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 مقدمة
 

" العولمـة وأسـواق العمـل فـي منطقـة اإلسـكوا           "هذه الدراسة هي متابعة للدراسـة المعنونـة          
(E/ESCWA/SD/2001/5)      مل فـي دول اإلسـكوا لـم تتحسـن مـؤخراً           ، حيث أظهرت أن إنتاجية قوى الع  . 

 .وتعزو الدراسة ذلك إلى افتقار قوى العمل إلى ميزة المنافسة وإلى المهارات الالزمة إلحراز التقدم
 

تهتم الدراسة الراهنة بالتعليم، إذ تعتبر الغالبية العظمى من دعاة عملية التنمية ان التعلـيم هـو أهـم                 
على أن الحقيقة تبقى أنه في منطقة اإلسكوا ال ُيعار اهتمـام كـاف              .  لبطالةسالح في المعركة ضد الفقر وا     

 .لتوفير التعليم الجيد القادر على تخفيف وطأة الفقر وتقليص البطالة
 

فقـد  .  لكن ذلك لم يجد نفعاً    .  وخالل العقد المنصرم، استثمرت بلدان اإلسكوا كثيراً في مجال التعليم          
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن        .  لعطالة، بدرجات متفاوتة، في جميع بلدان المنطقة      ازدادت معدالت البطالة وا   

 .)١(الخريجين يجدون صعوبات متزايدة في العثور على عمل مالئم
 

 :يدل البحث على أن الغالبية العظمى من المشاريع المتعلقة بالتعليم تهدف إلى تحقيق ما يلي 
 

 توسعة إمكان الوصول إلى التعليم؛ )أ( 
 زيادة االلتحاق بالمدارس؛ )ب( 
 الحد من معدالت التوقف عن الدراسة والرسوب؛ )ج( 
 تحديث المناهج والكتب المدرسية؛ )د( 
 تعزيز مؤهالت المدرسين وتدريبهم؛ )•( 
 إدخال أنظمة معلومات اإلدارة؛ )و( 
 .تحسين عمليات التقييم )ز( 

 
بل إن األرقام   .  جيات المتعلقة بأهلية الخريجين للعمل    غير أنه لم يتم التقييم الكاف ألثر هذه االستراتي         

المتعلقة بمنتصف التسعينات الخاصة بالمنطقة تظهر زيادة معدالت البطالة والعمالة الناقصـة لـدى القـوى                
 .االقتصادي-العاملة المتعلمة، كما وتظهر ازدياد التباين االجتماعي

 
قة اإلسكوا قد فشل في االستجابة إلحتياجات الجيـل         يدل البحث على أن نظام التعليم الرسمي في منط         
وفي الواقع فإن قلة من الطالب هم الذين تتاح لهم الفرص الكتساب المهـارات الالزمـة لتـأمين                  .  الراهن

لذا فقد وقعت أعداد متزايدة من الخريجين في الدائرة المفرغة للبطالـة            .  الحصول على عمل مجٍز ومناسب    
 .والفقر

 
فهي تسعى ألن تكتشـف     .  اسة سبب هذا الوضع وتقترح استراتيجيات لتحسين األوضاع       تتحرى الدر  

.  ما إذا كانت المشكلة تكمن في األنظمة التعليمية في المنطقة، أو في أسواق العمل اإلقليمية، أو فـي كليهمـا                   

                                                      
  تعد مستويات البطالة والعمالة الناقصة مؤشرات هامة للكفاءة الخارجية لألنظمة التعليمية حيث أنها تظهر بشـكل عكسـي                    )١(

 .النسبة المئوية للخريجين المكتسبين لمهارات تؤهلهم للحصول على فُرص للعمل
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أو ما إذا كان يوجـد      كما تحاول أيضاً التأكد مما إذا كان الطلب على اليد العاملة أدنى من أن يواكب العرض                 
 .تحاول هذه الدراسة طرح سبل إصالح هذا الوضع.  طلب لمهارات مختلفة

 
لم تقم السلطات التعليمية في بلدان اإلسكوا سوى بمحاولة يسيرة إلدخال إصالحات علـى المنـاهج                 

لعظمـى مـن    فقد ركـزت الغالبيـة ا     .  المدرسية يكون بإمكانها االستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين       
اإلصالحات على زيادة حصص العلوم والرياضيات في المناهج، والقيام في الوقت نفسه بتقليص التأكيد على               

غير أنه يتعين على إصـالحات التعلـيم تشـجيع          .  القضايا االجتماعية للمجتمع المحلي والمهارات الحياتية     
 .ياق العولمةالطالب وتمكينهم من اكتساب المهارات التي تضمن العمالة في س

 
تفحص الدراسة الراهنة أحدث ما أحرز من تقدم يخص موضوع اكتساب المهـارات فـي البلـدان                  

.  (OECD)المتقدمة، بالرجوع في معظم الحاالت إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميـدان االقتصـادي                
يتناول الفصل  .  ولمة على أفضل وجه   وتحاول تحديد أنواع أنظمة التعليم والتدريب التي تناسب احتياجات الع         

ويتناول الفصل الثاني التحـديات التـي تواجههـا         .  األول التحديات الجديدة المتعلقة بالتعليم وبناء المهارات      
البلدان النامية بشأن اكتساب مهارات عمل مناسبة في سياق العولمة وتبرز المشاكل التي تتم مواجهتها علـى                 

كما .  ويقدم الفصل الثالث نواقص أنظمة التعليم والتدريب في بلدان اإلسكوا         .  يميكل مستوى من النظام التعل    
 (UNDP)يطور البحث الذي أجرته سابقاً المنظمات اإلقليمية التي تشمل برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي                  

والبنك الدولي ومعهـد    ) اليونسكو( ومنظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة        (ILO)ومنظمة العمل الدولية    
ويقدم الفصل الرابع دراسات حالة تتصل ببلدان اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة            .  (API)التخطيط العربي   

 .ويلخص الفصل الخامس النتائج والتوصيات) اإلسكوا(لغربي آسيا 
 

سـهولة عبـر    تبين هذه الدراسة أن ترابط األنظمة التعليمية واحتياجات أسواق العمل ال يمكن حله ب              
وفي الواقع، فإنه يتعين على البلدان المعنية صياغة برامج التنمية البشرية وتنفيذ            .  شكل واحد من اإلجراءات   

سياسات محلية تتعلق بسوق العمل تأخذ باالعتبار أن الميزات التنافسية في أسواق العمل العالمية تعتمد علـى                 
أشكال تقييم العملية المتعلقة بالتعليم والبرامج المتصلة بهـا         لذا ال بد من إنشاء شكل من        .  اكتساب المهارات 

والهدف النهائي لذلك هو تقليص البطالة والعمالة       .  ضمن إطار خصوصية برامج إدارة العمل للبلدان المعنية       
 .الناقصة
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   تحديات جديدة في التعليم وبناء المهارات-أوالً
 

   مقدمة-ألف
 

عشرين، نجم عن حاالت التقدم الذي تم إحرازه في مجـال التكنولوجيـا            في الربع األخير من القرن ال      
وفي الواقع، فإن حيازة المهارات التقليدية لم تعد ضماناً للعمالة في الفتـرة             .  تغييرات كبيرة في مكان العمل    

ألمر، نجـد   وفي واقع ا  .  إن أثر الثورة التكنولوجية الراهنة يضارع أثر الثورة الصناعية في زمنها          .  الحديثة
أن ما أحرز من تقدم في مجال االتصاالت والمعلوماتية وفي سلسلة واسعة من التكنولوجيات الرقمية قد أثـر                  
على جميع مستويات المجتمع في البلدان المتقدمة وأدى إلى االسـتخدام الواسـع النطـاق للشـبكة الدوليـة                   

لقد عززت اإلنترنت إلى حد كبير      .  كار والمفاهيم بوصفها وسيلة لتبادل المعلومات وأداة لنقل األف      ) اإلنترنت(
وعالوة على ذلك،   .  عملية البحث والتطوير، كما مكنت األعمال التجارية من العمل بدرجة أعلى من الكفاءة            

فإن انخفاض تكاليف التكنولوجيا والمزيد من التقدم التكنولوجي الذي يتم إحرازه يساهمان في التحول الـذي                
 .عالميحدث اآلن في ال

 
وهذه تتضمن ضـرورة اكتسـاب األفـراد        .  مثل هذه التطورات العالمية تستدعي بعض المتطلبات       

وهذا يستند إلى كون المهارات التقليديـة       .  والمؤسسات التعليمية لمهارات القرن الحادي والعشرين وتعزيزها      
 العمالـة أو المحافظـة عليهـا فـي         المتعلقة بجمع المعلومات وتقييمها وإيصالها ال تكفي فيما يتعلق بتأمين           

إن هدف التعليم في الوقت الراهن هو ضمان اكتساب المهارات الالزمة لعملية تعليم ذاتـي               .  العصر الحديث 
أما اليوم فإنه ممكن    : مثل هذا الهدف كان قبل جيل يعتبر تحدياً ضخماً        .  مستمر، ومتفاعل يستمر مدى الحياة    

على أنه لـيس لـديهم دائمـاً        .  متاحة اليوم للعديد من الطالب المعاصرين     فعملية تعليم متواصل    .  التحقيق
وفي الواقع، فإنه يتعـين علـى الطـالب         .  الوسائل التي تجعلهم يستفيدون من هذه العملية إلى الحد األقصى         

 .الراغبين في االستفادة مما تحقق من تقدم أن يحصلوا على المهارات الالزمة لذلك
 

 لمفاهيمية المعاصرة في التعليم وتكّون المهارات  االتجاهات ا-باء
 

وقد نجم عن ذلك تحـول      .  لقد أحرزت العولمة كثيراً من التغييرات في فترة قصيرة نسبياً من الزمن            
فعلى سبيل المثال، لم يعد حفظ المعلومات عن ظهر قلب وتخزينها جانبـاً             .  مثير في عملية اكتساب المعرفة    

في العصر الحديث يتعين تعليم الطالب كيفية معالجة وتقيـيم المعلومـات            .  ليم الحديثة أساسياً من أنظمة التع   
وفي الواقع، فإن هدف نظام التعليم الحـديث يجـب أن           .  الحاسوب" فأرة"المتاحة بسهولة بمجرد النقر على      

 .يتوجه إلى تطوير المهارات اإلدراكية وشحذ الفضول الطبيعي الكامن لدى الطالب
 

لتعليم، انطالقاً من هذا السيناريو، إلى تحويل الطالب من متلقين سـلبيين للمعلومـات إلـى                يهدف ا  
وفي الوقت نفسه يتعّين على الطـالب اكتسـاب وتطـوير           .  مشاركين أكثر فعالية وتفاعالً في عملية التعلّم      

واالنضمام إلـى جماعـة     المهارات التي تمكنهم من دخول سوق العمل التي تزداد فيها المنافسة يوماً بعد يوم               
ولتحقيق هذه األهداف، يتعين على المؤسسات التعليمية أن توفر للطـالب إمكـان             .  عالمية آخذة في االتساع   

 .)٢(الوصول السهل وعلى قدم المساواة لألدوات والموارد المناسبة

                                                      
)٢(  International Labour Organization (ILO), World Employment Report 2001: Life at Work in the Information Economy 

(Geneva, ILO, 2001), p. 209.                                                                                                                                                                        
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ذين يرغبون في   فال.  وعالوة على ذلك، لقد أصبح مفهوم التعلم مدى الحياة يزداد صلة يوماً بعد يوم              
لذا، لـم يعـد     .  مواكبة ما يتم إحرازه من تقدم في مجال التكنولوجيا يتعين عليهم تحديث معرفتهم ومهاراتهم             

بل يجب النظر إليها بوصفها عمليـة       .  باإلمكان اعتبار التعليم تجربة منعزلة تنتهي بعد مدة محددة من الزمن          
ففرص التعليم يجب أن تمتد إلى ما بعد فصـول          .  ى ما ال نهاية   مستمرة طيلة الحياة تبدأ في الطفولة وتمتد إل       

وفـي هـذا    .  الدراسة لتصل إلى البيت ومكان العمل وإلى مجموعة من المؤسسات التعليمية غير التقليديـة             
الصدد تعد تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وسيلة لضمان قيام األفراد بردم الهوة التي تفصل بين أنمـاط                

ولقد مكنت اإلنترنت الناس من الوصول إلى المعلومات بصفة عامة، وبصفة           .  التقليدية وغير التقليدية  التعليم  
خاصة، إلى قواعد بيانات عدد كبير من مختلف المؤسسات التعليمية، بصـرف النظـر عـن االعتبـارات                  

ت، ثـورة فـي الشـكل       لقد أحدثت تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، عبر اإلنترن      .  الجغرافية أو الزمنية  
 .السلبي التقليدي للتعليم ومكنت من وجود شكل جديد من التعليم المتفاعل

 
 )٣(  تعاريف جديدة لمفهوم معرفة القراءة والكتابة-جيم

 
في القرن الحادي والعشرين، توسع التعريف التقليدي لمفهوم معرفة القراءة والكتابة بحيـث أصـبح                

الذي يمكن تعريفه بأنه امتالك ما يكفي من معرفة ومهـارة للـتمكن مـن               يشمل مفهوم استعمال الحاسوب،     
 .استخدام الحاسوب، عالوة على أشكال أخرى من معرفة االستفادة مما توفره التكنولوجيا والمعلومات

 
فهـذه  .  على أن المهارات التقليدية، أي القراءة والكتابة، تبقى ذات أهمية أساسية للطالب المعاصـر              
 تمكن الناس من الوصول إلى المعرفة واستخدامها عبر الصفحة المطبوعة وعبر اإلنترنت، علـى               المهارات
 .حد سواء

 
وفي الواقع، فإن إجادة استعمال الحاسوب هي مجرد واحدة من مجموعة مـن المهـارات الجديـدة                  

ية التي ما برحت تغير     هذه المهارات تتعلق بالتطورات التكنولوج    .  األخرى التي يتعين على األفراد اكتسابها     
وتتضمن هذه التطورات سلسلة متزايدة على الدوام من التكنولوجيات الرقميـة التـي تتـيح توليـد                 .  العالم

فهذه التكنولوجيـات أو    .  المعلومات واالشتراك فيها بطرق لم يكن أحد يتصورها قبل فترة وجيزة من الزمن            
اس ويعملون ويشتركون بوصفهم مـواطنين فـي مجتمـع          األدوات أصبحت تغير الطريقة التي يتعلم بها الن       

فلكي يستخدم األفراد هذه األدوات بكفاءة فإنه يتعين عليهم اكتساب شكل جديد من معرفـة القـراءة                 .  عالمي
 .والكتابة والمهارات الجديدة

 
دة وهذه المهارات ينبغي أن تتضمن القدرة على استعمال تكنولوجيات جديدة والتكيف مع طرائق جدي              

 .للتعلم وجمع المعلومات وتحليلها وإيصالها
 

 :لهذا يتعين على الطالب والمعلمين اكتساب المهارات التالية أو تحسينها 
 

والمقصود بها القدرة على استخدام وسائط اإلعـالم الحديثـة، أي           .  محو أمية مع التكنولوجيا    )أ( 
 فكار وإيصالها بكفاءة؛اإلنترنت التي يتم بواسطتها الوصول إلى المعلومات واأل

                                                      
" تقرير حكومي رسمي ",AOL Time Warner Foundation and Bertelsmann Foundation  هذا الفرع مقتبس بدرجة كبيرة من )٣(

 .٢٠٠٢مارس / آذار٨-٧والعشرين، برلين، الحادي قدم في قمة معرفة القراءة والكتابة في القرن 
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والمقصود بذلك جمع المعلومات وتنظيمها وتصفيتها وتقييمها وتكـوين         .  محو أمية المعلومات   )ب( 
 آراء صحيحة بشأن صلة تلك المعلومات ونوعيتها؛

 
وهي قدرة األفراد على إنتاج المعلومـات وتوزيعهـا         .  قدرة اإلبداع في مجال وسائط اإلعالم      )ج( 

  من الجمهور؛على نطاق واسع
 

 وهي القدرة علـى النظـر فـي العواقـب االجتماعيـة للمعلومـات              .  المسؤولية االجتماعية  )د( 
 .المطروحة على اإلنترنت

 
 :تثير هذه المفاهيم اإلبتكارية لمعرفة القراءة والكتابة تحدّيات في المجاالت األساسية التالية 

 
األطر والمؤسسات القائمة في هذا الميدان السعي إلى        يتعين على جميع صناع القرار و     .  التعليم )أ( 

على أن أصحاب الشأن في هـذا الميـدان         .  تزويد الطالب بالوسائل التي تمكنهم من تطوير مهارات جديدة        
ولقد كانت المحاوالت الراميـة     .  متفقون على أن الجهود التي بذلت في هذا الصدد لم تبلغ ما هو متوقع منها              

، بدالً مـن    )السوفتوير( حتى اآلن على تحديث األجهزة المدرسية، أي الحواسيب والبرامج           إلى التحديث تركز  
 تدريب المعلمين على دورهم الجديد؛

 
كثيراً ما يتوقع أرباب العمل من المستخَدمين مسـتوى عاليـاً           .  المهارات الالزمة لمكان العمل    )ب( 

.  لمناسب ألهمية تنفيذ برامج تدريب ذات صـلة بالموضـوع         من الكفاءة الفنية، لكنهم ال يملكون دائماً الفهم ا        
وعالوة على ذلك، فإنه ال يوجد سوى وعي محدود بالحاجة إلى تحديث برامج التدريب لمواكبة التطـورات                 

