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Abstract : 

The study was aimed to track the development of the educational system on its a way 

towards achieving the sustainable development for the year 2030 in Libya .While, 

the researcher has used the descriptive analysis method to analyze the study problem. 

Which consisted in answering the main question: What is the reality and challenges 

of education in Libya as an aim of achieving the sustainable development during the 

year 2030. The study reached results, the most important that the role of education in 

achieving the goals of the sustainable development in Libya is still unassuming. As a 

result of, the separation of the educational policy from the sustainable development 

plans. Consequently, education fails to achieve its desired goals and it is far away 

from achieving the requirements of sustainable development, through of, a 

comparative study in some important indicators in education and scientific research 

related to sustainable development with countries that have succeeded in the field. 

Moreover, Libya is still underdeveloped in achieving the goals of sustainable 

development, especially in the education field. On the other hand, the researcher 

recommends to the re-evaluation the current situation of the education sector through 

the participation of all possible experiences. In addition, it is proposing a vision for 

the education sector in 2030 that will promote the noble values in society, as well, it 

is developing the spirit of leadership, creativity and innovation. However, it keeps 

pace with scientific and technological development, and it benefits from pioneering 

experiences in education, particularly the experiences of the United Arab Emirates 

and Malaysia. 

Keywords: Education, Sustainable Development, Scientific Research, Training, 

Technology. 
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 أوال : المقدمة 

م، ويشكل عنصرًا أساسيًا لمنجاح في تحقيق جميع 2030من خطة التنمية المستدامة لعام  يندرج التعميم ض   
أىداف التنمية المستدامة، وقـد أولت ليبيا منذ سبعينات القرن الماضي أربع قواعـد أساسية لمتنمية وىي: قير 

 الناتج اإلجمالي المحمي .التخمف وتحقيق التقدم، وتنمية وترقية البنية األساسية، ونشر التعميم، وزيادة 

ويواجو  قطاع التعميم في ليبيا العديد من التحديات التي زادت تبعا لألحداث التي مرت بيا البالد خاصة في    
م، وتتعدد ىذه التحديات لتشمل مختمف مراحل 2020السنوات األخيرة وتفشي جائحة كورونا خالل ىذا العام 

ولة إلبراز الدور الذي يمكن أن يؤديو التعميم في تحقيق اىداف التنمية محاالتعميم، ليذا كان موضوع البحث 
 م.2030المستدامة في ليبيا لعام 

 ثانيا : مشكمة الدراسة
م، عمى ضمان التعميم الشامل والجيد لمجميع، وىو 2030يركز اليدف الرابع من اىداف التنمية المستدامة  

لفية المتعمق بالتعميم، الذي ركز عمى زيادة فرص الوصول إلى يمثل تحسنا بالنسبة إلى اليدف اإلنمائي لأل
التعميم من دون التطرق إلى مقياس الجودة، ومن خالل البيانات واالحصائيات المحمية والدولية المتعمقة بالتعميم 

في في ليبيا، فان قطاع التعميم الحالي ال يحقق األىداف المرجوة وال يتوافق مع متطمبات سوق عمل خاصة 
كما ان اغمب  ،ظل التطور العممي والتكنولوجي العالمي، وتوقف العممية التعميمية نتيجة جائحة كورونا

تمخصت مشكمة ىذه  وبناء عمى ذلك  المؤشرات الدولية المتعمقة بالتعميم تبين تدني مرتبة ليبيا وتأخرىا عالميا،
اقع وتحديات التعميم في ليبيا كيدف من أىداف ما ىو و الدراسة في االجابة عمى التساؤل الرئيسي التالي : 

 م ؟ 2030الوصول لمتنمية المستدامة 
 : التاليةويندرج تحت ىذه اإلشكالية األسئمة 

 . ما ىو مفيوم ومتطمبات التنمية المستدامة  وعالقتيا بالتعميم ؟1
   أىداف التنمية المستدامة  ؟         في تحقيق. ما ىو دور التعميم في ليبيا 2
ومدى االستفادة  ةلمبمدان الناجح. ما ىو موقع ليبيا دوليا من خالل  تناول بعض تجارب التنمية المستدامة 3

 منيا ؟

 ثالثا : أهمية الدراسة 
 تكمن اىمية الدراسة في التالي : 

 اثراء البحث العممي والمكتبة العممية فيما يتعمق بموضوع التعميم والتنمية المستدامة . .1
 مى ايجابيات وسمبيات المنظومة التعميمية في ليبيا نحو تحقيق اىداف التنمية المستدامة.التعرف ع .2
 ليبيا.يا في عميم ومحاولة تطبيقاستخالص الدروس المستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال الت  .3

  رابعا : أهداف الدراسة
 تيدف الدراسة الى تحقيق االىداف التالية:    
ميم في الدولة الميبية، من خالل التركيز عمى بنية المنظومة التعميمية  ومواردىا البشرية  تشخيص واقع التع .1

 بشكل عام.
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 ابراز دور التعميم في الوصول الى تحقيق اىداف التنمية المستدامة . .2
عرض ومناقشة بعض المؤشرات التعميمية الميبية  بالمقارنة بدول متقدمة، ومعرفة اوجو القصور والضعف  .3

 ا.فيي
 منهجية الدراسة خامسا: 
اإلجابة عمى التساؤالت  في وصف وتحميل مشكمة الدراسة، بيدف البحث المنيج الوصفي التحميمي أستخدم

الى اجراء دراسة مقارنة بدول متقدمة في مجال التعميم لالستفادة من ىذه التجارب ،  ةضافالالمطروحة، با
ب والدوريات والمجالت العممية ، وكذلك النشرات والتقارير وتمثمت االدوات المستخدمة في البحث في الكت

 السنوية التي تصدر عن الييئات الدولية .
 :سادسا : حدود الدراسة

 .في ليبيا مع اجراء مقارنة الحدود المكانية : تناول موضوع التعميم كيدف من اىداف التنمية المستدامة  -1
 (. 2019-2000سنوات مختارة لمفترة الممتدة بين )  الحدود الزمانية  : تناول موضوع الدراسة خالل -2

 اإلطار النظري لمدراسة
 )مفاهيم اساسية عن التعميم والتنمية المستدامة(

 التنمية المستدامة أوال
 تعريف التنمية المستدامة  -1

 يمكن ابراز اىم التعريفات لمفيوم التنمية المستدامة كما يمي :      
  المستدامة التنمية 1987 المتحدة لألمم التابعة ( WCED ) والتنمية بالبيئة يةالمعن العالمية المجنة عرفت - أ

    (1)تمبية احتياجات األجيال الحالية دون المساس بقدرة األجيال القادمة عمى تمبية احتياجاتيا".»"بانيا 
ستيعابية لمنظم اال تحسين نوعية الحياة مع العيش ضمن القدرة" ( بأنياIUCN) عرفيا االتحاد الدولي لمبيئة - ب

  (2)".البيئية
 المستدامة التنمية فكرة لبروز التاريخي التطور -2
 ميدت تقارير دولية واصدار الدولية والممتقيات المؤتمرات من العديد انعقاد المستدامة التنمية مفيوم ظيور سبق 

تنمية تاريخيا في الشكل المستدامة، ويمكن توضيح اىم مراحل تطور مفيوم ال التنمية مفيوم لبروز الطريق
 : ين التاليوالجدول 

 
 

 
 

                                                 

1  - World Commission on Environment and Development (WCED), Our Common Future (Oxford: Oxford University Press, 
1987). 

2 . 2013عمان ، االردن ،  ، االسالم والتنمية المستدامة رؤي كونية جديدة ، مؤسسة فريدريش ايبرت،  يراشد الجيوش  عودة -   
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 ( مراحل تطور مفيوم التنمية1شكل رقم )

 
المصدر : العربي حجام ، سميحة طري ،التنمية المستدامة في الجزائر: قراءة  تحميمية في المفيوم والمعوقات، مجمة أبحاث ودراسات 

 ،الجزائر.  140-121، ص. ص:  2019( ، ديسمبر 1(،  العدد )  06التنمية، المجمد ) 
 ( المؤتمرات واالجتماعات الدولية والعربية المعنية بتطبيق التنمية المستدامة 1جدول رقم ) 

 المؤتمرات واالجتماعات السنة
 نيويورك 11اجتماعات لجنة التنمية المستدامة  2002-2011

 االعالن الوزاري العربي عن التنمية المستدامة 2002
 مر القمة العالمي لمتنمية المستدامة جوىان زبرجمؤت 2002
 المؤتمر الدولي لتمويل التنمية 2002
 القمة العالمية لمجتمع المعمومات 2003
 المؤتمر الدولي حول الطاقات المتجددة 2005
 التزامات جدة حول التنمية المستدامة 2006
 المستدامة  بونمؤتمر اليونسكو  العالمي لمتعميم من اجل التنمية  2009

 2010وسيول  2009ولندن   2008قمم مجموعة العشرين في واشنطن  2008-2010
 القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية العربية شرم الشيخ 2011

 البيانات العربية في جمسات السياسات لمجنة االمم المتحدة لمتنمية المستدامة 1993-2011
( السياق التاريخي لتطور مفيوم التنمية من النمو الى االستدامة ، يوم دراسي حول 2011اسين،)المصدر: ساري نصر، عبيدات ي

 .3واقع التنمية المحمية والتنمية المستدامة في الجزائر ، ص 
 اىمية التنمية المستدامة  -3

اإلنسانية، وتضمن التنمية المستدامة تعتبر حمقة وصل بين الجيل الحالي والجيل القادم تضمن استمرارية الحياة 
 لمجيل القادم العيش الكريم والتوزيع العادل لمموارد داخل الدولة الواحدة، وحتى بين الدول المتعددة.

