهوبات.
وأجـرى آل سيف )1998( دراسـة هدفـت إىل معرفـة الدور الـواقعي واملـأمول
ملـديري املـدارس يف كشـف ورعايـة الطـالب املوهـوبني يف مـدينـة الريـاض، وقد
تـكونـت عينـة الدراسـة من )60( مـديرًا. أظـهرت نـتائـج الدراسـة أن أقل الـطرق
لرعـاية املـوهوبـني تطبيقـًا يف املرحلـة االبتدائـية هي: ختـصيص فصـول يف العطل
الـصيفيـة أو مسـائيـة لتـدريس املـوهوبـني مقررات إضـافيـة، كذلـك السمـاح هلم
بـتخـطي الـصفـوف الــدراسيـة، وإعـطـاءهـم استـثنـاءات يف الـقبـول املـبكـر يف
املدارس، واستضـافة خرباء لتقديـم االستشارات الالزمة لـلمعلمني يف هذا اجملال.
كما تبني أن أكثر املعـوقات لرعاية املـوهوبني انتشارًا يف املـدارس االبتدائية من
وجهة نـظر عينـة الدراسـة هي البنـى التحتيـة كقلة إمكـانات املـدارس من حيث
املباني واألثاث واملالعب، كذلك إلزام املعلم مبنهج دراسي مكثف جيب االنتهاء

منه خالل فرتة زمنية حمددة. 
وأجـرى نلسن وبـراندل  )Nelson & Prindle,  1992( دراسـة هدفت إىل مقـارنة
وجهـات نظر املعلمـني واملديرين ألربع  وعـشرين كفايـة من كفايات مـعلم التالميذ
املـوهوبـني وترتـيبهم هلـا حسـب ضرورتـها، وتـكونـت عينـة الدراسـة من )104( من
مـديـري مـدارس الـتعلـيم العـام يـعملــون يف منـاطق نــائيـة، مت اخـتيـارهـم بطـريقـة
عـشوائـية، بـاإلضافـة إىل )42( معلمـًا يعملـون يف )40( منطقـة تعليمـية يف الـواليات
املتحدة االمريكية، وأظهرت نتائج الدراسة: اتفاق وجهات نظر اجملموعتني على أن
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مجـيع الكفايـات ضروريـة، كما مت تـرتيب ست كفـايات ضـرورية ملعلم الـتالميذ
املوهـوبني، وهي: معرفة املـوهوب، طرق تعزيـز مهارة التفكري، تطـوير إبداعية حل
املشكالت، عمل الوسـائل التعليمية املـناسبة، معرفـة فاعلية االحتيـاجات، تبسيط

استقاللية مهارات البحث. 
يتضح من خـالل عرض الدراسـات السابقـة أهمية دراسـة موضوع املـوهوبني
يف العمـلية التعلـيمية، واحلـاجة إىل البـحث فيها. فقـد تناولت الـدراسات السـابقة
دور اإلدارة املدرسيـة يف رعاية املوهوبني والعقبـات اليت تواجهها، وطرق الكشف
عن املوهوبـني، واملشكالت األكادميية واالنفعـالية والسلوكيـة اليت يعاني منها
الطالب املـوهوبـون، وخصـائص معلـمي الطـالب املوهـوبني، وإدراك أوليـاء أمور
الطالب املـوهـوبني حلـاجــاتهم، ودور األنـشطــة الالصفيـة يف رعـايـة املـوهـوبني.
وبالـتالي أعـطت الدراسـات السـابقة فكـرة عن أهميـة رعايـة الطالب املـوهوبني
وانعـكاس ذلك علـى اجملتمع الـذي يعيشـون فيه، ومـدى وعي املديـرين واملعلمني
وأوليـاء األمور بأهميـة العناية بـاملوهوبني مـن خالل تقديم العون واملـساعدة هلم يف
مجـيع اجملــاالت الـيت حيـتــاجــونهــا. وأوضحـت الــدراســات الـســابقــة العــوامل
واالسرتاتـيجيــات اليت تلعـب دورًا يف صقل شخـصيـة املـوهـوبـني وتنـميـة قــدراتهم
ومــواهبهـم، كمـا أظهـرت صــورة واقعيــة عن املـشـاكل والـعقبــات اليت تـواجه
املوهـوبني. وما ميـيز البحث احلـالي عن الدراسـات السابـقة أنه مل يقف عنـد حد
عرض املشكالت واملعوقات اليت تواجه العنايـة باملوهوبني، بل تناول االحتياجات
اإلدارية لـرعايـة املوهـوبني بـصورة شـاملة ومـتكامـلة لكـافة اجلـوانب والـيت هلا
عالقـة بـرعـايـة املـوهـوبني مـن معلمـني وأخصـائيني ومـرشـدين ومـنسـقني وأوليـاء
األمـور، من خالل أخـذ آراء ووجهـات نظـر مـديـري املـدارس وهـم ميثلـون اجلهـة
املسؤولة عن تطبيق األنظمة والقـوانني الرتبوية وتقديم اخلدمات الالزمة للمعلمني
والطالب ، إضـافـة إىل تنـاول املـرحلـة االبتـدائيـة، حـيث تعـد هـذه املـرحلـة هي

املرحلة األولية واألساس يف رعاية وتنمية املوهوبني.
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مشكلة البحث:
يـشتـمل التعـليم األسـاسي العـديـد من الـطلبـة بقــدرات عقليـة متفـاوتـة فـيهم
املـوهـوب واملـتميـز والـضعيف، وذلك مـا جيعل علـى عـاتق قـائـد املـدرسـة مـسئـوليـة
كبـرية يف اكتشاف وتصـنيف هؤالء الطلبـة مبن فيهم املوهـوبون. ومما ال شك فيه
أن إسهامات قيـادي املدارس يف هذا الـشأن قليلة ألسـباب كثرية منهـا عدم إملامهم
بـشكل كـاف بكـيفيـة التعـامل واكـتشـاف تـلك الفئـة ، كـذلك قلـة التـدريب
الكـايف هلم وكـثرة املـسئـوليـات املنـاطة عـلى عـاتقهم، كمـا أن تلك اإلسهـامات
تفتقـد للتخـطيـط والتمـويل واإلشـراف الفّعـال ممـا ميثل معـوقـات إداريـة حتـد من
فـاعلـية قـيادات املـدارس بدورهـم جتاه الـطلبـة املوهـوبني )الـغامـدي، 2006(. وقد
أوضحـت إحدى الـدراسات يف هـذا اجملال أن أكـثر املـعوقـات اليت تـواجه مـديري
املـدارس هـي كثـرة األعبـاء اإلداريـة امللقـاة علـى عــاتقهم، وعـدم امتالك الـبعض
ملهارات تصـميم الربامج اخلاصـة باملوهـوبني، وقلة اخلرباء يف هـذا اجملال، كذلك
قلـة الصالحيات املمنـوحة ملدير املـدرسة )آل السيف، 1999(. كـما أكدت دراسة
الفيـصل )2009م( ومصـريي )2007 م( والشهـراني )2002 م( عـلى ضـرورة وأهمـية
اكتشـاف ورعاية الـطالب املوهوبني يف مـدارس اململكة العـربية السعـودية، كما
أكـدت تلك الـدراسات عـلى وجـود قصـور لدى مـديري املـدارس يف مفهـوم الطفل
املوهوب وخصائصه وطرق اكـتشافه وأساليب رعايته، ونقص يف املعلمني املؤهلني
واملدربـني جيدًا علـى استخدام أدوات القـياس املختـلفة للمـوهوبني، عالوة علـى قلة
الـدورات التدريبيـة للمعلمني واملديـرين يف هذا اجملال )اجلـمال، 2006(. إضافة إىل
ذلك فـإن تعليم الطالب املـوهوبني يكـون بشكل عام مـع باقي الطلبـة العاديني من
خالل منـاهج دراسيــة تقليـديـة تقـوم علـى أســاس احلفظ والـتلقني مـن خالل منـاخ
مدرسي غري واضح املعـامل، مبا فيهـا املعلم الغري معـد تربويـًا للتعامل مع هـذه الفئة
مبا يتـناسب مع الـتوجيهـات العلميـة احلديثـة )عبد الـنيب، 2000(. ويف هذا الـشأن
ايضـًا فقد أظهرت نتـائج دراسة أبو نواس )2006( أن املـرحلة االبتدائيـة هي املرحلة
الـدراسية اليت تبدأ فيها عمليتا الكشـف والرعاية للطلبة املوهوبني، بل وُيفضل أن
تبدأ يف مرحلة رياض األطفال. ومن هذا املنطلق فإن مشكلة البحث تربز من خالل
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أوجه الضعف يف الـعناية بـاملوهوبـني، سواء من حيث بـرامج اكتشافـهم او تنميتهم
أو اخلدمات املقـدمة هلم، السـيما أن الطـالب املوهـوب عادة ما يـتعرض لسلـسة من
الضغـوط النفسيـة والفكريـة اليت تزعـزع ثقته بقدراتـه ومهاراته سواء بـاملدرسة أو
املنـزل، وهـذا مـا يـدفـع لضـرورة دراســة تلك املـشكلـة بهـدف تــوفري احلـاجـات
الضرورية للموهوبني. لذا جاء هذا البحث للتعرف على االحتياجات اإلدارية الالزمة

لرعاية املوهوبني من وجهة نظر مديري املدارس االبتدائية مبنطقة اجلوف.
أسئلة البحث:

حياول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 
- ما هي االحتيـاجات اإلدارية التدريبية املـادية والبشرية الالزم تـوافرها لرعاية
الطالب املوهوبني من وجهة نظر مديري املدارس االبتدائية مبنطقة اجلوف؟
- هل تـوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائيـة عنـد مـستـوى الـداللـة )؟ ؟ 0.05( بني
مـتوسطـات استجابـات مديـري املدارس االبـتدائيـة مبنطقـة اجلوف اخلـاصة
بـاالحتيـاجات اإلداريـة الالزم توافـرها لـرعايـة املوهـوبني يف ضـوء متغريات:
املبنى املدرسي، اخلربة يف اإلدارة املـدرسية، دورات تدريبيـة يف جمال رعاية

املوهوبني؟
أهمية البحث: 

تكـمن أهميـة هذا الـبحث بالـتوافق مع تـوصيات بعـض الدراسـات العلمـية واليت
تطرقت لـلبحث العلمي عن املـوهوبني يف اململكـة العربيـة السعوديـة، حيث نادت
إىل إجراء املـزيد مـن الدراسـات يف هذا اجملـال لطلبـة املرحلـة االبتـدائيـة ورياض
االطفـال )الشهـراني، 2002( و )آل السـيف،1999(. إضافـة إىل توصـيات مـؤمتر
اإلصالح املــدرسـي واليت رأت وجــوب معــرفـــة أدوار قيــادات املــدارس يف جمــال
الكشف والتعرف على املوهوبـني كذلك أهمية تدريب وتأهيل املعلمني يف جمال

اكتشاف ورعاية املوهوبني. )اإلصالح املدرسي، 2007 ،132 -146(.
كـذلك فــأهميـة هـذا البحـث تربز من كـون الطـالب املـوهـوب ميثل ثـروة
بـشريـة كامنـة، تضـاهي يف أهميـتها أي ثـروة أخرى، وبـالتالـي يعترب اكتـشاف

هذه الثروة وتنميتها ضرورة ملحة بل هو واجب وطين وديين وأخالقي.
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كما تكمن أهمية البحث من الناحية النظرية من خالل اآلتي:
• أهمية املوضوع باعتبـاره جيسد روح العصر الذي نعيشه اليوم، عصر اكتشاف
الثـروات البـشريـة حيث حـرصت العـديد مـن املنظـمات علـى إحالل رأس املال
الـبشـري بـداًل من رأس املـال املـادي. لـذا فـإن هــذا البحث قـد يســاهم يف لفت
أنظار الرتبـويني وكذلك أصحاب الـصلة يف امليدان الرتبـوي إىل ضرورة الوعي
بقـيمــة الطــالب املـوهـوب وأهـميــة اكتـشـاف قـدراته وطـاقــاته واستـثمـارهـا

االستثمار األمثل. 
•  أصالة وحـداثة البحث، إذ تـفتقر البيـئة العربـية بشكل عـام والبيئة الـسعودية
بشكـل خاص ـ يف حـدود علم الـباحـث ـ إىل دراسات حتـاول التـوصل إىل بـناء
قـائمة بـاالحتيـاجات اإلداريـة الالزمة لـرعايـة الطـلبة املـوهوبني مـن وجهة نـظر

مديري املدارس.
أما من الناحية العملية فتأتي أهمية هذا البحث من خالل اآلتي :

•  تـسهم يف تطـوير أدوار قـياديـي املدارس حنـو اكتشـاف ورعايـة تلك الفئـة من
الطلبـة املوهوبني يف املـرحلة االبتدائـية، واليت تعترب أهم مـرحلة دراسية، وذلك

من خالل تزويدهم بقائمة االحتياجات اإلدارية الالزم تفعيلها يف هذا اجملال.
•  تفيــد مجيع أصحــاب الصلـة كـاملعـلمني واملـرشــدين الرتبـويـني واألخصــائيني
النفسيني واالجتماعيني يف معرفة مـا جيب عمله حنو إدارة املدرسة فيما خيص

رعاية الطالب املوهوبني.
•  إملـام ومعـرفـة صــانعي القـرار ومتخـذيه يف وزارة الـتعليـم يف اململكـة العـربيـة
السعـودية لكثري مـن االحتياجـات الالزمة لقـيام قائـد املدرسة بـدوره يف رعاية

املوهوبني.
•  تصميم قائمة باالحتياجـات اإلدارية الالزمة لرعاية الطالب املوهوبني من وجهة
نـظر قيـادات املدارس االبتـدائية، حبـيث تكون مـرجعًا يـستطـيع أي باحث أو
مهتم الرجوع إليها واالستفادة منها متى شاء، كما ميكن تطويرها لدراسات

وأحباث أخرى ملراحل تعليمية ومناطق خمتلفة.
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حدود البحث:
نتائج البحث قابلة للتعميم يف ضوء احلدود اآلتية:

•  حـدود مـوضـوعيـة: اقـتصـر الـبحث علــى التعـرف علـى آراء مـديـري املـدارس
االبـتدائـية احلـكومـية   مبـنطقـة اجلوف حـول االحتـياجـات اإلدارية الـالزمة

لرعاية الطالب املوهوبني.
•  حـدود مكـانيـة: طبق الـبحث علـى مـديـري املـدارس االبتـدائيـة يف املـملكـة
العربية الـسعودية مبـنطقة اجلوف يف املـدن اآلتية )سكاكـا، دومة اجلندل،

القريات(.   
•  حدود زمانية: طبق البحث خالل الفصل الدراسي الثاني لعام 1436 /1437ه.

التعريفات اإلجرائية واالصطالحية :
جـاء يف هذا الـبحث العديـد من املصطلحـات األساسيـة، واليت سنتطـرق هلا

فيما يلي من حيث التعريفات اإلجرائية واالصطالحية.
االحتياجـات اإلدارية: هي جمموعة من اجلهود املـتسقة اليت تقوم بها قيادات
املدارس مع مجيـع العاملني وذوي العالقـة يف املدرسة الكـتشاف ورعـاية الطالب
املوهـوبني، من أجل حتقـيق أهداف املـدرسة الـرتبويـة بشكل يـواكب مـا يهدف
إلـيه اجملتمع مـن تربـية تكـامليـة حتقق الـريادة والـتقدم يف كـافة اجملـاالت )أبو
الـوفـا، 2006، ص160(. وقــد مت قيـاسهـا إجــرائيـًا يف هــذا البحـث، من خالل
حسـاب املتـوسطـات احلسـابيـة ومـستـوى املـوافقـة للمـستجـيبني )مـدراء املـدارس

االبتدائية( على االستبانة املعّدة هلذا الغرض. 
الطالب املوهوب: هو الفرد الذي ييتم الكشف عنه من قبل أشخاص متخصصني
ومـؤهلني    مهنيـًا، وهو الـذي يقدم أداًء متـميزًا مقـارنًة بغـريه من الطلبـة يف الفئة

العمرية اليت   ينتمي إليها )خضر، 2000، ص 235(.   
وُيعرف الباحث مصطلح الطالب املوهوبني إجرائيًا يف هذا البحث بالتالي: 

هم الطالب الذين تتوفر لديهم قابلية واستعداد وقدرات فائقة أو أداء مييزهم عن
بقيـة أقرانهم يف املرحلة االبتدائية يف جمـال أو أكثر، وخاصة يف جماالت التفوق

الذهين والتفكري االبداعي والتحصيل الدراسي.
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إجراءات البحث :
جمتمع البحث وعينته :

- تكون جمتـمع البحث من مجيع مـدراء املدارس االبتـدائية احلكـومية
التـابعـة إلدارة الـرتبيــة والتـعليـم مبنـطقـة اجلــوف )سكـاكـا، دومــة اجلنـدل،
القريـات( للفصل الدراسي الثـاني للعام الدراسـي 2014 / 2015م، البالغ عددهم
)332( مـديـرًا، أمــا عينـة الـبحث فقــد مت اختيـارهـا بـالطـريقـة الطـبقيـة الـعشـوائيـة
بـشكل نسيب من كٍل من مديـنة سكاكا ودومـة اجلندل والقريـات بنسبة %39

من جمتمع كل مدينة طبقا للجدول: 

اجلدول )1(
يّبني توزيع أفراد عينة البحث حسب متغريات البحث.
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مالحـظــة: مت دمج مــستــويــات مـتغـري اخلربة يف اإلدارة املـــدرسيـــة ليـصـبح
مستويني بداًل من ثالثـة، بسبب عدم تكافؤ عـدد أفراد عينة البحث حيث كان
عدد أفراد عينة البحث يف مستوى أقل من 5 سنوات يساوي )23( ويف مستوى 5-
10 سـنوات كـان عدد أفـراد عينـة البـحث يسـاوي )27(، مقارنـة بعدد أفـراد عيـنة
البحث يف مستـوى أكثر مـن 10 سنوات البـالغ )80( كما هـو موضح مـسبقًا يف
اجلــدول رقم )1(، وبــالتــالـي أصبـحت مــستــويــات اخلربة يف اإلدارة املــدرسيــة
مستويان األول من 1-10 سنوات والبالغ عددهم )50(، واملستوى الثاني أكثر من

10 سنوات والبالغ عددهم )80(.
أداة البحث:

اسـتخدم البـاحث استبـانة مت إعـدادها وتـصميمهـا من قبل البـاحث لتحـديد
االحتياجات اإلداريـة لرعاية املـوهوبني من وجهة نـظر مديري املـدارس االبتدائية،
وقـد مت اختيار االستبـانة ملناسـبتها لتحقيـق أهداف البحث واإلجابـة على أسئلته،

وقد مّت اتباع اخلطوات اآلتية يف بنائها:
- مراجعـة الدراسات والـبحوث السـابقة املـتعلقة بطـرق وأساليـب رعاية املـوهوبني
)عنـــاني،2012؛ الـفيـصل،2009؛   Schroth & Helfer,2008؛ Toremen,2003؛
الــشهـــراني،2002؛ آل الــسيـف،1998(، واالطالع علـــى كتــابــات املـهتـمني

مبوضوع املوهوبني واجملالت واملنشورات ووسائل اإلعالم ذات الصلة. 
-  تـوجيه سـؤال مفتـوح لـ )50( مديـرًا من خـارج عينـة البحث حـول االحتيـاجات

الالزمة لرعاية املوهوبني بصورة مناسبة يف املرحلة االبتدائية.
-  مجع االحتيـاجات اإلداريـة الالزمة لـرعايـة املوهـوبني من الـدراسات والـبحوث
الـســابقــة، وإجــابــات املــدراء عن الـســؤال املـفتــوح، ومــراجعــة وتـنقـيح هــذه
االحـتيـاجـات، من خالل حـذف بـعضهـا ودمج املـتشـابه، ثم إعـداد االسـتبـانـة
بـصورتهـا األولية املكـونة من )40( فقـرة، ضمن تـدريج مخاسي وفقـًا ملقياس

ليكرت )موافق بشدة، موافق، حمايد، معارض، معارض بشدة(. 
- مت التحقق من صـدق االستبـانة بعـرضها علـى تسعـة من احملكمني مـن أعضاء
هـيئة التـدريس يف اجلامـعات السعـودية يف اإلدارة الرتبـوية، واملوهـبة واإلبداع،
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والقـياس والتقويم، وطلب إليهم حتكيم فقـرات األداة من حيث: دقة الصياغة
اللغويـة والعلمية للفقـرات، ومدى مناسبـة الفقرات ملا وضعـت له، ومدى انتماء
الفقـرات جملاهلـا، ومدى مـناسـبة الـفقرات لـلبيئـة احملليـة يف اململكـة العربـية

السعودية، وللعينة اليت سيطبق عليها. 
- مت اسرتجـاع نـسخ االستبـانـة من احملـكمني، وأجـريت التعـديالت الالزمـة من
خالل حذف بعض الفقرات، وتعديل بعضهـا، وإضافة فقرات جديدة، اعتمادًا
على آراء ومالحظات أغلبية احملكمـني، لتأخذ أداة االستبانة صورتها النهائية

واملكونة من )35( فقرة.
صدق البناء ألداة البحث :

وألغـراض التحقق من صدق البنـاء ألداة البحث، فقد مت تطبيقهـا على عينة
اسـتطالعية مؤلفـة من )40( مديرًا من خـارج عينة البحث، حيـث استفاد الباحث
من نتـائج الدراسـة االستطـالعية يف التـأكد من جـاهزيـة االستبانـة يف التطبيق،
وذلـك بعد مـا مت التحقق من صـدق وثبـات وموضـوعيـة األستـبانـة وحذف بعـضها
ودمج املتشابه والتحقق من دقة الصيـاغة اللغوية والعلمية للفقرات، ومدى مناسبة
الـفقرات ملـا وضعت له، ومـدى انتمـاء الفقـرات جملاهلـا، ومدى مـناسـبة الـفقرات
للـبيئـة احملليـة يف اململكـة العـربيـة السـعوديـة، وللعيـنة الـيت سيطـبق عليـها. ومت
حسـاب معامل ارتبـاط بريسون لكل فـقرة ومع االستبـانة ككل، وقـد تراوحت
قـيم معامالت االرتبـاط للفقرات بني )0.41-0.81(، كـما تراوحـت قيم معامالت
االرتبــاط بني الفقــرات واالستبـانــة ككل بني )0.39-0.78(، ممـا يـشري إىل أن
األداة تتـمتع بـدرجـة صـدق مقبـولـة ألغــراض تطـبيقهـا )عـودة،2010(. كمـا يف

اجلدول رقم )2(.
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اجلدول رقم )2(
قيم معامالت ارتباط بريسون لكل فقرة وللفقرة مع االستبانة ككل
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ثبات أداة البحث
للتـحقق من ثبات األداة قـام الباحـث بتطبيقهـا مرتني علـى عينة اسـتطالعية
مكـونة مـن )40( مديـرًا من جمـتمع البحـث وخارج عـينته، ورصـدت استجـابات
العيـنة عـلى الفـقرات، وبعـد أسبـوعني أعـيد تـطبيـقها عـلى نفـس العينـة ورصدت
النـتائج، واعتمـادًا على ذلـك مت حساب معـامل ارتباط بـريسون حيث بلغ )0.85(،
كما مت حسـاب معامل الثبات بـطريقة االتسـاق الداخلي لألداة كافـة باستخدام
معادلـة كرونبـاخ ألفا )Cronbach(، حيـث بلغت )0.91(، واعتربت هـذه القيم

مقبولة تربويًا وكافية ألغراض البحث )عودة، 2010(. 
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قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي ومعامل االرتباط ألداة البحث وأبعادها

يالحـظ من اجلـدول أن قـيمـة معـامل الـثبـات لألداة كـافـة بـلغت )0.91(،
وتعترب هذه القيمة مقبولة تربويًا وكافية ألغراض البحث )عودة، 2010(.

إجراءات تنفيذ البحث:
لتحقيق أهداف البحث، مت اتباع اإلجراءات اآلتية.

- حتديد مشكلة البحث بعد مراجعة األدب الرتبوي، والدراسات السابقة ذات
الصلة مبوضوع البحث.

- حتديد جمتمع البحث واختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية.
- حتديـد أداة البحث وإجـراء التعـديالت الالزمـة عليهـا وفق إجـراءات البحث

العلمي، لدالالت الصدق والثبات وإعدادها بالصورة النهائية.
- توزيع أدوات البحث بصورتها النهائية على أفراد عينة البحث.

- أشرف الباحث على إدارة تنفيذ الـبحث من حيث تسليم االستبانات وتسلمها
بعد شرح أهداف البحث للمستجيبني.