 التكنولوجية السريعة؛
 

لقد نفذت بعض الحكومات في المنطقة تـدابير لتقـديم الخـدمات     .  الحكومي/االنخراط المدني  )ج( 
وعالوة على ذلك، فإن    .  غير أن هذه العملية ال تزال في مراحلها األولى ولم تحدث أثراً هاماً بعد             .  ونياًإلكتر

اإلدارات الحكومية والهيئات التشريعية ال تعي دائماً الحاجة ألن تكون أقرب متناوالً وشـفافية علـى جميـع                  
خدام اإلنترنـت ويعـد عـدد مسـتخدمي         زد على ذلك أن الكثيرين من الناس يجهلون كيفية است         .  األصعدة

لذا يتعين علـى    .  اإلنترنت في المنطقة متدنياً مقارنة ببعض أنحاء آسيا وأوروبا والواليات المتحدة األميركية           
الحكومات، بالمشاركة مع المنظمات غير الحكومية، بذل المزيد من الجهود لضمان وصول مواطنيهـا إلـى                

 .الوسائل التي تمكنهم من استخدامها على نحو أكثر كفاءةاألدوات الحديثة وأن تكون لديهم 
 

   متطلبات معرفة القراءة والكتابة في القرن الجديد-دال
 

يشترك المرّبون والقطاعان الخاص والعام في تحمل مسؤولية ضمان تعميم فوائد ثـورة المعلومـات                
.  لحقيقيون عن مصائرهم في هذا الصـدد      على أن األفراد هم المسؤولون ا     .  الجديدة على جميع فئات المجتمع    

 .فهذا الهدف ال يمكن أن يتحقق إال حين يدرك الفرد أهمية الحصول على المعرفة والمهارات وتنميتها
 

 ولضمان استيفاء مقتضيات معرفة القراءة والكتابة في العصر الجديد، ال بد من تنفيذ مناهج وطرائق                
هذه المناهج يتعين تنفيذها مـن قبـل        .  الحكومي/ل واالنخراط المدني  مبتكرة في مجاالت التعليم ومكان العم     

ويبين الجدول التالي التفاعل بـين المنـاهج        .  األفراد والمؤسسات، أي المدارس واألعمال التجارية والدولة      
 .واألطراف
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   تفاعل األفراد والمؤسسات والدولة فيما يتصل بالتعليم-الجدول
 

 االنخراط المدني  العملمكان التعليم
 الحكومات، البرلمانات وزارات العمل والتجارة وزارات التعليم القطاع العام
رياض األطفـال، المـدارس،      المنظمات

 الجامعات
 المنظمات غير الحكومية األعمال التجارية والنقابات

الطالب، المعلمـون، اآلبـاء،      األفراد
 اإلداريون

المستخدمون، المسؤولون عن   
 ريةالموارد البش

 جميع المواطنين

مقدم في قمة معرفة القراءة والكتابـة،  " تقرير حكومي رسمي"، AOL Time Warner Foundation and Bertelsmann Foundation:  المصدر
 .٢٠٠٢مارس / آذار٨-٧برلين 

 
ث على أنه عالوة على تنفيذ مناهج جديدة، ال بد للجهود الرامية إلى استيفاء مقتضيات العصر الحـدي                 

في معرفة القراءة والكتابة أن تركز على ضمان إتاحة سهولة الوصول إلى األدوات والمـوارد ذات الصـلة                  
 :وهذا يعني أنه يتعين على المؤسسات التعليمية وضع أولويات جديدة وفق الخطوط التالية.  على قدم المساواة

 
ة في القرن الحادي والعشرين علـى       يجب بناء مهارات معرفة القراءة والكتاب     .  األساسيات أوالً  )أ( 

 أساس متين من المهارات التقليدية، أي، القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم؛
 

يمكن للطالب بعدئذ المضـي     .  )تؤدي إلى معرفة القراءة والكتابة    (وسائل أخرى لمحو األمية      )ب( 
 في اكتساب مهارات جديدة ذات صلة بالتكنولوجيا؛

 
إن التعلم  .  تتمثل واحدة من أهم القضايا في عصر المعلومات بتعلم كيفية التعلم          .  لممنهجية التع  )ج( 

بالمعنى الحديث هو القدرة على استخدام تكنولوجيات جديدة لتعزيز حفظ الوقائع عـن ظهـر قلـب وجمـع                   
 المعلومات وتنظيمها وتقييمها، وحل المشاكل وتصور األفكار العملية في أطر العالم الواقعي؛

 
لقد مكنت التكنولوجيات الحديثة من إنشاء بيئات يكون التعلم فيها موجهاً ذاتياً            .  التعلم المقصود  )د( 

وهذا من شأنه تمكين الطالب وجعلهم في الوقت نفسه         .  ومصمماً بحيث يناسب فرادى االحتياجات والقابليات     
 أكثر شعوراً بالمسؤولية؛

 
لطالب على استخدام أدوات جديـدة لالشـتراك فـي       يجب تشجيع ا  .  مدارس وفصول مفتوحة   )•( 

وعالوة على ذلك، يجب تـدريب المعلمـين علـى إدخـال            .  األفكار داخل الفصل وخارجه على حد سواء      
 تكنولوجيات جديدة وتطبيقات تعلم ومصادر معلومات جديدة إلى المناهج األساسية؛

 
ت جديدة فيما يتعلق بالتكنولوجيات     يجب وضع طرق ومعايير وأخالقيا    .  األمن ووازع الضمير   )و( 

 .الجديدة، وتعليم الطالب على استخدام معرفتهم الجديدة بطريقة تنطوي على الشعور بالمسؤولية وعلى الكفاءة
 

   المهارات األساسية في العهد الجديد-هاء
 

بها العولمـة  إن اكتساب المهارات الجديدة مسألة حيوية فيما يتصل بالتعامل مع التحوالت التي توحي     
وعالوة على  .  يتم تطوير مهارات التعلم في مرحلة التعليم االبتدائي       .  في االتجاهات االجتماعية ونمط الحياة    

ذلك، فإن األطفال يكتسبون في تلك المرحلة مهارات أساسية وقدرات ومعرفة أخرى تمكنهم من العمـل فـي             
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  ويبدأ اكتساب تلك المهارات والقدرات ضمن بيئـة          .السياق االقتصادي واالجتماعي للقرن الحادي والعشرين     
 .األسرة المباشرة ويستمر خالل مختلف مراحل الحياة

 
ويمكن تصنيف المهـارات    .  تتضمن الصورة النموذجية للطالب بعض المهارات والصفات والقدرات        

 :على أنها تميل ألن تصنف وفق العناوين التالية.  )٤(بعدة طرق
 

وتشمل مهارات التطـور الحركـي      .  هذه المهارات تتعلق بالحياة اليومية    .  ياتيةالمهارات الح  )أ( 
 ؛)٥(والتنسيق واإلدامة الغذائية ومهارة إدارة األزمات

 
 هذه المهارات تتعلق بالقدرة على االتصال والتفاعل مع اآلخرين؛.  المهارات االجتماعية )ب( 

 
هذه المهارات تتعلق بقدرة تفهـم االخـتالف بـين          .  اتالمهارات المتعلقة بالعالقات بين الثقاف     )ج( 

وتزداد أهمية هذه المهـارات مـع       .  األعراق والثقافات واألديان عالوة على التسامح والتكيف إزاء اآلخرين        
 ازدياد التداخل بين الثقافات؛

 
 هذه المهارات تتعلق بالقدرات االقتصادية؛.  المهارات االقتصادية )د( 

 
هذه المهارات تتعلق بالقدرة علـى اسـتخدام األشـكال          .   الالزمة لعصر المعلومات   المهارات )•( 

من األمور األساسية اكتساب الطالب لهذه المهارات في أقرب وقـت           .  الجديدة للتكنولوجيا، ال سيما اإلنترنت    
 .ممكن

 
يتعـين  .  ساسيةإن هذا يستتبع وجوب بناء التعلم الحديث على أساس متين من المهارات التقليدية األ              

.  على هذا التعلم التشديد على تطوير القدرة على التعلم وتحديد المشاكل وإيجاد األجوبـة وتطبيـق الحلـول                 
وعالوة على ذلك يتعين على طرائق التعليم الحديثة التركيز على تطوير التفكير النقدي عبـر طـرح مهـام                   

 يثة أن تتضمن تعلـيم عـادات دراسـة سـليمة           ويتعين على مؤسسات التعليم الحد    .  ومشاريع حل المشاكل  
وعالوة على ذلك، فإن أشكال التكنولوجيا الجديدة قـد جعلـت           .  وتعزيز الدوافع الذاتية في أبكر وقت ممكن      

لذا، فإن األطفال الذين بوسـعهم الوصـول إلـى األدوات المناسـبة             .  النهج المتفاعل في التعلم حقيقة واقعة     
ى عملياتهم المتعلقة بالتعلم ونسبة التقدم فيه وإطاره، إلى حد أكبر بكثير من أي              يستطيعون تحديد طريقة فراد   

 .وقت مضى
   المرّبون الماهرون-واو

 
وهذه .  تعتمد المناهج الدراسية الفّعالة واألنظمة التعليمية السليمة على المرّبين أو المعلمين الماهرين            

 .المسؤولية تزداد أهمية في عهد العولمة
 

                                                      
المهارة بأنها قدرة مكتسبة وتتم ممارسـتها، أو هـي          ،  ١٩٨٦  يعرف مسرد المصطلحات المختارة لمنظمة العمل الدولية،          )٤(

وهذا مفهوم متعدد األبعاد حيث أن مصطلح المهارة يغطي سلسلة واسعة النطـاق             .  مؤهل الزم للقيام بعمل ما أو بمهمة معينة بشكل فعال         
 .من القدرات الطبيعية والمعرفية وقدرات العالقة بين األشخاص

)٥(  U. M. Sedere, “Reforming education: The crisis of vision”, Globalization and the Low Income Economies (United 
States of America, Universal Publishers, 2000), p. 170.                                                                                                                              
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ن على المؤسسات التعليمية التأكد من أن يكون لدى المعلمين رؤية واضحة لغاية التكنولوجيـات               يتعي 
لـذلك يجـب تـدريب      .  الجديدة وأن يكونوا واعين ألكثر السبل كفاءة لدمجها في المناهج وتقديمها للطالب           

 .المعلمين على جميع جوانب الحاسوب وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
 

لحظ أن الكثيرين من المعلمين غير مدربين أو مؤهلين للقيام بأدوارهم الجديدة، ولـذا فـإن        من سوء ا   
 .)٦(جزءاً كبيراً من األجهزة التكنولوجية المركبة في المؤسسات التعليمية ال يستخدم إال قليالً

 
  بل علـيهم     .إن دور المعلمين ال يقتصر على التأكد من استيفاء الطالب لمتطلبات المناهج الدراسية             

لذا .  أيضاً تعزيز قيم التعاطف والتسامح والقيام بصفة عامة بإرشاد وتكوين العقول الحساسة والسريعة التأثر             
 .يجب بذل الجهود لضمان حصول المعلمين على مرتبات جيدة وتقدير أعمالهم

 
مكونات عمليـة   يجب أن يكون هذا الهدف المتمثل بضمان وجود برامج تدريبية تعليمية مالئمة أحد               

 .متكاملة تشمل الحكومات والمنظمات اإلقليمية، بحيث يتحقق أكبر قدر من استخدام الموارد وخفض التكاليف
 

   النهج الذي تتبعه الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي-زاي
 

نظمة التعاون والتنمية في الميـدان      تميل الجهود الرامية إلى التأكد من حصول المواطنين في بلدان م           
االقتصادي على مهارات القرن الحادي والعشرين ألن تكون مقتصرة على تحسين الكفاءات الفنية األساسـية               

وتتضمن هذه الكفاءات استخدام الحواسـيب      .  والتي كثيراً ما تكون مخصصة في مجال حياة األعمال اليومية         
وكثيراً ما تفترض مؤسسـات األعمـال       ).  السوفتوير(قات البرامج   واإلنترنت وأنظمة التشغيل وبعض تطبي    

التجارية أن المستخدمين يحصلون على تلك المهارات قبل تاريخ انخراطهم في العمل وال يشـعرون بـأنهم                 
 .ملزمون بتنفيذ برامج تدريبية ذات صلة بهذه المجاالت

 
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميـدان  على أن التكنولوجيات الجديدة أصبحت متزايدة األهمية في    

وفي الواقع، يمكن تعريف شرائح كبيرة من سكان تلك األقطار بأنها تمثل عماالً مـاهرين فـي                 .  االقتصادي
وعالوة على ذلك، فإن أهمية عمليات التعلم التقليدي، مثل حفظ الوقائع عن ظهـر قلـب،                .  )٧(مجال المعرفة 

وفي الواقع، فإن القدرة علـى      .  ا عمليات تعزز القدرة على التعلم بطريقة ذاتية       آخذة في التناقص ويحل محله    
 .البحث عن المعلومات وتطوير المهارات التحليلية واستخدام المنطق في حل المشاكل أصبحت من األولويات

 
لى أسـاس   بناء على ذلك، فإن التعليم في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي يقوم ع               

 :المعايير التالية

                                                      
 أن المعلمين كاملي التأهيل في مجال تكنولوجيـا المعلومـات           ٢٠٠١-٢٠٠٠ ورد في التقرير السنوي لمؤسسة برتلسمان،         )٦(

  في المائـة مـن      ١٥,٥ لم يستخدم اإلنترنت ألغراض التدريس في الفصول في ألمانيا سوى            ٢٠٠٠على سبيل المثال، في عام      .  نادرون
 .المعلمين في الواليات المتحدة في المائة من ٥٣المعلمين، مقارنة مع 

 من الطالب في دورات منتظمة للتعليم العالي المؤدي إلى منح شهادة جامعيـة فـي                ١٥٠ ٠٠٠  على سبيل المثال، التحق       )٧(
 ٣ ٠٠٠وعالوة على ذلك، كان في الواليات المتحدة        .  ٢٠٠٠ من الراشدين في برامج للتعليم المستمر قبل عام          ٢٠٠ ٠٠٠فنلندا، والتحق   

 في المائة من الكليات األهلية دورات تعليمية عن بعـد           ٨٥مؤسسة تقدم، على اإلنترنت، تدريباً مباشراً خالل الفترة نفسها، ويتوقع أن تقدم             
 ، ورقة استعراض تـاريخي مقدمـة إلـى هيئـة الخبـراء      "التعليم العالي عند نقطة تحول"، حسبما أورد جميل سالمي،   ٢٠٠٢بحلول عام   

 .٢٠٠٠مايو / أيار١٦-١٥بتكنولوجيا المعلومات وأولويات التنمية؛ المنافسة في اقتصاد عالمي يستند إلى المعرفة، بيروت، المعنيين 
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 القدرة على االستيعاب التام ألدوات جمع المعلومات؛ )أ( 
 

وأصبح المعلمـون يتحولـون     .  إيجاد دور جديد للمعلمين يتعلق ببناء المعرفة والمشاركة فيها         )ب( 
 تدريجياً من محاضرين إلى مستخدمين للتكنولوجيا وموجهين وباحثين ومنتجين للمعرفة؛

 
التعليميـة والحواسـيب    ) السـوفتوير (ديث الكتب المدرسية والتوسع في استعمال البـرامج         تح )ج( 

 ؛)األقمار الصناعية(الشخصية والوسائط المتفاعلة واالتصاالت التعليمية عبر التوابع 
 

 .تبادل األفكار واآلراء وحل المشاكل والخبرات ضمن فرق العمل وبين الجماعات االفتراضية )د( 
 

وثمـة شـبكة    .  ح أخرى، فإن مسؤولية تطوير مهارات المستخَدمين تقع على أرباب العمل          ومن نوا  
 معلومات تربط إلكترونياً بين عدد كبير من المستخَدمين وتمكنهم من التواصـل والمشـاركة فـي األفكـار                  

ي هذا  وتتضمن األدوات المستخدمة ف   .  والعمل على شكل فرق والتعلم من بعضهم البعض في خاتمة المطاف          
الصدد بنوك المعلومات، ومرافق لقواعد البيانات، ومنتديات تعقد على اإلنترنت مباشرة، ومـؤتمرات عبـر               

وفي الواقع، فإن الشركات في بلدان منظمة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان               .  الفيديو واأللواح اإللكترونية  
 .االقتصادي قد أدركت أهمية برامج التدريب الخالقة
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 العولمة والتأهيل للعمل وتكوين المهارات في البلدان النامية  -ثانياً
 

   مقدمة-ألف
 

وهذا يمكن أن يعزى إلـى أن المعالجـة         .  لقد تغيرت بنية العمل تغيراً جذرياً في الفترة قريبة العهد          
 بواسطة الحاسوب وثورة المعلومات واإلنترنـت والعولمـة قـد زادت المنافسـة بـين األمـم والشـركات          

ثم إن االستثمار الخارجي المباشر واسـتراتيجيات األعمـال وممارسـات اإلدارة وممارسـات              .  )٨(فرادواأل
كما أن لها آثـاراً عميقـة       .  هذه التطورات قد حولت االقتصاد العالمي     .  األعمال يتم تشكيلها في بيئة عالمية     

 .على التعليم والتدريب في البلدان النامية
 

منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بين جملة أمور، تقارير           لقد نشر البنك الدولي و     
 والتوافـق  .  توثق االتجاهات قريبة العهد في السوق االقتصادية وسوق العمالة والعمال في سـياق العولمـة              
 يقـوم علـى     العام في اآلراء هو أنه يوجد فجوة آخذة في االتساع من حيث مشاركة البلدان في المجتمع الذي                