وتكمن أىمية التنمية المستدامة كونيا وسيمة لتقميص الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية وتمعب دورا كبيرا في 
اإلنتاج وحماية البيئة، العدالة االجتماعية، تحسين مستوى المعيشة،  تقميص التبعية االقتصادية لمخارج، وتوزيع
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رفع مستوى التعميم، تقميص نسبة األمية، توفير رؤوس األموال، رفع مستوى الدخل القومي، ولتقميص ىذه الفجوة 
 دم.وتحقيق كل ىذه األولويات البد من رؤية استراتيجية مدروسة وواضحة لنتمكن من ترك إرث لمجيل القا

 أبعاد التنمية المستدامة  -4
  (3)يمي : فيما المستدامة التنمية أبعاد تتمثل

 .غير المتجددة خاصة لمموارد األمثل واالستخدام الطبيعية الثروات بحماية ويعني, البيئي البعد - أ
 فيو المتخمفة بالنسبة لمدول أما الطاقة، استيالك بخفض يتعمق المتقدمة لمدول االقتصادي بالنسبة البعد - ب

 .الفقر من والحد المعيشة مستوى رفع أجل من الموارد بتوظيف يعنى
 الصحية مستوى الخدمات ورفع السكاني، النمو استقرار أجل من السعي إلى ويشير االجتماعي البعد - ت

 . والتعميمية 
 بيئة،لم تكنولوجيا صديقة تعتمد التي النظيفة الصناعات عصر إلى المجتمع نقل ويعني التكنولوجي البعد - ث

 البديمة. الطاقة عن مصادر والبحث األوزون، بطبقة والضارة المموثة الغازات من األدنى الحد وتنتج
 (4)مؤشرات قياس التنمية المستدامة   -5

 الناتج من االستثمار إجمالي نسبة اإلجمالي؛ المحمي الناتج من الفرد نصيب االقتصادية واىميا المؤشرات - أ
 اإلجمالي. المحمي الناتج من مئوية كنسبة الخارجي الدين موعمج المحمي اإلجمالي؛

المؤشرات االجتماعية واىميا مؤشر الفقر؛ معدل البطالة؛ نوعية الحياة؛ التعميم؛ معدل النمو السكاني؛  -ب 
 النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية.

فرد من إجمالي ية؛ متوسط نصيب الالمؤشرات البيئية واىميا متوسط نصيب الفرد من الموارد المائ -ج 
 ؛ األراضي الزراعية الصالحة والمصابة بالتصحر؛ التغير في مساحة الغابات.األراضي المزروعة

 لكل النقال الياتف في المشتركون نسمة؛ 100 لكل الرئيسة الياتف المؤسسية واىميا خطوط المؤشرات - د
 .نسمة 100 لكل اإلنترنت دمومستخ نسمة؛ 100 لكل الشخصية الحواسيب نسمة؛ 100

 % 2189( مؤشر اىداف التنمية المستدامة المحققة لبعض الدول العربية 2جدول رقم ) 
 الدرجة الدولة الترتيب
 66.69 الجزائر 1
 66.17 االمارات 2
 65.77 المغرب 3
 59.72 السعودية 12
 55.49 العراق 13
 53.90 ليبيا 14

 م2020  العالمية التنمية مؤشرات الدولي لبنكا المصدر                  
  

                                                 

3 في الجزائر، مقال منشور في مجمة البحوث العممية في التشريعات البيئية، العدد عبد اليادي مختار ، االقتصاد األخضر رىان التنمية المستدامة  - 
.5،ص2017التاسع،  

4 م .2008قرين، محمد األمين ، المؤشرات البيئية لمتنمية المستدامة  ورقة ُقدَِّمت إلى: مؤتمر التنمية المستدامة، جامعة سبيا، ليبيا،  -   
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 ثانيا: التعميم والتنمية المستدامة
 أىمية التعميم في تحقيق التنمية المستدامة   -1
يعد التعميم بمختمف أشكالو ومراحمو وفي مختمف األزمان والعصور، وفي كل البمدان المتقدمة والساعية إلى    

أثيرا في صنع التقدم،  فالتعميم يمثل أحد ركائز التنمية األساسية )التعميم، التقدم، من أقوى العوامل وأكثرىا ت
، فال يمكن تصور تحقيق تنمية متكاممة دون األخذ بالمحرك األساسي لمتنمية المتمثل في االقتصاد(الصحة، 
 الذي محوره الرئيس رأس المال البشري وسيمة التنمية وغايتيا. التعميم،

والتي تسمى األىداف  ض مستوى التعميم  الفشل في تحقيق أىداف التنمية المستدامة،ويترتب عمى انخفا   
م ووافقت 2015م ،التي وضعتيا األمم المتحدة، في أغسطس 2030العالمية المتعمقة بمستقبل التنمية العالمية  

تعميم  ف الرابع منيا"غاية ، وبالتحديد اليد 169ىدفا، و 17دولة من بينيا ليبيا ،حيث وافقت عمى  193عمييا 
   (5)ضمان تعميم شامل ومتساوي وتعزيز فرص تعمم طوال العمر لمجميع". "ذو جودة عالية

 عوامل مجموعة تحقيق التضافر بين عمى القدرة خالل التعميم يسيم في تحقيق التنمية المستدامة من كما ان   
 بينيا والمفاضمة البرامج التعميمية  اساليب وتنويع ،اساسيات العممية التعميمية  جودة تحسين عمى بالقدرة تتمثل
 العامة، بصورتيا التنمية المستدامة لفمسفة والفيم الوعي مستوى وزيادة تحققيا، التي ةالتنمي حجم أساس عمى
  (6.(المستدامة  التنمية تحقيق آليات عمى التدريب مستوى وزيادة

 ظيور ونشأة التنمية المستدامة  -2
مشارك في المنتدى العالمي  ( 1000) الذي اعتمده  بـإعالن انش يونالتنمية المستدامة  يقترن إطار   

، ويجسِّد ىذا اإلعالن التزام البمدان وأوساط 2015بجميورية كوريا في مايو  انش يونلمتعميم الذي ُعقد في 
م  2030ل في مجال التعميم لعام التعميم العالمية التزامًا صارمًا بخطة تعميم واحدة شاممة ، ويبيِّن إطار العم

  (7).اتالمستوىكل وممارسة لو عمى السبيل إلى ترجمة االلتزامات العالمية في مجال التعميم إلى سياسة 
 ثالثا: التعميم 

 التعميم في العالم  -1
 يمالتعم عمى لمصرف إمكانياتيا أكبر تسخر دول فيناك ألخرى، دولة من بالتعميم العالم دول اىتمام يتفاوت

 التعميم حيث من افضل الدول وقد كان ترتيب  التخطيط، في االستراتيجية ليذه تفتقد أخرى دول وىناك والتطوير
التعميم جاءت   جودة حيث ومن البريطانية وتمييا كندا ، ثم ألمانيا وفرنسا. المتحدة م، االولى المممكة2019
 وفيما ، عمى التوالي واليابان، (الصين) كونج وىونج  ياوروس  فنمندا، فالنرويج اوال ، تمييا  الجنوبية كوريا
 الدراسي، التحصيل في مستوى واعمى المدارس افضل عمى تحتوي التي فالبمدان الدراسي بالتحصيل يتعمق

 (8).الجنوبية كوريا ثم كونغ ىونغ تمييا عالميا االول الترتيب سنغافورة تصدرت
                                                 

5 وأثرىا في تحقيق التنمية المستدامة في بمدان المغرب العربي، بحث مقدم إلى الممتقى الثاني لجمعية الدراسات والبحوث من أجل عمي سعيد المينكر، جودة التعميم  - 
تونس.  2017مايو  4 – 3اتحاد المغرب العربي الكبير تحت عنوان: جودة التعميم المغاربي : التحديات والرىانات ،  

6 - Schmidt, H.G (2010): Sustainability in Higher Education An explorative Approach on Sustainable Behavior in Two 
Universities, Ph.D Thesis, Rotterdam University. 

7 طار العمل لتحقيق اليدف الرابع من أى2030منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم" اليونسكو" ، التعميم  -  داف التنمية المستدامة، باريس، ، إعالن إنشيون وا 
.2015ديسمبر   

8 - International Education Database2020 
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 التعميم في البمدان العربية  -2
حد أىم عوامل تطور الدول، لذا تحرص كل دولة عمى تطوير منظومة التعميم لدييا لموصول إلى أعمى التعميم أ

" لجودة التعميم عمى إصدار ترتيب عالمي لمدول، حسب تطور سو ويحرص مؤشر "داف جودة تعميمية وبحثية.
من بينيا  من التقييمدول عربية  6خروج جودة التعميم  مؤشرأظير  2019يم لدييا، وفي العام جودت التعم

 الجامعات بتصنيف يتعمق وفيما، تمييا االمارات ثم لبنان فالبحرين عربيةال ة قطر ترتيب الدول، وتصدر دولليبيا
 جامعة ونالت عالميًا، 186 المركز بالسعودية العزيز عبد الممك جامعة صنفت ،2020 لعام عالمياً  العربية
 (9).اً عالمي 200 المركز السعودية فيد الممك

 واقع وتحديات التعميم في ليبيا
 واقع التعميم في ليبيا أوال
يتناول البحث تطور المنظومة التعميمية في ليبيا، ومعرفة الى اين وصمت ليبيا في النظام التعميمي، من    

ؤشرات خالل عرض أىم المؤشرات عن واقع التعميم الميبي لسنوات مختارة خالل فترة الدراسة ، وفق نتائج أو م
محمية سابقة ، وباالعتماد أساسًا عمى المؤشرات الدولية لقياس واقع التعميم المتوافقة مع متطمبات اليدف الرابع 

 :ومدى توفر متطمبات اليدف الرابع بصورة عامة من خالل الجدول التالي
 عالمي( ترتيب 2014-2008( بعض المؤشرات المتعمقة بالتعميم )3جدول رقم )                 

 2014 2013 2012 2010 2009 2002 الســـنة
 144 148 144 139 133 130 مؤشرات عن التعميم ) الرتبة من مجموع الدول (

 128 132 91 128 106 105 جودة التعميم االبتدائي
 119 120 121 120 104 103 الصحة والتعميم االبتدائي

 20 12 11 48 48 49 معدل االلتحاق بالتعميم الثانوي
 41 47 46 37 34 32 معدل االلتحاق بالتعميم الجامعي

 119 120 103 95 75 74 التعميم العالي والتدريب
 144 148 142 138 128 121 جودة النظام التعميمي

 125 130 135 113 80 90 جودة تعميم الرياضيات والعموم
 142 146 144 137 133 130 جودة كميات ومدارس اإلدارة.