- تفـريغ استجـابات أفـراد عينـة البحـث يف احلاسـوب، ومعـاجلتـها إحـصائـيًا
بــاستخــدام نظـام الــرزم اإلحصــائيــة للعلـوم االجـتمــاعيـة )SPSS(، إلجـراء

التحليالت اإلحصائية املناسبة، ثم تفسري النتائج.
آلية تصحيح أداة البحث :

تتـألف أداة البـحث بصـورتهـا النهـائيـة من )35( فقـرة، حبيث يـضع املسـتجيب
إشارة )؟( أمـام كل فقـرة لبيـان مدى تـطابق مـا يرد يف الفـقرة مع مـا ينـاسبـه، على
تدريج يتكون من مخس درجات وفقًا لتدريج ليكرث اخلماسي، وهي: موافق بشدة
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وُتعطى )5( درجات، مـوافق وُتعطى )4( درجات، حمايـد وُتعطى)3( درجات، معارض
وُتعـطى )2( درجتـان، معارض بـشدة وُتعطـى)1( درجة واحـدة. وقد اعتمـد الباحث يف
تـفسري نتـائج أداة البحث علـى احلدود احلقيـقية لألرقـام، حيث مت استخـادم مقياس

مخاسي يف اإلجابة على فقرات االستبانة كما هو موضح يف جدول رقم )3(. 
جدول رقم )3(

مقياس حساب املتوسط احلسابي حسب درجة املوافقة

منهجية البحث واملعاجلة اإلحصائية :
يصّنف هذا البحث ضمن الـدراسات الوصفية اليت تتـوجه حنو فهم الظاهرة،
ذلـك ألن البحث اتـبع منهجـًا وصفيـًا، للـوقـوف علـى االحتيـاجـات اإلداريـة الالزمـة
لرعاية املوهوبني بـاالعتماد على آراء عينة من مدراء املدارس االبتدائية. وفيما يتعلق
مبعاجلـة البيـانات إحـصائـيًا، فقـد مّت استخـدام ما يـأتي: استخـرجت املـتوسـطات
احلسابيـة، واالحنرافات املعيارية، والـنسبة املئوية لإلجـابة عن السؤال األول. كما
مت استخـدام اختبار ليفنز لفحص جتـانس التباين بني جممـوعات البحث، واختبار ـ

ت ـ للعينات املستقلة )Independent t test( لإلجابة عن السؤال الثاني. 
عرض النتائج ومناقشتها :

نـتائج السـؤال األول الذي ينص علـى: ما االحتـياجات اإلداريـة التدريبيـة املادية
والبشـرية الالزم توافـرها لرعـاية الطالب املـوهوبني من وجهـة نظر مـديري املدارس
االبتـدائيـة مبـنطقـة اجلـوف؟ ولإلجـابـة عن هــذا الســؤال، مت حسـاب املتـوسطـات
احلسـابيـة لتقـديـرات أفــراد عينـة الـبحث علـى كل فقـرة من فقـرات أداة الـبحث
املتعـلقة باالحتياجات اإلدارية الالزمة لرعـاية الطالب املوهوبني، ومت حساب مستوى
املوافقة على كل فقرة من فقرات أداة البحث، باإلضافة إىل ترتيب الفقرات ترتيبًا

تنازليًا حسب درجة متوسطها احلسابي، كما هو موضح يف اجلدول رقم )4(.
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جدول رقم )4(
املتوسطات احلسابية ومستوى املوافقة لدى مديري املدارس االبتدائية

على االحتياجات اإلدارية الالزمة لرعاية الطالب املوهوبني
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ويالحـظ من خالل اجلـدول الـســابق أن املتــوسط احلـسـابي الـكلي لألداة
ككل جاء مبستوى موافق، وميكن تـفسري هذه النتيجة من خالل إدراك أفراد
عينــة البحث بـأن دور مـديـر املـدرسـة قـد تـغري من األسلـوب الـتقليـدي يف متـابعـة
الـدوام املــدرسي إىل االهـتمــام والعنـايـة بـشـؤون الـطالب املـوهــوبني يف كـافـة
النـواحي ، فالقـائد الرتبوي يـنبغي أن يكون مـصدرًا لألفكار اجلـديدة، وقادرًا
على تـوفري املنـاخ الذي ُيعـني األفراد املـوهوبـني على املـشاركـة اخلالقة واملـبادرة
واإلبـداع، فـاإلدارة املــدرسيــة النـاجحـة يقع عـليهــا عبء تـصمـيم الـربامج ووضع
اخلـطط املـناسـبة الكـتشـاف ورعايـة الطلبـة املوهـوبني، وال ميكـن تنفيـذ هذه
الربامج يف أي مـؤسسـة تعلـيميـة إال من خالل جهـاز إداري مـتفهم لـديه الـدافعيـة
العـاليـة لرعـاية املـوهوبـني، وذلك من خالل اتبـاع خطـة واضحة املـعامل، والقـيام

بعملية التقييم واملتابعة لربامج وخطط املوهوبني يف املدرسة.
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وميكـن تفسـري هذه الـنتيجـة أيضـَا من خالل إدراك أفـراد عينـة البحـث بدور
األسرة الـذي ال ينفصل عـن دور املدرسـة يف تنميـة مواهـب وقدرات الـطالب، حيث
ُيـسهم وعي األسـرة ومعـرفتهـا خبصـائص طفلـها املـوهوب يف تـطويـر قدراتـها عـلى
مـالحظـة هــذه اخلصـائـص والتعــامل معهـا بـإجيــابيـة، ورصـدهـا بهـدف تـنمـيتهـا
وتطويرها، وجتّنب املمارسات اخلاطئة اليت قد تعيق نضجها. إضافة إىل وعي أفراد
عينـة الـبحث بــأهميـة استخـدام مقـاييـس متنـوعـة للكـشف عن مـواهـب الطالب
ونـواحي متيزهم وتفـردهم يف اجملاالت املختلفـة من أجل رعايتهـا وتنمينهـا بالشكل
املطلـوب، ةوأهميـة األنشطـة الالصفيـة يف تنميـة قدرات املـوهوبني وتـشجيعهـم على
تفريغ مـا ميلكون مـن مواهب وإمكـانات ال تسـمح هلم األنشطـة الصفيـة بإبـرازها
وتطويـريها. إضـافة إىل رؤيـة أفراد عينـة البحث أن املـوهوبني عنـدما يشـاركون يف
ختـطيط بـراجمهم فـأنهم يعمـلون علـى اختيـار الربامج اليت تـشبع رغبـاتهم وميـوهلم
والـيت تنمي جـوانب القـوة لديهـم وتعاجل نقـاط ضعفهم كـونهم األقـدر على حتـديد
مواهبهم وقـدراتهم، إضافة إىل أهمية احلوافز املاديـة واملعنوية وتوفر معارض تشمل
ابتكـارات وإبـداعـات الـطالب املـوهــوبني بهــدف استعـراض ملكـاتهـم وإنتــاجهم

وتشجيعهم على عرض ما ميلكون من مواهب دفينة واستغالل طاقاتهم اخلالقة.
كمـا وميـكن تفـسري هــذه النـتيجــة من خالل إدراك أفـراد عـينـة الـبحث
بتـوفري كوادر بشـرية مؤهلـة لرعايـة املوهوبني مـن منسقني ومعلمـني متخصصني
ومرشدين تربـويني وإخصائيني نفـسيني واجتماعيني، والـذي ينعكس بدوره على
تـوفري العنـاية والـرعايـة الشـاملة بـاملوهـوبني من خالل إجيـاد مناخ مـشجع وحمفز
للموهوبني على إظهار إبداعاتهـم ومواهبهم املتعددة ، إضافة إىل أهمية االستفادة
من أصحــاب اخلربة واالخـتصـاص والكــوادر البـشـريـة املـدربــة لتــدريب مـدراء
املـدارس ومعلـمي وأوليـاء أمــور الطالب املـوهـوبـني من أجل تـنميـة قــدراتهم علـى
تطبـيق أساليب الكشف عن املوهوبني، وعلى االسرتاتيجيات والتقنيات التعليمية

احلديثة املتصلة برعاية املوهوبني.
وميكـن تفسري هـذه النتيـجة من خالل إدراك أفـراد عينـة البحث بـإجياد بـيئة
إجيــابيـة قـادرة علـى إثــارة استعـدادات الـطالب املـوهــوبني وتفـعيل قـدراتهـم لتـبلغ
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مـستـويـات متـميـزة مـن األداء، من خالل تـوفـر غـرفــة مصــادر للتـعلم تلـيب خمتلف
احتياجـات املوهوبني وتشـبع ميوهلم ورغباتهم، وتـوفر برامج إثرائيـة وبرامج إرشادية
أكـادميية ومهنية خاصـة للموهوبني تسـاعدهم على حتديـد ما ميلكون من مواهب
وقـدرات وكيفيـة تنميـتها بـالشكل املـطلوب.  واهـتمام أفـراد عينـة البحث بـإجياد
أنـظمـة بـديلـة يف رعـايــة واكتـشـاف املـوهــوبني تعـتمــد يف بنـيتهـا علـى مفـردات
تكنولوجـيا املعلومـات واالتصال من خالل تـوفر موقع أو مـنتدى إلكرتوني يـساعد

على تلبية احتياجات املوهوبني واكتشاف قدراتهم ونواحي املوهبة لديهم.
وحـصلت الفقـرات اليت تـنص علـى وجـود نظـام يـسمح بـالقبـول املبكـر أو
التـسريع أو ختطي الصفوف للـطالب املوهوب علـى مستوى موافقـة بدرجة حمايد.
وميكن تفـسري هذه الـنتيجة مـن خالل إدراك أفراد عينـة البحث ألهميـة اجلانب
الـرتبوي والتعـليمي للمـوهوبني حـيث يتمتع املـوهوبـون بقدرات وإمكـانات خـاصة
وحيـتاجـون إىل نظـام تعليـمي خمتلف ومـتميـز عن نـظام تـعليم العـاديني مـن حيث
سنـوات الـدراســة اليت يقـضيهـا املـوهـوب يف كل مـرحلـة تـعليـميـة أو املقـررات
الدراسيـة اليت يدرسهـا املوهـوب يف كل مرحلـة تعليميـة. وميكن تفسـري حصول
هـذه الفقرات علـى أقل املتوسـطات احلسـابية بـأن عملية ختـطي سنوات الـدراسة
للطـالب املوهوب أو القبـول املبكر أو التسـريع عملية دقيقـة وحتتاج إىل تشخيص

شامل وحتليل منظم ودراسة مكثفة حتى يتم التحكم بها بنجاح.
واتفقت نتـائج هذا الـسؤال مـع دراسة عنـاني )2012( واليت أظهـرت ضرورة
تـشكيل فريق عـمل متخصص يف جمـال املوهبـة مبدارس التعلـيم األساسي، وأن
مـن معوقات رعاية املـوهوبني قلة الربامج التـدريبية اليت توجه للـمديرين وللمعلمني
بشـأن املـوهـوبني. واتفـقت نتـائج هــذا السـؤال مع دراسـة الفيـصل )2009( واليت
أظهـرت أن من األسـالـيب والطـرق الـيت تسـاعـد علـى االهتمـام بـاملـوهـوبني زيـادة
توعية اجملتمع إعالميًا وثقافيًا باحتياجات املوهوبني وسبل رعايتهم وتربيتهم، وأن
من أهم املعـوقات: قـلة مـساهـمة املـختصـني يف جمال رعـاية املـوهوبـني يف إعداد
املناهج احلـالية، وقلـة املختربات والتجهـيزات املعمليـة. واتفقت نتائج هـذا السؤال
مع دراســــة سكـــروث وهــيلفـــر )Schroth & Helfer, 2008( والـيت أظهـــرت أن
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سجالت الـطالب من الطرق الفَعالـة يف التعرف على املوهـوبني. واتفقت نتائج هذا
الـســؤال مع دراســة مـصريي )2007( والـيت أظهــرت أن اإلدارة العــامــة لــرعــايــة
املـوهـوبني تقـوم بـوضع اخلـطط وتتـابـع تنفيـذهـا. واتـفقت نتـائج هـذا السـؤال مع
دراســة يــو ومــون )Yoo & Moon,  2006( والـيت أظهـــرت أن من احلــاجـــات اليت
يـدركهـا أوليـاء أمـور األطفـال هـي التخـطيـط املهين لـدى املـوهـوبني، والعـوامل
الـنفسـية املـرتبطـة بتنمـية مـواهبهـم. واتفقت نتـائج هذا الـسؤال مع دراسـة آدامز
بـايرز و وتسل ومون )AdamstByers, Whitsell, & Moon, 2004( واليت أظهرت أن
الطلـبة املـوهوبـني املشـاركني يف صفـوف متـجانـسة أكـثر إجيـابيـة فيمـا يتعلق
بالنـتائج األكادمييـة واالجتماعيـة. واتفقت نتائج هـذا السؤال مع دراسـة تروميان
 (Toremen,2003( والـيت أظهــرت أن مـن العــوامـل اليت تـســاعــد املــديــريـن علــى
تكـوين بـيئـة إبـداعيـة يف املـدرسـة تـوفـري نظــام اتصـال يـسمح بـتبـادل اخلربات
واألفكـار، وتشجيع اإلبداع الفردي، وتقديم الدعم النفسي، وتوفري اإلمكانات
املاديـة الالزمة لإلبداع، والرؤية الواضحة من قبل اإلدارة للمستقبل. واتفقت نتائج
هـذا السـؤال مع دراسـة ميلـز )Mills, 2003( واليت أظهـرت أن شخـصيـة املعـلمني
وأساليبهم املعرفية تقوم بدور فّعال يف تدريس الطلبة املوهوبني. واتفقت نتائج هذا
السؤال مع دراسـة بنجر )2002( والـيت أظهرت أهميـة دور األنشطـة الالصفية يف
رعاية التلميـذات يف املرحلة االبتدائـية بشكل عام والتلميـذات املوهوبات بشكل
خـاص. واتفقت نتـائج هذا الـسؤال مع دراسـة آل سيف )1998( والـيت أظهرت أن
أكثـر طرق اكـتشـاف املوهـوبني تـطبيقـًا يف املرحـلة االبـتدائـية إقـامة املـعارض
لـعرض ابتكـارات الطالب املـوهوبني، وأن أقل طـرق رعايـة املوهـوبني تطـبيقًا يف
املـرحلـة االبتـدائيـة هي الـسمـاح للطـالب املـوهوب بـتخطـي الصفـوف الدراسـية،
وإعـطاء الـطالـب املوهـوب استثـناءات يف القـبول املـبكر يف املـدرسة، وأن أكـثر
معـوقـات رعـايـة املـوهـوبني انـتشـارًا يف املـدارس االبتـدائيـة من وجهـة نظــر عينـة
الـدراسـة قلـة إمكـانـات املـدرسـة مـن حيـث املبـاني واألثـاث واملالعـب، وكثـرة
األعبـاء اإلداريـة امللقـاة علـى عـاتق اإلدارة املـدرسيـة، وإلـزام املعلم مبـنهج دراسي
مكثف جيب االنتهاء منه خالل فرتة زمنيـة حمددة. واتفقت نتائج هذا السؤال مع
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دراسـة )نلـسن وبـراندل  Nelson & Prindle,  1992( واليت أظهـرت اتفـاق املعلمني
واملـديرين على توفر ست كفايات ضـرورية ملعلم الطالب املوهوبني، وهي: معرفة
املوهـوب، طرق تـعزيـز مهـارة التفـكري، تطـوير ابـداعيـة حل املـشكالت، عمل
الـوسـائل التعلـيميـة املنـاسبـة، معـرفـة فـاعليـة االحتيـاجـات، تبـسيط اسـتقالليـة

مهارات البحث.
Schroth2008( واختلفت نتائج هذا السؤال مع دراسة دراسة سكروث و هيلفر
  ,Helfer &( واليت أظهـرت أن تــرشيحـات أوليـاء األمـور مـن الطــرق الغري فَعـالـة يف

التعرف على املـوهوبني. واختلفت نتائج هـذا السؤال مع دراسة مصريي )2007( واليت
أظـهرت أنه نـادرًا ما تـقوم اإلدارة العـامة لـرعايـة املوهـوبني بـإنشـاء قاعـدة معلـومات
للموهوبني وتنـسيق العالقة بني مراكز املوهوبني ومؤسـسة امللك عبد العزيز للموهبة
واإلبـداع. واختلفت نتـائج هذا الـسؤال مع دراسـة أبو نـواس )2006( واليت أظهرت أن
تـضـاف اسـرتاتيـجيـة اإلســراع إىل اسرتاتـيجـييت اإلثــراء والتـجمـع املتـبعـتني لـتعلـيم
املـوهـوبـني يف اململكـة العـربيـة الـسعـوديـة. واختلـفت نتـائج هــذا السـؤال مع دراسـة
الشهراني )2002( واليت أظهرت أن إدراك مديري املدارس واملشرفني الرتبويني لكٍل
من مفهــوم الطفل املـوهـوب وخصـائصه وطـرق اكـتشـافه وأسـاليب رعـايـته مجيعـًا
كـانت بـدرجة إدراك مـتوسـط. وأنه ال تطبـق يف املدارس أداة أو طـريقـة الكتـشاف
الـطالـب املوهـوب، كمـا ال يوجـد فيـها بـرامج أو خطـة لرعـايـة الـطلبـة املوهـوبني،
واخـتلفت نتـائج هذا الـسؤال مع دراسـة آل سيف )1998( واليت أظهـرت أن أقل طرق
رعايـة املوهـوبني تـطبيقـًا يف املرحلـة االبتـدائيـة ختصـيص فصـول صيفـية أو مـسائـية
لـتدريس املـوهوبني مـقررات إضافـية، واستضـافة خرباء لتقـديم االستشـارات الالزمة

للمعلمني يف جمال رعاية الطالب املوهوبني. 
نتائج الـسؤال الثـاني الذي يـنص على: هل تـوجد فـروق ذات داللة إحصـائية
عنـد مـستـوى الـداللـة )؟ ؟ 0.05( بـني متــوسطــات استجـابـات مـديـري املـدارس
االبتدائـية مبنطقـة اجلوف اخلاصـة باالحتيـاجات اإلدارية الالزم تـوافرها لـرعاية
املـوهوبني يف ضـوء متغريات: املبنـى املدرسي، اخلربة يف اإلدارة املـدرسية، دورات

تدريبية يف جمال رعاية املوهوبني؟
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لإلجابة على هذا السؤال مت تناول كل متغري على حدة، وإلجياد فروق ذات
داللـة إحصائية عنـد مستوى الداللـة )؟ ؟ 0.05( بني استجابات أفـراد عينة البحث
حسـب متغـري املبنـى املـدرسـي، مت استخــدام اختبـار )Independent t test( كـون
املـتغري املــستـقل حيتــوي علـى مــستــويني اثـنني فقـط، ومت حـســاب املتـوسـطـات
احلسابـية واالحنرافـات املعياريـة الستجابـات مديري املـدارس حسب متغـري املبنى

املدرسي، كما هو موضح يف اجلدول رقم )5(.
جدول رقم )5(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات مديري املدارس
حسب متغري املبنى املدرسي

وقـام البـاحث بـاستخـدام اختـبار )ت t test( لتـحديـد الفـروق يف استجـابات
مـديـري املــدارس حسـب متغـري املبنـى املــدرسي، كمـا قـام البـاحث بـاستخـدام
اختبار )لـيفنز( لفحص التجـانس بني اجملموعـات ) حكومي، مستـأجر( ، كما

هو موضح يف جدول رقم )6(. 
جدول رقم )6(

اختبار )ت t test( لتحديد الفروق يف متوسطات درجة موافقة مديري املدارس
حسب متغري املبنى املدرسي، واختبار )ليفنز( لفحص التجانس بني اجملموعات

يتـضح من اجلــدول السـابـق أن قيمـة الـداللـة اإلحصـائيــة الختبـار )لـيفنـز(
إجيـــابيــة )0.031( كــونهــا أقـل من )0.05( ممــا يـشـري إىل أن اجملمــوعـــات غري
متجـانـسـة، وبــالتــالي فـإن قـيمـة الـداللــة اإلحصــائيـة الفـعليــة للفـروقــات بني
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اجملمـوعتني هي )Sig = 0.028( وهي قيمـة أقل من قـيمة ألـفا اليت تـساوي 0.05،
وبالتـالي فإنه يوجد فروق ذات داللة إحصائـية بني درجات موافقة مديري املدراس
جتاه االحـتياجـات اإلدارية تعـزى ملتغري املـبنى املـدرسي، وكانـت لصاحل مـستوى

املبنى احلكومي.
وميكن تفـسري هـذه النـتيجـة مـن خالل وعي أفــراد عينـة الـبحث بـأن أهم
املراحل لتخـطيط وتنفيذ برامج املـوهوبني يف املدرسة هي مـرحلة جتهيز املكان،
حيث ينبغي أن يتم التخطيط السليم الختيار املكان املناسب والعمل على جتهيزه
بكـافة اإلمكانات والوسـائل املتاحة، فالبيئـة املدرسية الغنية بـاملصادر التعليمية
تنمـي مواهب وقـدرات الطالب. وميكـن تفسري وجـود فروق ذات داللـة إحصـائية
تعـزى ملستـوى املبنـى احلكومي بـأن املبنـى املدرسـي عندمـا يكون مملـوكًا من
قبل الدولـة فإنه يتم إنـشاء البنـاء املدرسي بـبنية حتتـية مؤهلـة لرعايـة واكتشاف
املـوهـوبني، أمـا املـبنـى املـستـأجـر فـإنه قـد يكـون غري مـؤهل لـرعـايــة الطالب
املوهـوبني من خالل عـدم توفـر املسـاحة الكـافية لـوجود قـاعات ومـسرح وغـرفة
مصـادر للتعلم خاصـة بالطالب املوهـوبني، إضافة إىل أن املـبنى املستـأجر ال يلقى

الدعم املادي واملتابعة املستمرة من قبل اجلهات املسؤولة ألنه غري مملوك.   
وإلجيــاد فــروق ذات داللــة إحـصـــائيـــة عنــد مــستــوى الــداللـــة )؟=0.05( بني
استجـابـات مـديـري املـدراس جتـاه االحـتيـاجـات اإلداريـة الالزم تـوافـرهـا لـرعـايـة
املوهوبني يف املدارس االبتدائية من وجهة نظر مديري املدارس مبنطقة اجلوف تعزى
،)Independent t test( إىل متغـري اخلربة يف اإلدارة املـدرسيــة، مت استخـدام اخـتبـار
كـون املتغري املـستقل حيـتوي عـلى مـستـويني إثنـني فقط، ومت حـساب املـتوسـطات
احلسابيـة واالحنرافات املعياريـة الستجابات مديـري املدارس حسب متغري اخلربة يف

اإلدارة املدرسية، كما هو موضح يف اجلدول رقم )7(.

169

جملـة التعـاون _ العدد / 90 / يوليـو 2016 م



جدول رقم )7(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات مديري املدارس

حسب متغري اخلربة يف اإلدارة املدرسية

وقام البـاحث باسـتخدام اخـتبار )ت  t test( لتحـديد الفـروق يف استجـابات
مـديـري املـدارس حـسـب متغـري اخلربة يف اإلدارة املـدرسيـة، كمـا قـام البـاحث
بـاستخـدام اختبـار )لـيفنـز( لفحـص التجـانـس بني اجملمـوعـات ) 1-10 سنـوات،

أكثر من 10 سنوات( ، كما هو موضح يف جدول رقم )8(. 
جدول رقم )8(

اختبار )ت t test( لتحديد الفروق يف متوسطات درجة موافقة مديري املدارس حسب متغري
اخلربة يف اإلدارة املدرسية، واختبار )ليفنز( لفحص التجانس بني اجملموعات

يتـضح من اجلدول الـسابق أن قيـمة الداللـة اإلحصائيـة الختبار )لـيفنز( غري
إجيابيـة )0.06(، كونـها أكرب مـن )0.05( وأن اجملموعـات متجـانسـة، وبالـتالي
فـإن قيـمة الـداللة اإلحـصائـية لـلفروقـات بني اجملمـوعتني هي )Sig = 0.12( وهي
قيـمة أكرب من قيـمة ألفا اليت تـساوي )0.05(، وبالـتالي فإنه ال يـوجد فروق ذات
داللة إحـصائـية بـني درجات مـوافقـة مديـري املدراس جتـاه االحتـياجـات اإلدارية

تعزى ملتغري اخلربة يف اإلدارة املدرسية.
وإلجيـاد فـروق ذات داللــة إحصــائيــة عنـد مــستـوى الـداللــة )؟=0.05( بني
استـجابـات  مديـري املدراس جتـاه االحتيـاجات اإلداريـة الالزم تـوافرهـا لرعـاية
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املوهوبني يف املدارس االبتدائيـة، من وجهة نظر مديري املدارس مبنطقة اجلوف،
تعزى إىل متغري الدورات التدريبية يف جمال رعاية املوهوبني ، مت استخدام اختبار
)Independent t test( كـون املتغـري املسـتقل حيتـوي علـى مـستـويني اثنـني فقط ،
ومت حسـاب املتـوسطــات احلسـابيـة واالحنـرافـات املعيـاريـة الستجـابـات مـديـري
املـدارس حسـب متغري الـدورات التـدريبـية يف جمـال رعايـة املوهـوبني ، كمـا هو

موضح يف اجلدول رقم )9(.
جدول رقم )9(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات مديري املدارس 
حسب متغري الدورات التدريبية يف جمال رعاية املوهوبني

وقـام البـاحث بـاستخـدام اختـبار )ت t test( لتحـديد الفـروق يف استجـابات
مديـري املدارس حـسب متغـري الدورات التـدريبيـة يف رعايـة املوهـوبني، كمـا قام
الباحـث باستخدام اختـبار )ليفنز( لـفحص التجانس بـني اجملموعات ) نعم، ال( ،

كما هو موضح يف جدول رقم )10(. 
جدول رقم )10(

اختبار )ت t test( لتحديد الفروق يف متوسطات درجة موافقة مديري املدارس
حسب متغري اخلربة يف اإلدارة املدرسية، واختبار )ليفنز( لفحص التجانس بني اجملموعات
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يتـضح من اجلدول الـسابق أن قيـمة الداللـة اإلحصائيـة الختبار )لـيفنز( غري
إجيابية )0.31( كونها أكرب من )0.05( وان اجملموعـات متجانسة، وبالتالي فان
قيمة الـداللة اإلحصـائية للفـروقات بني اجملـموعتني هي )Sig = 0.71( وهي قيمة
أكرب من قيمـة ألفا اليت تسـاوي )0.05(، وبالتالـي فإنه ال يوجـد فروق ذات داللة
إحصـائيـة بني درجـات موافقـة مديـري املدراس جتـاه االحتيـاجات اإلداريـة تعزى

ملتغري الدورات التدريبية يف رعاية املوهوبني.
وميكن تفـسري نـتيجـة عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائيـة تعـزى ملـتغري
اخلربة يف اإلدارة املدرسية والـدورات التدريبية يف رعايـة املوهوبني من خالل نتائج
الـســؤال األول، واليت أظهــرت وعي واهـتمـام مـديـري املـدارس بـأهـميـة تــوفري
االحتـياجات اإلداريـة الالزمة لـرعاية املـوهوبني يف املـرحلة االبتـدائية بغـض النظر
عن خربتهم يف اإلدارة املدرسـية والدورات التـدريبية، وهـذا يدل على إملـام مديري
املدارس بأن الطالب املوهوبني هم رأس املال للمجتمع الذي يريد التطور واالرتقاء
يف كافـة جماالت احلـياة، خـاصة يف العـصر احلـالي الـذي يشهـد تقدمـًا علمـيًا

وتكنولوجيًا بشكل ملحوظ.
كمــا ميكـن تفــسري هــذه الـنتـيجــة مـن خالل رؤيــة أفــراد عـينــة البـحث
للمـتطلبـات اإلدارية كـأسالـيب علميـة وعمليـة وواقعيـة ومقنعـة ميكن االعتـماد
عليـها لرعـاية الطالب املـوهوبني بـالشكل املطـلوب، األمر الـذي قد ُيوّحـد وجهة
نـظرهـم، بأن هـذه االحتـياجـات تشّكل هلـم احلل األسلم واألمثل لـتعزيـز دورهم
حنو رعـاية الطالب املـوهوبـني، وبالتـالي مل ُتحدث فـروق ذات داللة إحصـائية يف
تقديراتهم هلا تبعـًا خلربتهم يف اإلدارة املدرسية والدورات التـدريبية. واتفقت نتائج
هـذا السـؤال مع دراسـة السعـدي )2008( ودراسة بـلوانـي )2008( والتني أظهـرتا
عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيـًا تعـزى ملتـغري سنـوات اخلربة اإلداريـة.  واخـتلفت
نتـائج هــذا السـؤال مع دراسـة الـسعـدي )2008( ودراسـة بلـواني )2008( والـلتني

أظهرتا عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى ملكان املدرسة.

172

االحتياجات اإلدارية لرعاية الطالب املوهوبني من وجهة نظر مديري املدارس االبتدائية مبنطقة اجلوف السعودية



التوصيات:
يف ضـوء الـنتــائج اليت تــوصل إليهــا البحـث، ومنـاقـشـة تلك الـنتـائج، فـإنه

ميكن وضع التوصيات اآلتية:
1. أن ترسم وزارة التعليم جمموعـة من اخلطط واالسرتاتيجيات اهلادفة والشاملة
لدعم مـديري املـدارس كي يكونـوا قادرين علـى تلبيـة ومعرفـة احتيـاجات

املوهوبني وكذلك إشباع رغباتهم وميوهلم .
2. أن تعمل وزارة التعلـيم على اسـتقطاب أصحـاب اخلربة واالختصـاص، القادرة
على تـأهيل وتدريب اهليئة اإلداريـة والتعليمية يف املدارس علـى كيفية تنفيذ

الربامج اإلثرائية للموهوبني وتفعيلها يف العمل اإلداري املدرسي.
3. إشـراك اجملتمع احمللـي يف عمليـة تنميـة ورعايـة املوهـوبني وتفعـيل دورهم من
خالل عقـد الندوات والـدورات التدريبـية وورش العمل حـول كيفيـة التعامل

مع الطلبة املوهوبني.
4. تأهيل وتـدريب األفراد أصحـاب العالقة يف املـدرسة من مـدير، معلـم، مرشد

وغريهم وإعدادهم إعدادًا جيدًا وتأهيلهم تأهياًل كافيًا لرعاية املوهوبني.
5. ضـرورة وأهميـة استقـطاب ذوي اخلـربة واالختصـاص لتـأهيل وتـدريب اهليـئة
اإلداريـة يف املـدرســة علـى كـيفيـة تـصمـيم وتـنفيــذ الربامج وورش الـعمل

اإلثرائية للموهوبني واملبدعني.
6. إجـراء املزيد من األحبـاث الرتبوية لـدراسة وجود نظـام يسمح بالـقبول املبكر
أو الـتسـريع أو ختطـي الصفـوف للـطلبـة املـوهــوببني بـشكل عـلمي يـضمن

حتقيق الفائدة الرتبوية والعلمية هلم.
7. الـعمل على تـوفري البنـى التحتـية والتـأكد من جـاهزيتهـا من مبـاٍن وخمتربات

ومعامل وغريها لتفعيل الربامج اإلثرائية للموهوبني.
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بدائل مقترحة لتمويل التعليم العالي
يف بعض البالد العربية

ـ دراسة مقارنـة ـ

إعـداد

د . بتلـه صفوق العنـزي

جامعة حفر الباطن ـ اململكة العربية السعودية





بدائل مقترحة لتمويل التعليم
العالي يف بعض البالد العربية

ـ دراسة مقارنـة ـ

امللخص :
يـتـمـثل اهلـــدف الـــرئـيــسـي مـن هـــذه
الـدراسـة يف تـسليـط الضـوء علـى مـوضـوع
مصادر متـويل التعليم العالي يف بعض البالد
العــربيــة، واقـرتاح بعــض البــدائل يف ضــوء
التجـارب الدولـية احلـديثـة. وتعتمـد منهجـية
هـذه الـدراسـة علـى دراسـة وحتليل مـوضـوع
التعليم العالي ومشاكله التمويلية من خالل
تقديم نظرة عامة على مصادر متويل التعليم
العـالي، وشرح أهـم املشكالت الـيت تواجه
هذا القطـاع، إىل جانب تقـديم بعض الـبدائل املتـاحة واملـصادر التـمويليـة األخرى
حلل هذه املشكالت. ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة هي تقديم
العـديــد من املقرتحـات اليت ختـدم مصـادر متـويل التعـليم العـالي يف بعـض البالد

العربية وفقا للتجارب الدولية ونتائج الدراسات السابقة.