 .أساس المعرفة، والفرص التي يمكن للبلدان والمشاريع واألفراد اقتناصها من هذه المشاركة
 

وتتضمن فوائد العولمـة    .  وقد نجم عن هذه االتجاهات منافع لبعض الجماعات ومشاق للبعض اآلخر           
م الشعور باالطمئنان بشأن    إتاحة فرص مهنية وتحسين مستويات المعيشة واالزدهار؛ أما العيوب فتتمثل بانعدا          

وفي الواقع، فإن الفجوة آخذة باالتسـاع بـين مختلـف           .  العمالة والبطالة وانحدار مستويات المعيشة والفقر     
 الجماعات داخل البلدان وبين البلدان أيضاً من حيث الحصول على دخول الئقة وفرص العمـل والمشـاركة                 

 الذين لم يحصلوا على تعليم وتـدريب الئقـين أن يكونـوا             ويغلب على .  في االقتصاد والتمكين االجتماعي   
 .الخاسرين في عملية التغير االقتصادي، حتى في فترات النمو االقتصادي وتدني نسب البطالة

 
يمكن، إلى حد ما، تقليص حاالت التفاوت المذكورة عبر التطوير المالئم للموارد البشرية، بمـا فـي                  

وهذا أمر حاسم بالنسبة للبلدان والمؤسسات التجارية واألفراد الـذين          .  اهرةذلك تطوير قوة عاملة متعلمة وم     
 .يرغبون في االستفادة من عملية العولمة

 
يمكن ضمان هذا التطوير للموارد عبر التأكد من أن الناس في موقع يمكنهم من اكتسـاب المعرفـة                   

ة أخرى، عبر التأكد من حصول الناس على        وبعبار.  وتكوين المهارات الالزمة لالستفادة من الفرص الجديدة      
ويمثل التعليم والتدريب وسيلة لتوليد فرص العمل وتعزيـز اإلنتاجيـة           .  درجة مناسبة من التعليم والتدريب    

لذا، فإن التعليم مكون هام مـن مكونـات عمليـة التنميـة االقتصـادية               .  وزيادة دخول مختلف الجماعات   
 .واالجتماعية

 
وهذا يجب أن يتوجه دائماً إلـى تطـوير         .  يم يعتمد على الشيء الذي يركز عليه      غير أن نجاح التعل    

فيجب أن يمكن العمـال مـن       .  معرفة األفراد وقدراتهم ومقدرة مجتمعات برمتها على االستفادة من العولمة         
يجـب أن   و.  تحديث مهاراتهم الفنية بشكل دوري واالستخدام التام للتكنولوجيات التي تتطور تطوراً سـريعاً            

                                                      
" العولمــة وأســواق العمــل فــي منطقــة اإلســكوا).  "اإلســكوا(  اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغربــي آســيا )٨(

(E/ESCWA/SD/2001/5). 
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يكون هدف التعليم أيضاً تعليم الناس مهارات سلوكية واجتماعية ومعايير العمل الجمـاعي والمرونـة، ممـا                 
 .يتناسب مع القرن الحادي والعشرين

 
إن ضمان إتاحة مثل هذا التعليم على أوسع نطاق ممكن هو وسيلة لتحسيس أهليـة العمـل لشـرائح                   

يم والتدريب األساسيين هما األساس الذي تقوم عليه أهلية عمـل فـرد   وفي حين أن التعل.  كبيرة من المجتمع  
ما، فإن التدريب المتواصل والتعلم مدى الحياة يوفران السبل للبناء على تلك القاعدة واالحتفاظ بأهلية العمـل                 

 .مدى الحياة
 

قترنـة  إن التطوير المناسب للموارد البشرية شرط أساسي في معركة إزالـة حـاالت التفـاوت الم                
على أنه غير كاف بحد ذاته لضمان التنمية االقتصادية واالجتماعية المسـتدامة، أو لحـل جميـع                 .  بالعولمة

 ويجب أن تكون الجهود التي تبـذل لتحقيـق تلـك الغايـة منسـجمة مـع                 .  القضايا المتعلقة بتحدي العمالة   
ويجب أن يجري االسـتثمار فـي       .   منها السياسات االقتصادية واالجتماعية الشاملة وأن تكون جزءاً متكامالً       

مجال التعليم الجيد في سياق بيئة سياسية واقتصادية كلية مستقرة، مع وجـود خـدمات اجتماعيـة منصـفة                   
 .)٩(وأسواق عمل مرنة

 
   التحديات التي تواجه البلدان النامية-باء

 
 مقدمة  -١

 
يف يمكن للتعليم االسـتجابة لتحـديات القـرن         ك: يتمثل السؤال الحاسم بالنسبة للبلدان النامية بما يلي        

الحادي والعشرين؟ هذه التحديات ال تتصل بمعرفة القراءة والكتابة التقليدية أو األشـكال التقليديـة للنمـاذج                 
لالستجابة لتحديات القرن الحادي والعشـرين، يتعـين        .  المدرسية؛ بل تتصل بمجموعة مختلفة من األهداف      

 : يليعلى التعليم استهداف ما
 

 خلق وعي لدى الطالب بشأن طبيعة االقتصاد الحديث، بما في ذلك قيمه ومواقفه وممارساته؛ )أ( 
 ضمان أن تكون هذه العملية التثقيفية شاملة وال تزيد من استغالل الطبقات الُمهمَّشة؛ )ب( 
 ضمان غرس أخالقيات سليمة للعمل في الجيل الجديد؛ )ج( 
 لجميع الناس؛تحسين نوعية الحياة  )د( 
 .ضمان منافع العولمة وتجنب مساوئها )•( 

 
كما يتعين عليها تشجيع المـواطنين علـى        .  يتعين على البلدان النامية التأكد من تحقق تلك األهداف         

وفي الواقـع، فـإن أحـد       .  اكتساب المعرفة وتطوير المهارات التي تمكنهم من المنافسة في األسواق الدولية          
ة للتعليم يجب أن يكون تمكين الناس، وال سيما الطالب، والعاطلين عن العمل، من الوصول               األهداف الرئيسي 

 .إلى عمل الئق واالندماج في المجال االقتصادي واالجتماعي العالمي
 
 

                                                      
ــة، )٩( ــل الدولي ــة العم ــق   منظم ــرية  : ٢ المرف ــوارد البش ــوير الم ــدريب وتط ــأن ت ــرار بش ــي .  ق ــاح ف مت

.                                                                                    htm.2annex/report/recomm/skills/employment/english/public/org.ilo.www://http 
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 الطالب  -٢
 

.  يمثل الطالب أحد المصادر األساسية للموارد البشرية بالنسبة للبلدان النامية فـي العصـر الحـديث             
 لواقع، فإن جماعة الطالب الذين حصلوا على تعليم مناسب يعتبرون عنصراً حاسماً للبلـدان الراغبـة                وفي ا 

 لـذا فإنـه    .  في الوصول إلى منافع التكنولوجيات الجديدة وتسخيرها في ميدان اإلنتاج والبحـث والتطـوير             
 هذه المهارات والمراحـل     . يتعين على الطالب اكتساب بعض المهارات في مراحل معينة من عملية التعليم           

 :تتمثل بما يلي
 

يجب تعليم المعرفة الرقمية العامة، بما في ذلك تكنولوجية الحواسيب واالتصاالت في مراحـل               )أ( 
 ؛)١٠(وتعد هذه المهارات الهيكلية األساس الذي تقوم عليه المعرفة المستقبلية.  التعليم االبتدائية والثانوية

 
وعالوة على ذلك، يجـب   .   الجديدة في المرحلة الثانوية والمرحلة الثالثة      يجب إدخال المهارات   )ب( 

إعداد الطالب للتدريب المستقبلي في المجال المتقدم بشكل متزايد والمتعلق باألنشـطة ذات الصـلة بالعمـل                 
 في هذه المرحلة يحصل الطالب على مهارات تتعلق بالعمالة؛.  التطبيقي

 
ويتوقع من الجامعات ومؤسسات التعليم     .  الثالثة مجرد اكتساب المهارات   تتجاوز مرحلة التعليم     )ج( 

كما أنها تعمـل بوصـفها      .  العالي أن تساهم، عبر البحث، في تطوير المعرفة اإلنسانية وإلى إفراز األفكار           
 .قنوات الكتساب المعرفة ونقلها وتكييفها ونشرها

 
ت تتصل بحل المشاكل في جميع مراحل العمليـة       يتعين على الطالب اكتساب مهارات تحليلية ومهارا       

 .التعليمية، األمر الذي يؤهلهم للتمكن من إطالة عملية التعلم مدى حياتهم
 

وعلى المدى الطويل، تستهدف سياسات المساواة التي تتيح لشرائح واسعة من السكان الوصول إلـى التعلـيم                 
 .ويمثل ذلك تحدياً أساسياً للبلدان النامية.  اوالتدريب خفض حاالت التباين داخل البلدان وفيما بينه

 
 العاطلون عن العمل  -٣

 
.  يتوجب على النظام التعليمي أيضاً استهداف العاطلين عن العمل إضافة إلى الفئات المهمَّشة األخرى              

 علـى   ويجب أن تركز هذه البـرامج     .  ولهذه الغاية، يجب تنفيذ برامج إلعادة تدريب العمال وإعادة تأهيلهم         
الفئات التي تكون معرضة لخطر الوقوع في براثن الفقر، أي العمال غير المهرة، وهم الذين فقدوا أعمـالهم                  

فهذه الفئات ال تملك المهارات التي تمكنهم من االسـتفادة مـن الثـورة              .  نتيجة عملية إعادة الهيكلة والنساء    
 .التكنولوجية والعولمة

 
عليمية التي تستهدف هذه الفئات أن تركـز علـى تطـوير المهـارات              لذا فإنه يتعين على البرامج الت      

 كما يجـب أن تسـعى لتمكيـنهم مـن          .  األساسية، بما في ذلك المعرفة األساسية للقراءة والكتابة والحساب        
تطوير مهارات العمالة التي ستكون ذات فائدة بالنسبة للصناعات التي تنشأ، كذلك تكملة جميع البرامج بتدابير                

                                                      
فهو ينص على أن المعرفة الصحيحة للقراءة       .  ٢٠٠٠ة القراءة والكتابة في اليابان منذ         يجري العمل بتعريف جديد لمعرف      )١٠(

-١٤المؤتمر المعني بأسواق العمل والتعليم في اليابان واإلمارات العربية المتحدة،       .  والكتابة تقتضي أن يكون لدى الفرد معرفة بالحاسوب       
 ).باللغة العربية (١٤، صفحة ٢٠٠٢ديسمبر / كانون األول٢٨ياة، ، كما جاء في صحيفة الح٢٠٠٢ديسمبر / كانون األول١٥
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صادية واجتماعية مناسبة، أي تدابير للمساعدة في البحث عن العمل والدعم المالي من أجل استهالل أعمال                اقت
 .جديدة

 
 . أهمية القوى العاملة المؤهلة١يبين اإلطار  

 

 بنغالور وبنغالديش:   دراسات حالة-١اإلطار 
 

في سياق العولمـة، كمـا وإن االسـتثمار         تبين تجربة كل من بنغالور وبنغالديش أهمية القوى العاملة المؤهلة            
 .األجنبي المباشر كان مهم للبلدين كليهما

 
لقد كـان   .  لدى بنغالديش الكثير من القوى العاملة الرخيصة القادرة على التكيف بسرعة مع التدريب في العمل               

 .تلهذا العامل مساهمة كبيرة بالنسبة لموجة االستثمار في صناعة الملبوسات في السبعينا
 

خريجين من الشباب   : فقد ساهمت قوة العمل ذات المهارات العالية      .  غير أن الوضع في بنغالور مختلف نوعاً ما        
النشطين الماهرين في مجال برمجة الحاسوب وإدارة البرامج واألجهزة والصيانة، فضالً عن إجادة اللغة اإلنكليزية، إلى                

 .تقنية العاليةجعل بنغالور مكاناً رائجاً للصناعات ذات ال
 

.  ُيبرز الوضع في بنغالور أن كفاءة العامل لها أهمية أساسية في جذب االستثمارات في مجـال التقنيـة العاليـة                    
 .بإمكان هذه االستثمارات تحويل اقتصادات البلدان النامية وتمكينها من االستفادة من عملية العولمة

 
وهـذا  .  ان ال تستفيد من هيكل األجور المتدنية إال في المدى القصير          وتظهر المقارنة بين هاتين الحالتين أن البلد       

بل إنه بـالنظر لطبيعـة   .  ال يمكن أن يدوم في المدى المتوسط والطويل من دون تحديث وترقية مهارات القوى العاملة         
الجودة أمام  /دنية األجور المنافسة في األسواق العالمية، سوف تتراجع االقتصادات التي تقوم على أساس القوى العاملة مت             

ولذا، فإن إلصالحات التعليم والتخطـيط      .  اقتصادات البلدان ذات القوى العاملة األفضل جودة أو ذات المهارات العالية          
 .لتطوير الموارد البشرية أهمية حاسمة
 ــــــــــــــــــ

 Adapted from U. M. Sedere, “Reforming education: The crisis of vision”, Globalization and the Low Income:  المصـدر 
Economies (United States, Universal Publisher, 2000).                                                                                                                   

 
 تطوير المهارات األساسية  -٤

 
 البلدان النامية، فشلت المدارس في توفير ذلك النوع من التعليم القادر على دمج القـوى                في كثير من   

.  ويمكن أن يعزى ذلك إلى قلة التركيز علـى تطـوير المهـارات األساسـية              .  العاملة في االقتصاد الجديد   
.  ي في العصـر الحـديث     فالمهارات األساسية المتمثلة بالقراءة والكتابة والحساب في التعليم االبتدائي ال تكف          

ومع ازدياد تعقيد المجتمعات المعاصرة، نجد أن العديد من البلدان آخذة في توسيع نطاق التعلـيم األساسـي                  
ليشمل معرفة ومهارات جديدة يمكن تكييفها مع متطلبات العمـل والعـيش فـي مجتمـع يتميـز بالمعرفـة                    

 .والمعلومات
 

 (foundation skills)فهو يعلم المهارات التأسيسـية  .  ألساسيةيهتم التعليم األساسي بتطوير المهارات ا 
أو األساسية، أي القراءة والكتابة والحساب والمهارات االجتماعية وتعلم كيفية تعلم المهارات والقدرات علـى               

هذه المهارات أساسية من أجل العيش والعمل في المجتمع، واكتساب المهارات واالستفادة من             .  حل المشاكل 
ويمت التعليم األساسي بصلة وثيقة خاصة بالنسبة للشـابات إذ أنـه يحّسـن فـرص     .  لتكنولوجيات الجديدة ا
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.  كما أن له آثار اقتصادية واجتماعية بالنسبة للمجتمـع برمتـه          .  عمالتهن في المستقبل وقدرتهن على الكسب     
 .لذا فإن العديد من البلدان تستثمر المزيد من الموارد في هذا المجال

 
وهذه .  )١١(وعالوة على ذلك، يضع التعليم األساسي القواعد الالزمة لتطوير مهارات العمل الصحيحة            

وهذه المهارات تتعلق بالمهارات غير الفنية الالزمـة للقيـام          .  هي المرحلة الثانية من عملية التعليم األساسي      
 بشكل دائم باكتساب المعرفة والمهارات      وهدفها هو تمكين العمال من القيام     .  بعمل ما والتصرف في المجتمع    

هـذه المهـارات    .  فهي تبني على المهارات التأسيسية وتعززها وكثيراً ما تتداخل معهـا          .  الجديدة وتطبيقها 
 :تتضمن ما يلي

 
 مهارات تعلم كيفية التعلم؛ )أ( 

 مهارات القراءة والكتابة والحساب؛ )ب( 

 مهارات التواصل؛ )ج( 

 مشاكل؛مهارات حل ال )د( 

 المهارات اإلبداعية؛ )•( 

مهارات الفعالية الشخصية أو الصفات المميزة، أي احترام الذات وتحديد األهـداف والتحفيـز               )و( 
 والمهارات المتعلقة بالتطوير الشخصي والمهني؛

 مهارات فعالية الجماعة، أي، العالقات بين األشخاص والعمل الجماعي ومهارات التفاوض؛ )ز( 

 .مهارات التنظيمية والقياديةال )ح( 
 

وتتضـمن هـذه المهـارات،    .  وتتضمن مهارات العمل األساسية أيضاً مهارات تلمس سوق العمـل    
البحث عن العمل، تحديد خيارات المهنة والفرص وتحديـد األعمـال وفـرص التـدريب               : المجاالت التالية 

 .وتقييمها
 

وين المهارات األساسية دمـج عمليـات تخصـيص         يتعين على البلدان النامية الراغبة في تحسين تك        
 .الموارد واالستثمارات في البرامج التعليمية وسياسات العمالة بحيث تتكامل مع سياسة تعليمية وتنموية شاملة

 
ويتجلى هذا المفهوم فـي     .  وتتضمن المرحلة الثالثة لعملية التعليم األساسي مفهوم التعلم مدى الحياة          

 ويؤكد منهج منظمة التعاون والتنمية فـي الميـدان االقتصـادي           .  عدد متزايد من البلدان   السياسات التنموية ل  
 إن التعلم غير الرسـمي، والـذي يحـدث فـي البيـت وفـي               .  )١٢(على حقيقة أن التعلم يجري مدى الحياة      