 143 145 134 129 121 126 ول الى االنترنت في المدارسالوص
 143 148 143 134 114 106 توافر خدمات البحوث والتدريب

 144 148 134 131 115 114 امعات والقطاع الصناعي في البحوثالتعاون بين الج
 143 144 125 125 91 82 مؤشر جودة مؤسسات البحث العممي

العتماد عمى بيانات عن تقارير التنافسية الدولي الصادر منتدى االقتصاد العالمي ، عن السنوات من المصدر: تم إعداد الجدول با
2008 -2014. 

  

                                                 

9 2020مؤشر جودة التعميم العالمي، المنتدى االقتصادي العالمي، دافوس، -   
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 االلتحاق بالتعميم بشكل عام : -1
يوجد ما يشير الى أن ىناك  تعتبر غايات التعميم االبتدائي والثانوي متحققة بشكل كبير في ليبيا ، حيث ال

لجنسين، ففرص ومجانية التعميم متاحة لمجميع عمى حد سواء، كما ال يوجد ما يشير الى في التعميم بين ا تمييز
وبمغت نسبة  (10)أن ىناك تمييز عمى أساس ديني أو طائفي أو مناطقي أو اجتماعي في منح فرص التعميم.

عالمية لمبنك الدولي وفقا لمؤشرات التنمية ال م2017% عام 60.5االلتحاق بالتعميم االبتدائي والمتوسط والعالي  
. 
في الدراسات المحمية والدولية حول جودة التعميم في ليبيا، حيث تظير مؤشرات كثير من النقد غالبا ما يثار و 

( مثال أن ىناك مؤشرات متدنية لجودة تعميم الرياضيات ، فقد كانت ليبيا وفق ىذا المؤشر ما 3الجدول رقم )
، وكذلك تتدنى  2012دولة عام  144ما بين  135والرتبة  2009دولة عام  133من بين  80بين الرتبة 

دولة ، بينما  144من بين  2012عام  91الرتبة وفق مؤشر جودة التعميم االبتدائي ، حيث حققت أعمى مرتبة 
 (11)م. 2013عام  144من بين  132تأخرت المرتبة خالل بقية السنوات ووصمت الى 

 محو األمية: -2
تشير إلى أن عموما ت محمية دقيقة في ليبيا عن واقع محو األمية وتعميم الكبار، إال الدراسات ال تتوفر بيانا  

سنويًا بمناسبة اليوم  صادرة عن اليونسكو، وذلك ما تؤكده بيانات في مرتبة مرضية وفق نسبة األمية ليبيا
م 2016ا خالل األمية في ليبيسبتمبر من كل عام، حيث تشير إلى أن نسبة  8العالمي الي تقيمو المنظمة في 

غير أن النظرة إلى معايير األمية قد تغيرت وفق توصيات المنظمة، حيث أصبحت تنظر إلى  12.% 9بمغ 
محو األمية ليس فقط فيما يتعمق بتعميم القراءة والكتابة والحساب، إنما أيضًا وفق تعميم الوسائل التقنية 

ع الوسائل التقنية لمتواصل و تمكنو من العمل في العالم الرقمي الضرورية التي تمكن المتعمم من التواصل م
الحديث ، لذلك يجب النظر إلى برامج محو األمية بصورة تواكب متطمبات المنظمات الدولية واألنظمة التعميمية 

  (13)المتقدمة، وتكون جزءًا من السياسية التعميمية العامة.
 التعميم العالي والبحث العممي: -4

 عمييا تبني التي المخرجات أىم تعد ومخرجاتو المتقدمة، الدول في العمل بسوق مباشرة العالي التعميم تبطير     
 في يساىم ما بمد في العالي التعميم وضع أن حيث، أىميتو العالي التعميم يكتسب ىناك ومن اقتصادىا، الدولة
 . البمد ذلك في االجتماعي التطور و االقتصادية القوة مالمح رسم

يشيد التعميم العالي والبحث العممي في ليبيا صعوبات كثيرة ، رغم التطور والتوسع الذي حدث في ىذا و   
القطاع من ناحية المؤىالت والمؤسسات التعميمية العميا، وتخصيص مستويات جيدة من اإلنفاق في بعض 

 ل .  الفترات، إال أنو أفتقر في كثير من األحيان إلى خطط واضحة ودعم متواص

                                                 

10  - United Nations Educational , Scientific Cultural Organition « UNESCO » , Rethinking Education : Towards a global 
common good , 2015. 

11 (2020-9-10.) تم االطالع بتاريخ 2030مؤشرات عن واقع التعميم الميبي وفق مضامين البند الرابع من خطة التنمية المستدامة لميونسكو  -   
12- UNESCO Institute For Statistics 2016 . 
13 الموقع الرسمي لميونسكو   -  http://www.un.org م(10/9/2020الطالع بتاريخ ) تم ا   



 2020 نوفمبر 9 -01والتجارة    الموافق  االقتصادلكمية  الرابعالمؤتمر العممي الدولي 
                       AISC 2020بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل األىداف العالمية لمتنمية المستدامة ــــ الدول النامية

aisc. Elmergib.edu.ly                                                                                            175 

 47و  34( رتبة ليبيا من حيث الممتحقين بالتعميم الجامعي، حيث تراوحت ما بين 3ويوضح الجدول رقم )   
في السنوات المبينة، غير أن مؤشرات جودة التعميم العالي والتدريب كانت منخفضة فقد جاءت ما بين الرتبة 

طاع الصناعي فكانت أكثر انخفاضًا حيث ، أما مؤشر تعاون الجامعات مع مؤسسات المجتمع كالق104و  75
 14)دولة .  148من بين  148حيث كانت  2012الى أقل رتبة سنة  128تراوحت ما بين 

كما يظير الجدول أيضًا انخفاض مستوى البحث العممي حيث يشير مؤشر توافر خدمات البحوث والتدريب    
 2014، 2013لمسنوات  143، 148لتصل الى وتدنت بصورة أكبر  2009عام  114إلى أن رتبة ليبيا كانت 

عمى التوالي وتقريبًا في اخر ترتيب الدول الخاضعة لمتقييم خالل ىذه السنوات . كما أن مؤشر جودة مؤسسات 
ويوضح الجدول  تقريبًا خالل ىذه السنوات. 125،  91البحث العممي أظيرىا منخفضة حيث تراوحت ما بين 

  الى عضوء ىيئة التدريس في ليبيا: التالي نسبة الطالب الجامعي 

 م2010-2000( نسبة الطالب الجامعي الى عضو ىيئة التدريس في الجامعات الميبية 4جدول رقم ) 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 41 46 35 25 26 28 25 27 28 28 30 النسبة 

 .2010،  المصدر: الييئة العامة لممعمومات 
 2010-2000( نسبة الطالب الجامعي الى عضو ىيئة التدريس في الجامعات الميبية 2شكل رقم ) 

 (4المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول رقم ) 

  

                                                 

14 العكاري ،  -  , ، عمى الوقع :  2014، دراسة وتقييم الوضع الحالي لمجامعات في ليبيا ،  واخرون http://baqatlibyah.blogspot.com/2014/01/blog-
post_16.html 
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 الميارات: -5
لطالب بالتعميم رغم أن التقارير الدولية المعنية بالتعميم تشير إلى أن ليبيا في مرتبة جيدة من ناحية نسبة ا

العالي، إال أن ىناك إشارات إلى أن نوعية الخريجين الزالت محتاجة إلى اكتساب الميارات المينية والتقنية ، 
وأن ىناك حاجة إلى االىتمام بأن تتضمن البرامج التعميمية مناىج وعمل ميداني لتعميم وتدريب تكنولوجيا 

أن إمكانية الوصول الى  (3بالجدول رقم )ية ، حيث يظير المعمومات واالتصاالت وميارات الدراية الرقم
 121االنترنت في المدارس والجامعات تعتبر شبو معدومة ، فقد كانت رتبة ليبيا وفق ىذا المؤشر متدنية فمن 

 144فيما بين  143 ،2013دولة عام  148فيما بين  145دولة، وصمت الى  133فيما بين  2009عام 
 .2014دولة عام 

 ؤشرات اخرى متعمقة بالتعميم :م -6
 المرافق وبيئة العمل - أ

 الحديث التعميم ئةيب تمبي التي التحتية والبنى المباني التممك طرابمس جامعة باستثناء الميبية الجامعات ان كل
 ال زالت ال تمبي بيئة مناسبة لمتعميم الحديث ، تمكن واغمب المدارس ايضان ناحية المباني والبنى التحتية ، م

من تنفيذ برامج واليات تحتاجيا في التعميم الحديث من معامل ووسائل تقنية وأجيزة وغير ذلك مما يمكن من 
 مواكبة برامج وأدوات التعميم الحديث.