مقدمة :
عرف العامل العربي مؤسسـات التعليم العالي يف وقت مبكر، ممثلة يف جامع
الزيتونة يف تونس، والقرويني يف املغرب، واجلامع األزهر يف مصر، ومل يكن هذا
مستغربًا من أمـة مبدأ حضارتها كلمة "اقـرأ"، غري أن هذه العراقة مل تشفع هلا يف
مواجـهة التـسارع الـشديـد لنمـو البحـث العلمي والـتعليم العـالي يف العـقود األخرية،
وارتفاع الطـلب على التعليم العالي. فـقد غدا العامل اليوم يـراهن على مقدرة التعليم

د . بتلـه صفوق العنـزي
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العــالـي علـــى التـغيـري وحتقـيق الـتقــدم لـلمـجتـمعـــات عن طــريق الـتعـليـم العـــالي
ومــؤسسـاته، ويــواجه التعلـيم العـالـي يف بعض الـدول العـربيـة يف الـوقت احلـاضـر
ظروفـا ومتغريات وحتـديات جـديدة فـرضتهـا التـطورات احلـديثـة يف تكنـولوجـيا
املعلـومات واالتـصاالت ومـتطلبـات استخـداماتهـا وتطبـيقاتهـا، باإلضـافة للـظروف
االقتصادية الـصعبة اليت تواجهها وشح مـواردها املالية، والتغـري املتواصل يف بيئاتها
الداخلـية واخلـارجيـة، األمر الـذي شكل ضغطـا على مـؤسسـات التعلـيم من أجل
تأكيـد الفعالية واحلـداثة والتجديـد، وفرض عليها اجتـاهًا جديـدًا حنو التنـافسية
ضمانة للبقـاء واالستمرارية والتـطور. وبذلك يعد متـويل التعليم من أهم املشكالت
املعاصـرة للكثري من الـدول حيث يصطـدم الطموح يف حتقـيق اآلمال التعليـمية مبا
هـو متـاح وحمــدود من ميـزانيـات هـذه الـدول للعـمليـة التعلـيميـة، لـذلك فـإن تنـوع
مصـادر التمـويل للتعلـيم هو املـطلوب يف ظل الـظروف احلـالية. وممـا ال شك فيه أن
التعلـيم حيتـاج إىل متـويل جيـد، حـيث ارتبـط التعلـيم اجليـد يف جمـتمعـات العـامل
كـافـة بقـدرتهـا علـي التمـويل اجليـد أي تـوفري األمـوال الالزمـة للـوفـاء بـالتـزامـات
العمليـة التعليـمية، وأن الـتعليم مـسؤوليـة مشرتكـة بني الدولـة واجملتمع حـيث يتم
متـويل التـعليم بـالتعـاون بني الـدولـة والقطـاع األهلي أي ال تكـون فكـرة جمـانيـة

التعليم مطلقة. )هاكوز، 2016، ص 2 ؛ الطراونه، 2016، ص 1( .
مشكلة الدراسة:

تتـواىل الـسنـوات واحلـديث عـن تطـويــر التعلـيم العــالي وحل مـشكالته ال
يـنقطع، بـل ويرتدد ويتكـرر، وترتاكـم الوثـائق والتقـارير واالسـرتاتيجيـات. ومع
هـذا، فـإن اإلجـراءات العـمليــة لتحـقيق اإلصالحـات املنـشـودة ال زالـت يف أضيق
احلدود، ومل ترتك أي أثر يذكر علـى نوعية التعليم، أو مواءمة اخلرجيني لسوق
الـعمل، أو تراجع البطـالة بني الشبـاب، أو ختفيف العبء االقتصـادي عن الطالب
وعـائلته. ولعل األسباب وراء ذلك كثرية، ويأتي يف مقـدمتها ذلك الرتدد التقليدي
لدى اإلدارات الرمسـية يف تنفيـذ برامج إصالحيـة متكاملـة بكل ما تـستلزم من
القـرارات. ولـذا حيل حملهـا االستغـراق يف العمـوميـات، والتخـوف مـن مصـاعب
الـتغيري، وعـدم الرتكيـز حتـى علـى مـوضـوع واحـد لـتتم معـاجلـته واالنتهـاء منه.
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ولـذا، ترتاكم املـشكـالت ويتم تغـطيتهـا حبلـول مـؤقتـة أو اسرتضـائيـة، أو يتم
ترحيلهـا سنة بعد سنة. ولعل مـسألة متويل التعليم الـعالي متثل واحدًا من األسباب
الــرئيـسيـة الكــامنـة وراء "اسـتمـرار الـدوران" حـول إصالح الـتعلـيم العــالي دون
الدخـول يف جوهـر اإلصالح. )الطـراونه، 2016، ص 1(. لذلـك تركـز مشـكلة
البحث الرئيسـي على ضعف مصادر متـويل التعليم العالي يف بعـض البالد العربية
يف الوقـت احلاضـر، واحلاجـة امللحـة إىل إجياد وسـائل متـويل وبـدائل أخـرى غري
حكـوميـة تعتـمد علـى القطـاعات األخـرى، والتـوسع فيهـا، واليت حتقق بـالتـالي

إيرادًا لكافة مؤسسات التعليم العالي مثل اجلامعات واملعاهد املتوسطة.
أسئلة الدراسة:

يكمن اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة يف السؤال التالي:
مـا الوسائل والبـدائل املقرتحة لتمـويل التعليم الـعالي يف بعض البـالد العربية

يف ضوء التجارب الدولية ؟
ويـتفرع مـن هذا الـسؤال عـدد من األسئلـة الفرعـية الـتالـية، والـيت باإلجـابة
عليـها يـتم التـعرف عـلى مـصادر متـويل التـعليم العـالي والبـدائل املقرتحـة لتمـويل
التعـليم العـالي يف بعـض البالد العـربيـة، وهــذا ُيجسـد مـشكلـة الـدراسـة ضمن

جمموعة من األسئلة نوردها يف التالي:
1. ما املصادر التقليدية لتمويل التعليم العالي يف الوقت احلاضر؟

2. ما املشكالت اليت تواجه متويل التعليم العالي يف بعض البالد العربية؟
3. ما أبرز التجارب الدولية يف توفري مصادر جديدة لتمويل التعليم العالي؟

4. مـا البـدائل املقرتحـة لتمـويل التعـليم العـالي يف بعـض البالد العـربيـة يف
ضوء التجارب الدولية؟

أهداف الدراسة:
يكمن اهلـدف الرئيسي من هذه الـدراسة يف التعرف على املـصادر التقليدية
لتمـويل مؤسـسات التعلـيم العالـي، وتقديم العـديد من الـوسائل والبـدائل املقرتحة
لتـمويل التعليم العالي يف بعض البالد العربية، يف ضوء التجارب الدولية احلديثة،
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وذلك للحـافظ علـى دميـومـة هـذه املـؤسسـات. حـيث تهـدف الـدراسـة إىل حتقيق
هدفني رئيسيني: هدف علمي وآخر عملي، وذلك على النحو اآلتي: 

1. تهدف الدراسة على املـستوى العلمي إىل إلقاء الضـوء على واقع مصادر متويل
التعليم العالي يف بعض الدول العربية واألجنبية.

2. أما علـى املسـتوى العـملي فتهـدف الدراسـة إىل لفت نـظر أصحـاب القرار يف
التـعليم العالي ألهـمية إيالء االهتمـام بتمويل التـعليم العالي، واالهـتمام بدوره
يف دميــومــة اجلــامعــات. ومـن أجل ذلك حــاولت الــدراســة حتقـيق األهــداف

الفرعية اآلتية:
) أ ( تـوضيح املصـادر التقليـدية لتمـويل التعليم العـالي يف الوقت احلـاضر من

واقع الدراسات امليدانية.
)ب( تسليط الضـوء على أهم املشكـالت اليت تواجه متويل الـتعليم العالي يف

بعض البالد العربية.
)ج( تسليط الضوء على ابـرز التجارب الدولية يف توفـري مصادر جديدة لتمويل

التعليم العالي.
) د ( تقــديم بعـض البــدائل املقرتحـة لـتمـويـل التعلـيم العــالي يف بعـض البالد

العربية يف ضوء التجارب الدولية احلديثة.
)هـ( اخلروج ببعض النتائج والتوصيات ألصحاب القرار ملا فيه مصلحة التعليم
العالي يف بعـض البالد العربيـة، وما يبنـى عليه من نتائـج وأثر إجيابي يف

بناء اجملتمعات العربية.
أهمية الدراسة:

نـظرًا ألن الـدول العربـية، ُتعـدُّ من الـدول النـاميـة، وأن مسـتوى دخـل الفرد
الـسنــوي يعتـرب متـدنيـًا إذا مــا متت مقــارنته مع الــدول املتقـدمـة يف العـامل، وأن
خمصصات الـتعليم العالي متدنيـة، وحيث إن العديد من اجلامعـات العربية تعاني
من العجـز املـالي الـكبري، بـاإلضـافـة إىل اخنفـاض اإلنفـاق علــى البحث الـعلمي
باملقـارنة مع الـناتج الـقومي، وبـاملقارنـة مع الدول األخـرى، فإن التـطرق ملـوضوع
متـويل التـعليم العـالي يف ظل الظـروف االقتصـادية العـربيـة والعاملـية. فقـد أصبح
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موضـوع البـدائل اجلديـدة لتـمويـل التعليـم العالـي ذا أهميـة كبـرية والسيمـا أنها
مشكلة أصبحت تواجه مجيع الدول العربية تقريبا، وهذه املشكلة سوف تتعمق

مستقباًل إذا مل جند احللول املناسبة هلا.
وقد ُحددت أهمية الدراسة يف النقاط التالية:

1. مسـاعدة املسـؤولني عن التخـطيط للتعلـيم العالـي يف وضع رؤى تواكب
التغيريات احلادثـة يف العصر احلالي حول متويل التعليم العالي يف بعض

البالد العربية والوسائل والبدائل املقرتحة.
2. إلقاء مزيد من الضوء على ماهية التمويل ومصادره وبدائله.

3. حتـديـد بعض اإلجـراءات الـيت يسـتعني بهـا صنـاع القـرار يف مـؤسسـات
التعليم العالي لالسرتشاد بها يف خمتلف جوانبها التمويلية.

مصطلحات الدراسة:
تكمن أهميـة حتديد مـصطلحات الـدراسة يف جتنب اخلـلط بني املفردات،
النـاتج عن تعـدد املعـاني لـبعضهـا والعمل علـى فهم القـارئ ملـا هـو مقصـود به يف

الدراسة. ولقد حددت الباحثة املصطلحات التالية:
ـ التعليم العالي:

يعــرف الـتعـليـم العــالي بــأنه ) كل أمنــاط الـتعلـيم األكــادمييــة واملهـنيــة
والـتكنولـوجية أو إعـداد املعلم اليت تقـدم يف مؤسسـات مثل اجلامعـات، كليات
الفنون احلرة، املعاهد التكنولوجية، وكليات املعلمني. )مينا، 2001، ص 32(

ـ التمويل: 
التمـويل لغة: مبعنـى كسب املـال، وهو إنفـاق املال علـى الشيء، أي تـزويده
بقـدر معني مـن املال. ومفهـومه اقتـصاديـًا: هو مـصدر األمـوال وتكلفته وكيـفية
احلصـول عليه وطريقـة استخدامه وسبل إنفـاقه وتسيريه، أي مبعـنى عندمـا تريد
منـشأه ما زيـادة طاقتهـا اإلنتاجيـة أو إنتاج مـادة جديدة أو إعـادة تنظيـم أجهزتها،

فإنها تضع برناجمًا يعتمد على الناحيتني التاليتني: )اخلري، 2011( .
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) أ ( ناحية مادية: حبصر كل الوسائل املادية إلجناح املشروع.
)ب( ناحـية مـاليـة: تتـضمن تكـلفة ومـصدر األمـوال وكيفيـة استعـماهلـا، وهذه

الناحية تسمى متوياًل.
كمـا يعــرف التمـويل بـأنه جممـوعـة املـوارد املـاليـة املـرصـودة للمـؤسسـات
التعليمـية لتحقيق أهداف حمددة وإدارتها بـكفاءة عالية. )األمم املتحدة، 1990،

ص 42(
ـ متويل التعليم العالي:

هو جمموع املوارد املالـية املخصصة للتعليم العالي مـن املوازنة العامة للدولة،
أو بعض املـصادر األخرى مثل اهليئات أو التربعات أو الـرسوم الطالبية أو املعونات
احمللـية واخلـارجيـة وإدارتها بـفاعلـية بهـدف حتقيق أهـداف التـعليم العـالي خالل

فرتة زمنية حمددة. )البحريي، 2004، ص 1(
ـ مصادر متويل التعليم:

هي اجلهـات الـيت تتحـمل كلفـة اخلـدمـات الـتعليـميـة وهي إمـا أن تكـون
مصــادر حكــوميـة أو غـري حكــوميــة، كمــا أن البعـض يقــسمهــا إىل داخليـة

وخارجية. )الطوق، 2006، ص 28(
منهجية الدراسة:

اتبـعت البـاحثـة املنهج الـوصفـي التحلـيلي الـذي يقـوم علـى وصف الظـاهـرة
وصفـًا دقيقًا من خالل مجع املعلـومات اليت وردت يف املراجع والـكتب والدوريات
والـدراسات الـسابقـة والندوات واملـؤمترات، والعـمل على تـصنيفهـا والتعبـري عنها
كمـًا وكيفـًا، وذلك للـوصـول إىل اسـتنتـاجـات تـسهـم يف التعـرف علـى مصـادر
متويل التعليم العالي والبدائل املستقبليـة املقرتحة. باإلضافة لذلك فقد استخدمت
الباحثة املنهج املقارن يف مقارنة النظم التعليمية املختلفة، وذلك بغرض اإلفادة من
جتارب الدول األخرى يف متويل التعليم العالي، وذلك بهدف صياغة بدائل متويلية

حتقق االستيعاب الكامل لعملية متويل التعليم العالي.
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حدود الدراسة:
تقتصر هذه الدراسة على توضيح املصادر التقليدية لتمويل التعليم العالي يف
الوقت احلاضـر، وتسليط الضـوء على أهم املـشكالت اليت تواجه متـويل التعليم
العـالي يف بعض الـبالد العربيـة، باإلضـافة إىل تـسليط الضـوء على أبـرز التجارب
الدولـية يف تـوفري مصـادر جديـدة لتمـويل التعـليم العـالي، وذلـك من خالل نتـائج
الـدراسات املـيدانيـة اليت قام بهـا العديـد من البـاحثني، والنـتائج اليت تـوصلت هلا

العديد من الدراسات، والبيانات املتوفرة على صفحات اإلنرتنت.
الدراسات السابقة:

تعـددت الـدراسـات الـيت تنــاولت مـوضـوع متـويل الـتعلـيم اجلـامـعي، علـى
املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية وميكن ذكر بعضها على النحو التالي:

1 ـ أجـــــرى زاهـــــر)1998، ص ص 35-60( دراســـــة تــــــوصلــت إىل أن أهــم
االجتاهـات العـامليـة لتمـويل الـتعليـم هو إعـطاء اجلـامعـات أقصـى درجات
االستقالل واحلـريـة للـتصــرف يف التمـويل املخـصص هلـا من الـدولـة وفقـًا
ملـتطلبات الـتعليم اجلامعـي أو معايري الكفـاءة، ومتويل التعليـم من مصادر
غـري تقليـديـة، وقـدمت الـدراســة تصــورًا مقرتحـًا لـتطـويـر متـويـل التعلـيم
اجلـامعـي املصـري فـمن هــذه املقرتحـات: الـعمل علـى تـشجيع املـشـاركـة
الشعبية، ودراسة تفعيل الوحـدات ذات الطابع اخلاص إلزالة املعوقات اليت
حتــول دون حتقيق أهــدافه وتطـويـرهــا لتحقـيق مفهـوم اجلـامعـة املـنتجـة،

وإنشاء مراكز حبثية كبرية تتبع اجلامعات. 
2 ـ قام  بـدر )1999، ص ص 203 -245( بدراسـة توصلت إىل أن سـبب عجز
التمـويل يف اجلامعات األردنيـة، زيادة أعداد الطلـبة، واقرتاض اجلامعات،
وأن أكثر املصادر اليت تعتمد عليهـا اجلامعات األردنية هي رسوم الطلبة،
واملصادر الذاتية، والتربعات واهلـبات واملنح اخلارجية. وقد قدمت الدراسة
جممـوعـة مـن االقرتاحـات واحللـول املـمكنــة علي هـيئـة تـوصيــات منهـا:
ضـرورة ختـفيـض نــسب االلـتحـاق، واإلفــادة من تـكنـولــوجيـا الـرتبيـة،

واستخدام نظام القروض. وتشجيع التمويل الذاتي.
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3 ـ أعــد كل من محـاد والبـشري )2000، ص ص592-630( دراسـة تــوصلت
إىل أن نسـبة اإلنفـاق على الـتعليم يف الـدول املتقـدمة أعلـى منهـا يف الدول
العـربية ، وهـذا يدل علـى مدى اهـتمام الـدول الصنـاعية بـالتعليـم العالي،
وأظهرت الدراسـة أن إنفاق الدول الصنـاعية على البحـث العلمي قد جتاوز
املاليـني إلي املليـارات من وحـدات النـقد الـوطنـية وأن أعـلى نـسبـة لإلنـفاق
علـى البحث العلمـي والتطويـر كانـت يف الدول الثالث )اليـابان، الـواليات
املـتحدة، وأملانيـا الغربية ( ونـسبة اإلنفاق عـلى البحث والتطـوير كانت يف
الدول الصنـاعية فوق مستوى)1%( يف حني أن هـذه النسبة مل تتجاوز) 2.%(
مـن الناتج احمللي اإلمجـالي يف جمموع الـدول العربيـة عام )1996م(، وقدم
الباحثـان عدة تـوصيات منهـا: ترشيـد اإلنفاق ودعـم وسائله، والتجـديد يف
وظائف التعلـيم اجلامعي األردني: عن طـريق جعل اجلامعات مـراكز إنتاج
وتقـديم اخلدمـات االستشاريـة، وتوظيـف واستثمار جهـود اهليئات الـشعبية

واألهلية يف متويل التعليم، والعمل على استغالل أموال الوقف للتعليم.
4 ـ قــدم صــائغ )2000 ص ص631-659( دراســة تــوصـلت إىل أن اجلــامعــات
السعودية تعتمد اعتمادًا كبريًا يف متويلها على التمويل احلكومي، وتعتمد
بــشكل جــزئي علـى الـتربعــات واهلبـات والـوصـايـا واألوقـاف، وقـد قـدم
الباحث جمـموعة من الـبدائل املمكنـة لتنويع مصـادر التمويل منـها: تشجيع
الـتربعـات، وإنـشـاء معـاهــد البحـوث واالستـشــارات لتكـون واجهـة إداريـة
معروفـة أمام مـؤسسـات اجملتمع احلكـوميـة واخلاصـة لتعمـل على تـسويق
اخلـدمــات العلـميــة للجـامعــة، واستـثمــار النـشـاطــات اإلنتــاجيـة يف بـعض
الكليات وفقا ملفهوم اجلامعة املنتجة. وأوصى الباحث بضرورة االستفادة من

الرتاث الرتبوي اإلسالمي يف جمال التربعات وخاصة يف جمال األوقاف.
5 ـ أعــدت رمحــة )2000، ص ص 29-55( دراســة اتـضح مـن خالهلــا أن أهـم
أسبـاب تراجع كفـاية التمـويل: االعتماد علـى التمويل احلكـومي والظروف
السيـاسية والدفـاعية واالقتـصادية واملـالية اليت مـرت بها الدول العـربية. وقد
تبني أيـضا أن شح التمـويل قد ترك آثـارًا سلبية علـى مدخالت التعلـيم العالي

188

بدائل مقترحة لتمويل التعليم العايل يف بعض البالد العربية ـ دراسة مقارنة



وعـمليــاته ومهمـاته وخمـرجـاته. وقـدمت الـدراسـة اثـين عشـر بــديال ميكن
اإلفادة منها يف حتسني التمويل وأضافت عدة سيناريوهات للحوار واختيار ما
يناسب كل دولة.وأوصت الدراسة بأن تقوم اجلامعات بدراسة أوضاع متويلها

وكفايته، ودراسة البدائل والسيناريوهات املقرتحة واختيار ما يناسبها. 
6 ـ أجـرى كل مـن اخلشـاب والعنـاد )2001، ص37( دراسـة تـوصلت إىل أن
جامعات الدول املتقدمة والدول النامية حتاول معاجلة االخنفاض يف املوارد
املخصصـة هلا من املـوازنة العـامة للـدولة عن طـريق اعتماد أسلـوب التمويل
الـذاتـي لكثـري من نـشـاطـاتهـا وقـد أظهـرت الـدراسـة أن هنـاك أسـالـيب
متعددة للتمويل الذاتي كالنشـاطات التعليمية )املسائية، املوازية، والتعليم
بفرتات(. وقـد قدم الـباحـثان جمـموعـة من التـوصيـات منـها: ضـرورة تبين
توجـه اجلامعة املنتجـة وضرورة االهتمام بـالتعليم العالي يف الـدول النامية،
وختصيـص حصة منـاسبة من الـدخل القومي لإلنفـاق على التعلـيم العالي،
وعلـى الدول الناميـة وضع سياسات مـناسبة لتحـقيق إيرادات ماليـة مناسبة

خارج ميزانية الدولة من خالل التمويل الذاتي.

تعقيب:
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة ما يلي:

1 ـ أشـارت الدراسـات السـابقة، أن مـشكلـة متويل الـتعليم مـشكلـة عاملـية
وإقليمية وحملية.

2 ـ اعتمـاد كثري من اجلـامعات عـلى احلكـومة يف متـويل التعلـيم خصـوصا
الدول العربية.

3 ـ أظهرت الدراسات أن هناك تراجعا يف الدعم احلكومي للجامعات.
4 ـ أشارت الـدراسات السابقـة إىل ضرورة البحث عن صيـغ لتمويل التعليم مع

استمرار الدعم احلكومي يف املرحلة األوىل.
5 ـ أوضـحت الدراسـات السـابقة أن األزمـة املالـية اليت تـعاني مـنها اجلـامعات

بصورة عامة أثرت سلبًا على املدخالت، والعمليات واملخرجات التعليمية.
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نتائج الدراسة:
تــوصـلت الــدراســة مـن خالل اسـتخــدام املـنهج الــوصـفي الـتحـليـلي لـنتــائج
الـدراســات والبحـوث والنـدوات واملـؤمتـرات العلـميــة املنعقـدة يف الـدول العـربيـة
والغربيـة وآراء املفكرين الـرتبويني واالقتصـاديني فيها، واليت انـعقدت حتت عدة
شعـارات حـول متـويل الـتعليـم ومصـادره الـتقليـديـة والبــدائل املقرتحـة والتجـارب
الدولية، إىل البحث عن حلول ملشاكل متويل التعليم، وسوف تعرض الباحثة هذه

النتائج على شكل جمموعة من املطالب. 

اإلطار النظري للدراسة:
املطلب األول:

ما املصادر التقليدية لتمويل التعليم العالي يف الوقت احلاضر؟
يـوجد عـدد كبري مـن االجتاهـات يف متويل الـتعليم اجلـامعي يف مجيع دول
العامل، واليت تـنحصر يف الـتمويـل احلكومي، والـذي يأخـذ صورًا متعـددة منها
التـمويل احلـكومـي املركـزي، والتمـويل احلكـومي املـشرتك بني احلكـومات
واألقـاليم أو الـواليات أو احمللـيات أو مـشاركـة بعض اهليـئات واألفـراد يف متويل
التعـليم .وتـشري الـدراسـات إىل أن متــويل التعلـيم العـالي يف معـظم الـدول يـتم من

خالل ستة مصادر:
1 ـ الـضرائـب: حيث يتـم حتصيل ضـريبة اجلـامعة علـى كل عمـلية بـيع يقوم
بها األفـراد أو الشركات. يقوم جملس التعليـم العالي بتوزيع املوارد املالية
وفقـًا ألربع فئـات رئيـسيــة من حيـث األهميـة بنـاًء علـى أعــداد الطالب،

احتياجات التطوير، امليزانية اإلمجالية والربامج اجلديدة.
2 ـ الـرسوم الـدراسية ورسـوم اخلدمـات: وهي ثاني أكـرب مصدر للـدخل. تتلقى
اجلامـعة رسـومًا لـقاء مـا تقـدمه مـن خدمـات للمجتـمع واملشـاريع التجـارية
اخلاصة، الدراسـات واألحباث املفوضة بهـا اجلامعة، الرسـوم املستوفاة من

املؤسسات احمللية واإلقليمية والرسوم مقابل االستشارات والتدريب.
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3 ـ اإلعـانات احلـكومـية: تـقوم وزارة املـاليـة بتـوزيع هـذه املعـونات بـناًء عـلى
توصيات جملس التعليم العالي وقرار جملس الوزراء ويتم حتويل املبلغ كل

ثالثة أشهر.
4 ـ املـنح واهلبات: واملصـدر الرئيـسي هلذه املـنح هو القطـاع اخلاص، األفراد،
املؤسسـات احمللية، اإلقليمية أو الـدولية واليت تقوم بتقـديم املنح استجابة

ملناشدة اجلامعات.
5 ـ خمـصصـات االسـتثمـار: تقـوم اجلـامعـة بـاسـتثمـار مـوجـوداتهـا املـاليـة يف
األسـهم والعقار حـيث يتم أحيـانًا استخـدام هذه العـوائد لـتمويل املـشاريع

اليت تهدف إىل زيادة الدخل.
6 ـ القـروض: وهـو مـن املصـادر االسـتثنـائيـة يـتم اللجـوء إليهـا يف حـالـة عجـز
التمـويل وهي عـادة ما تـقدمهـا احلكـومة املـركزيـة أو البنـوك بضـمان

. )Sanyal, 1998,2011( .حكومي
ويف دراسات أخـرى، مت حتديـد أربعـة أطراف رئـيسـية تـقوم بـتحمل نفـقات

التعليم العالي،  وهي:
)1( احلكومة أو دافعو الضرائب.

)2( األهل أو من ينوب عنهم.
)3( الطالب واألفراد.