ل خصائصه  وتتمث.  مكان العمل وضمن الجماعة وداخل المجتمع ال يقل أهمية عن التعليم والتدريب الرسميين            
األساسية باحتياجات الشخص الراغب في اكتساب المعرفة وتنوع المتطلبات، والتأكيد على الحـافز الـذاتي               

 .وتسلِّم هذه المرحلة بأن أهداف التعلم لدى الفرد قد تتغير في مجرى حياته.  بالنسبة للتعلم

                                                      
فـي   (critical enabling skillsو) فـي االتحـاد األوروبـي    (basic skillsو) في مصر (essential skills  تعرف أيضاً بـ )١١(
 ).في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (key skillsو) سنغافورة

)١٢(  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Education Policy Analysis: Education and 
Skills, 2001.                                                                                                                                                                                                   
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هو الحاجة إلـى زيـادة      على أنه ثمة شيء واحد يجب أن يتماشى مع اكتساب المهارات األساسية و             
فيتعـين علـى    .  الوعي بشأن األثر اإليجابي والسلبي للحياة العصرية على الفرد واألسرة والجماعة برمتها           

التعليم محاولة تطوير مهارات مناسبة جنباً إلى جنب مع تعزيز االحترام للقيم الثقافية واألسـرية واألخالقيـة            
 .المختلفة

 
 )١٣(أهلية العمل  -٥

 
ويمكن القيـام بـذلك عبـر ضـمان النمـو           .  مكافحة الفقر تحدياً حاسماً يواجه البلدان النامية      تمثل   

فهـذه  .  غير أن هذه المساعي ال تضمن بالضرورة أهلية عمل األفـراد          .  االقتصادي وإفراز فرص للعمالة   
  بالقـدرة علـى     بل إن أهلية عمل الفرد تتصـل      .  نتيجة أساسية للتعليم ولمستويات أعلى درجة من التدريب       

 المنافسـة  ) ج(تحسين اإلنتاجيـة وإمكانيـة الكسـب؛        ) ب(تأمين العمالة واالحتفاظ بها؛     ) أ: (القيام بما يلي  
 .تأمين عمل آخر إذا دعت الحاجة) •(القدرة على الحركة مهنياً؛ و) د(الفعالة؛ 

 
 :جات التعلم األساسية ما يليوهيكلية العمل لتأمين حا" التربية للجميع"جاء في اإلعالن العالمي حول  

 
يعتبر األفراد أكثر أهلية للعمل عندما تتوفر لهم قاعدة عريضة من التعلـيم والتـدريب ومهـارات                 " 

أساسية راقية يمكن نقلها، بما في ذلك العمل الجمـاعي وحـل المشـاكل وتكنولوجيـا المعلومـات                  
فاءات لحماية أنفسهم وزمالئهـم ضـد       واالتصاالت ومهارات التواصل واللغة، وتعلّم المهارات والك      

 .)١٤("األخطار واألمراض المهنية
 

هذا الجمع يمكّـن النـاس مـن        .  وعالوة على ذلك، يجب أن يكون لديهم المرونة لتحديث مهاراتهم          
بـل  .  إن أهلية العمل ال ترتبط بمجرد التدريب      .  التكيف مع بيئة عمل متغيرة بشكل دائم في العصر الحديث         

العمل لدى عامل من العمال ال يمكن أن تكون مستدامة إال في بيئة اقتصادية تعـزز نمـو العمـل                    إن أهلية   
 .وتكافئ االستثمارات الفردية والجماعية في الموارد البشرية والتدريب والتنمية

 
لذا فإن التعليم والتدريب شيئان حيويان بالنسبة لتحسين أهلية عمل األفراد وإعدادهم لمواجهـة بيئـة                 

 .)١٥(مل سريعة التغير ومتزايدة المطالبع
 

وهي .  تتضمن مقوِّمات أهلية عمل الفرد المعرفة والمهارات والمواقف على ثالثة أصعدة على األقل             
 :كما يلي

                                                      
 Training for employment: Social inclusion, productivity and“  هذا الفرع ُمقتَبس إلى حد كبير من منظمة العمل الدولية، )١٣(

youth employment”, Human Resources Training and Development: Vocational Guidance and Vocational Training, Report V, fifth 
item, International Labour Conference, eighty-eighth session (Geneva, ILO, 2000).                                                                                  

)١٤(  Conclusions, World Declaration on Education for All and the Framework for Action to Meet Basic Learning Needs, 
World Conference on Education for All: Meeting Basic Education Needs, Jomtien, Thailand, 5-9 March 1990, paragraph 9.                 

 سـنة مـن التعلـيم       ١٢  تبين المؤشرات المتعلقة بأمريكا الالتينية أن الناس يحتاجون، في المتوسط، إلى ما ال يقل عـن                   )١٥(
 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), “Youthالمدرسي لكي يحصلوا على فرص عمالة الئقة حسب 

and employment in Latin America and the Caribbean: problems, prospects and options”, a paper prepared by ECLAC and presented 
to the Youth Employment Summit, Alexandria, Egypt, September 2002, p. 5.                                                                                           
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تتضمن المهارات األساسية والصـفات الشخصـية األساسـية، أي،          .  مقوِّمات الخط القاعدي   )أ( 
 الموثوقية واالستقامة؛

 
تتضمن مهارات خاصة بالمهنة، ومهارات عامة أو أساسية، أي مهارات          .  مات المتوسطة المقوِّ )ب( 

 التواصل وحل المشاكل وصفات شخصية أساسية، أي الحوافز والمبادرة؛
 

تتضمن المهارات التي تساهم في األداء التنظيمـي، أي، العمـل الجمـاعي             .  مقوِّمات راقية  )ج( 
 .ومهارات اإلدارة الذاتية

 
وة على ذلك، تتطلب بيئة العمل الحديثة أفراداً من ذوي الكفاءة، قادرين على تطبيق المعرفة في                وعال 

سياقات مختلفة وفي ظروف تكنولوجية متباينة وبوسعهم االستجابة بشكل مستقل ومبتكـر لألوضـاع عنـد                
ختلف بشكل ملحوظ عن    وهذا مجرى للحوادث ي   .  وتنشأ الكفاءة عبر عملية تعلم مستمرة مدى الحياة       .  نشوئها

ذلك المتوخى قبل مجرد بضعة عقود من الزمن، وينطبق على جميع العمال تقريبـاً فـي البلـدان المتقدمـة                    
ينطوي تعزيز أهلية العمل عبر بناء الكفاءات على آثار هامة تتصل بالسياسـات             .  )١٦(والنامية على حد سواء   

 .لي وعملية التعلم التي تستمر مدى الحياةعلى صعيد التعليم العام أو األساسي والتدريب األو
 

   نهج جديد للتعليم األساسي-جيم
 

تتجلى الفوائد االجتماعية والخاصة للتعليم بأقصى درجة من الوضوح على األصعدة االبتدائية للتعليم              
 .المدرسي بصرف النظر عن البلدان

 
وفي الواقع، فـإن    .  د للتعليم العالي  يجري توسيع أهداف التعليم األساسي بحيث تتجاوز مجرد اإلعدا         

يوفر التعليم األساسي لألفراد الحد األدنى من متطلبات مكان         .  )١٧(التعليم األساسي يضع األساس ألهلية العمل     
 كمـا أنـه ينمـي المهـارات التأسيسـية والجوهريـة آنفـة              .  العمل مثل معرفة القراءة والكتابة والحساب     

للتعليم األساسي بتنمية المهارات االجتماعية لدى األطفال في سن مبكرة عالوة           ويتمثل شرط هام آخر     .  الذكر
 .على تنمية إدراكهم للمواطنة وثقافة العمل

 
 )١٨(  نهج جديد للتعليم المتوسط-دال

 
يلعب التعليم المدرسي المتوسط دوراً حيوياً فيما يتصل بتمكين الطالب مـن اكتسـاب المزيـد مـن       

أو لمزيد من التـدريب فـي       /فهو يعدُّهم للتعليم العالي و    .  المتقدمة وغيرها من المهارات   المهارات المعرفية   
فهـو يـوفر    .  في العصر الحديث، يقوم التعليم المتوسط بإعداد الطالب لمهن متزايدة التعقيد          .  القوى العاملة 

                                                      
)١٦(  ILO, World Employment Report 1998-99: Employability in the Global Economy; How Training Matters (Geneva, 

ILO, 1998).                                                                                                                                                                                                    

 إنه األساس للتعلم مدى الحياة والتنمية البشرية التي يمكـن للبلـدان أن             .  إن التعليم األساسي هو أكثر من غاية بحد ذاتها          ")١٧(
 Meeting basic learning needs”, World Declaration“سة من مقتب".  تبني عليها، بطريقة منهجية، مستويات وأنواعاً أخرى للتعليم والتدريب

on Education for All, Article 1, paragraph 4, World Conference on Education for All: Meeting Basic Education Needs, Jomtien, 
Thailand, 5-9 March 1990.                                                                                                                                                                            

)١٨(  ILO, “Education, initial training and skills for employability and work”, Learning and Training for Work in the 
: Available at. yKnowledge Societhtm.3ch_/report/recomm/skills/employment/english/public/org.ilo.www://http.                                  
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هارات حل المشاكل والمرونة    ويتعين على التعليم المتوسط أيضاً تعليم م      .  العناصر األساسية إلمكان التدريب   
 .وسرعة البديهة وسعة الحيلة للعمل الجماعي وتعلم مواصلة التعلم ومهارات المبادرة

 
 سـنة بـين الدراسـة       ١٥ و ١١في بعض البلدان المتقدمة يختار الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين            

هم لتعليم المرحلة الثالثة والـدخول إلـى        فالذين يختارون المسرى األكاديمي تتم تهيئت     .  األكاديمية أو المهنية  
ويتحدد هذا االختيار بالضغط الذي يدفع إلى تلبية المتطلبات التنافسية للتعليم العالي ويترتب عليه              .  الجامعات

على أن المسارات األكاديمية في المدارس تنطوي على محاوالت         .  القليل من العمل الدراسي المتصل بالعمالة     
مهارات عمل أساسية متحركة، أي العمل الجماعي وحل المشاكل وتكنولوجيـا المعلومـات             متزايدة لتطوير   

هذه .  واالتصاالت واألعمال التي تنطوي على روح المبادرة والتواصل واللغة، ومهارات تعلم مواصلة التعلم            
 مكان العمل وفي    المهارات تعزز أهلية عمل األفراد وبالتالي تساعدهم على التكيف مع التغيرات السريعة في            

 .المجتمع
 

أما الذين يختارون المسار الِحرفي فإنهم ينخرطون في سلسلة من البرامج التي تقـوم علـى أسـاس                   
وبالنظر للتوسع الجاري في التعليم اإللزامي، فإن الطالب يميلون إلى اختيـار التعلـيم              .  العمل في محتواها  

 كما يزداد تأكيد التعليم المهني والتدريب على مهارات العمـل      . المهني في مرحلة الحقة من الحياة األكاديمية      
هذه المهارات تمتد على طيـف واسـع وتتـراوح بـين الـتعلم              .  األساسية المتحركة ومهارات أهلية العمل    

المدرسي، بما في ذلك التآلف مع العمل والتمارين العملية، وبين الفترات المتناوبـة للتعلـيم المعتمـد، فـي                   
 .ي عمل من األعمال، والذي كثيراً ما يكون على شكل التمهن الحديثالمدرسة وف

 
وتتمثل إحدى الوسائل الممكنة لتحقيق     .  يجب تشجيع البلدان النامية على اعتماد هذا النوع من النماذج          

انظـر الفـرع هـاء      (هذا الهدف في دمج التعليم العام والمهني، األمر الذي يحل مشكلة البطالة إلى حد مـا                 
ولهـذا  .  وهذا من شأنه أن يمكن الطالب من اكتساب مهارات فنية وتعليم عام في وقـت واحـد                .  )١٩()ناهأد

الغرض، يجب توجيه تمويل تطوير الموارد البشرية إلى توفير مهارات وتدريب مناسـبين بخـالف التعلـيم                 
 .التقليدي النظري المحض

 
 )٢٠(  نهج جديد للتعليم المهني والتمّهن-هاء

 
 لتكاملا  -١

 
فـي العصـر الحـديث،      .  يهدف التعليم المهني إلى تمكين األفراد من الوفاء بمتطلبات سوق العمل           

إن القضية األكثر خطورة التي تواجه البلدان النامية هـي          .  ينطوي ذلك على التركيز على العلم والتكنولوجيا      
ولقد تحقـق هـذا     .  ة والتدريب المهني  إيجاد توازن مناسب بين التعليم المدرسي وتطوير المهارات المتحرك        

 .التوازن في كثير من البلدان عبر دمج تكاملي للتعليم المهني واألكاديمي
 

                                                      
)١٩(  U. M. Sedere, op.cit., p. 113.. 

)٢٠(  ILO, “Education, initial training and skills for employability and work”, Learning and Training for Work in the 
: Available at. Knowledge Societyhtm.3ch_/report/recomm/skills/employment/english/public/org.ilo.www://http.                                  
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.   مثال على هذا التكامـل     ١٩٩٤إن اإلصالح الكامل لنظام التعليم الثانوي في النرويج الذي جرى في             
  فضمن إطار اإلصالحات، أعطي جميع الذين        .فقد بنى على الحق القائم للتعليم األساسي للعموم في ذلك البلد          

 سنة الحق في البقاء ضمن النظام والحصول على ثالث سنوات مـن التعلـيم               ١٩ و ١٦تتراوح أعمارهم بين    
وكانت النتيجة زيادة في اكتساب المهارات المتحركة خالل ممارسـات التـدريب المهنـي،              .  الثانوي العالي 

شهادات مهنية وتعزيز مؤهالت أولئك الطالب العازمين على االلتحـاق          وزيادة في عدد الطالب الذين منحوا       
وفي الوقت نفسه، فقد قلص عدد الذين توقفوا عن متابعة التعليم الثانوي العالي أو ألغى تلـك                 .  بالتعليم العالي 

 .الظاهرة
 

يتجزأ من التعلـيم    في الوقت الراهن، يعد التعليم المهني، بما في ذلك تدريب التمهن جزءاً متكامالً ال                
ويقدم نموذج التعليم المهني األساسي للطالب تعليماً لمدة ثـالث سـنوات، مـع              .  الثانوي العالي في النرويج   
وكثيراً ما تقدم المدارس مقررات نظرية وعمليـة علـى حـد            ).  ٢انظر اإلطار   (مختلف المسارات المهنية    

، ١٣ إلـى    ١٠٠ة األولى من الدراسة من أكثر من        وقد تم خفض عدد المقررات األساسية خالل السن       .  سواء
وعالوة على ذلك، فقد تم توسيع المنهاج المهني، ليتضمن تشديداً على تنمية المهارات المتحركة، أي، اللغات                

 .مثل النرويجية واإلنكليزية، والرياضيات، والعلوم الطبيعية، والرياضة والتربية البدنية
 

 المسارات األكاديمية والمهنية: ألعلى في النرويج  التعليم الثانوي ا-٢اإلطار 
 

ويتعين على الطالب اختيار مقررات مختلفة، أكثـر        .  تغطى أول سنتين من التعليم الثانوي العالي في المدرسة        " 
ويتضـمن المسـار    .  وهذه تدرس في المدارس في حين تجري أخرى في مكان العمـل           .  تخصصاً خالل السنة الثانية   

.  ففي المسار المهني تم تحويل سنة الدراسة الثالثة إلى سنتين من تدريب التمهن            .  قررات تمتد لثالث سنوات   األكاديمي م 
ثم توسيع برامج التمهن لتشمل القطاعات االقتصادية التي لم يكن لها خبرة بها، وتم تحويل العديد من المقررات المهنية،                   

ذج الجديد الذي يتضمن سنتين من التعليم الذي يجري في المدرسة والذي            التي كانت سابقاً تدّرس في المدرسة، إلى النمو       
وفي المجموع سـيكون    .  ويجري التدريب المتخصص الختامي في مكان العمل      ).  ٢+٢(تليه سنتان من تدريب التمهن      

 ". شهادة حرفية أو شهادات براعة١٩٠هنالك 
 ــــــــــــــ

 Ministry of Education, Research and Church Affairs, “Upper secondary education”, in ILO, “Education, initial:  المصـدر 
: Available at. Learning and Training for Work in the Knowledge Society, ”training and skills for employability and work

htm.3ch_/report/recomm/skills/employment/english/ public/org.ilo.www://http.                                                                                     

 
 القطاع غير الرسمي  -٢

 
على أنه فيما يتعلق بالبلدان النامية، يتمثل التحدي األكبر في هذا المجال بتـوفير التـدريب المهنـي                   

وخبرة العمل األولى القادرة على إزالة األسباب األساسية لبطالة الشباب، أي، االفتقار إلى التجربة واالفتقـار                
لتدريب المهني عبر استخدام اسـتراتيجيات تسـتهدف الشـباب          ويجب تحقيق األثر األقصى ل    .  إلى التدريب 

 ويجب دعم ذلك بواسطة آليات مراقبـة وتقيـيم صـارمة ونظـام             .  وتجمع بين التدريب والتدريب الداخلي    
ويجب أن يتضمن هذا النظام توفير التمويل والمعلومات وإيجاد شبكات ألصحاب المبـادرات             .  مساندة سليم 

 .تأسيس مشاريع صغيرة ذات جدوى وأعمال تجارية صغيرةمن الشبان الراغبين ب
 

.  في هذا الصدد، يمكن للتدريب أن يكون واحدة من عدة أدوات تتصدى لتحديات القطاع غير الرسمي                
إن اإلسم الذي يطلق على األنشطة      .  وليس القطاع غير الرسمي قطاعاً بالمعنى التقليدي للتصنيف االقتصادي        