  اكتساب وتعميم مفاىيم ومعارف التنمية المستدامة - ب
االنسان والحريات  من البمدان قد أدرجت حقوق % 28فإن  12/2012حسب التقرير العالمي لرصد التعميم 

فقط أدرجت التعميم من أجل التنمية  % 81األساسية في السياسة التعميمية والمناىج الدراسية ، ونسبة 
تناولت موضوع %  10منيا في المناىج الدراسية ، وحوالي  % 33المستدامة في السياسة التعميمية ، ونحو 
جت التعميم من أجل التنمية المستدامة في ىذا البرنامج ، قد أدر   % 2التنوع الثقافي والتسامح ، بينما نسبة  

ورغم أن ليبيا لم تدرج بصورة واضحة أو تفصيمية ضمن البمدان المستطمعة ، إال أنو ليس ىناك ما يشير إلى 
سياسة واضحة أو مناىج معتمدة في النظام التعميمي أو في المناىج التعميمية المتعمقة بيذه الجوانب ، لذلك 

التركيز عمى أن يتضمن النظام التعميمي بشكل عام مناىج وطرق وأساليب تنشر ثقافة مواكبة التخصص يجب 
أو المناىج التعميمية لمفاىيم أصبح من الضروري إحاطة كل المتعممين بيا، والمتمثمة في التنمية المستدامة 

 ( 15)وحقوق االنسان ، باإلضافة الى نشر القيم الدينية والوطنية.

 اق عمى التعميم والتدريباالنف -8
 م2006-2002الفترة   - أ

تتميز ىذه الفترة أنيا خرجت عن أسموب برامج االستثمار السنوية، وبدأت بالعمل وفق التخطيط التاشيري، 
وأكدت عمى ضرورة تطوير موائمة مخرجات التعميم مع متطمبات سوق العمل تدريجيا من خالل تشجيع الفروع 

مشاركة القطاع الخاص وتخصيص نسبة من الناتج المحمي الغراض البحث والتطوير.  العممية والتقنية وتوسيع
( مميون د.ل  ،نفذ منيا مبمغ 1723.5وبمغ ما خصص لقطاع التعميم والتدريب خالل السنوات الثالث االولى ) 

                                                 

15 .2017، المساءلة في مجال التعميم، باريس، 8/2017صد التعميم ، التقرير العالمي لر » اليونسكو « منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم   -   
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وىي اضخم ما خصص ليذين القطاعين، كما خصصت  2003و  2002مميون د.ل( خالل عامي  1133)  
 (16). 2002% من الناتج المحمي لسنة  0.5مميون د.ل(  وبما يعادل  12.7غًا لمبحث العممي بمغ ) مبم

 م2010-2006الفترة  - ب
يالحظ أن االتجاه العام لتخصيصات  ميزانية التنمية لقطاع التعميم والتدريب قد أخذ اتجاه تصاعدي منذ 

سن ظروف الموازنة العامة فارتفع الى ) م( لتح2005 -2000م  حيث شيدت تحسنا خالل الفترة )  2000
( ، حيث وصل إلى )  2006-2010مميون د.ل(،  واستمر ىذا االتجاه التصاعدي خالل الفترة )  412.5
مميون د.ل( ولم يختمف االتجاه العام لمسار التغيرات في تخصيصات قطاع التدريب عن مسار  861.8

حيث خضوعيا لظروف الموازنة العامة، إال أن ما يميز تمك التغيرات في قطاع التعميم والبحث العممي من 
 التخصيصات ىو ضآلتيا مقارنة بأىمية ىذا القطاع في عممية تكوين الميارات والكوادر،

  (17)م :2010-2000ومن أىم المالحظات عمى تخصيصات قطاع التعميم والتدريب خالل الفترة  
  عن محدودية الطاقة االستيعابية لمؤسسات التعميم الجامعي.  قصورىا في الوفاء بمتطمبات التعميم الناتجة 
  .واجيت تمك التخصيصات قيود مالية عديدة ذات صمة بظروف الموازنة العامة التي تميزت بعدم االستقرار 
 .ضعف مشاركة القطاع الخاص وبخاصة في مؤسسات التعميم الجامعي 
 لتعميمضعف دور التمويل الذاتي الذي تحصل عميو مؤسسات ا 

   2010-2000( االنفاق عمى التعميم والتدريب وتخصيصات قطاع التعميم والتدريب في ليبيا    5جدول رقم ) 

 2010-2006 2005-2000 الفترة
 6 17 نسبة االنفاق عمى التعميم والتدريب الى االنفاق العام %

 2.2 1.4 نسبة االنفاق عمى التعميم والتدريب الى الناتج المحمي االجمالي %
 862 413 تخصيصات قطاع التعميم  )مميون دينار ليبي(
 129 25 تخصيصات قطاع  التدريب )مميون دينار ليبي(

 .2010-2000 المصدر: التقارير السنوية لمصرف المركزي والييئة العامة لممعمومات

 م2020-2010بعض االحصائيات عن التعميم األساسي والثانوي )العام والميني والفني(   -9
وزرع القيم  ءما لو من أثر كبير في تطوير النشيعتبر التعميم األساسي والثانوي من أىم المراحل التعميمية ل

لزامي، ومنذ  والثوابت الوطنية، وحرصت ليبيا عمى دعم قطاع التعميم بحيث يكون التعميم العام في ليبيا مجاني وا 
عاًما  25سنوات التعميم التي تمقاىا الميبيون )الذين بمغوا  عددم، استقر متوسط 2017م وحتى عام 2010عام 

وفي نفس الفترة استقرت أعوام التعميم المتوقعة لطفل في سن االلتحاق بالمدرسة عمى ، عاًما 7.3أو أكثر( عمى 
 18عامًا. 13.4

                                                 

16 ، مجمس التخطيط العام، ليبيا 2006- 2000المؤشرات االقتصادية واالجتماعية   -   

17 ، مجمس التخطيط العام ليبيا 2010- 2006المؤشرات االقتصادية واالجتماعية   -   

18 -Stiftung, B. (Ed.). (2018). Transformation Index BTI 2018: Governance in International Comparison. Verlag Bertelsmann 
Stiftung.  
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سسة تعميمية مؤ  3269م أنيا تبمغ 2011أما فيما يخص عدد المؤسسات التعميمية، فقد أشارت إحصائيات عام 
طالب موزعين  1,227,490مؤسسة تعميمية خاصة، يدرس بيا  600عامة موزعة في كل ليبيا ، وأكثر من 

طالب في المرحمة  320,430 ، طالب في مرحمة التعميم االبتدائي 683,435" عمى النحو التالي
عامـل  477,393ي قطاع التعميم كما بمغ عــدد العاممين ف، طالب في المرحمة الثانويـــة 223,211،اإلعدادية

مميار دينار سنويًا طبقا لبيانات عام  5 مميــون دينار وبإجمالي 411,663,394ومرتباتيـم الشيرية 
 (19)م.2015

   ليبيا في التعميم قطاع تحديات: ثانيا

اء فييا، بغض إن السبب الرئيسي في تقدم الدول ىو التفكير المفتوح واالحترام المجتمعي الذي يحظى بو العمم
النظر عن جنسياتيم ومعتقداتيم، كذلك المستوى اإلداري المتقدم المبني عمى التعميم التفاعمي والمعتمد عمى 
النقاش والتفكير والتقييم المتبادل، والرصيد المعرفي المتضمن في البرامج التعميمية، الذي خمق حمقة معرفية 

محوري لمقطاع التعميمي في التنمية االقتصادية واالجتماعية  وأشرك الحكومة وقطاع األعمال ، مما خمق دور
غائب، وال نكتفي بيذا القدر لتشخيص حالة يعتبر ما ذكر  اغمبوفي الحالة الميبية ، وتوليد المعرفة والتطوير

 :، منيا عمى سبيل المثال ال الحصرقطاع التعميم في ليبيا، فتوجد تحديات كثيرة
 تحديات البنية التحتية : -1

يقصد بيا تحديات البنية التحتية لممؤسسات التعميمية، فعمى الرغم من أن الدولة الميبية انفقت مبالغ كبيرة إلنشاء 
المدارس والمؤسسات والمركبات الجامعية، إال أن سوء إدارة ىذه المؤسسات وضعف خدمات الصيانة الدورية، 

لعدد كافي من الفصول والقاعات الدراسية مقارنة  أدى إلى تعطيل جزء منيا، كما تفتقر المؤسسات التعميمية
 25طالبًا، في حين أن قدرتيا االستيعابية ال تتجاوز  40بعدد الطالب، فبعض الفصول تحتوي عمى أكثر من 

أن متوسط الطمبة في الفصل  OECDطالبًا، وفي ىذا الصدد أشارت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
طالبًا  24طالب، ويرتفع ىذا العدد المتوسط في التعميم الثانوي ليبمغ  22األساسي الواحد في فصول التعميم 

.(20) 

 تحديات منيجية وتعميمية: -2
توجد تحديات واضحة وممموسة في منيجية التعميم في ليبيا، وينعكس ذلك بشكل سمبي عمى العممية التعميمية، 

متطمبات سوق العمل والمتغيرات المحمية والدولية، كما  فعمى سبيل المثال، تتسم المناىج التعميمية بعدم مواكبة
أنيا تتسم بكثافة المعمومات دون التركيز عمى جودة المادة العممية والخبرة العممية، باإلضافة إلى ضعف 
تحصيل وأداء المعممين الراجع إلى عدم االختصاص وضعف الميارات وقمة التطوير والتدريب والتأىيل، وغياب 

رة والعمل الجماعي واالبتكار في المؤسسات التعميمية، وان كان توجد بعض المبادرات في السنوات روح المباد
 .االخيرة لكن عدم االستقرار السياسي حال دون ذلك

                                                 

19 . 2016المنظمة الميبية لمسياسات واالستراتيجيات،   -   

20 - OECD Publishing. (2011). Education at a glance 2011: OECD indicators. Organisation for Economic Co-operation and 
Development.  
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 تحديات مجتمعية: -3
 نعتبر البيئة التعميمة في ليبيا ليست بمنأى عن البيئة المجتمعية المحيطة بيا، بل وتؤثر عمييا بشكل كبير، وفي
ىذا المجال توجد تحديات مجتمعية مؤثرة في عمل المؤسسات التعميمية، منيا عمى سبيل المثال، مشكمة السموك 

 والقيم في المجتمع وتأثيرىا عمى العممية التعميمية والنظرة الدونية لممعمم ولمقطاع التعميمي بصفة عامة .
 تحديات تكنولوجية: -4

ر القطاع التعميمي، بل أن بعض الدراسات أفضت إلى أنو بحمول عام تمعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تطوي
% من التعميم رقمي، لذلك فإن التحدي التكنولوجي يعتبر من أكبر التحديات التي يواجييا 80م سيكون 2030

ل قطاع التعميم الميبي، حيث يالحظ قمة استخدام التكنولوجيا في العممية التعميمية في اغمب المؤسسات، وتفضي
 مع المعدات والحمول التكنولوجية.طرق التعميم التقميدية، وضعف االستخدام والتفاعل 

 تحديات مالية: -5
تعتبر التحديات المالية من اكبر التحديات في قطاع التعميم، حيث يعتبر ضعف قيمة المرتبات واألجور 

عمى البحث عن مصادر دخل لموظفي التعميم من اىم أسباب تضمر وضعف أداء موظفي القطاع، مما يجبرىم 
 بديمة وينعكس ذلك عمى أدائيم. 