)4( املؤسسات املاحنة.
1 ـ إن التمـويل والـدعم الـذي تقـدمه احلكـومة يـأتي مـن الشعـب الذي يـقوم
بــدفع الضـرائـب بشـكل مبـاشـر وغـري مبـاشـر، ويـأتـي أيضـًا من خالل

اخنفاض القوة الشرائية بسبب التضخم الناتج عن طباعة العمالت.
2 ـ يتحـمل األهل أو مـن ينـوب عـنهم بـعض الـنفقـات مـن خالل دفع الـرسـوم
الـدراسيـة ودفع التكـاليف املعيـشيـة. وهم يفعلـون ذلك مـن خالل دخلهم
احلالـي أو مدخراتهـم السابقـة أو القروض البنكـية واليت سيتـم خصمها

من مكتسباتهم املستقبلية.
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3 ـ يستطيع الـطالب أن يدفعوا نفقـاتهم الدراسيـة من خالل العمل اجلزئي أو
من خالل القـروض. ويتم سـداد هذه القـروض بعد الـتخرج مـباشـرة على
شكل أقـساط شهرية أو أنه قـد يتم حسمها مـن قبل صاحب العمل الذي

بدوره يدفعها ويسددها إىل اجلهة املقرضة.
4 ـ تسـاهم املـنح واهلبـات اليت تقـدمهـا املــؤسسـات يف الـتخفيـف من األعبـاء
املــاليـة ملـؤسـســات التعلـيم العــالي أو مـسـاعـدة الـطالب احملتــاجني. يـتم
ختصـيص بـعض هــذه اهلبــات واملنح لـدفع الــرواتب الــدائمـة، أمـا دخل
املـؤسسـة فيتـم إنفاقه عـلى املنح الـدراسية، أو قـد خيصص لإلنفـاق على

االحتياجات أو ما يسمى بالنفقات اجلارية للمؤسسة.
إن املؤسسـة نفسهـا قد تقـوم بتقديـم املنح الدراسـية للطـالب احملتاجني. وإن
أغلـب املاحنني هم مـن العائالت الثـرية أو املـؤسسات الـصناعـية والتجـارية. لكن
وكما أشار  Michael Shattock فـإن املنح املالية اخلرييـة مل تعد من املصادر اليت
ميكـن االعتمـاد عليهـا )Shattock, 2004(.  وفيمـا يلي بعـض التجـارب الـدوليـة،

مع وسائل التمويل التقليدية املعتمدة يف املؤسسات التعليمية هناك.
1 ـ أملـانيـا: تعد مـسؤولـية متـويل التـعليم العـالي مـسؤولـية مـشرتكـة بني الـدولة
)احلكومة االحتادية( والواليات األملانية، وهناك مصدر ثالث للتمويل يتمثل
فيمـا ميكن أن تقدمـه اهليئات املعنيـة بتشجيع الـبحوث من متويل ملـؤسسات
التعليم العالي، كما يوجد يف أملانيا برنامج إلقراض طالب التعليم اجلامعي
العالي، وتكون هذه القروض بـدون فوائد طوال فرتة الدراسة ويبدأ السداد
Karpen, 2004;( )42 بعـد مخـس سنـوات من التخـرج. )اهلاللي، 2003، ص

. )Elleger, 2004

2 ـ بـريطـانيـا: يف بريـطانـيا تـقع مسـئولـية متـويل الـتعليـم اخلاص عـلى عـاتق
احلكومـة املركزيـة اليت تقوم بـتقديم منح مـالية للجـامعات الربيطـانية.
كما مت أيضاً  باإلضافة إىل ذلك تأسيس شـركة حكومية يف بريطانيا
عام 1995 بهدف تقديم القروض للطالب ملساعدتهم على مواصلة التعليم

اجلامعي والعالي.)هنداوي، 2000، ص 71(
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3 ـ اليـابان: تشـارك السلـطات احملليـة احلكومـة املركـزية يف متـويل التعليم
العالي واجلامعـي من خالل الضرائب ومصادر الدخل األخرى. كما تقوم
أيضــاً  تربعـات األفـراد واهلـيئـات بــدور أكرب يف متـويل الـتعلـيم العــالي
واجلامعي . كمـا تفرض يف اليـابان رسوم دراسـية كمصـدر من مصادر
متـويـل التعلـيم اجلـامعـي، كمـا تقــدم أيضـاً  قــروض طالبيـة ملـسـاعـدة
الـطالب وأوليـاء األمـور علــى تعليـم أبنــائهم بــالتعلـيم العـالي واجلــامعي.

)بدران، 2001، ص 322؛ ابو عمة، 2000، ص 262(
4 ـ الواليـات املتـحدة األمـريكيـة: يرتـكز متـويل التعـليم العـالي عـلى ثـالثة
مصادر تـتمثل يف احلكومـة الفيدرالـية، وحكومـات الواليات بـاإلضافة
إىل الـرسوم الـتعليمـية. وبـاإلضافـة إىل ذلك تـقدم احلـكومـة الفـيدرالـية
برناجماً  للقروض الطالبية. وباإلضافة إىل ذلك أيضًا يوجد قانون املنح ،
وهـو مصـدر من املصـادر اهلـامـة يف بـرامح املسـاعـدات الـطالبيـة، كمـا
تساهم أيـضاً  املصادر اخلـاصة بنسبـة كبرية من دخل مؤسـسات التعليم
العـالي، وتتمثل هـذه اإلسهامـات يف تربعات رجـال األعمال، واملـؤسسات

. )Kenen,1994  اخلريية وخرجيي اجلامعات.) براي، 2001، ص 46؛
5 ـ مصـر: وميـكن تقـسيـم مصــادر التعلـيم اجلـامعـي يف مصــر إىل مصـادر
أسـاسية تشمل التمويـل احلكومي ومصادر ثانويـة وتشمل مصادر داخلية
وأخرى خارجية. مـصادر أساسية: وتشمل التمويل احلكومي الذي يعتمد
على الـضرائب العامـة والرسوم أو املصـروفات الدراسـية. ومصادر ثـانوية:
مـثل التربعـات األهليـة واجلهود الـذاتيـة من قبل األفـراد واهليئـات ورجال
األعمـال. وكذلـك قروض أو منح دراسـية أو هبـات أجنبيـة تقدمـها بعض
احلكومات أو املنظمـات أو اهليئات واملؤسسـات الدولية.)أمحد، 1993،

ص 139؛ إمساعيل، 1992، ص 315(
6 ـ الـيمـن: ترتكــز مصـادر متـويـل التعلـيم العـالي يف أربعــة مصـادر متـويليـة
تنـدرج يف إطار املـصادر اهلـامشـية بـاستثنـاء التـمويـل احلكومـي، والذي
ميثل املصـدر الرئيـسي على النحـو التالـي: التمويل احلكـومي، والتمويل
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الذاتي، والتمويل من املنح، والتمويل من القروض اخلارجية.
7 ـ سـوريا: التـمويل احلكـومي، ومصـادر متويـل غري حكومـية مثـل: 1 ـ نظام
التعليم املفتوح. 2 ـ نظام التعليم املـوازي. 3 ـ قبول أبناء السوريني املغرتبني ،
4 ـ اجلامعـات اخلاصة، ومنها اجلـامعة االفرتاضية.5 ـ مصـادر ذاتية للجامعة

ناجتة عن العمل املهين وبعض االستثمارات لديها. )العمار، 2005(
8 ـ الـسعوديـة: التعليـم جماني يف كـافة أنـواعه ومراحـله، فال تفرض الـدولة
رسوما دراسـية على الدارسني مقابل تعليمهم. وتـوفر الدولة التعليم العالي
من خالل اجلامعات والكليات يف خمتلف التخصصات ) التقرير الوطين
عن الـتعلـيم العــالي يف املـملكـة، 1424، ص85(. وجبــانب االعـتمـادات
املاليـة السنوية ملـؤسسات التعليـم العالي، فقد نصـت املادة )35( من نظام
جملـس التعلـيم العـالي واجلـامعـات، بــأن تتكـون إيـرادات كل جـامعـة
كمـا يلي: االعتمـادات اليت ختصـص هلا يف ميـزانية الـدولة، والـتربعات
واملنح والـوصايـا واألوقاف، وريع أمالكهـا وما يـنتج عن التصـرف فيها،
وأي إيرادات تـنتج عن القـيام مبـشاريع الـبحوث والـدراسات أو اخلـدمات

العلمية األخرى.
9 ـ األردن : يـتم متويـل التعليم الـعالي يف األردن مـن ستة مـصادر: )1(الـضرائب.
)2( الرسوم الـدراسية. )3( التمـويل احلكومي. )4( اهلبـات واملنح. )5( موارد
االستثمار. )6( القروض. وفيما يلي بيان بنسبة التمويل من املصادر املختلفة:
احلكـومـة )2.5%(، الـرسـوم )28%(، رسـوم التـدريـب للمـؤسـسـات )%1(،
االستـشــارات )0.5%(، الـضــرائـب )44%(، املنـح واهلبــات )2.6%(، عــوائــد

. )Sanyal, 1998, 2011( .)%15.8( القروض ،)%االستثمار )5.6
10 ـ فـرنسـا: يتـم متويـل التعليـم اجلامعـي من قبل احلكـومة الـوطنيـة بشكل
أساسي حيث تسـاهم احلكومة الوطنية بنسبة 84% من إمجالي ميزانيتها
يف اإلنفـاق على التعليـم اجلامعي، هذا بـاإلضافة إىل املـصادر األخرى مثل
احلكومـات احملليــة والغرف الـتجاريــة والصنـاعيــة. )الصـدقـي، 2002،
ص 193(. كمـا تقـوم  تربعـات األفـراد يف فـرنسـا بـدور كبري يف متـويل
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التـعليم العالـي اجلامعي. كمـا تفرض احلـكومة يف فـرنسا ضـرائب على
رقـم املبيعـات، أو علـى كتلـة الـرواتـب لصـاحل التـعليم والـيت تبلغ حـوالي
)6%( مـن كتلـة الـرواتب، وعـادة ال يعفـى منهـا أي مــؤسسـات إنتـاجيـة إال
إذا قـدمت بعض اهليئـات بنفس القيـمة إلحدى مـؤسسات التعـليم اجلامعي
والعـالـي، كمـا تفـرض احلكـومـة علـى الـشـركــات واملصـانع تــدريب
الطـالب باملـعامـل اخلاصـة بهـا واليت تعتـرب أحد املـصادر اهلـامة يف متـويل

التعليم العالي يف فرنسا. )احلوت، 1989، ص 51(.

تعقيب:
ومما سـبق يتضح أن من أهم املـصادر التقليـدية لتمـويل التعليم العـالي تتمثل

فيما يلي:
أواًل: احلكومـات: حيث تـقوم احلكـومات علـى ختصـيص اعتـمادات مـاليـة من

ميزانية الدولة لإلنفاق على التعليم العالي عن طريق الضرائب العامة.
ثـانيـًا: الطالب: الـطالـب هو املـستفيـد األول من العملـية الـتعليمـية، وهـو من أهم

مصادر متويل التعليم اجلامعي عن طريق الرسوم الدراسية.
ثـالثًا: اجلـامعات: إن هـذا التوجه يـعين قيام اجلـامعات مبمـارسة أنـشطة إضـافية
فـضاًل عـن قيـامهـا بـأدوارهـا األســاسيــة، حيـث حتقق اجلـامعـات مـوارد

إضافية ميكن أن تستخدم يف متويل الكثري من نشاطاتها متوياًل ذاتيًا.
رابعًا: الـتمويـل الشعيب لـلجامعـات: من خالل تعـزيز دور املـشاركـة الشعـبية، يف

متويل اجلامعات بطرق عديدة مثل اهلبات والتربعات.
خامسًا: التمويل اخلارجي: حيث يعتمـد كثري من الدول النامية يف متويل تعليمها

اجلامعي على القروض واملعونات اخلارجية.
سـادسـًا: القطـاع اخلـاص: تـشري الـدراسـات إىل ضـعف مشـاركـة القطـاع اخلـاص،
حيث ال يـزال إسهام القـطاع اخلاص يف متـويل التعليم غـائبًا أو يكـاد يكون
معـدومـًا بـاسـتثنـاء بعض احلـاالت الفـرديـة املـؤقتـة كـمسـاهمـة بعض رجـال
األعمال يف التمويل أو االشرتاك يف مساهمة بعض مؤسسات التعليم اجلامعي.
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املطلب الثاني:
ما املشكالت اليت تواجه متويل التعليم العالي يف بعض البالد العربية؟

تشري العـديد من الدراسات الـيت تناولت التمويل اجلـامعي ومصادره ، ومنها
دراســة زيـتــون )1989، ص 112( ودراســة بلـتــاجـي )2012، ص ص 17 ـ 26( ،
ودراســــة صـــــائغ )2008( ودراســــة اور  )Orr, 2014( ودراســــات جــــونـــسـتــــون
)Johnstone, 2009, 2013, pp. 36t45( ودراســة الـطــراونه ) 2016، ص ص 5-2(
ودراسـة جوهـر ورضوان )2012، ص ص 1 ـ 24( ، ودراسـة حكيم )2011، ص
ص 22-32( ودراسة العمري )2014( إىل مجلـة من املشكالت امللحة اليت ظهرت
يف هذا اجملال يف السنـوات األخرية من القرن العشرين والسنوات األوىل من القرن
احلـادي والعـشــرين. قــامت هـذه املـشكالت علـى أسـس اقـتصـاديــة، سيــاسيـة
واجتمـاعيـة وكـان هلـا أثـرهـا يف جمـال متـويل مـؤسسـات التعلـيم العــالي، وهي
بالتـالي تتطلب حلوال سـريعة، حيث ميكن توضـيح بعض املشكالت اليت تواجه

متويل التعليم العالي يف العامل العربي يف اآلتي:
1 ـ عجز املوارد املالية احلكومية وعدم كفاءتها.

2 ـ ضعف مشاركة القطاع اخلاص واجملتمع املدني يف استثمارات التعليم العالي.

3 ـ حمدودية التمويل الذاتي والتمويل اخلارجي يف شكل منح أو قروض خارجية.
4 ـ زيـادة التكـاليف والنفقـات التـدريسـية علـى مسـتوى الـوحدة أو علـى مسـتوى

كل طالب.
5 ـ زيادة أعداد املسجلني واملقبولني من الطالب.

6 ـ تزايـد السيـاسات والـنظم االقتـصاديـة املبنيـة على املعـرفة والتـوقعات املـتعلقة
بالتعليم العالي كمحّرك رئيسي للتنمية االقتصادية وإصالح الفرد.

7 ـ فـشل مـوارد الــدخل احلكــوميـة يف احملــافظـة علـى حـصتهـا يف ظل تـزايـد
التكلفة نتيجة للضغوط اليت ذكرت سابقًا.

8 ـ تزايد تـدويل التعليم العالي )والـذي ُيسهم يف زيادة النفقـات واضطراب مصادر
الدخل والعوائد احلكومية(.
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9 ـ تـزايد االقـتصاديـات احلرة ومـا ينتج عنـه من الالمركـزية، انتقـال السـلطات
إىل نظام اخلصخصة يف مؤسسات التعليم العالي اخلاصة.

10 ـ اجتاه اإلنفـاق العام يف مـوازنات الـدول إىل االخنفاض خـصوصـًا يف السـنوات
املاضية.

11 ـ املـنافـسة الـشديـدة اليت تلقـاها املـؤسسـات التعلـيميـة من مـؤسسـات اجملتمع
األخــرى اليت تـتطـلب إنفـاقـًا عـامــًا من الـدول، سـواًء كــانت هـذه اجملـاالت

اجتماعية أم صحية أم عسكرية أو اإلنفاق على البنية التحتية.
12 ـ التنـافـس داخل القطـاع الـتعليـمي نفـسه بني مـراحله ومـستـويـاته ومـؤسسـاته

املختلفة.
13 ـ معـطيـات التـزايـد الـسكـاني ونـدرة املـوارد وعـدم قـدرتهـا علـى الـوفـاء التـام

بإشباع مجيع الرغبات واالحتياجات اإلنسانية.
14 ـ  تأثر حجم التمويل بتقلبات األسعار يف سوق النفط العاملية.

املطلب الثالث:
ما أبرز التجارب الدولية يف توفري مصادر جديدة لتمويل التعليم العالي؟

يتنـاول هذه الـسؤال سـت جتارب دوليـة يف موضـوع الشـراكة والتحـالف ما
بني اجلامعـات من جهة وبني املؤسـسات اإلنتاجيـة واخلدمية، ومـؤسسات اجملتمع
املـدنـي من جهـة أخــرى، حيث متـكنت هـذه اجلـامعــات بفضل هــذه الشـراكـة
املثمـرة من اخلـروج بـاجلـامعـة من عـزلتهـا وتقـوقعهـا علـى نـفسهـا، واخلـروج إىل
اجملـتمع والتـفاعل مـعه وخدمـة قضـاياه، وحل مـشكالته والتـصدي للـكثري من
املعضالت الـيت واجهته اقتصاديـا واجتماعيـا وثقافيا وصـناعيا. فكـانت اجلامعة
يف خدمة اجملتمع، وليـس العكس. وكان اجملتمع بأفراده ومؤسساته هو الداعم
والـدافع هلـذه اجلـامعـات يف الـوصـول إىل أقصـى درجـات التقـدم والـرقي يف سلم

احلضارة والتقدم البشري، وهذه التجارب هي:
1. جتربة اليابان يف الشراكة بني اجلامعات واملؤسسات اإلنتاجية.

2. التجـربة األمـريكيـة يف الشـراكات والـتحالفـات بني اجلـامعات وبقـية
املؤسسات.
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.University For Industry 3. جتربة اململكة املتحدة  –جامعة الصناعة
.Centers Of Excellence 4. التجربة الكندية يف جمال مراكز التميز البحثي
Virtual Universities  5. جتارب عاملية خمتلفة يف منوذج اجلامعات االفرتاضية

.Incubators  6. جتربة حاضنات األعمال اإلبداعية
فيما يلي استعراض هلذه التجارب :

أواًل: التجربة اليابانية يف الشراكة بني اجلامعات والقطاع اخلاص:
ال ميكن املبالغـة بالقول أن كافة جتارب الشراكة بني اجلامعات والقطاع
اخلـاص يف اليـابـان قـد أحــرزت النجــاح املطلـوب، وميكـن التعـرف علــى بعض
التجـارب الفـاعلـة اليت أحـرزت جناحـات ملـموسـة، وخاصـة عنـدما تـرتبـط هذه
النجـاحات بـالقطـاع الصنـاعي داخل األنـشطـة املتعـددة للقـطاع اخلـاص، وتعترب
جتربة اليابان من أبرز هذه التجارب اليت بزغت نتائج جناحها بشكل واضح على

مدى العشرين عامًا األخرية. )العذل، 2009، ص ص 33 - 43( .
وقد أصبح موضوع التعاون بني اجلامعات واملؤسسات اإلنتاجية من املواضيع
األسـاسية واجلوهـرية يف اليابـان منذ الثمـانينيات من القـرن املاضي، وذلك ضمن

األسس واملبادئ التالية:
1. تطـويـر تبـادل املعلـومـات بني اجلـامعـة واملـؤسسـات اإلنتـاجيـة، وتقـديم

الدعم للجان البحث املشرتكة.
2. زيادة التفاعل بني اجلامعـة واملصنع من خالل اجلمعيات املهنية ومراكز
البحـوث والتـدريـب، حيـث يتــوقع من اجلـامعــة أن تتخلـص من دورهـا
السليب الـذي كانت تقوم به يف املـاضي، وأن تتبع خطـوات ملموسة يف

توسيع مساهماتها لتشمل كل اجملتمع.
3. تعديل سيـاسات وأنظمة املؤسـسات اإلنتاجية واجلـامعات، حبيث تسمح
بـالـتعــاون الكــامل والـتبـادل املـشـرتك معـًا، والــسمـاح لـلبـاحـثني يف
اجلامعـات واملؤسسـات اإلنتاجيـة بإجراء الـبحوث املشرتكـة، والسماح

بإشراك املؤسسات اإلنتاجية بتمويل إبداعات واخرتاعات اجلامعات.
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4. الــسمــاح للجــامعـات بـنقل وبـيع التـكنـولــوجيـا إىل املـصــانع الـصغرية
واملتــوسطـة، والـسمــاح ألعضـاء اهلـيئـات التـدريـسيــة بتقـاضـي رواتب

إضافية من املؤسسات اإلنتاجية لقاء خرباتهم واستشاراتهم وحبوثهم.
5. تـعزيـز التـعاون الـوطين واإلقلـيمي. ويـطلب مـن اجلامـعات بـاستـمرار أن
تكـون دائمًا يف الـطليعة يف تعـزيز التعـاون الوطين واإلقلـيمي. وحتتفظ
وزارة الرتبية والعلوم والرياضة والثقافة )Monbusho( بسجل منظم تبني
فيه اجلامعـات الناجحة والفاشلة يف حتقيق الـتعاون مع الصناعة احمللية

أو اإلقليمية.
6. تعـزيـز أكرب فـائـدة مـن البحـوث املـشرتكـة. فـاجلـامعـات ينـتظـر منهـا
تطـوير النـماذج واألفكـار اجلديـدة يف نقل التكنـولوجيـا، والصنـاعة
ينـتظـر منهـا أن تقــدم املسـاعـدة للجـامعـات عن طـريق إحـداث بـرامج

تدريبية لطلبة اجلامعات اليابانية لتعزيز إبداعاتهم وإنتاجيتهم. 
 )Ministry of Economy, Trade, and Industry, Japan, 2003(
لقـد أحـرزت الشـراكـة بني اجلـامعـات والقطـاع اخلـاص جنـاحـات بـاهـرة يف
الـيابـان، البـعض يعتـربها فـاقت التـوقعات، حـيث زادت قيمـة البحـوث اليت طلبـتها
منـشــآت القطـاع اخلـاص من اجلـامعـات اليـابـانيـة مـن 502 مليـون دوالر يف بـدايـة
التسعينـات إىل حوالي 3.5 مليار دوالر حتى نهايـة عام 2001م، ويتوقع أن تصل قيمة
هذه البحـوث إىل ما يـزيد عـن 10 مليارات دوالر خالل عـام 2010م، أيضا منـا عدد
املـراكز البحـثية التعـاونية بـني القطاع اخلـاص واجلامعـات من حنو 23 مـركزًا يف
بـداية الـتسعـينيـات إىل حنو 62 مـركزًا حـتى نـهايـة 2001م، ويتـوقع أن يصـل هذا
العدد إىل مـا يناهـز املائـة مركـز يف عام 2010م. وهنـا ال بد من الـتذكري، بـأن ما
حققته الـيابان من إجنـازات علمية وتكـنولوجيـة وتنمويـة يف فرتة زمنية قيـاسية، ما
كـان له أن يتحقق لوال العـديد من اإلجراءات والتـدابري والقرارات واليت أسهمت يف

نقل اليابان من جمتمع زراعي إقطاعي إىل دولة عصرية حديثة.
إن التجربة اليابانية الثرية يف العالقة ما بني اجلامعات واملؤسسات اإلنتاجية
يف خمتلف اجملاالت اإلنتاجية والبحثية، مرشحة للتقدم والتطور واالزدهار يف ظل
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التقدم العلمي والتقين، وازدياد املـنافسة العاملية يف خمتلف اجملاالت، واجلامعات
العربية مطـالبة بالتقدم عـدة خطوات إىل األمام واالستفادة مـن هذه التجربة، مبا
يتنـاسب مع مـشكالتهـا واحتيـاجاتـها الـتنمـوية، فـاجلامـعات حبـاجة مـاسة إىل
االسـتعداد وتعديل القوانني واألنظمة وأسس القبـول والتدريس والتدريب، وتطوير
التـشريعات اليت تسمح هلـا أن تقدم العون واملساعـدة للمجتمع واألفراد. )اخلطيب

ومعايعه، 2006، ص ص 260-200( .
ثـانيـًا: جتـربـة الـواليــات املتحـدة األمــريكيـة يف الـشـراكــات والتحـالفـات بني

اجلامعات وبقية املؤسسات.
تشري العديد من الدراسات بشكل موسع إىل مالمح التجربة األمريكية يف
إقـامة الـشراكـة والتـحالفـات بني اجلـامعات األمـريكيـة واملؤسـسات اإلنـتاجـية

والصناعية نذكر منها:
1 ـ منوذج للتحالفات اليت أقامتها جامعة ستانفورد:

يشـار للجـامعـة بأنـها الـسبب وراء ظـهور وادي الـسيلكـون، حيث حتـالفت
بعـض مـراكـز حبــوثهــا مع مـؤسـسـات عـدة. ويف عـام 1996م وحــسب األرقـام
اإلحـصائـية، فـان أكثـر من نـصف 100 بليـون دوالر أنتجـها وادي الـسيلـكون،
كـانت من نتاج الشـركات اليت بدأت من خالل خـرجيي وأعضاء هيئـة التدريس

. )Rosan, 2002( جبامعة ستانفورد
: Westell Technologis  ومؤسسة Northern Illinois   2 ـ حتالف جامعة

مت عمل دراسة بعد انتهـاء هذا املشروع لتقييـمه أشارت نتائجها إىل أن كاًل
من طريف العالقة )اجلامعة والشركة( قد استفاد بدرجة كبرية، حيث زاد إنتاج
الشـركة يف جمـال التكنـولوجـيا بـنسـبة 7%، واخنـفضت مـعدالت األخـطاء يف
العمـل بنسبة 45%، واخنفضـت ساعات تدريـب املوظفني بنسبـة 64% نظرا الرتفاع
مستوى أدائهم، كما اكتسب بعضهم عدة مهارات مل تكن لديهم من قبل منها
مـهارات حتلـيل البيـانات ، ومهـارات إعداد بـرامج التـدريب وتنفـيذهـا واإلشراف
عليهـا، ومهـارات حتـديـد احلـاجـات األدائيــة املطلـوبـة، كل ذلك كـان نـتيجـة
ملشـاركة هـؤالء مع أعضـاء هيئـة التـدريس يف الـفرق الـبحثيـة للمـشروع . كـما
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توسعت مبيعات الـشركة حيث غـطت 62 دولة يف عام 1996م بينـما كانت توزع
يف 30 دولــة يف عــام 1993م. )The Legal Constitution committee, 1997( كمــا
استفادت اجلامعة يف تدريب طالبها، وتنمية مهاراتهم، وأيضا حتسن أداء أعضاء
هيئـة التدريس حـيث اكتسبـوا املزيد مـن اخلربات امليدانيـة ،ومت تدعيم ميـزانية

اجلامعة وحتديث الكثري من أجهزتها ومعاملها.
3 ـ مشـاركـات بني بعـض كليـات املعـلمني األمـريكيــة وبعض املــؤسسـات

اجملتمعية:
لقـد أجريت دراسـة عن هذه الـشراكات بهـدف تقويم املـداخل اليت صممت
De La Garza( علـى أساسها عمليـات الشراكة، وتقـويم تنفيذها ومـدى فاعليتها
 .Others, 1997 &(. وخلصت الدارسـة إىل رصد العديد من اجلوانب اإلجيابية من

. )Sandmann, L.R. & Others, 1998( خمتلف النواحي وبالذات االقتصادية
4 ـ الشراكات بني اجلامعات األمريكية وشركات البرتول :

تعـترب مثـااًل علـى الشـراكـة الفـاعلـة بني اجلـامعـات والـصنـاعــة واملختربات
احلـكوميـة يف السـاحة األمـريكيـة، وتشري إىل اجلهـود واالستثمـارات الكبرية
اليت تبـذهلا هـذه األطراف يف جمـال أحباث الـطاقـة املتـجددة والـوقود احلـيوي،
ولقـد شهـد قطـاع الطـاقة عـلى مـدى العقـدين املـاضيني جمـموعـة من التـطورات
واملبادرات الرامـية إىل توفري الطاقـة وإجياد بدائل عن الوقـود التقليدي، مما حذا
بـالكـثري من الـشركـات البرتولـية الـعاملـية إىل متـويل الـعديـد من الـدراسات يف
اجلــامعـات الـبحـثيــة واملخـتربات الـوطـنيــة. ومتثـلت الـشـراكــات بني عــدد من
اجلـامعـات وشركـات البرتول العـامليـة يف برامـج حبوث أسـاسيـة لنـظم الطـاقة،
والتـغريات املناخية، والوقود احليـوي، وانبعاث غازات االحتباس احلراري، وإدارة
الكـربــون )استخالص وخـزن(، وختـطت االلتـزامـات املـاليـة هلــذه الشـراكـات
البليون دوالر للسـنوات 5 ـ 10 القادمة، إضافـة إىل 1.5 بليون دوالر من احلكومة
الفدرالية للمختربات الوطنية اليت تـدير معظمها اجلامعات البحثية، ويف مقدمتها

مبادرة الطاقة يف معهد "ماساشوستس" للتقنية )السلطان، 2009( .
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: University For Industry ثالثًا: التجربة الربيطانية: جامعة الصناعة
يف املـملكة املـتحدة تـأسست جـامعة الـصناعـة )UFI( باملـملكة املـتحدة يف
كل من إجنـلرتا وويلـز وإيــرلنـدا الـشمــاليـة بهـدف حتـليل احـتيـاجـات الـسـوق،
واالجتاهـات يف التوظيف والتكنـولوجيا، وتـزويد األفراد باملـعلومات واإلرشادات
لكي يـستطيعوا أن حيـددوا مصادر الـتعليم اليت تالئمهـم، وضمان توافـر اتصال
الطالب بربامج تعـليمية عـالية اجلـودة، وذلك للقضاء عـلى الفجوات املـوجودة بني
التعلـيم اجلامعي واحتياجات الـسوق. وبدأت فكرة جامعـة الصناعة عام 1998م،
ومتثل هذه اجلـامعات رؤيـة احلكومـة الربيطـانية حنـو الشـراكة بني القـطاعني
العـام واخلــاص، يف كل من إجنـلرتا وويلـز وإيــرلنـدا الــشمــاليـة، وتــشبه هـذه
الفكـرة اجلـامعــات املفتـوحــة وذلك مـن أجل تقــديم املهـارات وتـوفـري التــدريب
والتعليم الالزمني لكل عـامل يف كل أنواعه وجماالته. وال تقـوم مبثل هذا العمل
مـؤسسـات تعليمـية أخـرى، وهلذا اشـتدت احلـاجة إىل مـؤسسـة علمـية كجـامعة
الصـناعة تأخذ املبـادرة والقيادة وتنسيق النشـاطات وال ترتدد يف التغيري لألفضل،

وتهدف هذه اجلامعة إىل )أبو عمة ، 2000، ص 262(:
1. إجياد الفـرص أمام األفـراد للعمل وتطـوير اجتـاهاتـهم حنو املـهنة، وإقـامة

سوق تنافسي.
2. متثل عامال مهما يف مسألة التعلم يف سوق العمل مدى احلياة.
3. رفع كفاية القوى العاملة وتوفري فرص التدريب أثناء العمل.