كثيراً مـا   .  مية وغير المعلّلة، وبشكل خاص أنشطة البقاء، للناس في مختلف األوضاع          االقتصادية غير الرس  
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.  تكون العمالة في القطاع غير الرسمي غير محمية وتتميز في معظم األحوال بتدني األجور وتدني اإلنتاجيـة                
بـل إن هـدف   .  يوال يتمثل دور التدريب بإعداد الناس للقطاع غير الرسمي، أو بتوسيع القطاع غير الرسم         

 التدريب هو العمل جنباً إلى جنب مع أدوات أخرى، بما في ذلـك تـوفير اإلئتمـان والحمايـة االجتماعيـة           
وهدف ذلك هو تحويل أنشطة البقاء الهامشـية        .  وقوانين العمل، وتحسين أداء المشاريع وأهلية العمال للعمل       

ويجـب تأييـد الـتعلم السـابق        .   االقتصادية السـائدة   إلى عمل الئق يمكن أن يتكامل تكامالً تاماً مع الحياة         
والمهارات التي يتم اكتسابها ضمن القطاع، إذ أنها تسهل الوصول إلى سوق العمل الرسمية بالنسبة للعمـال                 

 .غير الرسميين
 

في هذا الصدد، تعد حاالت التمهن غير الرسمية، التي يمكن تعريفها بأنها حاالت تمهن تحدث خارج                 
عليمية، شكالً آخر من التدريب الشائع في البلدان التي يوجد فيها قطاع اقتصادي غير رسمي علـى                 مؤسسة ت 

إنه شكل شائع لخبرة العمل وشكل يمكن تطبيقه على نطاق أوسع كوسيلة لزيادة توريـد               .  جانب من األهمية  
ال يوفر إال القليـل مـن       وفي الجانب السلبي فإنه ينطوي على بعض النواقص، أي، إنه           .  المدربين الماهرين 

غير أن الحكومات والمنظمات غير الحكومية تأمل في التغلب على هذا العيب عبـر              .  التعليم األساسي العام  
 .)٢١(تقديم دعم اقتصادي وتدريب ومواد تعليمية

 
 الصور المجتمعية والمرونة  -٣

 
وصورة التدريب المهنـي    .  يرةتمثل الطريقة التي ينظر بها الجمهور إلى التدريب المهني مشكلة كب           

ويمكن تحقيق ذلك عبر تحسين مركز المعلمين المنخرطين في         .  وبرامج التمهن صورة بائسة ينبغي تعزيزها     
وعالوة على ذلك، يجب التشديد على قيمة التعليم المهنـي الـذي            .  التعليم الفني وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم    

 .ييضارع أشكال التعليم العام أو التقليد
 

عالوة على هذه الجهود، ونظراً للتغييرات التي تزداد عمقاً في أسواق العمل، يجب ان يصبح التعليم                 
المهني والتدريب أكثر مرونة، وأن يركز على تطوير كفاءات متداخلة؛ وتوفير المهارات لمجموعـات مـن                

 .ئ األساسية وأساليب اإلدارةالمهن بدالً من توفيرها لمهن محددة؛ وتعزيز روح المبادرة وتعليم المباد
 

 خاتمة  -٤
 

يتعين على جميع الجهود التي تبذل لتحسين التدريب المهني وبرامج التمّهن أن تـؤدي إلـى تـوفير                   
التدريب في النطاق الواسع للمجاالت والعمليات األساسية، وإلى تكوين سالسل تدريبية تلبي احتياجات الشبان              

 :في المراحل األربع التالية
 

 في المدرسة؛ )أ( 
 بعد مغادرة النظام التعليمي ودخول سوق العمل ألول مرة؛ )ب( 
 أثناء األنشطة غير الرسمية ذات اإلنتاج المتدني أو العمالة الناقصة؛ )ج( 
 .أثناء العمل وفي األوقات التي تكون فيها المشاركة في سوق العمل بحاجة إلى التحسين )د( 

                                                      
   لالطالع على مثال عن الكيفية التي دعمت فيها تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت خدمات غير رسـمية فـي الهنـد،                     )٢١(

 .World Employment Report 2001: Life at Work in the Information economy (Geneva, ILO, 2001), p. 122انظر منظمة العمل الدولية، 
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ى الطالب أن يكونوا مستعدين لتحديث معرفتهم ومهاراتهم عندما تصبح          وعالوة على ذلك، يتعين عل     
فيجب إعدادهم أيضاً لحلول سوق عمل جديدة جذرياً يكون فيـه العمـل             .   المهارات والمعرفة السابقة عتيقة   

 .)٢٢(المأجور التقليدي هو الشواذ والعمل الحر، في عهد المبادرات الجريئة في مجال األعمال، هو القاعدة
 

   المشاكل المتصلة بالتعليم العالي-واو
 

 مقدمة  -١
 

يعتبر تعزيز التعليم األساسي وتكوين المهارات، واقتران ذلك بتوفير فرص كافية الكتساب المعرفـة               
إن .  المتقدمة، إحدى الطرق للتأكد من أن األفراد يجنون مزايا التكنولوجيات التي تطل علينا يوماً بعـد يـوم     

.  قييم التكنولوجيات الجديدة واصطفائها وتكييفها واستعمالها وتطويرها هو لب الكفاءة التكنولوجية          القدرة على ت  
وال يمكن تحقيق هـذه     .  وقد أصبح ذلك عنصراً محدداً حاسماً لقدرة البلدان على المنافسة في عصر العولمة            

فراد بالمعرفة المتقدمـة وبالمهـارات      الكفاءة إال عبر إنشاء مؤسسات التعليم العالي التي تهدف إلى تزويد األ           
 ومن المتوقع أن تنتج هذه المؤسسات معرفة جديدة عبـر البحـث وأن تكـون قنـوات الكتسـاب          .  الالزمة

ويتعين على هذه المؤسسات دمـج      .  )٢٣(المعرفة المتولدة في أماكن أخرى من العالم ونقلها وتكييفها ونشرها         
.   وتكنولوجيا المعلومات وإدارة التكنولوجيا بحيث تتكامل مـع مناهجهـا          البرامج المبتكرة العلمية والرياضية   

 .وبذلك فإن من شأنها أن تربط بين الجامعات واالقتصاد
 

 ِفرق العمل المعنية بالتعليم العالي  -٢
 

من هذا المنطلق، قام خبراء من البلدان النامية واليونسكو والبنك الدولي بتشكيل فريق العمل المعنـي                 
وخلصـوا  .  تعليم العالي والمجتمع لدراسة الصلة بين التعليم العالي والرخاء االقتصادي في أي بلد معنـي              بال

إلى أنه إذا لم يتوفر المزيد من التعليم العالي األفضل، فإن البلدان النامية ستجد صعوبات متزايدة في االستفادة                  
وجد فريق العمل أن أنظمة التعليم العالي في البلـدان          وقد  .  )٢٤(من االقتصاد العالمي الذي يستند إلى المعرفة      

فهي تعاني بشكل مزمن من قلة التمويل في الوقت الذي تواجه فيـه طلبـات               .  النامية تعاني من إجهاد شديد    
وكثيراً ما تكون الهيئة التدريسية في هذه البلدان ضعيفة المؤهالت، وتفتقر إلى الحوافز وتعـاني               .  متصاعدة

وعـالوة  .  أما الطالب فإن التدريس الذي يحصلون عليه ضعيف ومناهجهم غير مناسبة   .  رتباتمن تدني الم  
على ذلك، كثيراً ما تكون أساليب التدريس عتيقة عفا عليها الزمن وينتشر التعليم الذي يعتمد على االستظهار                 

لي أهميـة كبيـرة لإلبـداع       إن مثل هذه المقاربات في التعليم ليس لها قيمة تذكر في عالم يو            .  من غير فهم  
على أن هذا ال يمنع من وجود استثناءات ملحوظة، لكن قدرة التعليم العـالي، عبـر معظـم                  .  )٢٥(والمرونة

 .البلدان النامية، على تعزيز التنمية يتحقق هامشياً فقط

                                                      
 United Nations Educational, Scientific andلتفاصيل بشأن أهمية التعليم الفني والمهني، أنظـر    لالطالع على مزيد من ا)٢٢(

Cultural Organization (UNESCO), “Technical and vocational education and training: A vision for the twenty-first century”, Second 
International Congress on Technical and Vocational Education, Seoul, 26-30 April 1999.                                                                        

)٢٣(  W. D. Haddad, “Rethinking education and skill formation for the age of globalization and information” ورقة مقدمة ،
 .١٩٩٨سبتمبر / أيلول٦-٣ي للتنمية، مراكش للمنتدى المتوسط

)٢٤(  International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Task Force on Higher Education and Society, 
Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise (Washington, D.C., World Bank publication, 2000).                              

)٢٥(  Ibid., p. 23. 
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د ويمكن أن يعزى ذلك إلى وجـو      .  إن تحسين مؤهالت جهاز التدريس صعب جداً في البلدان النامية          
فالتعويضات المالية التي تدفع للمدرسين متدنية عادة مقارنة بـالفرص الماديـة            .  هيكل حوافز سيئ التصميم   

وعالوة على ذلك، فإن زيادات األجور تخضع للسنوات البيروقراطيـة          .  التي توفرها الوظائف المهنية البديلة    
وعالوة على  .  أو األعمال المنشورة والبحث   من تقييم الخدمة بدالً من قدرات التدريس والنجاحات والمبادرة          

وهذه تتضمن  .  ذلك، فإن الطالب يواجهون عدة مشاكل ال تتصل بأدائهم األساسي أو ما يحققونه من منجزات              
.  الصفوف المكتظة والمكتبات غير الكافية والمختبرات ضعيفة التجهيز وعـدم وجـود الخـدمات الطالبيـة               

طالب يصلون إلى المستوى الجامعي وهم غير مـؤهلين أكاديميـاً للتعلـيم             واألكثر من ذلك أن العديد من ال      
العالي؛ ويشكل التعليم األساسي والثانوي الضعيف المقترن بغياب التقييم واالصـطفاء األكـاديمي المناسـب               

غير أن المؤسسات التعليمية نادراً ما تستجيب لهذا الوضع الضار عبر تقـديم بـرامج               .  جذور هذه المشكلة  
 .)٢٦(الجية لطالب غير مؤهلين تأهيالً كافياًع
 

وعالوة على ذلك، فإن مزايا التعليم العالي تتآكل جـراء العوامـل الثقافيـة والسياسـية، المتمثلـة                   
.  بالمحسوبية والمحاباة حيث تساهم في إحداث البطالة والعمالة الناقصة لدى خريجي مؤسسات التعليم العـالي              

الطالب، ال سيما اإلناث، إلى اختيار العلوم اإلنسانية والفنون طبقاً لدورهم التقليـدي             فعلى سبيل المثال، يميل     
فتلك المواضيع كثيراً ما تـوفر      .  بدالً من اختيار المواضيع التي من شأنها أن تزيد فرصهم في أسواق العمل            

ريجين مؤهلين مـن    على أنه كثيراً ما يوجد طلب ال يلبى على خ         .  فرص عمل محدودة وتفضي إلى البطالة     
وإضافة لذلك، فإن المعلومات المتعلقة بالطلب المستقبلي على أسـواق العمـل غيـر              .  معاهد وكليات العلوم  

 .متوفرة بسهولة
 

 البحث والتمويل  -٣
 

وهو يشكل مشـكلة خاصـة      .  يمثل مجال البحث تحدياً آخر يتصل بالتعليم العالي في البلدان النامية           
وقد أدت الضغوط قريبة العهـد لتوسـيع        .  لتي تقوم بدور كبير في نقل المعرفة وتوليدها       بالنسبة للجامعات، ا  

وقد أدت مشاكل التمويل إلى     .  التعليم العالي في كثير من الحاالت إلى انصراف الجامعات عن متابعة البحث           
يعون مواكبة التطـورات    فعدم القدرة على القيام بالبحث تعزل الباحثين والعلماء؛ فهم ال يستط          .  تفاقم الوضع 

وعالوة على ذلك فإنه يجبر مهنيين من ذوي المؤهالت العاليـة علـى             .  التي تجري في ميدان اختصاصاتهم    
ويمكن وقف هجرة األدمغة هذا عبر ضمان قيـام البلـدان الناميـة             .  السعي وراء الفرص في أماكن أخرى     

فرص فكرية أوفى وضمان مرتبات مهنية أعلـى        بتحسين طريقة اإلدارة في مؤسسات التعليم العالي وتوفير         
وعالوة على ذلك، تستطيع الحكومات تشجيع عودة المهنيين عبر اسـتحداث حـوافز         .  وظروف عمل أفضل  

 .)٢٧(تتصل بالحرية األكاديمية والتعاون الدولي وتعزيز االطمئنان على العمل
 

في هذا الصدد، تعد    .   في العصر الحديث   ويشكل التمويل، في الواقع، مكوناً هاماً من مكونات التعليم         
.  االستثمارات الكافية في الموارد مثل الكتب ومواد التدريس والحواسيب والمدرسين وبيئة التعلم مسألة حيوية             

                                                      
)٢٦(  Ibid., p. 24. 

وتبين الـدالئل   .    تؤدي هجرة األدمغة وتدني التنمية في ميدان التكنولوجيا إلى توسعة الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية                )٢٧(
 لكل ألف نسمة فـي البلـدان   ٠,٤ألف نسمة في البلدان المتقدمة مقارنة مع  لكل ٣,٨أن عدد علماء وفنيي البحث والتنمية للفرد الواحد بلغ     

هذه البلدان .  وإضافة لذلك، فإن نسبة أعلى من السكان في البلدان المتقدمة يدرسون العلوم على صعيد التعليم الثالث         .  النامية في التسعينات  
 في المائة أو أقل في الغالبية العظمـى         ٠,٥وهذا الرقم يشكل    .  ث والتطوير  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي على أنشطة البح         ٢تنفق  

 .Ibid., p. 69.  من البلدان النامية
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 أن لزيادة االستثمار في البرامج      )٢٨(وفي حقيقة األمر، لقد أظهر عدد من الدراسات المتعلقة ببلدان شرق آسيا           
 من االستثمار في البنية التحتية للتعليم أثراً إيجابياً على جودة التعليم وتفيد األمـة فـي خاتمـة                   التعليمية بدالً 

 .)٢٩(المطاف
 الخاتمة  -٤

 
يتعين على البلدان النامية الراغبة في االستفادة من العولمة أن تعزز جميع جوانب نظام التعليم العالي                 

 :بغية تحقيق األهداف التالية
 

 الطلب على تعليم مجٍز بشكل متزايد؛تلبية  )أ( 
 تدريب األفراد تدريباً مناسباً ضمن سياق المجتمع الحديث؛ )ب( 
 توفير محفل لدراسة المشاكل المجتمعية وتحديد الحلول المناسبة؛ )ج( 
 .توفير هيكلية يمكن ضمنها دراسة وتطوير ثقافة المجتمعات وقيمها )د( 

 
 لخاص في المسؤوليات  اشتراك القطاعين العام وا-زاي

 
 المسؤوليات العامة والخاصة  -١

 
يتوجب على الحكومات أن تضمن، بالتعاون مع وكاالت أخرى، إتاحة التعليم الحكومي االبتـدائي والثـانوي                

فهم يمكنون الطـالب    .  ويعد المدرسون والمدربون المؤهلون عناصر أساسية في هذا الصدد        .  الجيد للجميع 
ويضمن نظام التعليم الناجح أن يـتم توظيـف         .  من بلوغ مستويات أكاديمية ومهنية عالية     الشبان والراشدين   

 .الهيئة التدريسية وتثقيفهم وتدريبهم وإعادة تدريبهم وحصولهم على تعويضات ُمرضية
 

وعالوة على ذلك، فإن مثل هذا النظام يضمن توفير إرشاد مناسب للمهن والتعيـين فـي الوظـائف                   
وهذه تلعب دوراً أساسياً في مكافحـة       .  ة فيما يتعلق بالمهنة والعمالة وخدمات معلومات السوق       وتقديم المشور 

ويعد تعزيز ثقافة تطوير المهن أهمية خاصة بشأن ضمان أهلية العمل وتسهيل االنتقال من مراحـل                .  البطالة
 .)٣٠(التعليم والتدريب إلى العمالة المنتجة

 
والتدريب بوصفها استثماراً سليماً ألي مجتمع حيث أنها تضمن التنميـة           يجب النظر إلى تكلفة التعليم       

ويتعين على الحكومات، بوصفها تقوم بدور مدراء مـوارد المجتمـع، تـولي             .  والنمو وجودة الحياة للجميع   
وعالوة على ذلك، فإنه يتعـين علـى        .  المسؤولية األساسية لالستثمار في التعليم األساسي والتدريب األولي       

لحكومات الوطنية، بوصفها تقوم بدور أرباب العمل، تولي مسؤولية االستثمار في مجال تدريب مسـتخدمي               ا
 .القطاع العام

 

                                                      
)٢٨(  Ibid., p. 70. 

)٢٩(  Haddad op. cit., p. 11. 

