
 

 

  

 

بية عىل التنمية   المستدامة كرسي األلكسو للتر

ي 
 
 المبدع  والموروث الثقاف

بية جامعة محمد الخامس، الرباط    بكلية علوم التر

 )المملكة المغربية( 

 

  
ّ
المستدامة  يعد التنمية  عىل  بية  للتر األلكسو  والموروث كرسي 

ي 
 
بية والتعليم   المبدع،  الثقاف أداة أساسية لبناء قدرات مؤّسسات التر

التنمية  عىل  بية  التر مجال  ي 
ف  ي  العرب  الوطن  ي 

ف  والبحوث  العالي 
ي المستدامة  

الثقاف  المعارف    والموروث  تبادل  خالل  من  المبدع، 
، ويشجع   والتجارب بروح ي من التضامن عىل الصعيد الدولي العرب 

ال   فيما التعاون   تطوير  لهدف  أجل بينها  من  بوية  التر اتيجيات  ستر
ي المبدع.  وتثمي   الموروث التنمية المستدامة

 الثقاف 

 

 :  فكرة الكرسي

 :  رسالة الكرسي

التنمية  مجال  ي 
ف  بوي  التر العلمي  البحث  أخالقيات  تعزيز 

ي المستدامة 
، وتكريس تقاليدِه األكاديمية، وزيادة والموروث الثقاف 

العلمي   فاعليته، بالمستوى  والرتقاء  والبتكار،  اإلبداع  وتشجيع 

ي  ي المجتمع العرب 
بوي ف   .التر

 
 :  رؤية الكرسي

  
ً
، مكون تكوينا جيدا ي يؤهله لحل  إيجاد مجتمع علمي تربوي عرب 

ي تحقيق نهضة علمية، 
مشكالت التنمية المستدامة ولعب دوِر ف 

 ومرتبط بجذوره وثقافته العربية اإلسالمية المبدعة. 

 

المملكة المغربية                              
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بية عىل التنمية المستدامة   كرسي األلكسو للتر

ي المبدعو 
 
 .الموروث الثقاف

بية جامعة محمد الخامس، الرباط    .بكلية علوم التر

 .)المملكة المغربية(
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 :  أهداف الكرسي

ي مجال توطيد العمل   األلكسومن   المبذولة الجهود  تعزيز ✓
ف 

الدول   ي 
ف  بوية  التر المنظومات  لتطوير  ك  المشتر بوي  التر

 ؛األعضاء
والمعلومات   ✓ والتدريب  البحث  ألنشطة  متكامل  نظام  تعزيز 

المستدامة   التنمية  بية عىل  التر والموروث  والتوثيق من أجل 
ي 
 ؛الثقاف 

والموروث  وضع خطة دراسية حول قضايا التنمية المستدامة   ✓
ي 
العربية   الثقاف  والجامعات  المدرسة  برامج  ي 

ف  لستخدامها 
التعليم   نظام  خالل  من  المستمر  العمل  ي 

ف  كمساهمة 
  المستمر؛

المستدامة  ✓ التنمية  أجل  من  للتثقيف  موّسع  نظام  تطوير 
ي 
ي ذلك برامج خ  والموروث الثقاف 

اصة للتكوين  تدريجيا، بما ف 
ي  
بية عىل التنمية المستدامة للعاملي   ف  ي مجال التر

المستمر ف 
ي والثانوي   مجال التعليم: 

، مؤسسات التعليم البتداب    والعالي
ي وجمعيات 

وكذلك لممثىلي الهيئات المنتخبة والمجتمع المدب 
األمور   وأولياء  وممثىلي اآلباء  اإلعالم   والموظفي    وسائل 
بية وا  ي التر

 لتنمية المستدامة؛المتخصصة ف 
تيست  التعاون اإلقليمي بي   أعضاء هيئة التدريس بالجامعات  ✓

 العربية وأساتذة باحثي   من السمعة الدولية؛ 
ي العتبار تعقيد  ✓

كت   عىل نهج متعدد التخصصات يأخذ ف 
التر

ي لتعزيز 
ي  القدرات المشاكل البيئية والصحية والتنوع الثقاف 

 ف 
بية عىل  مجال .  المستدامة التنميةالتر ي

 و الموروث الثقاف 

 
تكوينية:   ▪ لفائدةدورات  المستمر  الفئات    التكوين 

 التالية المستهدفة 

بية   - )التر العام  القطاع  ممثىلي   ، الباحثي   الطلبة  فئة 

البيئة،    ، ي
المهن  والتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية 