4. زيادة قدرة بريطانيا على التنافس الدولي.
5. تكون مـركزا لـلتعليم الـوطين ترافق الـعامل يف ورشتـه ومنزله ومـراكز

التعليم احمللية.
6. توجد صلة باملعلم أو املدرب واخلبري والزميل اآلخر يف التعليم والتدريب.

7. تـؤكد عـلى استـطاعـتها احملـافظـة على نـظام سهل االتـصال، واخلـدمات
اإلرشادية، وتوضح قدرتها على حماكاة السوق.

ويـرجع سـبب ظهـور جـامعـة الـصنـاعـة إىل ازديـاد حـاجـة أصحـاب العمل يف
بريطـانيا إىل عـمال مبهارات عـالية، معـاصرة لوسـائل التقنيـة، وحتتاج بـاستمرار
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إىل التعلـيم والتـدريب لكي حتـافظ علـى مكـانتهـا يف العمل وتـساهـم يف جناح
اقتصاد بـريطانيـا. ولقد سـارعت العديـد من الشـركات واملـؤسسات واجلـامعات
والكليـات لـتطـبيق فكـرة التـعلم يف العـمل، ويف البـيت ويف احلي، وسـاعـد يف
حتقيق ذلك التوجه استخدامات التقنية احلديثة وشبكات االتصال اآللية وبرامج

الوسائط املتعددة. )أبو عمة، 2000، ص 262(
:Centers Of Excellence   رابعًا: التجربة الكندية يف جمال مراكز التميز البحثي
تـعترب شبكـات مراكـز التميـز هي شراكـات حبثيـة وطنيـة مشـرتكة بني
اجلامـعات واحلـكومـة والصنـاعة. وهـدف هذه الـشبـكات هـو حتريـك قدرات
كنــدا البحـثيــة يف القطـاع العـام واخلـاص واألكـادميـي، وفتح أبـواب الـتمـويل
املـستدام للـمؤسسـات واجلامعـات وتطبيق مهـمة تطـوير االقـتصاد وحتـسني جودة

حياة الشعب الكندي. وحتاول هذه الشبكات حتقيق الغايات التالية: 
- تطوير واستمرار البحوث النظرية والتطبيقية يف احلقول اهلامة من اجل

املساهمة يف النمو االقتصادي لكندا.
- إنـشاء شركات حبثية متعددة القطـاعات واحلقول العلمية على مستوى

البالد لتحديد أولويات التنمية والبحث لكل من املشاركني.
- تعـزيـز وتبـادل املنــافع من الـنتــائج البحـثيـة وتعـزيــز استخـدام املعـرفـة
The Nett( املشرتك لـتحسـني التطـور االقتصـادي واالجتمـاعي لكـندا

. )works of Centers of Excellence (NCE), 2000

ومن أشهـر اجلـامعــات الكنـديـة الـرائـدة يف هـذا اجملـال جـامعـة أونتـاريـو
 / Ontario كـندا ، حيث أنشـأت مراكز أونتـاريو للتميـز عام 1987م، وتتألف

: )OCE, 2009( :من ستة مراكز، وهي
. )ICT( .مركز التميز لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات t

Center of Excellence for مركز التميز لتقنيات األرض والتقنيات البيئية t
. Earth and Environmental Technologies ((RESTed)).

. The Centre of Excellence for Energy مركز متيز الطاقة t
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Center of Excellence of Materials and مــركــز متيــز املــواد والتـصنـيع t
. Manufacturing (MMO). 

.Center of Excellence of photonics (PRO) مركز متيز التصوير t
Center of Excellence for Comt مركز متيز االستغالل التجاري للبحوث t

. mercialization of Research (CCR). 

وتعـزز هذه املـراكز التـطور االقتـصادي يف أونتـاريو عرب الـبحوث املـوجهة،
واالستغـالل التجاري للـتكنولـوجيا وتـدريب أصحاب املـؤهالت العاليـة. وتشكل
هذه املراكز جزءًا من معـاهد قليلة ذات متويل عام تـرتبط مع اجلامعات والسوق
لـضمـان الـتطـبيق النـاجح للعلـوم والـتكنـولـوجيـا املـبتكـرة بـاألعمـال واملشـاريع
اجلديـدة املرحبـة. رؤية مـراكز اونـتاريـو للتمـيز بـاعتبـاره أداة لتحـويل البـحوث
العلمية لالستغالل التجاري يف أونتاريو، ومهمتها هو حتويل األفكار إىل عائدات
عرب تسهـيل النمو االقتصـادي، ودعم البحوث، والتـطوير الصـناعي، وفتح أسواق
جديـدة، وحتويل االكـتشافـات إىل الشكـل التجاري، وبنـاء عالقات أكـادميية
. )OCE, 2009( صناعية قوية، وتعزيز انتقال املعرفة عرب نقل املهارات إىل السوق

: Virtual Universities خامسًا: جتارب عاملية خمتلفة يف منوذج اجلامعات االفرتاضية
بـرغـم اختالف أهـداف ومنـاذج اجلـامعــات االفرتاضيـة، إال أن هـذا املفهـوم
يسـتقطب حـاليـًا اهتمـامًا مـتزايـدًا من قبـل العديـد من احلـكومـات ومؤسـسات
التعليم الـعالي يف دول مـتقدمـة وناميـة على الـسواء. إن مـراجعة سـريعة لـألدبيات
اليت تناولت اجلـامعات االفرتاضية )Farrell, 1999, OBHE, 2004( يتبني لـنا النمو
اهلـائـل يف التعلـيم اجلـامعـي االفرتاضـي. ففي عــام 2000م درس أكثــر من )70(
مليــون شخـص بـوسـاطـة اإلنـرتنت )Morrison, 2003(. ويف العـام 2001م قــدمت
كليـات وجامعـات وشركـات يف )130( دولة أكـثر مـن )50.000( مقرر للـتعليم
العـــالـي عـن بعـــد )Dumort, 2002, p.29( ؛ الــصـــاحل، 2005م(. أمــــا يف العـــام
2001م-2002م فقد درس أكـثر مـن )350 ألف( طالـب يف الواليـات املتحـدة من خالل
تعلم جـامعي افرتاضـي بالكـامل للحصـول على درجـات علميـة ، كمـا أن سوق
الـتعليم عـن بعد الـذي يقدم درجـات علميـة بوسـاطة اإلنـرتنت ينمـو بنسـبة )%40(
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سنويًا )Newman, 2002(، وحتى اجلامـعات املرموقة بدأت تقدم برامج أكادميية
افرتاضيـة. جامعـة هارفـارد )Harvard( ، على سـبيل املثال، حـققت حوالي )150(
مليـون دوالر من عـائـدات بـرنـامج التعلـيم عن بعـد الـذي خيـدم حـوالي )60.000(
طـالب وطـالبـة متـفرغـني جزئـيًا )Janeck, 2001, p.13( وتـقدر مـؤسسـة البيـانات
الدولـية أن حوالي مليوني طالب درسوا مقـررات جامعية على اإلنرتنت يف الواليات
املتحــدة، ويتوقع أن يرتفع هـذا الرقـم إىل )6( ماليني طالب يف العام 2006م. ومن
جهـة أخــرى، أسس االحتـاد األوروبـي خطـة إلكـرتونيـة بعنــوان " جامعـات القرن
احلــادي والعـشــرين"، وهـي عبــارة عن ائـتالف جــامعــات أوروبيـة لـنقل الـتعلـيم
اجلامعي إىل الطالب يف آسيا وأفريقيـا وأمريكا الالتينية رصد هلا )13.3( بليون

دوالر )Heeger, 2002, p.2( الصاحل، 2007(
ميكن تلخيص أهم عوامل نشوء ظاهرة اجلامعة االفرتاضية فيما يأتي:

• التفكري اجلديد حـول رسالة اجلامعـة ووظائفها اجلوهـرية، والتوّجه حنو
مزيـد من منـاذج التعلـم املرتـكزة حـول املتعلـم، وهو تـوّجه يعـطي أهمـية

أكرب لدور أكثر نشاطًا من قبل املتعلم.
• ازديــاد إمكـانـات تقـنيــة املعلـومــات واالتصـال، ومــرونتهـا، ومـالءمتهـا
لـتطبيقات تـربوية متـنوعة، مصحـوبًا ذلك بتنـاقص مستمـر يف تكلفتها،
وازديـاد تـوافـرهـا علـى نطـاق واسع. وقـد أدى ذلـك إىل )رقمنـة( املعـرفـة،

وعوملة املعلومات، وزيادة فرص الوصول إليها.
• تـقليـل تكلفـة الـتعلـيم اجلــامعي مـن خالل التـوسـع يف تطـبيقــات تقـنيـة
املعلــومــات واالتـصـــال يف ظل مـصــادر حمــدودة، وتـنــاقـص الـتـمـــويل

احلكومي، وزيادة دخل اجلامعات.
• االستثمـارات اجلديدة يف البـنية التحتيـة املعلوماتـية للمدن اجلـامعية جلعل
اجلامعـة أكثـر جذبـًا وأكثـر قدرة علـى املنـافسـة، وبالـتالـي زيادة دخل

اجلامعات.
• تـوفري فـرص تعلم افـرتاضي للعـدد املتـزايد مـن الطالب الـراغبـني يف هذا
النـوع من التعـلم، وربط الـتعليم اجلـامعي بـاحتـياجـات القطـاع اخلاص،

205

جملـة التعـاون _ العدد / 90 / يوليـو 2016 م



وحتــسـني االقـتــصـــاد الـــوطـين مــن خالل دعـم قــــوة العـمـل واملهـنـيـني
املتخصصني على رأس العمل.

• دعم القـدرة التنـافسـية للجـامعة يف حقـبة انفـتاح احلـدود الرتبـوية للـتعليم
اجلامعـي إىل ما وراء النـطاق احمللي، ومـواجهة احـتمالـية ختلف اجلـامعة
يف بـيئـات تـعلم افـرتاضيـة شـديـدة الـتنـافـس، وزيـادة الفــرص التجـاريـة
والـتسـويقـية ملـؤسسـات التـعليم العـالي، وحتقيـق مردود مـالي ميكن أن

يسهم بتوفري تعليم يتميز باجلودة.
• حتسني جودة خـربات التعلم من خالل استخـدام تطبيقـات تقنية املـعلومات
واالتصال إلثراء التعلم، وحتسني بـرامج التعليم عن بعد من خالل التقليل
من عـزلة املتعلمني، ودعم العمل الـتعاوني بينهم والتفـاعالت النشطة اليت

تتطلبها العملية التعليمية )الصاحل، 2007( .
: Incubators  سادسًا: حاضنات األعمال اإلبداعية

يـرجع تـاريخ احلـاضنــات إىل أول مشـروع متت إقـامته يف مـركـز الـتصـنيع
املعروف بـاسم )Batavia( يف والية نيـويورك بالـواليات املتحـدة األمريكـية. وتعترب
احلاضنـات العلميـة والتكنـولوجيـة أداة من أدوات التطـوير االقتـصادي يف كثري
من بلـدان العــامل، حيـث إن استـثمـار املهـارات الـريـاديــة واألفكـار اإلبــداعيـة
والكامنـة لدى الشعب، يعمل على تعزيز امليزات التنافسية لالقتصاد، ويسهم يف
حتقيق الرخاء االقتصادي من خالل تطـوير القدرات التصديرية وخلق فرص عمل
مسـتدامـة، كذلك انـتقال اجملـتمع إىل جمتـمع ريادي يـتطلب تـكاتف وتـكامل
جهود مجيع مـؤسسـات اجملتمع احمللي لـدعم ورعايـة الريـاديني واملبـدعني، وهذه
الـفعالـية تـساعـد "املبتكـرين" أو "املـبدعـني" على تـطويـر أفكـارهم ومشـاريعهم
الـريـاديــة واليت ميـكن حتــويلهـا مـن فكـرة إىل مـشـروع جتـاري قـابـل لإلنتـاج
والتـسويق، فهي تقدم هلم اخلـدمات والدعم واملسـاعدة العملية يف عملـيات تطوير
املـنتج والـتمـويل واإلدارة والـتنـظيـم والتـســويق. متثل أهـميـة احلـاضنـات العلـميـة
والتكنولـوجية بأنها أحد أهـم اآلليات اليت تعمل على حتقيق النـمو التكنولوجي

يف الدولة، األمر الذي ينعكس على أهميتها لالقتصاد واليت تتمثل يف:
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- نقل حقيقي للتقنية.
- تنويع االقتصاد بإجياد شركات جديدة بتقنيات جديدة.

- توليد فرص عمل للخرجيني.
- رفع الدخل الوطين عن طريق حتقيق قيمة مضافة عالية.

- حتـقيـق األمن الــوطين بــالــسيـطــرة احلـقيـقيــة علــى بعـض الـتقـنيــات
اإلسرتاتيجية.

وأول مـا وجـدت احلـاضنـات كـانـت ضمن إطـار املـؤسسـات األكـادمييـة،
وذلك كحضانـة مبادرات الطلبـة، وبعد ذلك ومن بـداية اخلمسيـنيات انتقلت إىل

الصناعة وخاصة كوسيلة إلجياد عمل.
أهمية احلاضنات التكنولوجية: ميكن تلخيصها فيما يلي:

- احلـاضنـات الـتكنـولـوجيـة تقـوم بتـسـويق ونقل الـتكنـولـوجيــا فهي تـرتـبط
مبؤسسات البحث والتعليم مثل اجلامعات وبعض قواعد التكنولوجيا.

- تـركـز احلـاضنـات الـتكنـولـوجيـة علـى دعم ورعـايـة وتفعـيل نتــائج البحـوث
التكنـولوجية وحتويلها إىل مشـروعات صغرية، وهي بهذا أداة فعالة من أدوات

التنمية والتطوير التكنولوجي.
- إن هـذه احلاضنـات ذات توجه عـام يتصـل بدعم الـصناعـة بشـكل علمي ورفع
الكفـاءة العلميـة والتقنيـة للصنـاعة احملليـة، مما يعين أن اهلـدف الذي تـسعى
لتحقيقه يف املقام األول هو حتصني الصنـاعة احمللية من الرتاجع ودعم قدراتها
التنـافـسيـة وحشـد القـدرات العـلميـة والـتكنـولـوجيـة خلـدمـة هـذه الـصنـاعـة

وتطويرها.
- هـذه احلـاضنـات ختلق تــواصاًل بني اجلـامعـات ومـراكـز التـدريب ومـراكـز
البحث العلـمي وخمتلف األنـشطـة االقتـصاديـة تسـاعد يف تـسويق االخـرتاعات
وتـسويقـها للمـستثمـرين، وختلق لطالب الـدراسات الـعليا والـباحثـني استخدام

أمثل لكفاءاتهم  وقدراتهم وتشجيع مبادراتهم.
- ُينـظــر إىل حـــاضنـــات األعمــال واالبـتكـــارات ليــس فقــط من حـيث دورهــا
االقـتصـادي، بـل وأيضــًا من حـيث كـونهـا فعــاليـة هلــا أهمـيتهـا يف مـواجهـة
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املشـاكل االجتـماعـية كـالبـطالـة والفقـر والتفـكك االجتمـاعي وغريهـا من
املشاكل والسلوكيات االجتماعية املنحرفة. 

- ميكن حلـاضنـات األعمـال الـتكنـولـوجيـة تطـويـر القــدرات والبنـى التـحتيـة
الـتكنولـوجية احمللـية ذات األهمـية الكبـرية يف التنميـة االقتصـادية من خالل
املـساهمـة قي تسـهيل احلصول عـلى التكنـولوجيـا، وحتويل األحباث الـناجحة

إىل فرص تسويقية.
- تقديم املـشورة يف اإلدارة والتخـطيط والتـدريب والتـسويـق وتقديم الـدعم الفين
من خالل باحثني وتقنيـني وأدوات تقنية مساعدة، كمـا تسهل هذه احلاضنات
يف احلـصــول علــى الـتمـــويل الالزم. )قـبالن، 2003؛ الــدقــاق، 2007، ص6؛

. )NBIA, 2001

املطلب الرابع:
مــا البـدائـل املقرتحـة لـتمـويل الـتعلـيم العــالي يف بـعض الـبالد العــربيـة يف ضـوء

التجارب احلديثة؟
يقــدم بـلتــاجـي )2014، ص ص 17 ـ 26( جممــوعــة مـتعــددة من الــوســائل
والبدائل اليت ميكن أن تلجـأ هلا مؤسسات التعلـيم العالي يف حل مشاكل متويل
التعليم العالي يف العـامل العربي، حيث هناك عدة مسـارات جديدة لتمويل التعليم
العـالي، ولكـن أواًل ال بّد من حـسن استغـالل املوارد املتـاحة، وتـوظيفهـا توظـيفًا
جيـدًا، حيث إن عـدم كفاءة اسـتخدام املـوارد تؤدي بـالطبع إلـي تدهـور العملـية
التعليميـة. وبشكل عـام، ميكن تلخيص الـبدائل املقرتحـة يف بديلـني أساسيني :
أوهلـما، استخـدام مؤسسـات التعليم الـعالي كمـراكز إنتـاج خصوًصـا يف جمال
األحباث واالستشارات، ومنها حتصل مؤسسات التعليم العالي على موارد إضافية
تسـاعدهـا علي تغطـية مصـروفاتهـا وتطويـر براجمهـا، وهذه الـبدائل يطـلق عليها
اجلـامعـة املـنتجـة. أمـا البـديل الثــاني فيـتمثـل يف التربعـات واملنح والقـروض اليت
تقدمها مـؤسسات اجملتمع املدني والدولي، إلي جـانب استثمارات القطاع اخلاص

يف جمال التعليم العالي. 
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املسار األول: اتباع بعض السياسات لزيادة املوارد املالية احلكومية وحتسني
كفاءتها، أي ال بّد مـن زيادة حصة التعلـيم كنسبة من الـناتج احمللي اإلمجالي،
مع زيادة متناسبة يف اإلنفاق على التعليم العالي، أي ال بّد من تعبئة أكرب لإلنفاق
احلكومي علـى التعليم بشـكل عام وعلى الـتعليم العالـي بشكل خاص، ووضع
اآلليات املنـاسبة لـتوزيع املوارد املـالية املتـاحة واستخـدامها بكـفاءة وفاعلـية وفقًا

لألولويات، ومبا حيقق مبدأ تكافؤ الفرص.
املسار الثانـي: زيادة إسهام القطاع اخلاص يف متـويل التعليم العالي- على أن
يكون خـاضعًا ملعايـري اجلودة املعرتف بها- مـن خالل تطوير األنـظمة واإلجراءات
اإلداريـة واملـاليــة يف إدارات التعلـيم املـختلفــة، وربط بـرامـج التعلـيم بـاحـتيـاجـات
القـطاع اخلاص، وتشكيل جلـان مشرتكة بني القطـاعني احلكومي واخلاص،
باإلضـافة إلي تـشجيع رجال األعـمال علي إنشـاء مؤسسـات تعليميـة تتنافـس فيما

بينها على تقديم خدمة تعليمية متميزة.
املـســار الثــالث: زيـادة مـشـاركـة اجملـتمع املــدني واألهلـي يف دعم اجلهـود
احلـكوميـة، ومسـاهمة رجـال الصنـاعة واألعمـال، وتشجـيع األفكار اجلـديدة

لتطوير التعليم من خالل املبادرات الشعبية للمشاركة.
املـسـار الـرابع: تــرشيــد مبـدأ جمــانيــة التـعليـم املتـاح لـلجمـيع من األغـنيـاء

والفقراء.
املـسـار اخلـامـس: الــسعي لـنقل اجلـامعـات العــربيـة إىل منـوذج اجلـامعـات
املنتجـة، من خالل حتـويل وحـداتهـا األكـادمييـة إىل وحـدات حبـوث إنتـاجيـة يف
جماالت العـمل واخلدمـات املختلـفة، وتقـديم املشـورة الفنيـة واخلربة العلمـية إىل

كافة قطاعات اجملتمع مبا يوفر هلا موارد إضافية.
املسـار السـادس: االعتمـاد على صـيغ جديـدة للتعليـم، كالـتعليم عـن بعد،

والتعليم املفتوح، واملناهج اإللكرتونية.
املـسار السابع: تقـديم قروض للطلبـة بواسطة الـبنوك واملؤسسـات املالية، أو
بإنشاء بـنك متخصص للتعلـيم، وذلك بسعر فـائدة منخفض أو بـدون فائدة، ويتم

السداد بعد التخرج وعلى فرتات زمنية طويلة وبشروط ميسرة.
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املـسار الثـامن: فرض ضـريبة بـاسم ضريبـة التعليم العـالي، من خالل فرض
رسوم علـى أرباح الشـركات واملصـانع والبنـوك، ورخص األبنيـة، ورخص املهن،
وإيرادات الغرف الـتجارية والـنقابات، أي فـرض رسوم على مجـيع األعمال واملهن
اليت تدر أربـاحًا علـى أصحابهـا، هذا بـاإلضافـة إلي تشجـيع املشروعـات املختلفة

على منح اهلبات ملؤسسات التعليم العالي من خالل إعفاءات ضريبية مغرية. 
املـسار الـتاسع: متـويل التعلـيم الفين والتـدريب املهـين جزئيـًا بواسـطة احلكـومات،
ولكـن معظـم التمـويل جيب أن يـأتـي من اجلهــات املسـتفيـدة، وهـذا من شــأنه أن يعطـى

املستفيدين دورًا هامًا يف إعداد برامج الدراسة والتدريب مبا حيقق متطلبات سوق العمل.
لقد ُبنيت املقرتحات التالية على ما قام به جونسون ),Johnston, 2004, 2009, 2013( من

عمل فيما يتعلق بإجياد برنامج فّعال لتقاسم النفقات ومنها:
1- ينبـغي على مـؤسسـات التعليم العـالي أن تضيف إىل مـا تقدمه احلكـومة
من متويـل مالي مـساهمـات األهل والطالب يف املـشاركـة يف التكـاليف
والـنفقـات الــدراسيــة، خصـوصـًا فـيمـا يـتعلق بـنفقــات املعيـشــة وأيضـًا

املساهمة يف جزء من النفقات التعليمية على شكل رسوم.
2- ينـبغـي وضع الـربامج اخلــاصــة بـتقـــاسم الـنفقــات مبــا يف ذلك الــرســوم
الدراسية فقط بعد رسم الـسياسات اخلاصة بـهذه الربامج من حيث توفر

الدعم املالي الالزم وتوفر برنامج قروض الطالب.
3- إن حتـديـد الـرسـوم الـدراسيـة جيـب أن يتـم بعيــدًا عن القـرار الـسيـاسي

وجيب أن يعهد به إىل هيئة مستقلة.
4- جيـب متويل قـروض الطـالب مبعدالت فـائدة تـكون علـى األقل مبسـتوى
معـدالت التضخم الـسائـدة ويف أحسـن األحوال أن تكـون بنفس مـستوى

معدل اإلقراض احلكومي.
5- إن بــرامج القـروض الـطالبيـة جيـب أن ال تكـون بـدياًل لـنظـام الـرسـوم

الدراسية يف معظم الدول النامية واملتحولة.
6- يتـوجب العمل علـى تبين اإلجـراءات املالئمـة املتعلقـة باملقـرتضني الطالب

من ذوي الدخول املتدنية أو ممن يواجهون صعوبة يف السداد.
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7- جيب أن تكون شروط السداد سهلة بالنسبة جلميع املقرتضني.
8- جيب أن يكون برنامج القـروض الطالبية مزّودًا بسلطـة قانونية ختوله مجع
األمـوال، التـقنيـة الالزمـة لالحتفـاظ بـالـسجالت الـصحيحـة، جبـاة أمـوال
قادرين علـى تعقب املقـرتضني والتحقق من األوضـاع املاليـة، مستـشارين يف
جمال تسـديد القروض يف املؤسسة، السلطـة القانونية لتحث صاحب العمل
على مجع األقسـاط املرتتبة على املقرتضـني وإلزام األهل أو من شاركوا يف
التوقيع مـن أفراد العائلة، ضمانة حكـومية إللزام الكفالء املشاركني يف
التوقيع وحجز جـوازات سفر الالجئني السياسيني أو الطالب الذين يغادرون

الدولة ممن يرتتب عليهم قروض طالبية.
9- جيـب أن نتـذكـر أن احلـاجـة إىل املـشـاركـة يف الـنفقـات والـتكــاليف
تتضمن احلاجـة إىل وجود دخل أو دعم غري حكومـي حيث يصبح إسهام

األهل يف الرسوم الدراسية عنصرًا هامًا.
10- جيـب أن ال يكـون حل األزمـة املــاليــة اليت تـواجـه نظـام الـتعلـيم العــالي
فقط علـى حسـاب الطالب واألهـالي، لـذا جيب الـبحث عن طـرق أخرى

إلجياد مصادر الدخل الالزمة.
وقد مت اقرتاح جمموع من البدائل لتقاسم التكاليف والنفقات واليت من أبرزها:

1- فــرض الــرســوم الــدراسيــة : وقــد حــدث ذلك يف الــصني عــام 1997م ،
بريطانيا 1998م، اسرتاليا عام 2001م ومؤخرًا يف أملانيا عام 2005م.