ل مباشرة بالنسبة     تعد مستويات البطالة والعمالة الناقصة مؤشرات هامة لكفاءة األنظمة التعليمية في أي بلد حيث أنها تتص                 )٣٠(
 .Sedere, op. cit.  المئوية للخريجين الذين يحصلون على مهارات تؤهلهم للعمل والذين ينضمون إلى القوى العاملة
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على أن مسؤولية االستثمار في مجال التعليم ال تقتصر على الحكومات وحدها؛ فعلى القطاع الخاص                
 المؤسسات التجارية واألفراد، وتشجيعها،     ويجب االعتراف بمسؤوليات  .  أيضاً القيام بدور هام في هذا الصدد      

وهذه المسؤوليات مناسبة بشكل خاص فيما يتعلق باالستثمار في التعليم الذي يجري            .  حيث يكون ذلك مناسباً   
هذه األشكال من التعليم مصممة لزيادة أهليـة العامـل للعمـل وقـدرة              .  في مكان العمل والتعليم المتواصل    

ويمكن تسهيل مساهمة القطاع الخاص عبر قيام مشاركات بين الحكومات          .  منافسةالمؤسسات التجارية على ال   
 .)٣١(الوطنية وجماعة رجال األعمال والوكاالت االجتماعية

 
وقـد  .  لقد جرت مناقشات مستفيضة حول الطابع الدقيق لدور الحكومات فيما يتصل بالتعليم العـالي              

ج الحكومات إلى المحافظة على مراقبة شـديدة للدولـة علـى            فمن إحدى نهايتي الطيف تحتا    : تباينت اآلراء 
ففي األنظمة الشمولية تمارس الـدول      .  التعليم، وفي النهاية األخرى، فإن عليها أن تمارس عدم التدخل التام          

وكثيراً ما يقـوم رجـال      .  فهي تملك مؤسسات التعليم العالي وتمّولها وتديرها      : التحكم التام بالنظام التعليمي   
وتلتزم بلدان نامية عديدة بهذا النموذج متعللـة بأنـه          .  سياسة بتعيين المدراء ويفرضون متطلبات الشهادات     ال

لكن المبادئ الرئيسية لحسن اإلدارة تميل إلى أن تتقوض         .  يحق للحكومات السيطرة على األنظمة التي تمولها      
يها االنخراط المباشر لرجـال السياسـة       وهذا ينطبق بشكل خاص في البلدان التي أدى ف        .  ضمن هذه األنظمة  

 .)٣٢(بشكل عام إلى تسييس التعليم العالي، األمر الذي يزيد من فرص الفساد والمحاباة واالنتهازية
 

وهذه .  لقد أدى تنامي الوعي بمساوئ سيطرة الدولة إلى اعتماد بلدان عديدة لنماذج بديلة من اإلدارة               
.  راف الدولة واحترام الحرية واالستقالل األكاديميين في الوقـت نفسـه          النماذج تضمن شكالً متوازناً من إش     

ويمكن تحقيق مثل هذا التوازن عبر تشكيل مجالس مستقلة تتضـمن منـدوبين عـن الحكومـات الوطنيـة                   
.  ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص وأطرافاً أخرى أساسية مثل المنظمات الطالبية ووكاالت البحـوث             

 .ات تحتاج إلى تفويض واضح وإجراءات تشغيل وطيدة واستقالل تامهذه الهيئ
 

 التمويل  -٢
 

يتعين على الحكومات إيجاد بيئة اقتصادية عامة تتضمن حوافز تشجع األفراد والمؤسسات التجاريـة               
شـبكة  وفي الواقع، فإن االقتصاد النابض بالحياة يجني أكثر الفوائد من           .  على االستثمار في أنشطة التدريب    

وهؤالء يجب أن يعملوا فـي جـو مـن          .  متنوعة من الذين يقدمون التعليم الفني من القطاع العام والخاص         
وعالوة على ذلك، يجب اعتبـار الحكومـات طرفـاً    .  المنافسة الصحية ضمن إطار وطني من تأكيد الجودة   

 بعض شرائح السكان من البرامج      وهذا من شأنه أن يضمن عدم تجاهل أو استبعاد        .  مقدماً للتعليم كمالذ أخير   
 .التدريبية

                                                      
  يوفر ميدان البحث والتطوير مثاالً ذا صلة بالموضوع بشأن مدى الفائدة الناجمة لجميع األطراف عن تلك المشـاركات،                    )٣١(

فالحكومات تستثمر في مشاريع األبحاث التي تفيد المجتمع برمته فـي           .  دمة الهدف األكبر المتمثل بتحسين التعليم     ويقوم في الوقت نفسه بخ    
ويمكن للحكومات، مـن    .  خاتمة المطاف، في حين أن الصناعات تسعى وراء إمكان التنمية التجارية السريعة وتطبيق األبحاث األكاديمية              

بر االستثمار المباشر أو األدوات المالية والضريبية، توجيه البحوث نحو المشاريع التي تفيد االقتصاد              منطلق روح المشاركة والتعاون، وع    
ويستطيع القطاع الخاص القيام بدور أساسي عبر فرض مستويات للتوظيف وإنشاء المـنح الدراسـية ومـنح        .  الوطني في خاتمة المطاف   

 Task.  تدابير تفيد الطالب والمؤسسات التجارية والمؤسسات التعليمية، في خاتمة المطافمثل هذه ال.  المتمرنين المقيمين وبرامج البحوث
Force on Higher Education and Society, Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise (Washington, D.C., World 

Bank publication, 2000), p. 73.                                                                                                                                                                     

)٣٢(  Ibid., pp. 24 and 63. 
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وبوسع المؤسسات التجارية أن تقوم     .  كما أنه يمكن تعزيز االستثمار وزيادة الموارد بمختلف الطرق         
إن تنفيذ بعض اآلليات يمكن أن يؤّمن زيادة االستثمار في التدريب وأن يضـمن              .  بدور حاسم في هذا الصدد    

 :ليات تتضمن ما يليهذه اآل.  الوصول إلى البرامج
 

 أنظمة فرض ضرائب على المؤسسات التجارية والمنح العامة؛ )أ( 
 

 أمواالً للتدريب؛ )ب( 
 

حوافز تتعلق بالتدريب والتعلم، تتمثل بحسومات ضريبية، إئتمانات للتدريب، جوائز للتـدريب،             )ج( 
 بحاث واتفاقيات تدريب جماعي؛فرادى حسابات التدريب، حقوق تدريب جماعية وفردية، توفير إجازات لأل

 
 .محاكاة أفضل الممارسات الوطنية والدولية بشأن االستثمار في مجال التدريب )د( 

 
يجب أن تستند عملية صنع القرار بشأن السياسات الحكومية المتعلقة بالتعليم والتدريب علـى حـوار                 

 أن تضمن إعطـاء الشـركاء فرصـة         ويجب.  حقيقي ثالثي، بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني       
 .استحداث أفضل السبل لزيادة االستثمار في مجال التدريب

 
   الخاتمة-حاء

 
يواجه التعليم والتدريب في البلدان النامية مشاكل كبيرة؛ ومع ذلك يمكن التغلب عليها، كمـا يمكـن                  

والبلدان التـي تظـل     .  وين المهارات استخدام الموارد المتاحة بكفاءة لتحسين نوعية التعليم وتطوير عملية تك         
كما أنه من المحتمل أن     .  تهمل صلة جودة التعليم بالموضوع معرضة للتهميش المتزايد في االقتصاد العالمي          

.  تعاني من تباطؤ التقدم االجتماعي وأن تجد صعوبة متزايدة في مجاراة البلدان األخرى الناميـة والمتقدمـة                
لى أشده في البلدان التي تطور رؤية واضحة للتعليم وتقدر ما يمت به التدريب              ويكون احتمال حدوث التقدم ع    

وينبغـي تجنـب اإلصـالحات      .  بصلة فيما يتصل بأهلية تعليم األفراد، وتخفيف وطأة الفقر والتنمية والنمو          
ة خيـارات   المجزأة كما ينبغي استحداث نهج عام يدفع بالجودة إلى األمام فيما يتصل بتنمية المهارات وتوسع              

 .العمالة وتحقيق النمو االقتصادي
 

في هذا السياق يجب على التعليم الرسمي أن يتطور من مجرد نقل المعلومات إلـى الطـالب إلـى                    
وفي الواقع، فإنه يمكن تقسيم المعرفـة إلـى المكونـات     .  تزويدهم باألدوات الالزمة لعملية التعلم المتواصل     

 :التالية
 

 وهذه تتضمن نقل المعرفة المدونة إلى وقائع؛: معرفة اإلجرائيةمعرفة ماذا أو ال )أ( 
 المعرفة التي تتضمن فهم المبادئ والقواعد واألفكار األساسية؛: لماذا )ب( 
 المعرفة المشتقة من الخبرة أو الدراية المباشرة؛: كيف )ج( 
 .)٣٣(المعرفة التي تتضمن القدرة على التواصل والعمل ضمن فرق: من )د( 

 

                                                      
)٣٣(  ILO, World Employment Report 2001: Life at Work in the Information Economy (Geneva, ILO, 2001), p. 209. 
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إن توفر المعلومات بمجرد النقر على الفأرة لم يجعل المعرفة اإلجرائية معرفة عتيقـة عفـا عليهـا                   
إن الحاجة إلى تعلم كيفية اكتساب معرفة الوقائع وتحويلها إلـى معرفـة             .  الزمن؛ لكن ذلك جعلها أقل أهمية     

ئي للتعليم يزداد اهتمامـاً بتنميـة       وبناء عليه، فإن الهدف النها    .  جديدة هي المعرفة اإلجرائية للعصر الحديث     
.  كما أنه يهتم بإثارة فضول الطالب وبالمعرفة المتعلقة بـالتعلم والـدافع إلـى الـتعلم               .  المهارات المعرفية 

ويجري تشجيع الطالب على االنتقال من كونهم متلقين سلبيين للمعرفة إلى مشاركين متفاعلين فـي عمليـة                 
 ر المدرسين والمربين آخذ في التحول، حيث لم يعد مطلوباً مـنهم مجـرد              وعالوة على ذلك فإن دو    .  التعلم

ويتوازى هذا االنتقال البيداغوجي مع زيادة درجـة       .  نقل المعلومات إلى الطالب، بل تسهيل اكتساب المعرفة       
 .)٣٤(زوال الطابع الرسمي في عملية التعلم

                                                      
)٣٤(  Ibid. 
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 نطقة اإلسكوا  العوائق التي تقف في وجه تنمية المهارات في م-ثالثاً
 

   مقدمة-ألف
 

في النصف األخير من القرن العشرين حققت دول اإلسكوا إنجازات كمية إيجابية بشأن معرفة القراءة                
وقد تحقق ذلك عبر تحسين الوصول إلى التعليم وتسجيل الزيادات في متوسط عدد سنوات التعلـيم                .  والكتابة

 في المائة من جميع     ٩٠ كان أكثر من     ١٩٩٥ وبحلول عام    . )٣٥(المدرسي التي يحصل عليها الشخص الواحد     
 فـي   ٥٠ في المائة من الذكور و     ٦٠ في المائة من اإلناث ملتحقين بالمدارس االبتدائية، وحوالي          ٥٠الذكور و 

وفي المجموع، هبطت معدالت األميـة      .  المائة من اإلناث ملتحقين بالمدارس الثانوية حسبما أوردته اإلسكوا        
 ).١انظر جدول المرفق ( بشكل كبير ٢٠٠٠ و١٩٨٠بين 

 
وعالوة على  .  لقد كانت هذه المنجزات اإليجابية ناجمة عن السياسات الحكومية المتصلة بمحو األمية            

ذلك، فقد كان مما ساعد على هذا التحسن أن معدالت األمية قبل الثمانينات في منطقة اإلسكوا كانت كبيرة بل                   
غير أن الدالئل تكشف أن التحسن في معدالت معرفة القـراءة           .  النامية األخرى شاذة مقارنة بمعدالت الدول     

ويمكن أن يعزى هذا الوضع إلى كـون        .  والكتابة لم ينجم عنها انخفاض معدالت البطالة أو العمالة الناقصة         
وفـي  .  للعملالسياسات التعليمية اإلقليمية ال تفي بحاجة أسواق العمل وأنها تفشل في إنتاج خريجين مؤهلين               

 .الواقع، فإن إيديولوجية دولة الرفاهة ال تزال تحكم السياسات التعليمية
 

ففي هذا المجال، كـان الهـدف يتمثـل بتعزيـز           .  ويتعين أيضاً تحسين الوضع بشأن التعليم الفني       
ا لم يتم التأكيد    لذ.  )٣٦(المهارات التي يحتاج إليها القطاع العام بصرف النظر عن مقتضيات التنمية االقتصادية           

 :وقد أدى ذلك إلى النتائج التالية.  كثيراً على القدرات اإلبداعية والدراية والتطبيق التقني للنظريات
 

 نقص في األمية األساسية وزيادة في محو األمية الفنية؛ )أ( 

ـ             )ب(  ى أسـواق   معدالت عالية للبطالة والعمالة الناقصة، ال سيما بين الخريجين والداخلين الجدد إل
 العمل؛

 نقص المهارات الالزمة لالنضمام إلى قوة العمل العالمية؛ )ج( 

 .هبوط اإلنتاجية )د( 
 

هذه العوامل، إضافة إلى معدالت عالية جداً للوالدات وزيادة عمالة اإلناث قد أدت إلى توسع جانـب                  
األفراد للعمل عبر إصالح األنظمة     وما لم يتم اتخاذ تدابير شاملة لتعزيز أهلية         .  )٣٧(العرض في سوق العمل   

                                                      
 وازداد تصاعدياً ليبلـغ     ١٩٦٠ سنة في    ١،١  بلغ المتوسط اإلجمالي المرّجح لسنوات التعليم المدرسي في المنطقة العربية             )٣٥(

 A.A.G. Ali, “On the challenges of building human capital for economic development حسب ما أورده ٢٠٠٠ سنوات بحلول عام ٤,٨٣
in the Arab countries”, Kuwait, Arab Planning Institute (API), 2002.                                                                                                         

ـ              )٣٦( ادي   لقد ركز عدد من الدراسات على األسباب التي لم تجعل تلك االستثمارات في مجال التعليم تنتج معدالت نمـو اقتص
  World Bank in 1995; N. Fergany in 1998; J. Page in 1998; L. Pritchett inوهذه تتضمن دراسات قام بهـا  .  أعلى بعد نقطة عتبة معينة

1999; and API in 2002.                                                                                                                                                                                 

 ٢٠٠٠ فـي المائـة بـين        ٣  قدرت منظمة العمل الدولية أن قوة العمل في المنطقة العربية سوف تزداد بنسبة تزيد عن                  )٣٧(
 مليون نسمة سيكونون عاطلين عن العمل بحلول        ٩٠ مليون من أصل قوة عمل تبلغ        ١٤غير أن منظمة العمل العربية قدرت أن        .  ٢٠١٥و

 .٢٠٠٢عام 
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وفي الواقع فإنه إذا لم يتغيـر الوضـع         .  التعليمية في المنطقة، فإن الخريجين الجدد سيواجهون مستقبالً قاتماً        
الراهن فإن المنطقة سوف تبقى شديدة التأثر إزاء التوتر االقتصادي واالجتماعي وغير قادرة على التكيف مع                

 .داالقتصاد العالمي الجدي
 

 ).٣انظر اإلطار (وتتمثل إحدى الطرق لتغيير الوضع الراهن باالستجابة لتحديات العولمة  
 

   تحّديات العولمة-٣اإلطار 
 

ويمكن أن يعزى ذلك إلى النقل الفوري واالتصال المتفاعل         .  لقد تسارعت عملية العولمة جراء ثورة المعلومات       
لقد شهد أثر القرية العالمية هذا عدداً متزايداً من األقطار تفـتح أسـواقاً              .  بين الناس ومؤسسات األعمال في كل مكان      

 .الستثمارات جديدة ألفكار جديدة ولمنتجات جديدة من أنحاء العالم
 

ويزداد إفراز أنشطة   .  وعالوة على ذلك، لقد غيرت العولمة وسائل اإلنتاج الرئيسية وطبيعة المنافسة االقتصادية            
ألنشطة االقتصادية والمالية كنتيجة جانبية للمعرفة والعلم وليس كنتيجة لإلنتـاج التقليـدي للسـلع               مؤسسات األعمال وا  
ويتم تقييم الشركات من منطلق  إمكانيات التقدم والبحث والمشاريع بخالف معـايير االقتصـاد               .  المصنوعة واألصول 

 ).المادية(القديم، أي، الحيازات والعقارات واألصول الملموسة 
 

إذ يتعين عليها استحداث استراتيجيات تمكنها من تلبية        .  ذه البيئة الجديدة تطرح بعض التحديات لبلدان اإلسكوا       ه 
 .وقد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى التهميش وتقليص فرص النمو االجتماعي واالقتصادي.  طلبات االقتصاد الجديد

 
   جودة التعليم-باء

 
وعندما تتقطـع   .   تتم فيها ترجمة التعليم إلى نمو وتوزيع منصف لهذا النمو          العمالة هي الوسيلة التي   " 

 .)٣٨("الصلة بين التعليم والعمالة، فإن موارد هامة تهدر وتتقلص العوائد على التعليم
 

يبرز البحث أن األنظمة التعليمية اإلقليمية ال تزّود الطالب بالمهارات التي يتطلبها القـرن الحـادي                 
.    وقد أجرت منظمات إقليمية عدداً من الدراسات المستقلة لتقييم نوعية التعليم في العالم العربـي                .والعشرين

ومن جملتها دراسات أجراها كل من المعهد العربي للتخطيط واليونسكو ومنظمة الجامعـة العربيـة للتربيـة        
 .تحدة اإلنمائيوالثقافة والعلوم ومنظمة العمل العربية والبنك الدولي وبرنامج األمم الم

 
 خلـق الفـرص لألجيـال      : ٢٠٠٢وكان أحدث هذه الدراسات تقرير التنميـة اإلنسـانية العربيـة             
وقد خلصت هذه الدراسات إلى أن أنظمة التعليم اإلقليمية تستخدم أساليب الـتعلم عـن طريـق                 .  )٣٩(القادمة

غير مطلعة على أساليب التعلـيم الجديـدة        االستظهار، وتفتقر إلى هياكل االبتكار وبناء القدرات اإلبداعية، و        
وتظل معتمدة اعتماداً كبيراً على تمويل الدولة وتفتقر إلى القدرة على ربط مخرجـات التعلـيم باحتياجـات                  

 .أسواق العمل
 

                                                      
)٣٨(  A. Galal, “The paradox of education and unemployment in Egypt”, paper presented at the Conference on 

Employment and Unemployment in Egypt, Egyptian Centre for Economic Studies (ECES), Cairo, 13-14 January 2002, p. 13.              