الخاص،  والقطاع  والغابات...(  والمياه  الثقافة، 

ي 
ي وهيئات اإلعالم البين 

، المجتمع المدب   . المنتخبي  

 

 

:  ثانيا: مجال  البحث العلمي

 تشاركية؛ استقصائية إعداد دراسات -1

ي موضوع   -2
إنجاز دراسات علمية متعددة التخصصات ف 

بية عىل التنمية المستدامة  ي التر
 . والموروث الثقاف 

 

 آليات العمل: 

 التكوين:  مجال-أوال

▪   )  )ماجستتر
والتنمية  تدريس العلوم الجتماعية    "ماستر

 ." المستدامة

الدكتوراه:   ▪ بوية سلك  التر السياسات  البحث  بنية 

الجتماعية العلوم   والتحولت  ديداكتيك  محور 

بية    .والتنمية المستدامةالجتماعيةـ التر

بية، جامعة محمد الخامس الرباط  .بكلية علوم التر
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 مشاري    ع ذات أولوية: 

بية   - بوية حول مواضيع التر التأهيل الرقمي للمنظومة التر

؛عىل التنمية المستدامة  ي
 والموروث الثقاف 

 واألدوات  تأصيل )المرجعية العربية( وتوحيد المفاهيم، -

ي  والدعائم
بية   يمكن النر التر اتيجيات  ي استر

استخدامها ف 

ي  عىل التنمية المستدامة
  المبدع.  والموروث الثقاف 

 

بوي:  جمة والتوثيق التر ، التر  رابعا: مجال النتاج والنشر

تربوية توفت   • ز  بسيطة عملية منهجية أدوات   عىل تت 

أشكال ي   حماية إدماج التوالي 
الثقاف  الموروث  البيئة، 

المستدامة األساسية  واألهداف  المبدع  ي  للتنمية 
 ف 

؛  مسلسل ي بوي والتنموي العرب 
 التخطيط التر

الماء،   • عىل  بية  التر عىل:  تيبات  بالتر خاصة  دلئل  إعداد 

بية عىل التنّوع ال ّ المناخ، التر بية عىل تغت  ، عىل  التر ي بيولوج 

اث...؛ ي المبدع، عىل التر
 الصحة، عىل الموروث الثقاف 

بية   • التر مجال  ي 
"ف  الرائدة عالميا  العلمية  األعمال  ترجمة 

المستدامة   التنمية  ي عىل 
الثقاف  اللغة   والموروث  إل   "

 العربية؛

خاصة  • ورقية  وأخرى  ونية  إلكتر علمية  مجلة  إصدار 

؛   بالكرسي

دعامات • بوي  البرصي التواصل إنتاج   للتوعية والتر

 .واإلعالم

. 

ي   ▪
 الشبكة العربية للعمل المناج 

 رائد(والتنمية )الشبكة العربية للبيئة  ▪

 مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة   ▪

ي من اجل المناخ  ▪  والتنمية المستدامةالئتالف المغرب 

 المركز العالمي للتنمية المستدامة ▪

ي للتنمية المستدامة ▪  المنتدى العرب 

 المجلس العىل لعلماء العرب  ▪

ي  ▪  منظمة المجتمع العلمي العرب 

 واألرضجمعية مدرسي مادة الحياة  ▪

   والجغرافيا جمعية مدرسي التاريــــخ  ▪

كاء آهيئات منتخبة و  ▪  خرون ... شر

 ثالثا: مجال األنشطة والشعاع: 

عىل   - بية  التر مجال  ي 
ف  عرب  اء  خت  شبكة  تأسيس 

؛و المستدامة التنمية  ي
 الموروث الثقاف 

ودورات   - ورشات  ات،  محاض  ندوات،  تنظيم 

 تدريبية...؛ 

 تأطت  خرجات دراسية ميدانية؛  -

 ؛ إشعاعية وتأطت  أنشطةتنظيم  -

 تنشيط لقاءات حوارية بعدة قنوات اعالمية تربوية.  -

 

كاء المحتملون:     الشر

الوطنية   • بية  التر العالي وزارة  العلمي   والتعليم    والبحث 

 )المغرب(

 )المغرب( قطاع البيئة.  والمعادن والبيئة ـوزارة الطاقة   •

والمياه    والتنمية القروية  والصيد البحريوزارة الفالحة   •

 )المغرب(والغابات

 ( )المغربوزارة الثقافة  •

 جامعة محمد الخامس، الرباط )المغرب( •

بية، الرباط )المغرب( •  كلية علوم التر

ي الدول العربية •
ي ف 
 برنامج األمم المتحدة اإلنماب 

•  
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