 تحديات أخرى: -6
 تتمثل التحديات األخرى التي  تواجو قطاع التعميم كغيره من قطاعات الدولة في التالي : 

 اليدر في أىم الموارد وىي مورد الوقت، والموارد الطبيعية، والموارد البشرية. - أ
 جود وظائف لمخريجين الجدد .استمرار تفشي ظاىرة البطالة وعدم و  - ب
ىمال التعميم  - ت االعتماد عمى التعميم التمقيني والمنتشر بكثافة أفقيًا، وعدم االندماج في التعميم المستدام، وا 

 (21)التقني والفني والذي تحتاجو البالد أكثر من غيره من أنواع التعميم.

 ثالثا: ليبيا وأهداف التنمية المستدامة 

قالليا أربع قواعـد أساسية لمتنمية ىي: قير التخمف وتحقيق التقدم، وتنمية وترقية البنية أولت ليبيا منذ است
األساسية، ونشر التعميم، وزيادة الناتج اإلجمالي المحمي، ولكن مع سيطرة القطاع العام في دولة ريعية قميمة 

نسان الذي ُيمثل عماد التنمية فقد كان السكان فقد أنتج ذلك نموذجًا مشوىًا لمتنمية، وبداًل من التركيز عمى اإل
التركيز ُمنصًبا عمى البعد االقتصادي لمتنمية وذلك من خالل زيادة الناتج اإلجمالي المحمي، والقيمة المضافة 
لعناصر اإلنتاج واالكتفاء الذاتي، وفرض السياسات الحمائية لمصناعات الوطنية ، كما أنتج احتكار الدولة 

ىمال التنمية البشرية عجزًا في توفير فرص لمتنمية في ليبيا،  وتركيزىا عمى الجانب االقتصادي منيا فقط وا 
العمل، وزيادة في عدد الباحثين )العاطمين( عن العمل خاصة بين حممة الشيادات الجامعية والعميا بالتوازي مع 

 (22)ميم .إىمال التعميم التقني والفني والذي تحتاجو ليبيا أكثر من غيره من أنواع التع

                                                 

21 .183، ص 2019، 6آخر تحديث ديسمبر ” الجزء األول“ 2019ليبيا والتقرير الدوري عن أىداف التنمية المستدامة في قارة أفريقيا لمعام  -   

22 عمى الرابط ” الجزء األول“ 2019عبداهلل ونيس الترىوني، ليبيا والتقرير الدوري عن أىداف التنمية المستدامة في قارة أفريقيا لمعام   - 
https://sada.ly/2019/12/06/%D9 
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م فال يبعدنا عن تاريخ تحقيقيا المفترض، سوى عشرة سنواٍت 2030واذا تطرقنا الى أىداف التنمية المستدامة 
فقط، وفي ظل الظروف التي تمر بيا ليبيا فان الحديث عن التنمية المستدامة، آماليا وآفاقيا ، فاألمر يتطمب 

السالم واألمن أّواًل ىو المؤشر األّول البدييي لغياب أّي  تحميل نظري لمواقع ، خاّصة حينما يكون الحصول عمى
 تقّدم نحو التنمية في ليبيا. 

وبالنظر في التقارير الدولية لمؤشرات التنمية المستدامة؛ تظير نتيجتان مكررتان ، انيا ال تتوفر بيانات كافية، 
في  21من  14قالي المذان ُيشيران إلى حالة التراجع أو الجمود ، وتأتي ليبيا في المرتبة والمون األحمر أو البرت

 المنطقة العربية في اغمب التقارير ، وفي اخر القائمة، مع جزيرة سيشل  بالنسبة لمتقارير حول أفريقيا .
ى ،  فتوجد بعض البيانات ورغم غياب بيانات ليبيا في كثير من المؤشرات وتواجدىا في اخرىا في مؤشرات اخر 

،  حيث تصدرت بعض المؤشرات عمى مستوى أفريقيا 17المتوفرة فيما يخص األىداف الفرعية ألىداف التنمية 
مثل معّدل وفّيات األميات عند االنجاب، وكذلك اليدف  ”الصحة“باليدف الثالث فيما يتعمق  2019لعام 

     (23).السادس والسابع حول وصول المياه والكيرباء

 تجارب دولية ناجحة

 أواًل: تجارب دول المقارنة وأسباب اختيارها:
 تجربة اإلمارات العربية المتحدة: -1

دولة اإلمارات العربية المتحدة، تجربة فريدة من نوعيا ليس فقط عمى المستوى العربي، بل عمى  تجربةتعتبر 
ث استطاعت خالل العقدين السابقين أن مستوى العالم، خصوصا في مجال التعميم والتنمية المستدامة ، حي

 تسابق الزمن، و يعد اقتصاد دولة )اإلمارات( حالًيا ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية.
وتعد دولة اإلمارات العربية المتحدة الدولة األولى في منطقة الخميج العربي التي أطمقت مركزًا لمبيانات الخاصة 

، وجاء ىذا اإلطالق نتاجًا لجيود مشتركة من قبل الييئة االتحادية 2017توبر  بأىداف التنمية المستدامة في أك
 لمتنافسية واإلحصاء و إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة.

وعمى الصعيد الدولي، فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة كانت الرائدة في إدراج المبادرات التي تسعى إلى 
. 2019ف التنمية المستدامة ضمن منصة البيانات الخاصة بأىداف التنمية المستدامة في فبراير تحقيق أىدا

وقد سمطت ىذه المبادرات الضوء عمى الجيود الدؤوبة التي تبذليا دولة اإلمارات العربية المتحدة لتحقيق ىذه 
منصة األمم المتحدة الخاصة  األىداف. و بدأت دولة اإلمارات العربية المتحدة في نشر ىذه البيانات عمى

مما جعميا ثاني دولة في العالم )بعد ايرلندا( وأول دولة في الشرق  2019بأىداف التنمية المستدامة في فبراير 
  24األوسط نشرًا لمبيانات واإلحصاءات ذات الصمة. 

  

                                                 

23 ، ) عمى الرابط  2020لمتنمية المستدامة، ىنا ليبيا ،   17ريما إبراىيم  ، ليبيا واألىداف  -  https://hunalibya.com/local-affairs/1036 )تاريخ االطالع    
 :29/09/20.. )  

24 - https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/digital-uae/data/sdg-data-hubs 
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 تجربة ماليزيا: -2
يـــا بعمـــق، ودراســـتيا بشـــكل مســـتفيض تعتبـــر التجربـــة الماليزيـــة مـــن التجـــارب الناجحـــة التـــي يجـــب النظـــر ل

وقـد خصوصا في مجال التعميم والتنمية المستدامة  لعمنا نجد ما يمكن أن نستفيد منو ونطبقو عمى أرض الواقع، 
من الـدول خطت ماليزيا شوطا كبيرا عمى الصعيد العالمي عامة، والصعيد اإلقميمي خاصة، حيث تم إدراجيا ضـ

األصعدة االقتصادية والسياسـية والعمميـة لـم يـأت سـدا، بـل ىنـاك جيـودا في لتطور ىذا او أكثر تطورا في العالم . 
 ) 25)م. 1970ومساىمات بذلت من قبل الحكومة الماليزية والتي بدأت من عام 

وتعد ماليزيا من الدول التي خاضت تجربة ناجحة في التدريب والتعميم في العقدين األخيرين، ألنيا انطمقـت 
عندما تبنت سياسة التدريب عمى أساس احتياجات سوق العمل الماليزي، فقـد تبنـت الحكومـة من بداية صحيحة، 

سياســة المشــاركة والتــآزر بــين القطــاعين الحكــومي والخــاص لبنــاء اســتراتيجية قواميــا الكفــاءة اإلنتاجيــة، والفاعميــة 
ـــة فـــي توزيـــع الثـــروة بـــين الفئـــات العرقيـــة فـــي ماليزيـــ ا، واســـتدامة وتحســـين جـــودة فـــي الوصـــول لألىـــداف، والعدال

السياســات والبــرامج التدريبيــة فــي مختمــف القطاعــات الصــناعية والتجاريــة، فــالنظرة لمتــدريب فــي ماليزيــا شــاممة وال 
تقتصر عمى قطاع دون آخر، حيث نجد التدريب ال يستثني أحدًا بما في ذلك القـرويين، ليفـتح ليـم فـرص العمـل 

المـدن الكبيـرة، ولتحقيـق العدالـة االجتماعيـة وخمـق مجتمـع متكامـل. المسـؤولية في قراىم، لمتقميـل مـن اليجـرة إلـى 
 .مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في التجربة الماليزية التي نرى نتائجيا اإليجابية اليوم