2- فرض املسار الـثنائي للرسـوم الدراسية: التـعليم اجملاني للقبـول النظامي،
أما املسار الثاني فيتـم دفع الرسوم بالنسبة لغـري املؤهلني للقبول كما هو
مـطّبـق يف روسيــا، )حيـث 50% من الـدخـل الكلـي للجــامعـة يـأتـي من
الرسـوم من خالل املسـار الثنـائي(، ويف معـظم دول شرق ووسـط أوروبا،
اهلنـد، أوغنـدا )80% من طالب جـامعـة مـاكرييـد يـدفعـون الـرسـوم عرب

املسار الثنائي( .
3- رفع الـرسوم الـدراسية بـشكل كبري جـدًا: قامت اجلـامعات احلكـومية يف
الواليات املتحـدة بزيادة الـرسوم الدراسيـة مبعدل )10%( عام 2001-2002.م
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وقـامـت بعض مـؤسسـات التعلـيم العـالي يف اهلنـد )علـى سبـيل املثـال املعهـد
اهلندي للتكنولوجيا ومعاهد اإلدارة( أيضًا بزيادة الرسوم بشكل كبري.

4- فـرض رسوم االستخـدام: وهو أمـر معمـول به يف الصـني، والعديـد من الدول
األفريقية مثل أثيوبيا ومالي ودول أخرى، إىل جانب الدول اإلسكندنافية.

5- تقليص املـنح الدراسـية للـطالب: حيث حـدث ذلك يف بريـطانيـا، روسيا،
ويف أغلب دول شرق ووسط أوروبا.

6- زيادة التدابري الفعالة من أجل العمل على استفادة القروض الطالبية.
7- فـرض سقف أو حـد أعلـى للقبـول يف مسـار الـرسـوم املـنخفضـة أو مسـار

القبول اجملاني.
وقد حدث ذلـك يف اليابان، كوريـا، الفلبني، إندونيسـيا، الربازيل وبعض الدول
األخـرى يف أمريكـا الالتينيـة. وقد أدى ذلـك إىل زيادة مشـاركة األهـالي والطالب يف

. )Gupta, 2005; IIEP, 2005( عملية تقاسم النفقات وحتى يف املؤسسات الرحبية
كـما قـدم كل من شـاتوك )Shattock, 2004( والـباتـش )2005(  جممـوعة
من البـدائل علـى مــؤسســات التعلـيم العـالـي يف مجيع أحنـاء العـامل تبحـث فيهـا

كبدائل ملصادر التمويل، وهي كما يلي:
1- الـرسـوم الـطالبيـة مـن الطالب األجـانب، رسـوم الطالب الـذين يـدرسـون
وفق نظــام املســار الثنـائي، إضـافـة إىل طـرح الـربامج املتخـصصـة املعـدة

ألغراض معينة.
2- رخـص بـــراءة األحبـــاث، إجـــازات الـبحـث، الـضـــرائـب علـــى األحبـــاث

واالخرتاعات إضافة إىل الرسوم العامة أو غري املباشرة.
3- الرسـوم اليت يتم حتـصيلها مـن برامج التعلـيم املستمـر املعدة للتـخصصات

الصناعية واملهنية.
4- رسوم اخلدمات املفروضة على الربامج الشخصية الداخلية.

5- عوائد مبيعات التجزئة.
6- الـدخل الــذي يتحـقق من تــأجري مـرافق املـؤمتـرات، املـرافق الـريــاضيـة

واملعدات الرياضية لالستخدامات اخلارجية.
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7- عوائد تأجري املرافق السكنية أثناء العطل واإلجازات.
8- عوائد تأجري الساحات ألغراض علمية متوفرة يف املوقع.

من األمثلـة الناجحة على توفري وتأمني الـدخل يف أفريقيا هو ما مت يف جامعة
 Makerere يف أوغنـدا. حيث تقـوم اجلـامعـة من خالل تـبين نظـام الـرسـوم ثنـائي
املـســار، مـن خالل تــوفري اخلــدمــات االستـشــاريــة والـشــراكــة بني اجلــامعــة
واملـؤسسـات التجـاريـة بتـوفـري دخل جّيـد لـدعـم التمـويل احلكـومي غـري املالئم.
وتقرتح مـروة )2012( العـديـد من الـسيـاسـات الـيت جيب اتبـاعهـا من أجل تـدبري

موارد إضافية لتمويل مؤسسات التعليم العالي ومنها:
• ترشيد جمانية التـعليم العالي املتاح للجميع من األغنـياء والفقراء، ويستفيد منه
القــادرون أكثــر من غـري القــادرين، واسـتبــداله مبعــايري أخـرى مـثل الـتفـوق

الدراسي، والقدرة املالية للطالب وأسرهم.
• تسويق خدمـات التعليم العالي الجتـذاب الطالب الوافدين وتـسهيل إجراءات تسجيلهم

يف اجلامعات وإقامتهم، وذلك من خالل التوسع يف الربامج املختلفة املقدمة هلم.
• نقل اجلـامعات العربيـة إىل منوذج اجلامعـات املنتجة، من خالل حتـويل وحداتها
األكادميـية إىل وحـدات حبوث إنـتاجـية، وتقـديم املشـورة واخلربة العلمـية إىل

كافة قطاعات اجملتمع مبا يوفر موارد إضافية.
• تشجـيع رجال األعمـال على إنـشاء مـؤسسـات تعليميـة تتنـافس فيمـا بينهـا على

تقديم خدمات تعليمية متميزة.
• تعظيم االستفادة من املنح والقروض الدولية املقدمة من املنظمات الدولية.

• تـطوير األطر املختلفة اليت حتكم مؤسـسات التعليم العالي من أجل تدويل نظم
وبرامج التعليم العالي.

وقـد حـاولت العـديـد من الـدراسـات الـرائـدة يف هـذا اجملـال أن تضـع بعض
الـتوصـيات الـيت قد يـستفـاد منهـا يف استثمـار هذه املـصادر املـاليـة الشحـيحة يف
أصلهــا ومنهـا دراســة سيالن )2002( ودراســة العمـار )2005(، وصـائغ )2008(
وحكـيـم )2011، ص ص 22-32( وجـــوهـــر ورضـــوان )2012، ص ص 1 ـ 24(

والطراونه )2016، ص ص 1 - 7(، واليت قدمت جمموعة من التوصيات:
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1. إعـادة النظـر يف أسلـوب إعداد مـوازنات املـؤسسـات الرتبـوية مـن حيث
اهليكلة والتبويب مبا يتناسب مع طبيعة نشاطها.

2. اعتماد نظام املوازنات املبين على التخطيط والربجمة.
3. استمـرارية الـتمويـل احلكومي خـاصة يف التعلـيم املهين والتقـين، نظرًا
ألهميته، مع تـشجيع القطـاع اخلاص يف املـساهمـة يف بعض القطـاعات
الرتبـويـة خـاصـة املـؤسسـات اجلـامعيـة، ألن هـذا املصـدر يعـد مصـدرًا

أساسيًا يف دول العامل خصوصًا العامل املتقدم.
4. تـبين فكـرة اجلـامعـة االسـتثمـاريـة واستحـداث أنـشطـة تـربـويـة ختـدم
أغـراض اجملتمـع العربـي وتعود بـالنـفع املالـي على املـؤسسـات الرتبـوية،
خـصوصـًا قطـاع اجلامـعات شـريطـة أن يكـون الغـرض األساسـي هلذه
األنشـطة هـو خدمـة اجملتمع وليـس املال. ومن هـذه األنشـطة: اخلـدمات
الصحيـة بأنواعهـا واألنشطة الـزراعية وتقديـم الربامج التدريبيـة النوعية

اليت ختدم وتشبع حاجات القطاعات التنموية املتنوعة يف اجملتمع.
5. تـشجـيع التـواصل وتعـزيـز العالقـات مـع الشـركـات الــوطنيـة والـدوليـة
ورجـال األعمال لـتأمني احلـصول علـى الدعم املـالي كهبـات منتـظمة،

خصوصًا لألنشطة الرتبوية اليت ختدم اجملتمع العربي.
6. حماولة إشـراك رجال األعمال واخلـدمات يف جمالـس إدارات اجلامعات
العربية باجتاه حتقيق التفاعل املتبادل يف جمال االستشارات والدراسات
والـبحــوث لـلمــشكـالت اليت تــواجههــا هــذه املــؤسـســات أو لتـطــويــر

كفاءاتها اإلنتاجية واخلدمية.
7. تشجيع اخلدمات داخل اجلامعات مثل التصوير والطباعة.

8. تأجـري بعض املرافق إذا مل يـؤثر ذلك علـى سري العمليـة الرتبويـة وغريها.
وهي حلول تدخل ضمن مـا يسمى بالنظـرة القصرية ولكنها ال ختلو من

فائدة يف زيادة التمويل الذي خيفف من كاهل موازنة الدولة.
9. اعـتماد بعض القوانني مـثل قانون ضريبـة املواطنة على أربـاح الشركات

العربية وقانون ضريبة التعليم على ما يستورد من احتياجاتها.
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10. تشجع االستثمارات الفائضة عند بعض الدول العربية لالستثمار يف داخل الوطن.
11. وضع خطة جلذب رؤوس األموال العربية يف اخلارج واستثمارها يف داخل

الوطن العربي يف قطاعاته املتنوعة خصوصا الصحة والتعليم.
12. محـايـة وتـنشـيط املــؤسسـات اخلرييـة مثل مــؤسسـة الـزكـاة والـوقف،

وتوجيه نشاطها لصاحل التعليم.
13. تأسيس شـركة عربيـة كربى هلا فروع يف مجـيع الدول العربـية تكون
نواة للتعاون مع الشـركات العاملية لتدريب الـكوادر العربية املتخصصة

يف القطاعات التنموية وتبين فكرة نقل التكنولوجيا .
14. استغالل القوانني الـدولية للحصول على املنح واملـساعدات للدول العربية

الفقرية اليت ال يتجاوز متوسط دخل الفرد فيها عن 1000 دوالر سنويًا.
15. تكــوين جملـس استـشــاري ممثاًل بــأعضـاء مـن مجيع الـدول العــربيـة
لإلشراف على مـصادر التمويـل السابقة وتـوزيعها حسب حـاجة كل بلد

عربي من التعليم والصحة.
16. النظر إىل التعليم على أنه استثمار وليس خدمة.

17. حتقـيق تكـافــؤ الفـرص الـتعـليـميــة جلمـيع أفــراد اجملتـمع مبــا حيقق
الكفاءة والفاعلية.

18. املشـاركة بني السلـطات واهليئـات املركزيـة واحمللية ومـنح االستقاللية
الالزمة للمؤسسات التعليمية.

19. التوزيع املنـاسب ملخصصـات التعليم )عـدالة الـتوزيع( ويقصـد به التوازن
يف توزيع املوارد املالية واملادية والبشرية على عناصر النظام التعليمي.

20. املواءمـة بني اجلوانب االقتصادية للدولـة واجلوانب الرتبوية وتوافق أسس
النظام التمـويلي املقرتح وإدارته وغاياته مع طبيعة البيئة اليت ينطلق منها

ومع البنى االجتماعية واالقتصادية وقيم وثقافة أفراده.
21. القدرة على توظيف األموال بشكل فّعال يقلل اهلدر فيها أو يف استخدامها.
22. وجـود قيادة إداريـة تستـطيع العمل علـى حسـن توزيع املـوارد االقتصـادية
املـتوفـرة، واالستفـادة من مجيـع اإلمكانـات البـشريـة واملاديـة املتـاحة،
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ووجود أنظمة للرقابة واحملاسبة املستمرة.
23. إنشاء صندوق للتعليم العالي يسهم يف رأمساله الدولة واملؤسسات العامة
واخلـاصة واألفـراد، لدعم مـؤسسـات التعلـيم العالـي وحتديثهـا وتطـوير

وزيادة فعاليتها يف عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
24. إنـشاء صنـاديق قومـية لتـمويل املـشروعـات الرئـيسيـة املشـرتكة للـتعليم

املتوسط والعالي.
25. اسـتمـرار الـتمـويل احلكـومي لـلتعلـيم العـالـي نظـرًا ألهمـيتـه الكربى
والتـوسع يف إنشاء اجلـامعات احلكومـية مع تشجيع الـقطاع اخلاص يف
املـساهمة يف املـؤسسات اجلـامعية، وال سـيما أن هذا املـصدر األخري قد

أصبح أساسيًا يف مجيع دول العامل.
26. تشجيع الـنظم التعليمية اجلـديدة وتوسيعها حبـيث يكون هلا دور أكثر
يف عملية متويل التعليم العالي ومعاجلة الصعوبات اليت تواجهها، والعمل

على إجياد تعليم مواٍز مسائي يرفد اجلامعات مبصادر متويل جديدة.
27. التـوسع يف األنـشطـة اليت تقـدمهـا اجلـامعـات واخلـدمـات سـواء يف اجملـال
الصحي أو الـزراعي أو تقـديم بـرامج التـدريب والـتوعـية الـيت ختدم وتـشبع
حاجات القطاعات املختلفة يف اجملتمع واليت تشكل موردًا ماليًا للجامعات.
28. اشرتاك رجال األعمال واخلدمات يف جمالس اجلامعات، وذلك من أجل
حتقـيق التفـاعـل املتبـادل يف جمـال االسـتشـارات والـدراسـات والبحـوث
واملـشكالت اليت تواجههـا هذه املؤسـسات من أجل تطـوير استثـماراتها

وكفاءتها اإلنتاجية واخلدمية.
إن هذه السيـناريوهات واألخـرى املذكورة يف البحث، يف حـالة تبنيهـا، ستزيد
من الدخل القـومي للدول العـربية خـصوصًا الـفقرية منها والـذي ينعكس بـدوره على
الدخل الفردي وتزداد نسبة خمصصات موازنة متويل التعليم يف بعض البالد العربية. 
واستنـادًا للدراسـات السابقـة ونتائجهـا ووفقًا للـمؤمترات الـدولية والعـربية،
فإن اجلـدول التالي يلخص أهم البدائل والوسائل املتـاحة لتمويل مؤسسات التعليم

العالي يف بعض البالد العربية وفقًا لفئة الدخل ومصدر التمويل.
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البدائل املتاحة لتمويل مؤسسات التعليم العالي وفقًا للفئة ومصدر التمويل
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التصور املقرتح لتمويل التعليم العالي يف بعض البالد العربية يف ضوء التجارب الدولية:
) أ ( أهداف التصور املقرتح:

يهـدف الـتصـور املقـرتح لتمــويل التعـليم اجلـامعي بـالـدول العـربيـة يف ضـوء
االجتاهات احلديثة إىل:

1- إجيـاد أكثـر مـن مصـدر لتمــويل التعلـيم العـالي، وتـوفـري التمـويل الالزم
لإلنفاق على التعليم العالي .
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2- اشـرتاك احلكـومـات واألفـراد واهلـيئــات واملنـظمـات الــدوليـة يف متـويل
التعليم العالي، واالستفادة من التجارب الدولية )عبد الرؤوف، 2006، ص

ص 17-16 (.
)ب( مربرات التصور املقرتح:

من أهـم مربرات التصـور املقرتح لتمـويل التعليـم اجلامعي بـالدول العـربية يف
ضوء االجتاهات املعاصرة ما يلي :

1- إن متويل التعليم العالي يعد من أهم القضايا وأكثرها إثارة للجدل .
2- االعتماد علي التمويل املختلط مع التأكيد على سالمة اجلدارة واألهلية .

3- التوسع يف زيادة املوارد املالية مع ترشيد استخدامها .
4- توفري االعتمادات الالزمة للتعليم العالي من األموال العامة .

5- التوصل إلي موارد جديدة لتمويل التعليم العالي .
6- زيادة فعالية مؤسسات التعليم العالي .

7- تنوع مصادر متويل التعليم العالي .
8- دعم فئات اجملتمع لتمويل التعليم العالي .

9- إن التعليم مسئولية اجتماعية وجيب أال يكون مسئولية الدولة.
10- إن الـتعليم مسئـولية مشـرتكة بني الدولـة واجملتمع حيث يتـم متويل التعليم

بالتعاون بني الدولة والقطاع األهلي .
)ج( عناصر التصور املقرتح لتمويل التعليم العالي :

يف ضوء مـا سبق، ومـن خالل التطـرق لقضيـة متويـل التعليـم يف دول العامل
فـإن مـوارد الـدولـة احملـدودة قـد تـزيـد مـن العبء علـى األهـالـي وأوليـاء األمـور،
وبالتـالي نقع يف قضيـة عدم تكـافؤ الفـرص يف التعليـم اجلامعي، وهلـذا توصلت
هـذه الـدراسـة إىل جممـوعـة من التـوصيـات اليت قـد تـسهم يف اخلـروج من مـأزق
متـويل التعـليم اجلـامعي يف ظل املـوارد املتـاحـة للـدولـة، وبـاإلضـافــة إىل التمـويل
احلكـومي للتعليم العالي جيب أن يكـون هناك أكثر من مصـدر لتمويل التعليم

العالي تتمثل يف اآلتي:
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1- إعـادة الـنظـر يف أسلـوب إعـداد مـوازنـات املـؤسـســات الرتبـويــة من حـيث
اهليكلة والتبويب.

2- اعتماد نظام املوازنات املبين على التخطيط والربجمة.
3- استمرارية التمويل احلكومي خاصة يف التعليم املهين والتقين.

4- زيادة إسهام القطاع اخلاص
5- فرض الضرائب العامة.

6-  زيادة حصة التعليم العالي من ميزانية الدولة.
7- استمرارية القروض الطالبية.
8- تأسيس بنك لقروض الطلبة.
9- ترشيد مبدأ جمانية التعليم.

10- تقاسم النفقات.
11- فرض الضرائب على أرباح الشركات واملصانع والبنوك.

12- فرض الضرائب على رخص األبنية والغرف التجارية والنقابات.
13- فرض رسوم االستخدام.

14- تقليص املنح الدراسية.
15- فرض سقف أعلى للبعثات واملنح الدراسية.

16- زيادة الرسوم الدراسية.
17- فرض ضريبة على براءة البحث واالخرتاع.

18- فرض الرسوم على دورات وبرامج التعليم املستمر.
19- تأجري مرافق املؤمترات واملرافق الرياضية واملعدات الرياضية.

20- تأجري املرافق السكنية للجامعات أوقات العطل.
21- تأجري الساحات واملالعب.

22- تقديم املشورة واخلربات العلمية 
23- تعظيم االستفادة من املنح والقروض.

24- زيادة إسهام األهالي بالتربعات األهلية. 
25- زيادة اجلهود الذاتية من قبل األفراد.
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26- مساهمة اهليئات ورجال األعمال يف التربع.
27- مساهمة األفراد يف متويل التعليم.

28- تربع الشركات واملصانع يف متويل التعليم العالي.
29- اإلعانات والقروض اليت تقدمها بعض الدول.

30- املعونات اليت تقدمها اهليئات واملؤسسات لتمويل التعليم العالي.
31- تبين مفهوم اجلامعة املنتجة.

32- تبين مفهوم اجلامعات االفرتاضية.
33- تبين مفهوم اجلامعات االستثمارية.

34- تبين مفهوم حاضنات األعمال اإلبداعية.
35- تبين مفهوم جامعات الصناعة.

36- تبين مفهوم الشراكة والتحالفات بني مجيع املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية
مع اجلامعات.

37- فرض ضرائب على الرواتب.
38- ترشيد اإلنفاق يف مؤسسات التعليم العالي إىل أقصى حد.

39- إشراك رجال األعمال واخلدمات يف جمالس إدارات اجلامعات.
40- تعزيز التواصل مع الشركات الوطنية والدولية ورجال األعمال.

41- تشجيع اخلدمات داخل اجلامعات مثل التصوير والطباعة.
42- اعتمـاد بعض الـقوانني مـثل قانـون ضريبـة املواطنـة على أربـاح الشـركات

العربية وقانون ضريبة التعليم على ما يستورد من احتياجاتها.
43- وضع خطة جلذب رؤوس األموال العربية يف اخلارج واستثمارها.

44- وجود أنظمة للرقابة واحملاسبة املستمرة.
45- توظيف األموال بشكل فّعال.
46- إنشاء صندوق للتعليم العالي.

47- إنشاء صناديق قومية لتمويل املشروعات الرئيسية املشرتكة للتعليم.
48- العمل على استغالل أموال الوقف للتعليم.
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ثانيـاً

التقارير واللقاءات
العلميـة





تقريـر عـن :
فعاليات الشباب يف دول مجلس التعاون

اخلاصة بهم وصقل مواهبهم
وتنمية قدراتهم

إعـداد

ناصر حسن علي الشيخ
شؤون املعلومـات

األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية





تقرير عن :
فعاليات الشباب يف دول مجلس

التعاون اخلاصة بهم وصقل مواهبهم
وتنمية قدراتهم

بدخول العقـد الثاني من األلفيـة الثانية
زاد اهـتمـام الـسـاسـة واملـشــرعني بـقضـايـا
الــشبــاب يف العــامل العــربـي عمــومــا ودول
جملــس الـتعـــاون علـــى وجه اخلـصــوص  ،
حيث برز ذلك االهتمـام الذي يوليه أصحاب
اجلاللـة والسمـو قادة دول اجمللـس ـ حفظهم
اهلل ورعـــاهـم ـ للــشـبـــاب وسـبل رعـــايـتهـم
واالهـتمــام بقـضــايــاهـم وتنـميــة قــدراتـهم
بصـدور عـدة قـرارات وتــوصيــات من مقـام
اجمللـس األعلى يف الـدورة 33 )مملكة الـبحريـن ـ ديسمـرب 2012م(، وكذلك يف

الدورة 34 )الكويت، ديسمرب 2013م (.
وتنفـيذا لتلك الـقرارات السـامية بـهذا الشـأن، نظمت األمـانة العـامة مـؤمتر
"الشباب يف جملـس التعاون: منو وارتقـاء" )الرياض، نـوفمرب 2013م(، شارك فيه
أكـثر من 800 شـاب وشابـة وعدد مـن املختصـني واملـسـؤوليــن مـن دول اجمللس،
حـيـث نقلـت خمــرجــات املــؤمتــر ونـتـــائجه  إىل الـــدورة  34 للـمجلــس األعلــى.
)الكـويت، ديـسمرب 2013( ، وأصـدر اجمللس قـراره املتضـمن مبـاركة اجلـهود
اليت تقوم بها األمانة العامة وتكليف اللجان الوزارية بالنظر يف التوصيات واآلراء
الواردة من الـشباب ووضع اآللـيات التنفـيذية ملـا ميكن تطـبيقه، والتأكـيد على
األجهـزة املسـؤولة عـن الشبـاب يف دول اجمللس بـتكثيـف النشـاطات والـفعالـيات

الشبابية املشرتكة.

أ . ناصر حسن علي الشيخ
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ويف هذا التقريـر نسلط الضـوء على ما قـامت به األمانة العـامة من جهود يف
املـؤمتـرات املـوجهـة للـشبــاب واليت كـانـت حتت رعــايتهـا ، حـيث مت تـنظـيم 6
فعاليات مت توزيعـها على مجيع دول اجمللس ، ملناقشة أحد احملاور اهلامة اليت تهم
حياة ومـستقبـل شباب دول اجمللـس وتناقـش قضايـاهم واحتيـاجاتـهم ومتطلـباتهم

وآماهلم املستقبلية.
أواًل: مؤمتر "الشباب يف جملس التعاون: منو وارتقاء" )الرياض، نوفمرب 2013م(

نظمـت األمانـة العامـة مؤمتـر "الشبـاب" منو وارتقـاء" يف مديـنة الـرياض يف 21
نوفمرب 2013، وللوقوف على مرئيات الـشباب بشكل مفصل وشامل صممت األمانة
العامة اسـتبيانًا علميًا ووزع على مجيـع املشاركني، حيث وصل عدد املشاركني إىل
أكثر من 800  شاب من اجلنـسني. ويف ختام أعمال املؤمتـر مت التوصل إىل جمموعة

من التوصيات فيما يلي عرض موجز ألهمها حسب كل حمور.
احملور االول: جملس التعاون وطموحات الشباب :

1 - إقامة مشروع شبابي مشرتك يقام كل سنة بني شباب دول جملس التعاون.
2 - إنـشاء كـيان شـبابـي خليجي مـشرتك، يعنـى بقضـايا الـشبـاب ودعم آرائهم

ومقرتحاتهم لدى صناع القرار.
3 - إشـراك الـشبــاب يف اللجـان العـاملـة لـدى األمـانـة العـامــة مبجلــس التعـاون

الكتساب اخلربات والتجارب العملية.
4 - إنشاء جائزة شبابية خليجية يف مجيع اجملاالت.

5 - إنشاء مركز خليجي مشرتك العتماد املبادرات الشبابية.
احملور الثاني : الصحة والرياضة وصناعة الرتفيه :

1 - إنشـاء هيئـات تنـظيميـة بدول اجمللـس للضمـان الصـحي االجتمـاعي، حبيث
توكل إليها مهام التنظيم والرقابة على جودة اخلدمات الصحية.

2 - إنشـاء نواٍد صحـية تـرفيهيـة خليجيـة مشرتكـة )جتمع بـني الرتفيه والـتثقيف
الصحي داخل األحياء السكنية (.

3 - تـبادل اخلـربات الطبـية بـني دول اخلليج وتـكثيف املـؤمترات املـتخصـصة يف
جمال التوعية وعالج اإلدمان.
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4 - إنشـاء مدن رياضـية تضم مـرافق رياضيـة شاملة، وأكـادمييات، ومـستشفى
طيب متخصص ومساكن للرياضيني.

5 - االستفادة من املالعب الرياضية واملرافق يف املدارس احلكومية بعد الدوام املدرسي.
6 - تطبيـق نظام التـعليم بالـرتفيه بدول جملـس التعاون لتـنمية املهـارات والقدرات

لدى النشء وإجياد فرص عمل للشباب اخلليجي من خالل هذا اجلانب.
7 - االهتمام بـدعم املبادرات الـشبابيـة أسوة مبا هـو معمول به يف مـدينة الـشباب

مبملكة البحرين.
احملور الثالث:  بناء اجملتمع واملبادرات الشبابية:

1 - إنشاء جملس خليجي للمبادرات الشبابية على مستوى دول جملس التعاون.
2 - أهميـة خـلق بيئـة جمـتمعيـة حتقق الـدعم املعنـوي للـشبـاب اخللـيجي املبـادر،
وتـوثـيق تلـك املبــادرات علـى املــستـوى الـرمسـي واجملتـمعـي، وحفـظ حقـوق

املبادرين من الشباب اخلليجي .
3 - أهميـة وضع خارطـة طريـق للمشـاريع واملبـادرات الشبـابيـة، مع أهميـة إجياد

التكريم الالزم للمبادرات الناجحة وتوثيقها.
احملور الرابع : األمن يف عيون الشباب:

1 - العمل على جعل كل مواطن رجل أمن.
2 - ضرورة وجود األمن الفكري وحماربة كل أنواع التطرف.

3 - تطوير الربامج الوقائية واالستفادة من الثورة املعلوماتية بالعامل.
4 - وضع تشريعات وقوانني تعمل على محاية الشباب وليس ترهيبهم.

احملور اخلامس : سياسات التعليم والتدريب واالبتكار:
1 - العمل على حتـديث حمتوى املـناهج الدراسـية مبا يـتالءم ويتماشـى مع طريقة

تفكري األجيال احلديثة.
2 - تعميم الوسـائل التعليمية احلـديثة عن طريق استخـدام التكنولوجـيا املتقدمة

على مجيع املؤسسات التعليمية.
3- تأهيل املبـاني التعليمـية مبا يتـوافق مع احتياجـات الطلبة، مع أخـذ التجربة

القطرية كنموذج.
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4 - تعزيز التبادل الطالبي والكوادر التعليمية بني دول جملس التعاون .

5 - تأسيس ناٍد علمي خليجي مشرتك لتأهيل وتبين املبتكرين الشباب.
احملور السادس : التوظيف وبناء املهارات :

1 - الـعمل علـى تـدريب وتــأهيل اخلـرجيـني من اجلـامعـات والـكليـات ، ومحلـة
شهـادات الثـانـويـة العـامــة ملسـاعـدتهم علـى االلتحــاق بسـوق العمـل ، حبيث
تكون الربامـج التدريبية ذات الطبيعة العمليـة واملمارسة الفعلية واالبتعاد قدر

اإلمكان عن الربامج التدريبية النظرية .
2 - العمل على تبين سياسة ومبادئ العمل التطوعي يف اجملتمع .