تقرير التنمية اإلنسانية العربيـة للعـام       "الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي      :   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي     )٣٩(
 ).٢٠٠٢، نيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية(خلق الفرص لألجيال القادمة ": ٢٠٠٢
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 . أدناه٤ تم إبراز أساليب ضمان جودة التعليم في اليابان في اإلطار -وللمقارنة  
 

 يب المدرسي الرسمي في اليابان  نوعية التعليم والتدر-٤اإلطار 
 

لقد اعتمدت تنمية الموارد البشرية في اليابان على التنسيق الوثيق بين التعليم المدرسي الرسمي والتدريب الموجه                 
فالمدارس تضمن أن يكون الطالب الذين يتمون تسع سنوات من التعليم اإللزامـي مـزودين بالمهـارات                 .  إلى العمالة 

في هذا الصدد وضعت وزارة التعليم اليابانية خمسة        .  ى المهارات الالزمة للعمل بكفاءة في جماعات      األساسية إضافة إل  
 :أهداف أساسية، تتمثل بما يلي

 
 تحسين المهارات الفنية األساسية والمعرفة من أجل المهن األساسية؛ )أ( 
 غرس محبة العمل الجاد؛ )ب( 
  مع شخصية الفرد؛تطوير القدرة على اختيار مهنة تتناسب )ج( 
 تطوير القابليات الالزمة للمواطنية المنتجة؛ )د( 
 .تعزيز الوعي الجماهيري )•( 

 
إن غرض هذه األهداف هو خلق مواطنين مستنيرين ويشعرون بالمسؤولية ووضع أساس التدريب الذي يتوجـه                 

ارات الفنية والمهارات الالزمـة مـن أجـل         فبعد التخرج يقدم أرباب العمل للطالب تدريباً في مجال المه         .  إلى العمالة 
وتتمثل إحـدى   .  وهذان النوعان من التدريب يعزز أحدهما اآلخر بشأن خلق قوة عمل منتجة           .  عالقات العمالة المنتجة  

فوائد الربط الوثيق بين التعليم الرسمي والتدريب الذي يتوجه إلى العمالة في انه يقلص االختالفات بين متطلبات التعلـيم     
 .لمدرسي ومتطلبات أسواق العملا
 

فهذا األخير يعلّم   .  التدريب الفني والتدريب المتعلق بعالقات العمل     : يوجد نوعان من التدريب الذي يهيئ للعمالة       
المستخدمين كيفية التواصل بكفاءة مع زمالئهم في العمل، وكيفية المشاركة في المعلومات والمسؤوليات وكيفية معالجـة           

ويحدث هذا النوع من التدريب بشكل غير رسمي ويتضـمن المهـارات فـي العالقـات بـين                  .  لمفترضةالمنازعات ا 
 .األشخاص مثل معرفة إقامة شبكة العمل وفهم سياسة مكان العمل

 
وهذا النظام هو عملية تستمر مدى الحياة يتم فيها         .  وتتمثل وسيلة تعلم فريدة أخرى في نظام تناوب المستخدمين         

.  مل على عدة مهام عبر سنوات عديدة وبالتالي فهو يدرَّب على المهارات الفنية وعالقات العمالة على السواء                تناوب العا 
 .وبنتيجة ذلك يستطيع العامل القيام بمهام متعددة، ويصبح أكثر مرونة ويقبل التغير من دون مقاومة

 ــــــــــــــ
 ,”Education in Modern Japan: Formal schooling and learning on the job“اقتبست هذه المـادة فـي معظمهـا مـن     :  المصدر

Education and the Arab World: Challenges of the Next Millennium (Abu Dhabi, Emirates Center for Strategic Studies and 
Research (ECSSR), 1999), p. 207.    وهذا مجلد من األوراق التي قدمت إلى ECSSR Fourth Annual Conference on Challenges 

of the Next Millennium: Education and Development of Human Resources, Abu Dhabi, 24-26 May 1998.                                 

 
فقـد أظهـرت    .  وعالوة على ذلك، فإن مستوى البحث العلمي وتدفق المعرفة في المنطقة ضعيفان            

 بيانات اليونسكو المتعلقة بمنتصف التسعينات أن إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير فـي العـالم العربـي                 
 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وهو أدنى رقم في العالم من حيث              ٠,١٤كان هامشياً، حيث بلغ حوالي      
.   حصل عليها الرعايا العـرب ال تـذكر        كما أن عدد براءات االختراع التي     .  اإلنفاق على البحث والتطوير   

ويعد اإلنتاج العلمي في العالم العربي، الذي يقاس باألعمال المنشورة لكل مليون من السكان، منخفض جـداً                 
وقد انخفض االلتحاق بالجامعات في مجال العلوم والتكنولوجيـا علـى مسـتوى             ).  ٦انظر جدول المرفق    (

وفي القطاع العام والخاص على     .  ١٩٩١ى الدكتوراه على السواء منذ      الدراسة الجامعية األولى وعلى مستو    
السواء تدل ممارسة التعاقد على أساس تسليم المفتاح على أن التكنولوجيا مستوردة بدالً من أن تكون مكيفـة                  

 .محلياً لما فيه فائدة االقتصاد برمته
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 يعزى ذلك إلى أن المؤسسات التـي        ويمكن أن .  كما أن نوعية التعليم في المنطقة في تراجع مستمر         
تحكم نظام التعليم تعاني من الفشل في الحفاظ على مستويات هيئة التدريس والبنية التحتية المتعلقـة بـالتعلم                  

وفي الواقع، فإن حوافز هيئة التدريس ونوعيتها قـد تـدهورت مـع             .  والمناهج وفي تحسين تلك المستويات    
.   إلى التضخم وهبوط األجور وقلة حوافز االستثمار في مجال التـدريب           ويمكن أن يعزى ذلك جزئياً    .  الزمن

أضف إلى ذلـك أن النوعيـة       .  وكثيراً ما يكون المدرسون مؤهلين تأهيالً سيئاً، ال سيما في التعليم االبتدائي           
 .آخذة في التأثر جراء التدهور الحاد في البنية التحتية المادية للمؤسسات

 
وتـوحي مختلـف    .   سوءاً جراء عدم وجود سياسات متناسقة تتعلق بـالتعليم         وقد ازداد هذا الوضع    

الدراسات بأن أنظمة التعليم المعاصرة في المنطقة غير مصممة إلعطاء مهارات معرفية من مرتبة عاليـة،                
 .أي المرونة وحل المشاكل، بطريقة مفيدة

 
 :ألهداف التاليةلذا يتعين على البلدان في منطقة اإلسكوا أن تعطي األولوية ل 

 
 القضاء على األمية؛ )أ( 
 توفير تعليم أساسي شامل ذي جودة عالية، ال سيما لإلناث والفقراء؛ )ب( 
 تعزيز نظام التعليم الثالث، ال سيما، في ميادين العلوم والهندسة؛ )ج( 
 .توفير الفرص للتعلم مدى الحياة لجميع الناس )د( 

 
 لمهارات  دواعي القلق بشأن تنمية ا-جيم

 
 دواعي القلق  -١

 
 اكتساب المهارات )أ(
 

 بـل إن الـذين     .  تقتضي المشاركة في االقتصاد العالمي مجموعة جديدة مـن المهـارات البشـرية             
يرغبون في االستفادة من االقتصاد الجديد يجب أن يحصلوا على تعليم جيد ويكونوا قادرين على االسـتقالل                 

ابقاً، كذلك مرنين وقادرين على مواصلة التعلم إلى ما بعد الحـدود التقليديـة              الفكري أكثر مما كان مطلوباً س     
 .للتعليم المدرسي بكثير

 
وتتضمن .  وعالوة على ذلك، يجب أن تستكمل المنجزات األكاديمية بمهارات السوق غير األكاديمية            

وة على القدرة على اتخاذ زمـام       هذه المهارات التفكير اإلبداعي، االبتكار، العمل الجماعي والثقة بالذات عال         
 المبادرة وتحمل المسؤوليات وااللتزام بالمواعيد وإيصال المعلومـات وعرضـها والتفاعـل مـع الثقافـات                

ومن شأن طرق التدريس غير التقليديـة أن تضـمن          .  األخرى والتمتع بمستوى عال من االستقامة واألمانة      
 .)٤٠(لتعلمغرس تلك المهارات في مرحلة مبكرة من عملية ا

 
 فإن رأسمال الموارد البشرية في بلدان اإلسكوا يمكـن أن           –إذا لم تتوفر المهارات البشرية المحسنة        

.  يتخلف عن البلدان األخرى، األمر الذي سيؤدي إلى تهميش وعزلة من النـاحيتين الفكريـة واالقتصـادية                
                                                      

)٤٠(  API, Proceedings, International Conference on Enhancing the Links between Education and Labour Markets in 
Arab Countries, organized in cooperation with the Ministry of Finance of Lebanon, Beirut, 4-6 March 2002.                                         
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فشل في جـذب االسـتثمار األجنبـي المباشـر،          وتتمثل النتائج الممكنة لهذا السيناريو في أن تلك البلدان ست         
 .وستواجه مستويات أعلى من البطالة والعمالة الناقصة وازدياد الفقر والتوتر االجتماعي

 
 هيكل المؤهالت الوطنية )ب(
 

إن استحداث هيكل للمؤهالت الوطنية، يمثل خطوة نحو تحقيق التغير، الذي مـن شـأنه أن يقـيس                   
ويجب أن يتضمن ذلك الهيكل وسيلة منصفة وشفافة لتقييم المهارات          .  ادق عليها مهارات القوى العاملة ويص   

والكفاءات بصرف النظر عن كيفية اكتسابها ومكان اكتسابها، أي عبر خبرة العمل واألنشطة اليومية، أو عبر                
 .التدريب والتعليم الرسمي وغير الرسمي

 
عدة بيانات بشأن أفضل الممارسات في اسـتحداث  ومن أجل ذلك، تقوم منظمة العمل الدولية بإنشاء قا  

.  هيكل للمؤهالت الوطنية وتقوم بإجراء دراسة عامة بشأن إمكان مقارنة هياكل مختلفة للمـؤهالت الوطنيـة               
فعلى سبيل المثال، كانت فرنسا من أول البلدان التـي سـنت قانونـاً              .  وهذا النظام متوفر لدى بعض البلدان     

وفـي اسـتراليا والمملكـة      .  والخبرة، بصرف النظر عن الكيفية التي تم اكتسابها بها        يسمح بتقييم المهارات    
المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، تشكل آليات التقييم أحد عناصر هياكل المؤهالت الوطنية اآلخذة              

 .)٤١(في الظهور
 
 توفير التعليم للجميع )ج(
 

لبشرية من بلوغ هذه المرحلة من تكـوين المهـارات وتقييمهـا،       قبل أن تتمكن عملية تنمية الموارد ا       
وكما ورد آنفاً، إن نوعية التعليم في منطقـة اإلسـكوا           .  يتعين عليها ضمان توفير تعليم مناسب لجميع الناس       

وحسب تقـديرات البنـك     .  وهذا أدى إلى تفاقم معدالت االنقطاع عن الدراسة والرسوب        .  آخذة في التدهور  
، من المتوقع أن يزداد عدد األطفال الذين ال يلتحقـون بالمـدارس، ال سـيما                ٢٠٠٢تي نشرت في    الدولي ال 

وتتضمن نسبة كبيرة مـن  .  )٤٢( في المائة خالل العقد التالي٤٠اإلناث والفقراء في األرياف، بنسبة تزيد عن     
محتمـل أن ينضـموا إلـى       الذين ينقطعون عن الدراسة األطفال الذين ينحدرون من أسر فقيرة والذين من ال            

ففي مصر، على سبيل المثال، يظل معدل التحاق        .  أسواق العمل غير الرسمية في أوقات الضيق االقتصادي       
 في المائة، في حين تبلغ نسبة التحاق األطفال         ٨٠األطفال الذين ينتمون إلى أكثر خُمس األسر ثراء أكثر من           

 .)٤٣(٢٠٠٢ي المائة، حسب معلومات نشرت في  ف٥٠الذين ينحدرون من أفقر خُمس األسر حوالي 
 
 العرض والطلب )د(
 

هناك مشكلة خطيرة أخرى بشأن تنمية المهارات في منطقة اإلسكوا تتمثل بالتبـاين بـين العـرض                  
.  المفرط لطالب التعليم الثالث من خريجي مدارس الفنون المجتمعية التقليدية واحتياجات اقتصاد عالمي مرن             

وقد أفضى تطـور تكنولوجيـات    .   التباين جراء ازدياد سرعة المبتكرات في ميدان التكنولوجيا        وقد تفاقم هذا  

                                                      
)٤١(  ILO, “Knowledge and skills for employment: An input to the global employment agenda”, paper presented at the 

World Employment Forum, Geneva, 1-3 November 2001, p. 5.                                                                                                                  

)٤٢(  World Bank, Reducing Vulnerability and Increasing Opportunity: Social Protection in the Middle East and North 
Africa (Washington, D.C., World Bank, 2002) p. 57.                                                                                                                                  

)٤٣(  Ibid. 
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وقد أدى هذا   .  المعلومات إلى وضع تنتشر فيه المعلومات بأسرع مما كانت تنتشر فيه من قبل على اإلطالق              
.  شكال التقليدية للعمالـة   بدوره إلى إيجاد أعمال جديدة تحتاج إلى مهارات خاصة واالستغناء تدريجياً عن األ            

فاألفراد الذين لديهم مهارات جديدة يصلون إلى مورد ثمين يفوق العادة؛ أما الـذين ال يملكـون مثـل هـذه                     
على سـبيل المثـال، فـإن وصـول البلـدان العربيـة إلـى          .  المهارات فإنهم يواجهون العطالة أو البطالة     

 من  ٠,٦ سوى   ٢٠٠١-٢٠٠٠فلم يستخدم اإلنترنت في     .  اًالتكنولوجيات الجديدة واستخدامها لها محدودين جد     
 في المائة خـالل تلـك الفتـرة، حسـب           ١,٢السكان واقتصر دخول الحاسوب الشخصي إلى المنطقة على         

 .إحصاءات اإلسكوا
 
 االستثمار في مجال البحث والتطوير )•(
 

 مجال البحث والتطـوير،     يمثل هذا الموضوع، قضية أخرى تتعلق بتنمية المهارات في االستثمار في           
حيث أوردت منظمة العمل الدولية أن االستثمار في مجال البحث والتطوير ذو أهمية أساسية من اجل القـدرة                 

وعالوة على ذلك، يمكن لهذا العامل أن يوازن الحاجة إلى أشـكال أخـرى   .  على المنافسة في العالم المعولم    
كما أن أنشطة البحث والتطوير ذات أهمية حاسمة        .  مخفضةمن التعديالت، أي أسعار الصرف أو األجور ال       

وعالوة على ذلك، أظهرت    .  )٤٤(بشأن تعزيز خطوط اإلنتاج الجديدة ورفع قدرات القيمة المضافة لقوة العمل          
المؤشرات قريبة العهد أن المنطقة العربية لم تقدم أي شيء في مجال براءات االختراع التي نشرتها مكاتـب                  

  وتوحي تلك المؤشرات بأنه، رغم الجهود المبذولة لتوسعة التعليم وتحسينه، فإن البلدان العربيـة                . البراءات
 .ال تزال في مرحلة مبكرة من تكوين قدرة تكنولوجية مناسبة

 
 خاتمة  -٢

 
والخالصة، يتمثل الجانب األكثر خطورة في أزمة التعليم اإلقليمي بعدم قدرته على توفير المهـارات                
 :فقد أورد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ما يلي.  ة لتطوير المجتمعات العربيةالالزم

 
 في وقت أصـبح فيـه   –إذا سمح للوضع الراهن أن يستمر، فإنه ال يمكن إال أن تزداد األزمة سوءاً              " 

 .)٤٥("اإلسراع في اكتساب المعرفة وتكوين المهارات اإلنسانية المتقدمة شرطين مسبقين لتحقيق التقدم
 

يدعو التقرير إلى القيام بإجراء شامل إلصالح أنظمة التعليم بهدف تمكـين الشـعب العربـي مـن                   
اآلفاق غير محدودة، والتحدي هائل والجهود الراهنـة هزيلـة فـي            "ويخلص إلى أن    .  االستفادة من العولمة  

 .)٤٦("أحسن الحاالت
 

                                                      
 في المائة من اإلجمالي العـالمي البـالغ         ٠,٤ مليار دوالر أو     ١,٩  بلغ إنفاق جميع البلدان العربية على البحث والتطوير           )٤٤(