 أسباب اختيار دول المقارنة: -3
بو فـي الظـروف واإلمكانـات الطبيعيـة لممقارنـة مـع ليبيـا لوجـود قـدر كبيـر مـن التشـا دولـة اإلمـاراتتم اختيار 

والثـروات وتقريبـا بدايــة الثـروة النفطيــة، لكـّن البمـدين اختــارا مسـارين مختمفــين سياسـيا، ممـا أدى إلــى نتـائج مختمفــة 
تمامــا عمــى صــعيد تطــور كــل منيمــا، نراىــا اليــوم تميــل كفتيــا بوضــوح شــديد لصــالح اإلمــارات، أمــا فيمــا يتعمــق 

 .ستفادة منوروقات الديموغرافية بينيا وبين ليبيا، اال أنيا نموذج متطور يمكن االفرغم بعض الفبماليزيا 

مميون في اإلمارات،   9.89مميون في ليبيا،  6.77عدد السكان وفيما يتعمق بالمؤشرات الديموغرافية فيبمغ    
خصوصا في ليبيا ، مع مساحة كبيرة، م(  2019مميون نسمة )حسب احصائيات  31.9بينما في ماليزيا بمغ 
، وتبمغ مساحة ماليزيا 2كم 1.760.000عمى مستوى العالم من حيث المساحة وتبمغ  17التي تعد الدولة رقم 

من ناحية المساحة، وتسجل اإلمارات أقل دول المقارنة مساحة وتبمغ  66تعد الدولة رقم   2كم 329.845
 (26).2كم 83.600

مكانيات اكتشاف احتياطيات وفيما يتعمق بإنتاج النفط في ليبيا و    اإلمارات متقارب مع احتياطيات ضخمة وا 
أخرى، خصوصا في ليبيا، فيما يستخدم إنتاج النفط في ماليزيا لالستيالك المحمي فقط، وقد يكون لميبيا بعض 

سواق التصدير الميزات النسبية عمى اإلمارات وماليزيا، فيي عمى ساحل المتوسط عمى مسافة قريبة من أ
لمنفط في أوروبا، وبعض حقوليا تكمفة إنتاج برميل النفط فيو منخفضة لمغاية وال تتجاوز  ئيسية المستيمكةالر 

 دوالرا لمبرميل.

                                                 

25  - Malaysia Sustainable Development Goals Voluntary National Review,2017. 

26 البنك الدولي، تقارير مختمفة. -   
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لـيس ىـو العامــل الوحيـد فـي التطــور الـذي وضـع دولـة اإلمــارات وكـذلك الزراعـة بالنســبة إلـى ماليزيـا عمــى والـنفط 
حيا أو سياســيا، فــاألىم ىــو أنيمــا نجحتــا فــي اســتخدام وتوظيــف الخريطــة العالميــة بقــوة، ســواء اقتصــاديا أو ســيا

مميزاتيا النسبية في عممية التنمية، والميزات النسبية تشمل الموقع والثروة واألسواق المجـاورة والخبـرات المكتسـبة، 
 بينما لم تنجح ليبيا في تاريخيا الحديث في استخدام ميزاتيا النسبية الكثيرة .

 :السكان ومؤشر دليل التنمية البشريةثانيًا: تطور عدد 
 تطور السكان: -1

تعــد دراســة الســكان محــوًرا رئيًســا ومؤشــرًا ميمــًا فــي الكثيــر مــن اإلحصــائيات، فيــو مرجــع الكثيــر مــن األرقــام 
والتحاليـــل تســـتخدم نتائجـــو ومخرجاتـــو فـــي أتخـــاذ القـــرارات الدقيقـــة والقيـــام بالعديـــد مـــن المقارنـــات ومنيـــا  التنميـــة 

 ة . ويوضح الجدول التالي بعض مؤشرات العناصر األساسية لمتنمية البشرية في دول المقارنة:المستدام
 ( تطور عدد السكان )مميون نسمة ( ومؤشر دليل التنمية البشرية                    )%(6جدول )         

 الدولة
القيمة/ 
 السنة

 ماليزيا ليبيا اإلمارات
 السكان

 ) مميون(
شرية التنمية الب
% 

 السكان
 ) مميون( 

التنمية البشرية 
% 

 السكان
 ) مميون( 

التنمية البشرية 
% 

2000 3.02 0.79 5.17 0.74 23.42 0.71 
2005 4.14 0.82 5.59 0.77 25.84 0.74 
2010 8.44 0.82 6.04 0.80 28.27 0.77 
2014 9.44 0.84 6.25 0.72 30.18 0.78 
2019 9.89 0.86 6.77 0.706 31.9 0.804 
 المركز الوطني لإلحصاء اإلماراتي سنوات مختمفة. -1:   المصدر

 تقارير مصرف ليبيا المركزي سنوات مختمفة.  -2
 مكتب إحصاء ماليزيا سنوات مختمفة. -3

World Development Indicators (WDI), December 2019. -4  
، وأن ىذه الزيادة تعود لتحسن مؤشرات التنميـة يتبين من خالل الجدول ازدياد عدد السكان في دول المقارنة

البشرية وخاصة التعميم والصحة، وىو ما أنعكس ايجابيا عمى زيادة عدد السكان ، وتعتبر ماليزيا أكثـر دولـة مـن 
 حيث الكثافة السكانية وتمييا دولة اإلمارات وأخيرًا ليبيا.

 (27)تطور مؤشر التنمية البشرية: -2
ؤشرات التي تقترب فييا دول المقارنة من حيث قيم ىذا المؤشر وترتيبيـا بـين دول يعتبر ىذا المؤشر من الم

 العالم، ويوضح الشكل التالي مؤشر التنمية البشرية في دول المقارنة خالل فترة الدراسة:

  

                                                 

27 لعممـي )محـو األميـة ( محاور: العمر )العمر المـأمول عنـد الـوالدة(، التحصـيل ا3دليل التنمية البشرية: مؤشر مركب يقيس مستوى رفاىية الشعوب في العالم في ) - 
 ومعدل االلتحاق بالتعميم االبتدائي والثانوي والجامعي(، ومستوى المعيشة )نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي(.
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 ( دليل مؤشر التنمية البشرية في دول المقارنة3شكل رقم )

 
 .6بيانات بالجدول المصدر: أعداد الباحث استنادا لم          

يتبـــين مـــن الشـــكل أن كـــل دول المقارنـــة، عرفـــت تحســـن عمـــى مســـتوى أغمـــب مؤشـــرات العناصـــر األساســـية 
لمتنمية البشرية، ويعتبر المؤشر الوحيد الذي تقترب فيو قيم دول المقارنة، حيث تتصدر اإلمارات العربية المتحدة 

رة الدراســة، وصــنفت ضــمن الــدول ذات التنميــة البشــرية الترتيــب مــن حيــث مؤشــر دليــل التنميــة البشــرية خــالل فتــ
المرتفعة جدًا، والذي يرجع بدرجة خاصة لالستفادة من الثروات النفطية بشكل ايجابي، فيما صنفت ليبيا وماليزيـا 

لتنميـة اضمن الدول المرتفعة التنمية البشرية، وتأتي ليبيا في المرتبة الثانية وماليزيا في المرتبة الثالثة فـي مؤشـر 
 .البشرية

 ثالثا: تطور التعميم:
يعتبر التعميم مكونًا أساسيًا وشرطًا ضروريًا من شروط التنميـة، فوجـود مسـتوى معـين ومحتـوى محـدد لمتعمـيم 
ضــروري لتنميــة الفــرد والمجتمــع، كمــا يعــد التعمــيم أيضــًا متطمبــًا مــن متطمبــات تشــكيل االتجاىــات والــدوافع لمنمــو 

ــــا أصــــبح تــــوفير الحــــد األدنــــى مــــن التعمــــيم عمــــى كــــل المســــتويات االقتصــــادي والتطــــور اال جتمــــاعي. ومــــن ىن
لى جانب الوعي بأىمية الدور اإلنسـاني فـي  االجتماعية، وزيادة فرص التعميم لمسكان من المسؤوليات الجديدة. وا 

 (28).لتنمية االقتصادية واالجتماعيةعممية ا
  

                                                 

28 ني الثـاني حـول قـى الـوطمختاري فيصل، واخرون، اثر تكنولوجيا اإلعالم و االتصال في التعميم العـالي عمـى النمـو االقتصـادي باإلشـارة إلـى بـراءة االختـراع، الممت - 
.7م، ص:2014-6-5الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات في التعميم العالي، الجزائر    
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 سنة: 15معدل االلمام بالقراءة فوق  -1
فمـــا فـــوق والقـــادرين عمـــى القـــراءة والكتابـــة  15نســـبة الســـكان الـــذين تتـــراوح أعمـــارىم مـــن ســـن تعـــرف بأنيـــا 

 والمشاركة التامة في المجتمع، ويوضح الجدول التالي ىذا المعدل في دول المقارنة:
 ئوية %(سنة لسنوات مختارة               )نسبة م 15( معدل األلمام بالقراءة فوق  7جدول )                

 ماليزيا ليبيا اإلمارات السنوات / الدولة

2000 81.0 79.1 85.5 
2005 86.3 83.2 88.9 
2010 93.0 89.0 92.1 
2014 96.3 95.3 93.1 
2018 99.0 96.0 97.0 

. 9:World Development Indicators (WDI), September 201Source 
ســنة، وكانــت  15يمــا يتعمــق بمعــدل اإللمــام بــالقراءة والكتابــة فــوق يتبــين مــن الجــدول التقــارب بــين دول المقارنــة ف

ن كان األفضمية لدولة اإلمارات العربية وتمتيا ماليزيا، فيما حمت  النتائج في ىذا المؤشر جيدة جدًا لكل الدول، وا 
توليـو ىـذه الـدول  ليبيا في المرتبة الثالثة بين دول المقارنة، ويرجع ىـذا التفـوق حسـب الباحـث إلـى االىتمـام الـذي

 لمتعميم وعمى مدى سنوات مضت.
 اإلنفاق عمى التعميم: -2

وىو ما يعكـس جـودة التعمـيم ومخرجاتـو  ماليزيا تنفق عمى التعميم أمواال أكبر من اإلمارات وليبيا، يالحظ أن
مـيم فـي ليبيـا أن نسب اإلنفـاق عمـى التع فييا وتحقيقيا نسب مرتفعة فيما يتعمق بالمؤشرات المرتبطة بيا، في حين

%( مــن النــاتج المحمــي، وىــي أقــل مــن المتوســط العــالمي، ولــذا فمخرجــات 2.8 – 1.6واإلمــارات تتــراوح بــين )
ويوضح الجدول التـالي اإلنفـاق عمـى التعمـيم التعميًم ال تنافس مناطق متعددة من العالم تنفق النسب نفسيا تقريبًا. 