3 - الـتنـسيق مع مـؤسـســات التعلـيم العــالي بعـدم التـوسع يف مـنح التخـصصـات
الدراسـية الـيت ال حاجـة هلا يف سـوق العمل ، واالكتفـاء بالـتخصصـات اليت

يطلبها سوق العمل.
4 - التنـسيق مع مـؤسسـات التعليـم العام والـتعليم العـالي إلضافـة مناهـج دراسية
تهـتم بتطوير وتعلـيم الطالب ملمارسة األعمـال اإلدارية والقانونـية واالقتصادية
والسياسية، كممارسة فعلية حتاكي الواقع املعاش ، واالبتعاد عن اجلوانب

النظرية .
5 - ضـــرورة تبـين احلكــومــات اخلـليـجيـــة مبـــدأ دعم املـشــروعــات الـصـغرية
واملتـوسـطــة، علـى اعـتبـار أن هـذه املـشــاريع هلـا أهـميـة قـصـوى يف تـطـور
االقتصـاديات اخلليجية وتـساعد على احلـد من بروز وازدياد ظـاهرة الباحثني

عن عمل .
ثانيًا: ورش عمل الشباب :

نظمت األمـانة العـامة )5( ورش شبـابية، األوىل يف مـسقط، سلطنـة ُعمان،
بعـنوان )الـعمل والتـوظيف وبنـاء املهـارات(، والثـانيـة يف دبي، بـاإلمارات الـعربـية
املتحــدة، بعنــوان )الصحـة والـريـاضـة وصنـاعـة الرتفـيه(، والثـالثـة يف مملكـة
البحـرين، بعنوان )بناء اجملتمع واملـبادرات الشبابية(، والـرابعة يف دولة الكويت،
بعنـوان )جملس الـتعاون واملـواطنـة اخلليجـية(، واخلـامسـة يف دولة قـطر، بعـنوان
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)سياسات التـعليم واالبتكار(. وفيما يلي ملخـص ملخرجات ورش عمل الشباب يف
دول جملس التعاون:

ورشة العمل اخلاصة بفرص العمل والتوظيف وبناء املهارات وريادة األعمال مسقط
ـ سلطنة ُعمان 4 ـ 5/مايو/2014م :

شهـد فندق شـانقريال يف الـعاصمـة العمـانية مـسقط خالل الفرتة 4-5 مـايو
2014 مـشـاركــة أكثــر من 250 شـابـَا وشـابــة مثلـوا خمـتلف الـقطـاعـات يف الـدول

األعضاء، وقد توصلت ورشة العمل من خالل حماورها الثالثة إىل اآلتي:
أواًل ـ حمور فرص العمل والتوظيف:

) أ (  مواءمة املخرجات مع سوق العمل:
1 - املواءمة الدورية بني خمرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل .

2 - تكـثيف الـربامج التـوعـويـة الـيت تعنـى بـالتعلـيم التـقين والتـدريـب املهين
وموائمة املناهج الدراسية مع متطلبات سوق العمل.

3 - التـأكيد علـى تأهيـل اخلرجيني والبـاحثني عن العـمل باستحـداث برامج
تدريبية وتأهيلهم إلحلاقهم بالعمل حسب احتياجات سوق العمل.

4 - إجيـاد وسـائل إرشـاديــة ملسـاعـدة الـشبــاب يف اختيـار التخـصصـات اليت
تنـاسب تطلعـاتهم وميـوهلم املهنـية من جهـة، واحتيـاجات سـوق العمل من

جهة أخرى.
) ب ( العمل يف القطاعني العام واخلاص: 

1 - تـقليـص الفـوارق يف االمـتيــازات بني الـقطـاع العـام واخلـاص مبـا يـشجع
الشباب على االخنراط يف القطاع اخلاص.

2 - تـوحيد قـوانني ونظم العمل ومـزايا التـقاعد يف الـقطاعني اخلـاص والعام.
لتحقيق األمن الوظيفي.

3 - تكـثيف التـوعيـة اإلعالميـة حلث الشـباب علـى العمل بـالقطـاع اخلاص
باعتباره ركيزة القتصاد ومستقبل دول جملس التعاون.

4 - تفعيل القوانني والقرارات اخلاصة بتطبيق نسب التوطني بالقطاع اخلاص.
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) ج ( العمل احلـر :
1 - محاية براءة االخرتاع ودعم وتبسيط اإلجراءات يف عملية التسجيل .

2 - سن التشريعات اخلاصة لتسهيل العمل احلر لبعض األنشطة يف املنزل.
3 - إنـشـاء محالت تـوعـويـة للـشبـاب واجملـتمع بـإجيـابيـات وسلـبيــات العمل

احلر، وعرض التجارب الناجحة من خمتلف دول اخلليج.
4 - زيـادة الدعم احلكـومي وتسهـيل اإلجراءات للبـدء بالعمل احلـر واعتباره
أحـد خيـارات التـوظـيف عرب ختفـيض أو إلغـاء رسـوم الرتاخـيص لـبعض

األعمال من املنزل.
5 - إنشـاء مراكـز استـشاريـة إلكرتونيـة حكـوميـة يف دول اجمللس لـدعم
الــشبــاب للعـمل احلــر. وتـسهـيل اإلجــراءات واالخنــراط بــالعـمل احلــر

وكمنتدى لتبادل اخلربات.
) د ( دور اإلعالم :

1 - إعـداد بــرامج إعـالميــة تهـدف اىل تــوعيــة اجملتـمع يف كـافـة جمـاالت
العمل، مع أهمية تفعيل دور وسائل التواصل االجتماعي يف هذا الشأن. 

2 - تنظيم واستـضافة معـارض ومؤمترات إقـليمية ودولـية لعرض املـستجدات
العاملية فيما يتعلق بسوق العمل والتوظيف.

ثانيًا ــ حمور بناء املهارات:
1 - تـوجيه الشركات الكربى يف دول اجمللـس للقيام مبسؤليـتها االجتماعية

جتاه الشباب .
2 - تـطـويــر املهـارات األســاسيــة والفـنيــة الالزمـة لـســوق العمـل، من خالل

حتسني الربامج التدريبية احلالية وتقديم برامج جديدة.
3 - التـأكيد على مبدأ تكـافؤ الفرص يف التوظيـف، وأن يكون مبنيا على

اجلدارة وتوافر القدرات واملهارات الشخصية.
4 - االهتمـام بغـرس قيـم العمل واملهـارات احليـاتيـة يف منـاهج مجيع مـراحل

التعليم.
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5 - الـتأكـيد علـى أهمـية العـمل التطـوعي يف اكتـساب املهـارات والقدرات
اليت تساعد يف تعزيز فرص الشباب لاللتحاق بالعمل املناسب.

ثالثًا ــ حمور ريادة االعمال :
) أ ( التعليم والتدريب وزيادة الوعي وبناء الثقافة الريادية:

1 - الدمج الـكامل ملفهـوم الريـادة كعنـصر مـن عناصـر املنهـج الدراسي يف
مجيع مستـويات النظـام التعليمي العـام واجلامعي، وإجياد معـايري لتقييم

السمات الريادية.
2 - تبـين الربامج والفعـاليـات واألنـشطـة التـوعـويـة اهلـادفـة إىل تطـويـر ريـادة
األعـمال، وبـناء الـقدرات وإعـداد الكفـاءات املهنيـة املتخـصصـة باتـباع

أحدث وأجنع األساليب املتبعة يف جمال ريادة األعمال.
3 - االحتفـال بقصص الـنجاح الـرياديـة والرتويج لنـماذج مـنها كفـرص عمل

جاذبة وقابلة لالستمرار واالستقرار.
4 - تثقيف أولياء األمور يف مفهوم الريادة.

) ب ( األعمال :
1- توفري خـدمات استشـارية وتوجـيهية قبـل وأثناء إنشـاء املشروع واملتـابعة ما

بعد انطالق املشروع.
2- تشجيع املشاريع االبتكارية التقنية من خالل إنشاء حاضنات متخصصة.

3- زيادة عدد احلاضنات وتشجيع القطاع اخلاص على إدارتها.
) ج ( التمويل:

1 - تشجـيع املصـارف والبنـوك اخللـيجيـة علـى دعـم املشـاريع الـريـاديـة، من
خالل معدالت فائدة مدعومة أو تقديم الضمانات الالزمة للتمويل.

2 - تـسهيل وصــول املشـاريع الـريـاديـة إىل الـصنـاديـق التمـويليـة احلكـوميـة
وختفيف الشروط واملعايري املطلوبة الالزمة.

3 - تفعيـل قرارات األولـوية يف املـشرتيـات احلكـوميـة من املـشاريـع الريـادية
والصغرية.
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) د ( بيئة األعمال :
1 - ضرورة توفـر البنى الـتحتية كـالربجمية و نـظام املدفـوعات اإللكرتوني

واخلدمات املساندة. 
2 - تـأسيس هيئـة تعنى بـاملؤسسـات الصغرية واملتـوسطة، لتـسهيل اإلجراءات

الرمسية إلنشاء املشاريع الريادية.
3 - زيادة الشفافية املتعلقة باإلجراءات والقوانني اخلاصة باملشاريع الريادية.

4 - العـمل على إدخـال ريادة األعـمال ضمـن االتفاقـيات ذات العالقـة مبجلس
التعاون واالتفاقية االقتصادية لدول اجمللس على وجه اخلصوص.

5 - نشر ثقـافة امللكية الفكـرية، وتوفري احلمايـة القانونية هلـا على مستوى
جملس التعاون.

ورشـة العمل اخلـاصة بـالصحـة والريـاضة وصـناعـة الرتفيـه - اإلمارات الـعربـية
املتحدة - دبي 10 - 11/أغسطس/2014م :

بـالتعاون مع وزارة الثقافـة والشباب وتنـمية اجملتمع يف دولة اإلمـارات العربية
املتحدة، عقدت األمانة الـعامة يف مدينة دبي يومي 10 و11 أغسطس 2014 ورشة
العـمل اخلاصة بالصحـة والرياضة وصنـاعة الرتفيه، وقد أسفـر النقاش عن مجلة

من التوصيات واملقرتحات واليت تتلخص يف اآلتي :
ـ يف جمال الصحة:

1. تـشجـيع إنتـاج بــرامج وتطـبيقـات لألطفـال لـتحفيـزهم علـى التغـذيـة الـصحيـة
وتنمية السلوك الصحي.

2. إجيـاد مــواد إعالميـة تـوعـويــة وتثقـيفيـة يف املـدارس ووســائل نقل الـطالب،
وخباصة يف جمال التنويه خبطورة املنشطات واملكمالت واحلافظات الغذائية.
3. تشجيع تطوير واستخدام تطبيقات األجهزة الذكية يف جمال التوعية الصحية.
4. تـضمني منـاهج التعليـم العام مـوضوعـات عن الرتبيـة الصحـية، مـع السعي إىل
زيادة فـرص النشـاط البـدني وحصـص الرتبيـة الريـاضيـة، والعمل علـى إجياد

برامج للتغذية املدرسية.
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5. الرتكيـز علـى خـدمــات الصحـة املـدرسيـة الـوقـائيـة والعالجيـة والتعـزيـزيـة،
ووضع معايري صحية يف املقاصف املدرسية.

6. تـوفـري وجبــات صحيـة يف األمــاكن العـامــة ومكــائن الـبيع، وتـبين وســائل
للتشجيع على استهالكها بدال من الوجبات السريعة.

7. دعم املبادرات الشبابية يف اجملال الصحي.
8. عمل برنامج موحد ملتابعة أمراض السمنة والوقاية منها يف دول اجمللس.

ـ يف جمال الرياضة:
1. تشجيع إقامة املهرجانات الشبابية الرياضية على مستوى دول اجمللس.

2. زيـادة عدد املـراكز الـرياضـية يف األحـياء الـسكنيـة، والعمل عـلى تـوسيعـها
حبيث ال تكون مقتصرة على املدن الرئيسة.

3. توفري مراكز وأماكن مناسبة للمرأة ملمارسة النشاط البدني.
4. تفعيل استخدام التقنيات احلديثة لقياس النشاط البدني.

ـ صناعة الرتفيه:
1. تطوير الشواطئ ملمارسة الرتفيه والرياضات الشاطئية.

2. توفري أماكن ترفيهية داخل األحياء السكنية.
3. االهتمام ببيوت الشباب من حيث التجهيز والصيانة.

4. تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف جمال صناعة الرتفيه.
5. تعميم جتربة مملكـة البحرين يف تطويـر مهارات الشباب يف "مـدينة الشباب"،

وجتربة سلطنة عمان يف برنامج "الصيف الرياضي".
ورشـة العمل اخلـاصـة " بنـاء اجملتـمع واملبـادرات الـشبـابيـة " ، املنـامـة ـ مملكـة

البحرين 27 ـ 28/أغسطس/2014م 
بـالتعاون مع املـؤسسـة العامـة للريـاضة والـشباب يف مملـكة البحـرين ، نظمت
األمـانة العامة ورشة العمـل الشبابية الثالـثة بعنوان ) بناء اجملتمـع واملبادرات الشبابية(
يف مملكـة البحـرين يـومي األربعـاء واخلميـس 27 ـ 28/أغسـطس/2014م ، وخالل
جلـسـات ورشـة العـمل اليت مت عقـدهـا ، تـوصل الـشبـاب إىل مجلـة مـن التــوصيـات

واملقرتحات ، املتمثلة فيما يلي:
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املشاركة يف التنمية اجملتمعية :
1. إنشاء مرصد موحد )قاعدة معلومات خليجية( يعنى مبا يلي :

• حصر ومتابعة املبادرات الشبابية على مستوى دول اجمللس ومجع معلومات عنها. 
• مجع معلومات عن املبادرين من الشباب والداعمني هلم .

• مجع معلومات عن املبادرين من ذوي االحتياجات اخلاصة لتقديم املساندة هلم.
2. العمل علـى تـشجـيع العمل الـتطـوعي لـدى الـشبـاب وتـشجـيعهم علـى ذلك مبـا
يساهم يف تنمية اجملتمع ، وإقامة فعاليات لنشر ثقافة العمل التطوعي، وإجياد

تشريع قانوني للعمل التطوعي.
3. تـوسعة نطـاق الدعم اإلعالمـي للمبادرات الـشبابيـة واألعمال الـتطوعيـة خلدمة
اجملـتمع من خالل اسـرتاتيجيـة إعالميـة شبـابيـة تتبنـاها األمـانة العـامة وتـنفذ

براجمها بالتعاون مع الدول واملؤسسات ذات العالقة.
4. استغالل املـباني واملـؤسسـات احلكومـية بعـد فرتة الدوام املـدرسي لالسـتفادة

منها يف خدمة اجملتمع.
تطوير مهارات الشباب :

1. إنشـاء مـراكـز متخـصصـة يف اجلـامعـات ومــؤسسـات التعلـيم العـالي يف دول
اجمللس يف جمال تنمية وتطوير ودعم املبادرات الشبابية.

2. تـأهيل وتـدريب الـشبـاب يف جمـال تـنميـة املبـادرات واألعمـال الـتطـوعيـة اليت
تساهم يف خدمة اجملتمع واالستفادة من جتارب الدول املتقدمة.

3. تـنظـيم لقـاءات ومعــارض ومسـابقـات تنـافـسيـة للـشبـاب من أصحـاب املبـادرات
على مستوى دول اجمللس، مع ختصيص جائزة جملس التعاون للعمل التطوعي.

تشجيع املبادرات البناءة للشباب :
1. إنشاء صندوق لدعم مشاريع ومبادرات الشباب وأعماهلم التطوعية.

2. تعمـيم وتـشجـيع التجـارب اخللـيجيـة النـاجحـة يف جمـال املبـادرات الـشبـابيـة
واألعمال التطوعية.

3. ختصيص جائـزة تشجيعية لألسر اليت تهيئ الـبيئة املناسبة ألبنـائها للمشاركة
يف األعمال التطوعية .
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ورشـة العمل اخلاصة مبجلس الـتعاون واملواطنة اخلليـجية، دولة الكويت 10 -11/
سبتمرب/2014م

نظمت األمـانة العـامة ورشـة العمل الشـبابيـة الرابعـة بعنوان "جملـس التعاون
واملواطنـة اخلليجية" يف دولة الكويت بـالتعاون مع اهليئة العامـة للشباب والرياضة
يومي األربعـاء واخلميس 10ـــ11/سبـتمرب/2014م، وقد تـوصل الشبـاب إىل مجلة

من التوصيات واملقرتحات، واملتمثلة فيما يلي:  
التنقل واإلقامة:

1. إجيـاد جواز سفـر خليجي مـوحد أو الـبدء يف وضع شـعار جملـس التعـاون على
مجيع جوازات السفر اخلليجية الصادرة عن الدول األعضاء، إن مل يكن هناك

إمكانية لتوحيد جوازات السفر يف املرحلة احلالية. 
2. تـسـهيل تـنقل املــواطنـني من كـافــة دول اجمللـس دون احلـاجــة إىل استخـدام

البطاقة الشخصية عند اخلروج من دولة والدخول من دولة أخرى. 
3. زيــادة القــدرة التـشـغيـليــة للـمنــافــذ الربيــة، مـن خالل زيــادة عــدد املــوظـفني

واستخدام النظم اإللكرتونية. 
4. إعفـاء زوجـات املــواطنني األجـنبيـات وأزواج املـواطنـات األجــانب من تـأشريات

الدخول بني دول اجمللس. 
5. ختفيض أسعار تذاكر الطريان بني دول اجمللس.

العمل يف القطاعات احلكومية واألهلية:
1. تفعيل قرارات العمل املشرتك بشان توطني الوظائف وتقليص العمالة الوافدة. 

2. إلزام القطـاعات احلكـومية واألهلـية يف مجيع دول اجمللـس بالتـأمني الصحي
جلميع منسوبيها. 

ممارسة املهن:
تشجيع قيام مجعيات مهنية خليجية تساعد أصحاب املهن احلرة على تطوير

قدراتهم وتبادل اخلربات فيما بينهم. 
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ممارسة مجيع األنشطة االقتصادية واالستثمارية واخلدمية:
1. التأكيد على إجياد آلية للحصول على سجل جتاري موحد. 

2. توحيد وتسهيل إجـراءات استخراج الرتاخيص للمشـاريع الصغرية واملتوسطة يف
مجيع دول اجمللس. 

3. التــوعيـة بـالفــرص االستـثمـاريــة املتـاحـة للـقطـاع اخلــاص اخلليـجي وصغـار
املستثمرين. 

تداول وشراء األسهم وتأسيس الشركات:
التـأكيـد على مـساواة مـواطين دول اجملـلس يف االستفـادة من االكتتـابات

األولية يف الشركات املساهمة اليت تطرح لالكتتاب العام. 
االستفادة من اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية:

1. الـتأكـيد علـى تفعيل قـرارات العمـل املشرتك اخلـاصة بـاالعتـماد األكـادميي
وضبط اجلودة يف مؤسسات التعليم العالي. 

2. اسـتثمار التـجارب التقنيـة الناجحـة يف جمال التعليـم والتدريب عن بعـد املطبقة
دوليًا أو خليجًا. 

3. تشجيع االبتعاث للجامعات األهلية املتميزة يف دول اجمللس. 
4. التــأكيـد علـى أهـميـة إشـراك الـطلبــة املتـميــزين يف جمـالـس جـامعـات دول

اجمللس، متهيدًا إلنشاء جملس استشاري طالبي خليجي يف اجلامعات. 
5. إنشاء فروع جلامعة اخلليج العربي يف دول اجمللس. 

التوعية اإلعالمية بقرارات العمل املشرتك:
1. تفعـيل دور اإلعالم لـتعــزيــز مفهــوم املــواطنــة اخلـليـجيــة، واسـتخــدام مــواقع

التواصل االجتماعي للتعريف بقرارات العمل املشرتك. 
2. تصـميم وإنـشاء تـطبيـقات إلـكرتونيـة تهـدف إىل تعـزيز روح املـواطنـة، من خالل
تقديم أفكار ومقرتحات تساهم يف صنع قرارات العمل املشرتك يف دول اجمللس. 
3. التأكـيد على أهميـة مشاركة الـشباب يف الفعالـيات والنشاطـات اليت يقيمها

جملس التعاون داخليًا وخارجيًا. 
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4. تعمـيم مـشــروع سفـينــة شبــاب اخلليـج، واالستفــادة من جتـربــة سفـينــة أمل
الكويتية لذوي االحتياجات اخلاصة، وجتربة سفينة شباب العامل. 

ورشة العـمل اخلاصـة بسـياسـات التعـليم والتـدريب واالبتكـار : الدوحـة ـ دولة
قطر - 26 ـ 27/أبريل/2015م 

بالتعـاون مع وزارة الشباب والريـاضة بدولة قـطر نظمت األمانـة العامة ورشة
الـعمل الشـبابـية اخلـامسـة ضمن فعـاليـات أيام جمـلس التعـاون بعنـوان )سيـاسات
التعلـيم والتـدريـب واإلبتكـار( يف الـدوحـة يـومي األحـد واالثنني املـوافق 26 ــ 27
أبريل 2015م، توصل الشباب خالهلا إىل مجلة من املقرتحات على النحو التالي: 

حمـور التعـلـيــم :
1. بنـاء شخـصيــة املتـعلم مـن خالل التــأكيـد علـى اجلـوانـب الثالثـة اهلـامـة يف
العـمليــة التـعليـميــة، وهي املعـارف والقـيم واملهــارات ، وليـس الـرتكيـز علـى

املعارف فقط .
2. طرح مـقرر ريـادة األعمـال لطلـبة اجلـامعـة، وتشجـيعهم علـى خلق فـرص عمل

ألنفسهم بدل البحث عن العمل.
3. توفري فـرص التعليم اجلامـعي )الدبلوم فـأعلى( جلميـع خرجيي املرحلـة الثانوي
مـن خالل التنـويع يف مناذج الـتعليم العـالي )مثـال: جامعـة ختصصـية ، جـامعة

تطبيقية، جامعة عامة(.
4. زيادة اجلانب التطبيقي يف املناهج التعليمية.

5. الـسعي بـأن يكـون التــدريب امليـداني يف سـوق العمل والـتطـوع يف مــؤسسـات
جمتمعية متطلبًا للتخرج من مؤسسات التعليم العالي.

6. تـــوظيـف التـكنــولـــوجيــا يف الـتعلـيم اجلــامـعي بـصــورة فعــالــة، مـثل الـتعـلم
اإللكرتوني والتعلم عن بعد.

حمــور التـدريـب :
1. إنشاء هيئة تتبع لألمانة العامة تعنى بالتدريب، وتكون من مهامها:
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• أن تكون بيت خربة تضع معايري وأدلة ارشادية للجهات احلكومية واخلاصة
• إنشاء معسكرات صيفية تدريبية خليجية سنوية.

• إقامة مؤمترات وملتقيات خليجية مشرتكة تعنى بالتدريب .
2. تعــزيـز دور األمـانــة العـامـة يف تــوجيه املـؤسـســات التـعليـميــة لنـشــر ثقـافـة

التدريب، مع حتديد حد أدنى للساعات التدريبية حسب االحتياج .
3. تشجـيع البحث العلمي يف جمـال التدريب، وختـصيص جوائـز للمتميـزين سواًء

مدربني ومتدربني ومراكز تدريب .
حمــور االبتكار :

1. إنـشـاء هـيئـة وطـنيـة لـالبتكـار يف كل دولـة، تـعمل علـى إجيـاد اسرتاتـيجيـة
متكـاملة لـالبتكا،ر وتنـسيق اجلهود بني الـوزارات واهليئات املهـنية، ومتـابعة

مؤشرات أداء االبتكار لديها .
2. خلق بيئـة داعمـة على اإلبـداع واالبتكـار، من خالل تطـوير املـناهج وأسـاليب

التدريب.
3. إلزام القطاع اخلاص بتأسيس صناديق متويل االبتكار يف دول اجمللس .

4. تأسيس وتطوير حاضنات األعمال التقنية .
5. تأسيس ودعم وتطوير مجعيات وأندية املبتكرين اخلليجية .

6. نشر ثقافة االبـتكار بني أفراد اجملتمع، من خالل الربامج التـوعوية والتدريبية
واإلعالمية.

يعد التواصل املباشر بني األمانـة العامة وخرباء الدول األعضاء من جهة وبني
شباب دول اجمللس من اجلنسني جتـربة كفيلة بالدراسـة وهلا الكثري من الفوائد
واملخـرجـات ، حـيث ملـست األمـانـة العـامـة لـدى الـشبـاب ختـوفـًا مـن أن آراءهم
ومقرتحـاتهم لن تـؤخذ مـأخذ اجلـد، وهنـا كان البـد من اختـاذ خطـوات عملـية
إلثبـات عكـس ذلك ، جتلـى ذلك يف احلـرص علـى أن تكـون اللجـان الـوزاريـة
املعنـية شـريكًا هلـا منـذ املرحلـة األوىل يف التخـطيط والـتنفيـذ هلذه الـتوصـيات،
ولـذلك قـامت األمـانـة العـامـة بـالعـرض علـى كل جلنـة وزاريـة مـا يـدخـل ضمن
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اختصاصاتها طالبًة منها تـزويدها بآليات التنفيذ اليت حتتاج إىل عرض على مقام
اجمللـس األعلـى مـن أجل ضمـان حتـقيق تـطلعـات الـشبـاب اخللـيجي والـوصـول

لألهداف املنشودة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املصدر : قطاع شؤون اإلنسان والبيئة ـ األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية .
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عرض كتـاب :

البحرين وعمقها اإلسالمي من الغزو
البرتغالي وحتى استقالل البحرين

928 ـ 1391هـ / 1521 ـ 1971م

كتـاب البحرين وعـمقها اإلسالمي من
الغزو الربتغالي وحتى استقالل البحرين 928
ـ 1391هـ / 1521 ـ 1971م  لـألستــاذ راشــد
عيـسى اجلاسـم  ، والذي يسلط الـضوء على
األدوار التـارخييـة الرائـدة للشـعب البحـريين
يف نشر العلم واألدب والثقافة ، وأسبقيته يف دعم نضال الشعوب اإلسالمية والعربية

ضد الغزو األجنيب. 
يـذكر املؤلف أن كـتابة التـاريخ البحريين سـيطرت عليه النـزعة السـياسية
يف قـراءة األحـداث والقضـايـا التـارخييــة املختلفـة. إذ يـرى أنه مليء بـسلـسلـة من
الفجوات اليت أغفلها املؤرخون وجتاوزوها يف كتاباتهم لتاريخ البحرين واملنطقة.
ويـرى املــؤلف أنه قـد جتـاوز يف أبـواب وفـصــول كتــابه كـاًل من القـراءة
الـسرديـة والنظـرة النـقديـة لتـاريخ البـحريـن احلديـث إىل إبراز منـاذج للتـطورات
التارخيية الـيت مر بها الشـعب البحريين خالل فرتة الغـزو  الربتغالي عام 1521م،
وحتـى تــاريخ االستقالل الـوطين عـام 1971م ، يف حمـاولـة ملعـاجلـة اإلشكـاليـة

املتعلقة بغياب فكرة املعرفة والوعي يف كتابة التاريخ احلديث للبحرين.
واعـتمـد هــذا الكتـاب يف أطـروحـته علــى مصـادر مـتنـوعــة وهي الكـتب
العربـية ، والكـتب األجنبـية واملرتمجـة ، والرسـائل العلميـة، والوثـائق والندوات

عرض

أ . رانيه رضـى فضـل
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واحملـاضـرات واملـؤمتـرات، واألوراق البـحثيـة، واجملالت والـصحف البحـرينيـة ،
واجملالت والصحف العربية ، واملقابالت الشخصية، ومواقع اإلنرتنت.