 ل المقارنة.في دو  اإلجمالي المحمي الناتج من مئوية كنسبة
 ( اإلنفاق العام عمى التعميم كنسبة مئوية من الناتج المحمي اإلجمالي          %8جدول )    

 ماليزيا ليبيا اإلمارات السنوات

2000 1.6 2.3 6.0 
2005 1.9 2.6 5.9 
2010 2.8 2.5 6.3 
2018 3.1 - 4.5 

 .مس الوطني لمبحوث العممية ليبياكنسبة من اإلنفاق المحمي اإلجمالي: المجاإلنفاق المحمي اإلجمالي عمى البحث والتنمية  -1المصدر: 
2-World Development Indicators (WDI), October 2019, p:39.  

., p:181(World Bank, 2019)3-     

ليزيـا، يتبـين مـن الجـدول التفـوق الواضـح فـي اإلنفـاق عمـى التعمـيم كنسـبة مـن النـاتج المحمـي اإلجمـالي فـي ما    
ن كانــت األفضــمية إلــى ليبيــا، فــان ذلــك اليعكــس حقيقــة المخرجــات التــي  فيمــا تشــكل ليبيــا واإلمــارات نســبة ألقــل وا 

 توازي حجم ىذا اإلنفاق في ليبيا عمى عكس دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 جودة التعميم: -3
فوس، ويستند الترتيب إلى دراسة يصدر مؤشر جودة التعميم العالمي عن المنتدى االقتصادي العالمي في دا

فئـــة أساســـية، تضـــم: "المؤسســـات، واالبتكـــار، وبيئـــة االقتصـــاد الكمـــي، والصـــحة والتعمـــيم األساســـي،  12وتقـــويم 
والتعمــــيم الجــــامعي والتــــدريب، وكفــــاءة أســــواق الســــمع، وكفــــاءة ســــوق العمــــل، وتطــــوير ســــوق المــــال، والجاىزيــــة 

 ل واالبتكار".التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور األعما
م، . ان دولة اإلمارات العربية المتحدة تحصمت عمى  2016 -2015يوضح مؤشر جودة التعميم العالمي لمعام و

وماليزيا في المركز الثالث عشـر عالميـًا، بينمـا كانـت ليبيـا دولة شمميا مؤشر الجودة، و  140المرتبة العاشرة بين 
 (29)خارج التصنيف.

 :العممي النشر -4
دة طـــرق عالميـــة لقيـــاس البحـــث العممـــي )اليونســـكو(، منيـــا متوســـط اإلنفـــاق عمـــى البحـــث العممـــي توجـــد عـــ
أي نسـبة ، مئوية من الناتج المحمي اإلجمالي، وعـدد العممـاء والبـاحثين لكـل ألـف مـن السـكان كنسبةوالتكنولوجي 

منشورة في المجالت العممية، وعـدد عدد العمماء والباحثين بالنسبة لعدد السكان، وعدد األبحاث العممية السنوية ال
مراكز البحث العممي والتكنولوجي في البمد، وعدد االختراعات وبراءات االختراعات المسجمة سنوًيا لكل ألف مـن 

الصــحفية  المقــاالتوتشــير "الســكان، ونســبة مســاىمة مــدخالت العمــم والتكنولوجيــا فــي النــاتج المحمــي اإلجمــالي ، 
د المقاالت العممية واليندسية المنشورة في الحقول العممية المختمفـة، وعـرف النشـر العممـي العممية والفنية" إلى عد

 (30)نسقًا تصاعديًا بداية من تسعينيات القرن الماضي.
 ( مقاالت المجالت العممية المنشورة في دول المقارنة9جدول )

 الدولة
 السنة

 ليبيا اإلمارات ماليزيا

2000 1249 294 58 
2005 2391 673 77 
2010 11281 1174 332 
2014 18067 1773 191 
2016 20468 2484 144 
2018 23661 3145 162 
 964 9543 77117 المجموع

التعمــيم االفــاق والتحــديات فــي البمــدان االعضــاء فــي منظمــة المــؤتمر االســالمي، مركــز االبحــاث االقتصــادية واالجتماعيــة  -1 المصــدر:
 .142مية، مركز انقرة، ص االسال  والتدريب لمدول 

2-World Development Indicators (WDI), February 2018, p:42. 
3-Scientific Citation index, 2018.  

                                                 

29 معيـد المغـاربي لمبحـوث فرج السائح، حوكمة مؤسسات التعميم العالي ومراكز البحث بالوطن العربي مـن أجـل تعزيـز القـدرة التنافسـية وتحقيـق التنميـة المسـتدامة، ال  -
.69بيروت، الجميورية المبنانية، ص: 2015ديسمبر  12 - 10ية،الدورة الثالثة لممنتدى العربي لمبحث العممي والتنمية المستدامة، والدراسات االسترتيج  

30 س االداب ر اقتبــاالعـدد الكمـي لممقـاالت التــي نشـرت فـي المجـالت الدوريــة التـي يشـمميا مؤشـر االقتبــاس العممـي الموسـع ومؤشـر اقتبــاس العمـوم االجتماعيـة ومؤشـ - 
 والعموم االنسانية.



 ) الواقع واالفاق مع دراسة مقارنة( م2030التعميم في ليبيا طريق تحقيق التنمية المستدامة لعام 
 االقتصاد جامعة الزاويةكمية /  عبدالناصر بشير الصغيرد. 

 

     886aisc. elmergib.edu.ly                                                                                           

فـي  ليبيايتبين من الجدول الفجوة الكبيرة في المقاالت العممية المنشورة بين دول المقارنة، ومن اسباب تدني 
ي ليبيـــا تحتـــوي عمـــى معمومـــات موثوقـــة حـــول كميـــة ونوعيـــة األبحـــاث عـــدم وجـــود قاعـــدة بيانـــات فـــىـــذا المجـــال 

والمقـــاالت التعميميـــة المختمفـــة، كمـــا يالحـــظ غيـــاب دور القطـــاع الخـــاص فـــي عمميـــات البحـــث والتطـــوير، وعـــدم 
 مشاركتو في اإلنفاق عمى البحث العممي، وىجرة الكفاءات العممية والخبرات الفنية.

بحـــث العممـــي إلـــى عـــدم تخصـــيص ميزانيـــة مســـتقمة ومشـــجعة لمبحـــوث كمـــا يعـــود قصـــور الجامعـــات فـــي ال 
العممية، إضافة إلى أن الحصول عمى منحة بحثية يستغرق إجراءات طويمة ومعقدة مع قمة في الجيات المانحة. 
ويوضـــح الشـــكل التـــالي أجمـــالي الصـــحف والمقـــاالت المنشـــورة خـــالل الســـنوات المختـــارة مـــن فتـــرة الدراســـة لـــدول 

 المقارنة:
 (      %2018-2000) ( معدل مقاالت المجالت العممية المنشورة في دول المقارنة4شكل رقم ) 

 
 .9المصدر: من إعداد الباحث استنادًا لمبيانات بالجدول رقم     

يتبين مـن الشـكل الفجـوة المعرفيـة الكبيـرة بـين ماليزيـا وكـل مـن ليبيـا واإلمـارات فـي عـدد المقـاالت والصـحف 
ل فترة الدراسة والذي يدل عمى االىتمام الكبير لدولـة ماليزيـا فـي تشـجيع البحـث العممـي مقارنـة بـدول العممية خال

 المقارنة.
 الدروس المستفادة من تجارب دول المقارنة:  رابعًا:

استعرضت الدراسة تجربتي كل من اإلمارات وماليزيا، واختيرت الدولتان ألنيما نجحتا في تنمية مواردىـا البشـرية 
واالنتقال من اقتصاد تقميدي إلى اقتصاد متقدم ، وتبين من خالل البحث في تجـارب دول المقارنـة، أن اإلمـارات 
وماليزيــا اســتطاعتا أن تبنــي قاعــدة أساســية مشــجعة لالقتصــاد ، حيــث تمتمــك بنيــة قويــة لتكنولوجيــا المعمومــات، 

فـي حـين تغيـب  اقتصـادية فـي ميـدان التعمـيم ، وأنيما تتوفران عمى منظومة شـفافة ومشـجعة ومحفـزة لقيـام أنشـطة
ىـــذه الظـــروف المشـــجعة فـــي ليبيـــا، وىـــذا مـــا ســـاىم وبشـــكل مباشـــر فـــي تـــأخر ليبيـــا عـــن تحقيـــق اىـــداف التنميـــة 

 المستدامة خاصة في مجال التعميم .
إيجازىـا فيمـا من نجاح الدول الرائدة سالفة الذكر، التي يمكن  أهم الدروس المستفادةوترصد الدراسة في النياية 

 يمي:

 ماليزيا
88% 

 اإلمارات
11% 

 ليبيا
1% 

 % ق الت ال  الت ال    ة 
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اقتصاد التعميم  ظل في أنو عمى العممي الدليل أقامت قد تجارب دول المقارنة، أنيا  يتضح من عرض  -1
 أو اإلنتاج لعناصر الكمي التراكم وليس المعرفي التراكم في أساسو يجد االقتصادي التقّدم فإن والتقنية 
  .الموارد

نما متقدم، اقتصاد إلي االنتقال في يستل العبرة يتبين من تجارب دول المقارنة أن -2  عمى الحفاظ ىو األىم وا 
 الستدامة أساسياً  شرطاً  ُيعد الوطني االقتصاد ديناميكية عمى فالحفاظ، الطويل المدى في النجاح مقّومات
 .التنمية

 ىنا منو  شيء، كل قبل التعميم ىو البشرية الموارد لتنمية الرئيسي المدخل أندول المقارنة  تجارب تؤكد -3
 .الحكومية األجندة في األولويات قائمة عمى إدراج "التعميم" في السبق ذات الدول حرص كان

التنمية  في ليبيا لتحقيق الجيود تكثيف منيا، عمى أىمية المستفادة والدروس الدولية المقارنات تفيد -4
 المتقدمة . تواالقتصادا ليبيا اقتصاد بين القائمة الفجوة بتضييق يسمح وبما المستدامة ،

 النتائج

يتضح من خالل الدراسة ان دور التعميم في تحقيق اىداف التنمية المستدامة في ليبيا مازال متواضعا ،  -1
نتيجة انفصال السياسة التعميمية عن خطط التنمية المستدامة، وبالتالي فشل التعميم في تحقيق االىداف 

 ات التنمية المستدامة.المرجوة منو واالبتعاد كل البعد عن تحقيق متطمب
يتبين من خالل دراسة المقارنة في بعض المؤشرات اليامة في التعميم وذات العالقة بالتنمية المستدامة مع  -2

تتأخر عن تحقيق اىداف التنمية المستدامة خاصة في دول نجحت في ىذا المجال ، بان ليبيا الزالت 
 .التعميممجال 

في ليبيا  متدني جدا بكل المقاييس، وان دل عمى ذلك تذيميا اغمب ان واقع التعميم تخمص الدراسة الى  -3
 .المؤشرات الدولية المرتبطة بالتعميم والبحث العممي 

 التوصيات 

توصي الدراسة باالىتمام بصوره أكبر وسرعة أكثر في العمل عمى الوفاء بمتطمبات اليدف الرابع من  -1
ناه كل الجيات المختصة، وعمى متخذ القرار التركيز اىداف التنمية المستدامة من خالل عمل قومي تتب

عداد رؤية وطنية شاممة تحقق األىداف وترسم السياسات العامة لمقطاع محددة بجداول  عمى تحقيقيا، وا 
 زمنية شاممة إلعادة ىيكمة القطاع وتحديثو.

ينيما من خالل ربط ضرورة الموائمة بين سياسات التعميم والتدريب ومتطمبات سوق العمل، وسد الفجوة ب -2
التعميم ومخرجاتو بمتطمبات التنمية الشاممة لمبالد واستحقاقات التنافسية، لمواكبة التطورات والمستجدات 
العممية، وتحفيز وتطوير البحث العممي، وتشجيع قطاع األعمال عمى االنخراط في البحث العممي ودعمو، 

نشاء شراكات مع مؤسسات دولية ومراكز أبحاث لتب  ادل الخبرة ونقل المعرفة.وا 
 الجيود في كافة الرائدة في التعميم وخاصة تجربتي االمارات وماليزيا، وتكثيف االستفادة من التجارب -3

 بين القائمة الفجوة بتضييق يسمح وبما التنمية المستدامة ، لتحقيق المتعمقة بالتعميم  والمحاور الركائز
 م.2030مية المستدامة تجاه الصحيح نحو اىداف التنالمتقدمة واال واالقتصادات ليبيا اقتصاد

  



 ) الواقع واالفاق مع دراسة مقارنة( م2030التعميم في ليبيا طريق تحقيق التنمية المستدامة لعام 
 االقتصاد جامعة الزاويةكمية /  عبدالناصر بشير الصغيرد. 
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الدراسة: ممخص  

 2030ىدفت ىذه الدراسة إلى تتبع تطور المنظومة التعميمية في طريقيا نحو تحقيق التنمية المستدامة لعام    
التساؤل  ، واستخدم الباحث منيج التحميل الوصفي لتحميل مشكمة الدراسة التي تمثمت في االجابة عمىم في ليبيا
م، 2030ما ىو واقع وتحديات التعميم في ليبيا كيدف من أىداف الوصول لمتنمية المستدامة  الرئيسي :

 عن التعميمية السياسة انفصالان دور التعميم في ليبيا مازال متواضعا، نتيجة وتوصمت الدراسة لنتائج ابرزىا 
 تحقيق عن البعد كل واالبتعاد منو المرجوة االىداف تحقيق في التعميم فشل وبالتالي التنمية المستدامة، خطط

اجراء دراسة مقارنة في بعض المؤشرات اليامة وذات العالقة بالتنمية من خالل و المستدامة، التنمية متطمبات
المستدامة خاصة تأخر عن تحقيق اىداف التنمية تالمستدامة مع دول نجحت في ىذا المجال، فان ليبيا الزالت 

الممكنة،   الخبراتكافة إعادة تقييم الوضع الحالي لقطاع التعميم بمشاركة ب باحث وصي اليو ، تعميمفي مجال ال
تعزز القيم النبيمة في المجتمع، وتنمي روح الريادة واإلبداع واالبتكار،  ،م2030قطاع التعميم لاقتراح رؤية و 

دة في التعميم وخاصة تجربتي االمارات الرائ االستفادة من التجاربو، التطور العممي والتكنولوجي وتواكب
  وماليزيا.
 بحث العممي ، التدريب ، التكنموجيا.ال المستدامة، التنمية ،تعميم لا  :المفتاحية الكممات
 المراجع

 لمتنمية المستدامة، ىنا ليبيا) عمى الرابط 17(، ليبيا واألىداف 2020)إبراىيم، ريما
 affairs/1036-https://hunalibya.com/local   : ( .29/09/20)تاريخ االطالع 

عمان ، (، االسالم والتنمية المستدامة رؤي كونية جديدة ، مؤسسة فريدريش، 2013الجيوشي، عودة راشد )
 .االردن

بالوطن العربي من أجل تعزيز القدرة  (، حوكمة مؤسسات التعميم العالي ومراكز البحث2015السائح، فرج)
التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة، المعيد المغاربي لمبحوث والدراسات االسترتيجية، الدورة الثالثة لممنتدى 

 .69بيروت، لبنان، ص: 2015ديسمبر  12 - 10العربي لمبحث العممي والتنمية المستدامة، 

مية المستدامة في الجزائر: قراءة  تحميمية في المفيوم والمعوقات، (، التن2019العربي حجام ، سميحة طري )
 ،الجزائر. 2019( ، ديسمبر 1(،  العدد )  06مجمة أبحاث ودراسات التنمية، المجمد ) 

(، المنظومة التعميمية في ليبيا "عناصر التحميل، مواطن اإلخفاق، أستراتيجية 2012القاللي، عبدالسالم)
 مة إلى المؤتمر الوطني لمتعميم، طرابمس، ليبيا. التطوير"، ورقة مقد

(، جودة التعميم وأثرىا في تحقيق التنمية المستدامة في بمدان المغرب العربي ، 2017عمي سعيد ) ،رالمينك 
بحث مقدم إلى الممتقى الثاني لجمعية الدراسات والبحوث من أجل اتحاد المغرب العربي الكبير تحت عنوان: 

 تونس.  2017مايو  4 – 3المغاربي : التحديات والرىانات ،جودة التعميم 

(، السياق التاريخي لتطور مفيوم التنمية من النمو الى االستدامة ، يوم 2011ساري نصر، عبيدات ياسين )
 دراسي حول واقع التنمية المحمية والتنمية المستدامة في الجزائر .

https://hunalibya.com/local-affairs/1036
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لمتنمية المستدامة  ورقة ُقدَِّمت إلى: مؤتمر التنمية المستدامة، (، المؤشرات البيئية 2008قرين، محمد األمين )
 جامعة سبيا، ليبيا .

(، االقتصاد األخضر رىان التنمية المستدامة في الجزائر، مقال منشور في مجمة 2017مختار ،عبد اليادي)
 ، الجزائر.2017البحوث العممية في التشريعات البيئية، العدد التاسع،

االتصال في التعميم العالي عمى النمو االقتصادي (، اثر تكنولوجيا اإلعالم و 2014)واخرونمختاري فيصل، 
 باإلشارة إلى براءة االختراع، الممتقى الوطني الثاني حول الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات ، الجزائر.

 http://www.un.orgالموقع :  منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم ، اليونسكو  ،

(، التعميم االفاق والتحديات في البمدان االعضاء في منظمة المؤتمر 2008منظمة التعاون االسالمي )
 .142االسالمي، مركز االبحاث االقتصادية واالجتماعية والتدريب لمدول االسالمية، مركز انقرة، ص 

، المساءلة 8/2017رير العالمي لرصد التعميم ، التق» اليونسكو « منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم  
 .2017في مجال التعميم، باريس، 

 الموقع الرسمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمدول العربية
tmlhttp://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home.h 

، عمى الوقع :  2014العكاري ، واخرون ، دراسة وتقييم الوضع الحالي لمجامعات في ليبيا ، 
post_16.html-http://baqatlibyah.blogspot.com/2014/01/blog 

آخر تحديث ” الجزء األول“ 2019مية المستدامة في قارة أفريقيا لمعام ليبيا والتقرير الدوري عن أىداف التن
 .183، ص 2019، 6ديسمبر 

 المركز الوطني لإلحصاء اإلماراتي سنوات مختمفة.

 تقارير مصرف ليبيا المركزي سنوات مختمفة. 
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