ويتكـون الكـتاب الـذي صدر يف 12 يـوليـو 2015م وطبع يف الـدار العربـية
للمـوسوعات من جمـلدين ، يتكون اجملـلد األول من أربعة فصـول وعدد صفحاته

595 صفحة ويتكون اجمللد الثاني من مخسة فصول وعدد صفحاته 416 صفحة.
وفيما يلي نبذة عن أبواب الكتاب وفصوله:

البـاب األول  : علمـاء البحـرين ودورهم يف نـشر الـعلم بني القـرنني الـ 18 و الـ 20م،
يتكـون من ستـة فصـول وهي نشـر العلم وبـناء املـدارس العلمـية أو األربـطة يف األحـساء،
والـدور البحـريين التـارخيي يف سـاحل األحواز )عـربسـتان(، وعلـماء حبـرينيـون يف منـطقة
احلجـاز ، والبحــرينيـون والـنهضـة  األدبيـة والعـلميـة يف اهلنـد ، والعالقـات الثقـافيـة بني

البحرين وموريتانيا، والعالقات العلمية بني الشعبني البحريين والعراقي.
ويتناول هذا الباب احلديث عن دور علمـاء البحرين وأعيان البحرين يف نشر
ورعايـة العلم والثـقافـة سواء كـان باطـروحاتـهم العلمـية واألدبـية أو عـرب دعمهم
املـالـي حمليــًا، ومن ثـم يف منـطقـة االحـسـاء وعـربــستــان، واحلجــاز ،واهلنـد،

وموريتانيا ،وختم الباب يف العراق .
الـباب الثاني : الـبحرين وشعوب اجلـزيرة العربـية، يتكون مـن أربعة فصول
وهي الـعالقات الـشعبيـة البحـرينـية والـيمنيـة ، والعالقـات البحـرينـية العـمانـية ،

والعالقات بني البحرين واإلمارات،والتضامن مع الشعب العراقي.
ويـركـز هــذا البــاب علـى منـاذج حمــددة من الـدعـم العلـمي والــسيــاسي
واإلصالحي، وعالقـات التــأثري والتـأثـر بـني البحـريـن وعمقهـا اخللـيجي، وذلك

بدراسة النماذج اليمنية والعمانية واإلماراتية والعراقية. 
والباب الـثالث : مصر والـسودان وعالقات التـأثر والتأثـري، يتكون من فصلني
وهما العالقات الشعبية البحرينية املصرية، والعالقات الشعبية البحرينية السودانية.

وفيه يتم احلديث عن العالقات بني الشعبني البحريين واملصري وبالتأثر تلى
املسـتويات العلمـية والفكريـة والسياسـية، واليت كان هلـا نتائج قويـة فيما يتعلق
بـالـنهضـة والتحـرر من االحتالل األجـنيب . كمـا جـاء احلـديـث عن العالقـات مع
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الـشعـب السـوداني يف إطـار دور الـشعـب البحـريين املـدافع عن الـشعـوب العـربيـة
واإلسالمية يف أفريقيا.

والباب الرابع : فلسطني القضية الكربى، يتكون من فصلني وهما النضال
البحريين قبل النكبة والدعم البحريين لفلسطني بعد نكبة 1948م 

ويتناول هذا البـاب احلديث عن أبرز العالقات البحرينية الفلسطينية قبل وبعد
النكبة وقبل وبعد النكسة، كما يتناول كذلك إسهامات أهل البحرين يف ترميم

احلرم القدسي الشريف وعن مناصرة شعب البحرين لنضال الشعب الفلسطيين .
والباب اخلامس : البحرين وبالد الشام، يتكون من فصلني وهما العالقات

الشعبية البحرينية األردنية ، والعالقات الشعبية مع سوريا .
ويتـناول هذا الباب احلـديث عن عالقات أهل البحريـن ببالد الشام، فكان
نـصـيب األردن وسـوريـا طــاغيـًا يف هــذا البـاب  خـصـوصـًا يف قـضـايـا الـتحـرر

واالستقالل والتعليم والثقافة.
والباب السـادس : مناصرة الـدولة العثمانـية واألحواز وبلوشـستان ، يتكون
من ثالثة فصول وهي مساندة الدولة العثمانية إبان احلرب العاملية األوىل ، و دعم

قضية األحواز العربية ، ودور شعب البحرين يف دعم قضية بلوشستان.
يتحـدث هــذا البـاب عـن أوجه املنـاصــرة البحـريـنيـة للـدولـة العـثمــانيـة يف
معـاركهـا وحـروبهـا ويف جـانـب الستـذكـار العالقـات الـسيــاسيــة بني الـشعب
البحـريين وأشقـائهم عـرب األحواز ومـسلمي بلـوشسـتان خالل العـصر احلـديث،
وذلك بعد أن سبق احلديث يف األبواب الـسابقة عن العالقات العلمية بني البحرين
واألحــواز وكيف كــان ألعيــان البحــرين دور يف دعـم طلبــة العلـم من املــذهب
الشـافعي يف كـوهج ودعم ملـدارسهـا العـلميـة وكــذلك دور علمـاء البحــرين من

املذهب اجلعفري يف األحواز وكيف تصدروا اإلفتاء والقضاء وإمامة اجلمعة.
والبـاب السـابع : الـدعـم البحـريين لـدول املغـرب العـربي ) لـبييـا، املغـرب،
تونـس، اجلزائـر(، يتكـون من  أربعـة فصـول وهي مسـاندة الـشعب الليـيب ضد
االحتالل اإليطـالي ، والعالقـات البحـرينـية املغـربيـة  ، ودعم الـشعب الـتونـسي،

ودعم األحرار واملناضلني يف اجلزائر .
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وفـيه يتحدث املـؤلف عن تاريخ العالقـات الشعبـية بني البحـرين ودول املغرب
العـربي لـيبيـا وتونـس واجلزائـر واملغـرب وأشكـال الدعـم املختلفـة لشعـوب هذه
الـدول يف نضاهلا من أجل الـتحرر الوطين والنهـضة ، بدءًا مبسـاندة أهل البحرين
للشـعب الليـيب للتحـرر مـن االستعمـار اإليطـالي ، ومـن ثم عن عالقـات الـشعبني
البحريين واملغـربي ، وعالقات الشعـبني البحريين والتـونسي ، وختمهـا باحلديث

عن عالقات الشعب البحريين واجلزائري.
والبـاب الثـامن : البحـرين وعـالقاتـها بـشرق أفـريقيـا، يتكـون من فـصلني

وهما، العالقات الشعبية بني البحرين وزجنبار ، و العالقات الشعبية اإلرترية. 
ويتنـاول هذا الـباب احلـديث عـن العالقات الـشعبيـة بني البحـرين وكل من
زجنبـار وإرتريا  من الناحـية التجارية واالجتمـاعية والسياسيـة ويسلط الضوء على

عمق هذه العالقات التارخيية والراهنة.
أمـا البـاب التــاسع : مشـاريع وحـدوديـة املـواقف ، يتكـون مـن فصل واحـد
وهو مـشاريـع وحدويـة أطلقهـا البحـرينيـون .فيتـناول احلـديث عن ظهـور النـزعة
الوحـدوية والعـروبيـة يف أوساط الـشعب الـبحريـين قبيل نـشأة األحـزاب العروبـية
واإلسالمية ، وعن احلركة الوطنية وعـن اجلهود اليت بذلتها يف مقابل مشاريعها
الـوحدويـة. كمـا ويتـناول احلـديث عن تعـاطف زعمـاء العـامل العـربي واحلـر مع

املناضلني البحرينيني الذين سجلوا مواقف تارخيية بارزة يف هذا اإلطار.
وّثقت أبواب وفصـول هذا الكتاب حمطات يف العالقـات الشعبية بني البحرين
وعـمقهــا اخللـيجـي والعــربـي واإلسالمـي، منــذ الغــزو الـربتغــالـي 1521 م وحتــى
االستقـالل البالد عــام 1971م مع الـرتكيــز علــى القــرون الثالثـة األخـرية ، واليت

أكدت صعود اهلوية الوطنية والوعي العروبي واإلسالمي هلذه البقعة من العامل.
وأكد الـكاتب يف خامتـة كتابه أن كتـابه عبارة عن مقـدمة يف العالقات
الشعبيـة جتاوزت الـسر التـارخيي، أو حتى الـبحث عن أحداث تـارخيية هـامة إىل
تـوثيـق ما قـدمه الشـعب البحـريين من مـساهـمات حـضاريـة ونهضـوية، واملـعادن
اإلنسانـية والفكريـة لرموز نهضـته الفكرية والـتعليمية والـوطنية ، اليت واجهت

احلراك الوطين حنو أهدافه املنشودة يف النهضة والتحرر الوطين .
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رابعـاً

مؤشرات إحصائيـة





السوق اخلليجية املشتركـة
حقائق وأرقـام

العدد الثامن / ديسمبـر 2015

شؤون املعلومـات ـ إدارة اإلحصـاء
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التجـارة البينيـة

مـّثل تعزيـز التجـارة البيـنية لـدول جملس الـتعاون لـدول اخلليج الـعربيـة إحدى
أولويات العمل اخلليجي املشرتك منـذ أعوامه األوىل . وحتقيقًا لذلك ، اختذت دول
اجمللـس عرب الـسنـوات املاضـية جمـموعـة من اإلجـراءات استـهدفـت إزالة احلـواجز
اجلمـركية ، وأعفت مـنتجات الدول األعـضاء من الرسـوم اجلمركيـة ، وعاملتها
معاملـة السلع الوطـنية ، فلقد أقـامت دول اجمللس منطقـة جتارة حرة فيمـا بينها يف
العـام 1993م، ثم حققت نقلة تكاملية كبرية بـإقامة االحتاد اجلمركي اخلليجي
اعتبـارًا من يـنايـر 2003م. وختلل تلك الـسنـوات إقرار عـدد من القـوانني واألنظـمة
والـسياسـات اليت سهلت انـسياب تـنقل السلع واخلـدمات ووسـائط النـقل بني الدول
األعضـاء، وشـجعت املـنتجـات الـوطـنيـة ، وفـّعلت دور الـقطـاع اخلــاص يف تنـميـة
صــادرات دول اجمللـس ، ومـّثل قيـام االحتــاد اجلمـركـي دعمــًا مبـاشــرًا للـسـوق
اخلليجيـة املشـرتكة ، اليت بـدورها أسهمـت يف زيادة التجـارة البيـنية لـدول جملس

التعاون .
يف اإلطار ذاته، مسح جملس التعاون يف ديسمرب 1991م للمؤسسات والوحدات
اإلنتاجية يف الدول األعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري يف أي دولة عضو، كما
مسح بـاسترياد وتـصديـر املنتـجات الـوطنيـة فيـما بـني دول اجمللس دون احلـاجة إىل
وكيل حملي ، يضاف إىل ذلك قرارات أخرى مهمة اختذها جملس التعاون أسهمت
يف دعم التجارة البينية ، مثل قـرار إقامة مركز التحكم التجاري لدول اجمللس يف
ديـسمرب 1993م، ثم القـرار اخلاص بـإنشـاء هيئـة التقـييس لـدول جملس الـتعاون يف

ديسمرب 2002م ..
أمثـرت هـذه الـسيـاسـات واإلجـراءات اليت اختـذهـا جملـس التعـاون لتـسهيل
انسياب الـسلع فيما بني دولـه األعضاء ، يف رفع حجم التـجارة البينيـة لدول جملس
التعـاون من حــوالي 6 مليـارات دوالر يف العـام 1982م إىل مـا يـربـو علـى 124 مليـار
دوالر يف العام 2014م. كما يالحظ التأثـري املباشر لقرار إقامة االحتاد اجلمركي
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اخلليجـي يف عام 2003م على منو التجارة البينيـة ، حيث شهد التبادل التجاري بني
دول اجمللس زيـادة ملحوظـة يف السنـة األوىل لقيـام اإلحتاد اجلمـركي بلغت %51 .
ومنـذ إقرار اإلحتاد اجلمركي اخلليجي ارتفعت قيمـة التجارة البينية لدول اجمللس
بشكل مضطـرد من 15 مليار دوالر يف العـام 2002م ، إىل حوالي 124 مليار دوالر

يف العام 2014م ، أي بزيادة بلغت نسبتها %717  .
يف العـام 2014م ، كان الـنصيـب األكرب من التجـارة البينـية لـدول جملس
التعـاون للمملكـة العربيـة السعـودية الـيت بلغت قيمـة تبادالتـها التجـارية مـع بقية
الـدول األعضـاء 39 ملـيار دوالر تـقريـبًا ، أو مـا نسـبته 31% من إمجـالي التـجارة
البينيـة اخلليجيـة ، تلتها اإلمـارات العربـية املتحـدة حبصة بـلغت قيمتهـا 26 مليار
دوالر ، أو مـا يعادل 21% من إمجـالي التجـارة البينيـة لدول اجمللـس ، أما سلـطنة
ُعمـان فبلغت قيـمة تبادهلـا التجاري مع بـقية دول اجمللس حـوالي 20 مليار دوالر ،
أي مـا يعـادل 16% من اإلمجــالي ، ومملكـة البحـريـن بلغت حـصتهـا حـوالي 19
مليار دوالر بنـسبة تسـاوي 15% ، وبلغ نصيب كل من دولـة قطر ودولـة الكويت
من التجارة البيـنية 13 مليار دوالر و7 مليار دوالر علـى التوالي ، أو ما نسبته %10

و6% من إمجالي قيمة التجارة البينية .

مؤشرات إحصائيـة 
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املصدر: السوق اخلليجية املشتركة ـ حقائق وأرقام ، العدد الثامن ـ 2015 ، ص 16 .
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املصدر: السوق اخلليجية املشتركة ـ حقائق وأرقام ، العدد الثامن ـ 2015 ، ص 17 .

مؤشرات إحصائيـة 
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املصدر: السوق اخلليجية املشتركة ـ حقائق وأرقام ، العدد الثامن ـ 2015 ، ص 18 .
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مؤشرات إحصائيـة 



خامسـاً

قواعد النشر
مبجلة التعاون





السياسـة التحريرية
جمللــة التعـاون

تهدف جملة التعاون إىل الرتكيز بصفة رئيسية على  األهداف التالية:  
1 ـ حتليل وحبـث القضـايــا ذات األهميــة ملسـرية العمل املـشرتك جمللـس التعـاون أو
الــدول األعـضــاء يف خمـتلف اجملــاالت الــسيـــاسيــة واألمـنيـــة واالقتـصــاديــة

واالجتماعية والتنموية وغريها.
2 ـ نـشر املـعرفـة باجلـوانب والقضـايا املـتضمـنة يف مـسرية التعـاون وتعميق الـرؤية
بـشأنها لـدى صناع القـرار يف الدول األعضـاء وذوي الشأن والبـاحثني واملهتمني

وغريهم للتوعية بها وإحداث التفاعل اإلجيابي معها.
3 ـ تـوفري منرب للـتواصل مع وبـني املهتمني وفـرصة إلقـامة حـوارات بنـاءة من شـأنها

تعزيز مسرية جملس التعاون.
4 ـ تعرف احللـول ملا يواجه أو قـد يواجه مسرية جملـس التعاون أو التنـمية يف الدول

األعضاء من معوقات.
5 ـ إبــراز الفعـــاليــات واألحـــداث اليت تـتم يف إطــار جملـس الـتعــاون أو يف الــدول

األعضاء، مما له صلة بالعمل املشرتك.
ولتحـقيق هـذه األهـداف تـتضـمن اجمللـة عـدة أقـسـام تــشمل: الـدراسـات،
املقاالت الـتحليليـة، التقاريـر، ومراجعـة الكتـب، إىل جانب أقـسام أخـرى مهمة
للـقراء واملتابعني ملسرية عمل اجمللس. وحترص اجمللة أن تأتي املوضوعات املنشورة
يف صلب االهتمامـات املباشرة جمللـس التعاون أو دوله، وباألخـص أصحاب الشأن
من صـناع الـقرار وذوي الـرأي والتـأثري، واملثـقفني والبـاحثـني واملهتمـني يف الدول
األعضـاء وخـارجهــا. وفيمـا يلـي بعض األسـس العـامــة للكتـابـة يف بعـض أقسـام

اجمللة :
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1 ـ الدراسات: تعـاجل الدراسات مـوضوعاتـها على حنـو متعمق ومفصل نـسبيا، مع
تـطبيقهـا ملنهجـيات تـتسم بـاملوضـوعيـة والدقـة يف العرض، والـدعم بـالبيـانات
واملـعلومات الـدقيقة والـرباهني واملصادر الكـافية. وتتنـاول الدراسات القـضايا
ذات األبعــاد املهمــة للــسيـاسـات واخلـطـط واجلهـود الـدائـرة يف إطـار الـعمل
املشـرتك، وباألخص املـوضوعـات اليت تكـون نتائجـها ذات مضـامني لصنـاعة

القرار.
2 ـ املـقاالت التحلـيلية: تعـاجل املقاالت مـوضوعـات ذات أبعاد اسرتاتـيجية هـامة من
الـنواحي السيـاسية أو االقتـصادية أو االجتـماعية، وبـأسلوب خمتصـر ومركز
دون الدخـول يف تفصـيالت باألرقـام أو البـيانـات. وتوفـر املقاالت قـدرا حتليلـيا
شامال ومتعمقا للواقع، ورؤية، يف ضـوء ذلك ملا يقرتح أن تكون عليه توجهات

املستقبل بالنسبة جمللس التعاون أو للدول األعضاء. 
3 ـ التقـارير: تتضمن التقـارير وصفا حتليليـا لقضايا مـوضوعاتها تـتصل مباشرة أو
غري مباشرة مبجاالت الـعمل يف جملس التعاون واجلهود واخلطوات اليت تتم يف
إطار تنفـيذ القرارات. ويفضل أن تـشمل التقارير مـوضوعات متصـلة بالقرارات
املتخـذة يف إطـار جملـس التعـاون ويكـون هلـا يف الغـالب تــأثري مبـاشـر أو غري
مباشـر على الصاحل العام، وأن تكون مدعومة باحلقائق )البيانات أو األدلة(،

ودقيقة وموثقة.
4 ـ قراءة يف كتـاب: يتناول هـذا القسم مـراجعة أو عرضـا لكتاب يكـون حملتواه
صلـة ضمنيـة أو صرحيـة بعمل جملـس التعـاون، كـأن يكـون مثال تقـوميا أو
حتليـال لبعـض الــسيـاسـات واخلـطـط أو اجلهــود القــائمـة يف جمـاالت الـعمل
املشـرتك أو وصفا لـبعض التجـارب واملمـارسات الـدوليـة واإلقليميـة. وينبغي أن
يكـون الكتـاب على قـدر كبري من املـصداقيـة يف منهجـية العـرض والتحليل
ودقـة الـبيـانـات واملعلـومـات والـعمق وسالمـة احلجـة، وأن تـأتي املـراجعـة، أو
العـرض للكتـاب بصـورة خمتـصرة وملـمة ملـا يتضـمنه من أفكـار رئيـسة، مع

إبراز اجلوانب اليت ميكن أن متثل مضامني مهمة لعمل اجمللس.
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قواعد للتنسيق وإعدادات الكتابـة فـي
مجلـة التعــاون

أواًل : تنسيق الشكل العام )formatting( : يراعى اآلتي:
1 ـ  يعــد نص الـورقـة املـطلـوب نـشـرهــا )اليت ال تـتضـمن جـداول أو رسـومـات أو
أشكــال( بــاسـتخــدام MS Office Word 2007 ، وميـكن إعــداد اجلــداول
والـرسومـات واألشكال بـاستخـدام أية بـرامج متـوافقة يف الـتحريـر والتـنسيق
واحلفظ مع MS Office Word 2007، مع إمكان إيراد اجلداول والرسومات

اليت يصعب دجمها بشكل سليم يف نهاية الورقة. 
2 ـ يـستخـدم بـنط Simplified Arabic 16 للحـرف العـربي مبــا يف ذلك العنـاوين
Times New Roman الـرئيسة والفـرعية، واملصـادر، واالقتباسـات، ويستخدم
13 للحـرف الالتيين. ويف اجلـداول واألشكال يـلتزم بـاستخـدام نفس الـبنطني

مع اخـتيـار املقـاس املنـاسب. أمـا األرقــام فتكـتب بـالعـربيـة )وليـس اهلنـديـة(
. Simplified Arabic 13 باستخدام  بنط

3 ـ تكـتب مجـيع عالمـات الـتنـصيـص )النـقطـة، الفـصلـة، الفـصلــة املنقـوطـة،
القوسني،،،(  بدون ترك أي فراغ بينها وبني الكلمات املرتبطة بها.   

4 ـ يراعـى يف التنـسيق أال يـشتمل علـى ألوان أو تـصميـمات غـرضهـا فقط إضـفاء
جاذبية على شكل الورقة. 

ثانيـًا : صفحة الغالف: تشتمل صفحة الغالف على: 
1  ـ عنوان واضح وخمتصر للورقة .

2 ـ اسم الكاتب )أو الكتاب( .
3   ـ هــامــش يف األسفل يـتـضـمـن: اسـم الكــاتـب )أو الكـتـــاب(، اللقـب، جهــة
الـعمل، العنـوان الربيـدي اإللكرتونـي، التليفـون النـقال، مجلـة يف سطـرين أو

ثالثة عن جمال التخصص واالهتمام.
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ثالثـًا : قواعد عامة: يتبع اآلتي: 
1 ـ يشـار إىل امللحـوظـات )الـتهمـيشــات(، ومصـادر االقـتبـاسـات واملـراجع بـأرقـام
تسلسليـة تكتب يف أعلى احلـرف األخري من الفقرة أو اجلملـة أو الكلمة اليت
ختصهـا )Superscript(، مع تـدوينهـا مجيعـا يف نهـايـة الـورقـة حسـب تسـلسل
الرتقيم. وتعـطى الـتفاصـيل اخلاصـة باملـصادر  واملـراجع حسـب أسلوب جـامعة

شيكاغو، كما يف األمثلة اآلتية:
املصـادر: 

الكتـب : الطـيب صـاحل، مــوسم اهلجـرة إىل الـشمـال )القـاهـرة: مـطبعـة
مدبولي، 1992(، 140.

اجملـالت: حممد عبـدالرحيم، "دراسـات عن استخدامـات الطاقـة الشمـسية
يف دول جملس التعاون"، جملة دراسات اخلليج، 14، العدد 5 )2008م(: 120.

املراجـع :
الكتـب : ياسني، حممد. التعاون الدولي. بريوت: دار الشروق، 2009م.

اجملـالت : احلسن، حمـمد. العملـة اخلليجيـة املوحـدة جملة االجـتماع، 14،
العدد 3 )2008م(: 119-115.

2   ـ تــرسل الـورقـة إرفـاقـًا )attachment( إىل مـديــر التحـريــر عن طــريق الربيـد
. attawun@gcctsg.org : اإللكرتوني على العنوان
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سادسـاً

ملخصات األبحاث
Abstracts





The Direct Impact of International treaties
relating to environmental accidents

and disasters issues in the national systems
of the Gulf Cooperation Council

(Acomparative analysis)

Dr. Ahmed Mubarak Salem

Bahrain Researcher

Abstract..

This study is not designed to extrapolate the appropriate
extent of what is determined by international treaties ratified by
the GCC states in its texts and its provisions with national legist
lation; it useful in so extrapolate and analyze the constitutional
and legislative problems that prevent the direct impact of intert
national environmental treaties and others, including related
accidents and disasters in the national legislation of the GCC
countries through analytical study and comparison.

If the sovereignty of states require the adoption of its legal
system, which regulates the various aspects of the community in
person due to considerations of sovereignty, it must be emphat
sized that with regard to the environmental aspects and specifit
cally with regard to accidents and disasters issues must t though
has been associated with an economic dimension coupled with
cost t be accompanied international dimension is achieved
through which His Highness the international legal norms relating
to the environment and issues of accidents and disasters specifit
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cally, since the incidents and disasters issues is the cornerstone on
which should be linked to the strengthening of the preventive
dimension of the environment; in view of the consequences of
accidents and environmental disasters of the repercussions and the
effects of the coordination of regional and international efforts in
difficult to process the return things to what it was, necessitating
the need to overcome the constitutional and legislative problems
to achieve the direct impact of international treaties concerned
with environment and related accidents and disasters issues
through enhanced tools and preparations to enhance the scope of
the impact on national legislation, with a link this practical prot
gram absorbed by the employment of modern technology and
employment of trained technical which should be accompanied by
the efforts of regional and international coordination in order to
achieve their goals within the strategic dimension of an internat
tional thoughtful accommodate Bmattyate as adopted by regional
entities from which the GCC countries within this range.

   On the other hand the efforts of the Kingdom of Bahrain reflect
in the fight against accidents and natural and industrial disasters
role aimed appropriate to achieve between the provisions of treaties
and conventions relating to accidents and disasters that have ratit
fied the terms, and the legislation issued with respect to side the
sovereign side motion of these agreements, where previously the
statement that the legal value international Convention materialize
on the ground, according to the decision of the Bahraini Constitut
tion publication cycle law; therefore, the Kingdom of Bahrain has
issued a number of laws, regulations and decisions appropriate to
achieve between the legislation and the terms of what it has ratified
treaties and environmental agreements, especially those related to
accidents and disasters, from which regional and including internat
tional, as adopted by the Kingdom of Bahrain executive efforts to
implement adequate legislation on the ground, through the format
tion of committees and launch strategies and prepare lessons Surt
vey in support of research and scientific programs, where these
efforts reflect take Bahrain recommendations of scientific meetings
and conferences on accidents and natural and industrial disasters .
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Sustainable Economic Development
in the GCC vountries opportunities

and challenges

Dr. Naozid Abdul Rahman Alhiti
Professor in Economic

Abstract..

This study aims to assess the strengths and weaknesses of the
sustainable economic development in the countries of the Coopert
ation Council for the Arab Gulf States through the review and
analysis of a number of economic indicators that came in the
revised guide sustainable development indicators issued by the
United Nations Commission on Sustainable Development
"UNCSD", which relates to indicators framework macroeconomic
performance , patterns of production and consumption and the
statement of the most important challenges that will affect the
sustainable economic development in the GCC over the next two
decades of the present century path.

This study relied on the descriptive and analytical method to
sustainable economic development in the countries of the Coopert
ation Council for the Arab States of the Gulf of evaluating , based
on data of international and regional economic reports issued by
international and Arab organizations .

The study pointed out that the most important challenges fact
ing the achievement of sustainable development in the Gulf
Cooperation Council (GCC) are : the challenges of economic
diversification , the imbalance in the Gulf labor markets , low
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labor productivity , build a knowledgetbased economy , activating
the private sector's performance in the development.

The study confirmed that achieving any significant progress
in reducing dependence on oil, to achieve sustainable developt
ment requires the GCC modifying the structure of the current
incentives in the economy with a view to encourage citizens to
work in the private sector, and urged companies to look for new
export opportunities beyond the global markets, and the adoption
of green economy as a tool to achieve sustainable development.
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Adminiatrative Requirements for the
Gifted Students from the standpoint

of Elementary school principals
in the province of Al-Jouf, Saudi Arabia 

Dr. Jamal Alsharari
Knigdom of Saudi Arabia

Abstract..

The research aims to identify the administrative requirements
necessary availability for the Gifted Students from the standpoint
of elementary school principals in Al Jouf Province in Saudi Arat
bia in the light of variables: the school building, experience in
school administration, training courses in the field of gifted stut
dents. To achieve these goals, the researcher designed questiont
naire consisting of (35) items which applied to a random sample of
(130) of elementary schools’ principals in AltJouf Province. The
researcher has used the descriptive approach. The search results
show that the arithmetic average of the total for answers sample
search on the resolution as a whole came level agree. The  result
show that there were a differences of statistically significant at the
level of significance (a< 0.05) attributed to the school building and
in favor of the government building, and there were no statistically
significant differences attributed to the variables of experience in
school administration, training courses in the field of the Gifted.
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Abstract..

The main objective of this study is to focus on the subject of
sources of financing of higher education in the Arab world, and to
suggest some methods in light of recent international experiences.
This study is based on the analysis of the subject of higher educat
tion financing and its problems by providing an overview of the
sources of financing of higher education, and to explain the most
important problems facing the sector, as well as providing some of
the methods available to other financing sources to solve these
problems. Among the most important findings of this study it is to
provide many of the proposals that serve the Higher Education
financing sources in the Arab world in accordance with internat
tional experiences and the results of previous studies.
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