 في المائة فقط مـن إجمـالي        ٠,٧ألعمال العربية المنشورة في المجالت العلمية       وعالوة على ذلك، بلغت ا    .  ١٩٩٤ مليار دوالر في     ٤٧٠
 ).٦انظر جدول المرفق ( حسب ما أوردته اليونسكو ١٩٩٥األعمال العلمية المنشورة في 

لعربية للعـام     برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، تقرير التنمية اإلنسانية ا              )٤٥(
 .٥٤، صفحة )٢٠٠٢نيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، (خلق الفرص لألجيال القادمة : ٢٠٠٢

 .٥٨  المرجع نفسه ص )٤٦(
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قة، يتعين على السياسات المتعلقة باالكتساب الفعـال        بالنظر للبيئة الفقيرة المتعلقة باإلنتاجية في المنط       
يجب تشجيع األفراد على القيام بمـا       .  للمعرفة أن تركز على المواقف المتغيرة على جميع مستويات المجتمع         

 :يلي
 

 احترام العلم والمعرفة واإلبداع واالبتكار؛ )أ( 
 االستفادة من االكتشافات الجديدة لتحسين اإلنتاجية؛ )ب( 
 .االلتزام بتعزيز رفاهة المجتمع برمته )ج( 

 
   المشاكل ذات الصلة بالتعليم المهني والعالي-دال

 
وقـد كـان    .  لقد ركزت السياسات التعليمية للغالبية العظمى من بلدان اإلسكوا على التعليم األساسي            

ي الحكـومي المثقـل     ينظر إلى ذلك باعتباره طريقة لتخفيف الضغوط المتصاعدة على نظام التعلـيم العـال             
غير أن األدلة توحي بـأن الغالبيـة        .  وقد شجعت بعض الحكومات التوسع في الجامعات الخاصة       .  باألعباء

لذا، يبدو أن هذه المؤسسات قد ساهمت في زيادة         .  العظمى من خريجي المؤسسات العليا غير مؤهلين للعمل       
 .لحضريةمعدالت البطالة وأنها كانت تحابي الجماعات الموسرة وا

 
في العصر الحديث، يجب أن يتوفر لخريجي برامج التعليم الفني والمهني مهارات واسـعة النطـاق                 

يمكن استخدامها في فروع متعددة من فروع المعرفة، كما يجب أن يكونوا قادرين على استخدام مهاراتهم في                 
 من أن يظلوا محصورين في نطاق       ميادين جديدة وأن يكون بوسعهم أخذ زمام المبادرة في ظروف جديدة بدالً           

على أنه في حين أن نظام التعليم المهني في منطقة اإلسـكوا            .  ضيق من المهن أو المهارات اليدوية التقليدية      
وهذه المشاكل تتضمن حقيقـة أنـه لـم يحصـل أي تحليـل              .  آخذ في االتساع، إال أن المشاكل تظل قائمة       

ضافة إلى عدم وجود استراتيجية وطنية متماسكة ومتفاعلة مع القطاع          الحتياجات السوق المتعلقة بالمهارات، إ    
أما النظام التعليمي ففي الغالبية العظمى من البلدان مشرذم ومثقل بفائض من البرامج التدريبية التي               .  الخاص

انقطعـوا  ومثل هذه البرامج يميل إلى استهداف الذين        .  تنطوي على االزدواجية ويشوبه االفتقار إلى التنسيق      
لذا فإن خريجي هذه البرامج كثيراً ما يكونوا مؤهلين تأهيالً سيئاً لالنخـراط             .  عن المدرسة ألسباب أكاديمية   

 .في سوق العمل ويظلون عاطلين عن العمل لفترات طويلة
 

 من الطالب الذين    ٥٢ ٠٠٠ في المائة من الـ      ١٠وعلى سبيل المثال، ففي مصر لم يجد إال أقل من            
أما البقية فقد انخرطوا في أعمال متدنية األجـور فـي           .  ، عمالً الئقاً  ١٩٩٦من البرامج المهنية في     تخرجوا  

 ٥ ٠٠٠وفي اليمن، كان يوجـد      .  القطاع غير الرسمي أو أنهم يعتمدون على المساعدة من البرامج الحكومية          
لتجارة حسب معلومات نشـرت      مركزاً تدريبياً حكومياً تركز بالدرجة األولى على الصناعة وا         ١٥طالب في   

وعالوة على ذلك، فإن الغالبية العظمى من برامج التدريب اإلقليمية تركز على خدمات مـا               .  )٤٧(٢٠٠٢في  
والنتيجة اإلجمالية هي نظام تـدريبي      .  قبل العمالة، بدالً من التركيز على التدريب مدى الحياة أو أثناء العمل           

فالنظام غيـر   .   برامج تمولها الحكومة وال تتوافق مع وقائع سوق العمل         مهني يحدوه توفير اليد العاملة وذو     
وهـذا  .  متكامل مع احتياجات القطاع الخاص وال يلبي الطلب على المهارات التي يتطلبها االقتصاد الجديـد              

 .كثيراً ما يؤدي إلى مزيد من بطالة الخريجين
 

                                                      
)٤٧(  World Bank, Reducing Vulnerability and Increasing Opportunity: Social Protection in the Middle East and North 

Africa (Washington, D.C., World Bank, 2002), p. 58.                                                                                                                                 
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ظرية وال تتوافق مـع التطـورات التكنولوجيـة         كثيراً ما تكون البرامج في مؤسسات التعليم العالي ن         
وضمن الجامعات، تعمل مختلف فـروع المعرفـة بمعـزل عـن            .  الحديثة أو المتطلبات المتغيرة لالقتصاد    

فيوجد نقص عام في التكنولوجيا التطبيقية وبرامج الدراسة ضـمن فـروع المعرفـة أو               .  المجاالت األخرى 
ك، ال يوجد تنسيق بين الجامعات، والكليات األهلية، وبين مؤسسـات           وعالوة على ذل  .  متعددة فروع المعرفة  

يجب توجيه الجهود الرامية إلى تحسين هذا الوضع إلى تعزيـز           .  التعليم والتدريب الفني وأنظمة التعليم العام     
كما يجب دمج أنشطة البحث والتطوير مع أبحاث األقسام بهدف إقامة عالقـات مـع               .  الروابط مع الصناعة  

 .اعي اإلنتاج والخدماتقط
 

لذلك، هناك ثمة حاجة ملّحة لتقييم نوعية التعليم المهني والعالي في المنطقة وقدرتـه علـى ضـمان                   
حصول الخريجين على عمل وأن يكونوا منتجين وقادرين على المنافسة بما ينسجم مع مقتضيات االقتصـاد                

يب المهني الناجحة التي اعتمدتها بلـدان أوروبيـة         ويتعين على بلدان اإلسكوا مراجعة أنظمة التدر      .  الجديد
 .عديدة، ال سيما النمسا وألمانيا والبرتغال واالحتذاء بها

 
   االستثمار والتعليم وإنتاجية العمال-هاء

 
خالل العقد المنصرم، وضمن سياق أسواق العمل الراكدة، توسع التعليم أفقياً من حيث عدد الملتحقين                

وفي الوقت نفسه، تناقص الطلب على اليـد        .  وهرية في نوعية المهارات وتعزيزها    دون حصول تحسينات ج   
ولقد كانت قدرة القطاع    .  العاملة مع بلوغ سياسات التوظيف الحكومية ذروتها وتوقف برامج توظيف العمالة          

ركـة  ونجم عن هذا الوضـع ح     .  الرسمي غير الحكومي على استيعاب العرض المتزايد لليد العاملة محدودة         
فقد عانى من عوائد متناقصة وأصبح اختياراً استثمارياً        .  ارتجاعية فيما يتعلق بالتعليم، ال سيما التعليم العالي       

وسادت هذه الظاهرة في وقت كانت فيه بلدان اإلسكوا بحاجة ماسة للمهارات الالزمة للتكيـف               .  أقل جاذبية 
 .مع التغييرات في أسواق العمل العالمية

 
لبحث المتعلق باالستثمارات الضخمة في التعليم في منطقة اإلسكوا أنه في حين أن متوسط              لقد كشف ا   

انظر جـدول   (سنوات التعليم المدرسي للشخص الواحد في الغالبية العظمى من البلدان قد زاد بوتيرة عالية،               
ثيراً ما كان بطيئاً وفي كثير      ، فإن نمو إنتاج الفرد، كما يتم قياسه باالستناد إلى األجور الحقيقية، ك            )٢المرفق  

في أوائل التسعينات قدرت إنتاجية العمل الصناعي بأنها بنفس         ).  ١٠انظر جدول المرفق    (من الحاالت سلبياً    
كما انعكست صورة الزيادات في اإلنتاجية في أنحاء أخرى من          .  )٤٨(المستوى الذي كانت عليه في السبعينات     

 .)٤٩(لمنطقة على المنافسةالعالم بهبوط نسبي هام في قدرة ا
 

                                                      
وحسب بيانـات البنـك     .  وقت وهي غير قادرة على المنافسة     لقد مضى على المنطقة بعض ال     :   تمثل اإلنتاجية تحدياً آخر     )٤٨(

 فـي حكـم     ٢٠٠٢وكانت اعتباراً من    .  ١٩٩٠-١٩٦٠ في المائة خالل فترة      ٠,٢الدولي هبط إجمالي إنتاجية العوامل بشكل مطرد بنسبة         
ل من نصف الناتج في كوريا الجنوبيـة أو   كان الناتج القومي اإلجمالي للعامل الواحد في جميع البلدان العربية أق           ١٩٩٨/٩٩وفي  .  الراكدة

 .األرجنتين

 هبطت إنتاجية العمـل الصـناعي   Industry and Development Global Report) اليونيدو(  حسب منظمة التنمية الصناعية )٤٩(
  فـي   ٣٢، مـن    ١٩٨٥الرات  العربي للعامل الواحد، والمحسوبة بوصفها نسبة مئوية من مستوى إنتاجية أمريكا الشمالية بقيمة ثابتة لـدو               

 .١٩٩٠ في المائة في ١٩ وإلى ١٩٨٠ في المائة في ٢٥ إلى ١٩٧٠المائة في 
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وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الهبوط حدث بعد استثمارات ضخمة في إجمالي تكـوين رؤوس المـال                  
وقد أفضى هذا الوضع إلـى هبـوط مجمـوع          .  )٥٠(الثابتة والتوسع الضخم في األنظمة التعليمية في المنطقة       

انتشار البطالة بين الشبان وإلى العطالة، ال سيما بـين   وأدى إلى (Total Factor Productivity)إنتاجية العوامل 
ويمكن تصنيف العوامل الرئيسية التي تكمن وراء هذا التدهور في اإلنتاجيـة            .  خريجي المدارس والجامعات  

 .إلى عوامل ثقافية ومؤسسية ومالية وديمغرافية
 

   العوامل الثقافية-واو
 

.  همية خاصة بالنسبة إلى تدهور اإلنتاجية في منطقة اإلسكوا        هناك عدد من العوامل الثقافية التي لها أ        
 .وسيتم استعراضها في األقسام الفرعية التالية

 
 البيئة السائدة  -١

 
إن البيئة السائدة في منطقة اإلسكوا ال تكافئ اكتساب المعرفة أو المهارات الفنيـة أو القـدرة علـى                    
في العقود المنصرمة كان التعليم العالي في المنطقـة         .  ى التعلم وعالوة على ذلك فإنها ال تشجع عل      .  اإلبداع

غير أن تجربة البلدان المصـنعة حـديثاً تـدل علـى أن             .  يرتكز على الفنون والعلوم اإلنسانية واالجتماعية     
االستثمارات في التعليم الثانوي والثالث، ال سيما في ميادين الهندسة والعلوم التطبيقية مفيـدة علـى نطـاق                  

وتدل تجارب هذه البلدان أيضاً على أنه قبل المضي في عملية نشـر أو تكييـف التكنولوجيـات                  .  )٥١(طنيو
الجديدة مع الظروف المحلية، يجب على البلد ضمان أن يكون لديه نظام تعليم أساسي متين يؤكد بفاعلية على                  

بل يجب اعتباره استثماراً    .  ز اجتماعي لذا يجب عدم اعتبار التعليم وسيلة لتحقيق مرك       .  التكنولوجيا والهندسة 
 .اجتماعياً ووسيلة لزيادة إنتاجية األفراد

 
ان كون الزيادات في متوسط عدد سنوات التعليم المدرسي للشخص الواحد في منطقة اإلسكوا خـالل        

 انظـر جـدول   (األربعين سنة المنصرمة أعلى من عدد سنوات مناطق أخرى في العالم، باستثناء شرق آسيا               
في حين أن اإلنتاجية كانت بين األخفض في العام، يدل على أن حاالت اختالل التوازن الهيكلـي                 ) ٢المرفق  

وكلما أصبحت المهارات التقليدية بالية عفا عليها الزمن، وجب         .  تشكل عقبة أمام تكوين رأس المال البشري      
ة التي تشمل اكتساب المعرفة بغية رفع مستوى        فالثقاف.  على التعليم العالي أن يشمل مفهوم التعليم مدى الحياة        

فالمهارات المجردة مثل القدرة علـى اإلبـداع والثقـة          .  المهارات واإلنتاجية ال توجد حتى اآلن في المنطقة       
تعد القدرة علـى اإلبـداع      .  )٥٢(بالنفس والقدرة على أخذ زمام المبادرة ال تلقى االهتمام الكافي في المدارس           

                                                      
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعـام                 )٥٠(

 .٨٨، صفحة )٢٠٠٢ج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، نيويورك، برنام(خلق الفرص لألجيال القادمة : ٢٠٠٢

 فـي   ٧٢,٧، كان   (E/ESCWA/STAT/2001/7)والعشرون  الحادي    حسب النشرة اإلحصائية التي تصدرها اإلسكوا، العدد          )٥١(
 في المائة في المواضيع العلميـة  ٦ مقارنة بـ  مختصين في ميادين التربية والفنون والتجارة،     ٩٩-١٩٩٨المائة من خريجي الجامعات في      

 . في المائة في الهندسة٩,٨ في الطب و٧,٤و

تقرير التنمية اإلنسانية العربيـة للعـام   " برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،   )٥٢(
 ) ٢٠٠٢مـم المتحـدة اإلنمـائي، المكتـب اإلقليمـي للـدول العربيـة،               نيويورك، برنـامج األ   (خلق الفرص لألجيال القادمة     ": ٢٠٠٢

and D.S. Isfahani, “Will increase in education in the Middle East lead to economic growth?”, paper submitted to the International 
Conference on Enhancing Links between Education and Labour Markets in Arab Countries, organized by API and the Ministry of 
Finance of Lebanon, Beirut, 4-6 March 2002.  Both blame the educational system in the ESCWA region for this problem.                    
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ويتضمن مصطلح القدرة على اإلبداع مكّونات مناسبة من التعلم والعمـل           .  لرأس المال البشري  مكوناً أساسياً   
 .التنافسي والعمل الجماعي والمثابرة والثقة بالنفس والطموح

 
ويتعلق مكون آخر لهذا العامل بالذات بمواقف المجتمع واألفراد من التعلم واإلنتاجية والقـدرة علـى                 

ويمكن تغيير هذا الموقف عبر     .  لقد كان لهذا أثر واضح على معدل تقدم المجتمع برمته         و.  اإلبداع واالبتكار 
ويتمثل واحـد مـن أكثـر       .  اعتماد سياسات تعدل الهياكل التقليدية للمجتمع وتوفر الدوافع لتحقيق اإلصالح         

ية والترقيـة بالنسـبة     الحوافز فعالية لتغيير المواقف بتوفير فرص حقيقية للتقدير االجتماعي والمكافآت المال          
 .للذين يعملون في مجاالت المعرفة واالبتكار

 
 فجوة بين الجنسين  ال-٢

 
فالمجتمعات التي  .  تعد الفجوة بين الجنسين عامالً آخر ساهم في تدهور اإلنتاجية في منطقة اإلسكوا             

أو تجميـع الثـروة     ال تستخدم سوى نصف مواردها البشرية ال تستطيع إعالة سكانها، أو إنتاج مـا يفـيض                 
ففي منطقة اإلسكوا، تميل مساهمة المرأة في الحياة االقتصـادية أو المنتجـة ألن              .  الالزمة للنمو االقتصادي  

 .وهذا رغم ما يقال عن التقدم الذي أحرز في ردم الفجوة بين الجنسين.  تكون هامشية
 

.  لعام لفرص العمالة في المنطقـة     يمكن أن يعزى عدم توفر الفرص الستخدام المرأة إلى عدم التوفر ا            
فبصفة عامة، يتوقع من المرأة أن تمكث فـي البيـت وتربـي             .  غير أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة هي ثقافية      

وتميل المجتمعات في منطقة اإلسكوا ألن تكـون ذات         .  األطفال وال تساهم إال بالقليل في عملية صنع القرار        
ففي البلدان األخرى، تشّجع المرأة كثيراً على البحث        .  اً من ثقافات أخرى   نظام أبوي بطبيعتها وهي أكثر قيود     

 .عن العمل وعلى المساهمة في إنتاجية االقتصاد برمته
 

وفي كثير من بلدان المنطقة، تتجلى الفجوة بين الجنسين في سن مبكرة، حيث يقل احتمال التعليم لدى                  
ويقل احتمال وصولهن إلى الجامعة أو إلى مستوى عـال مـن            البنات كما يقل حصولهن على التعليم الثانوي        

وعالوة على ذلك تقل فرص المرأة المتعلمة في دخول القوى العاملة ويبقى عدد كبير مـن                .  التدريب المهني 
وفي كثير من األحيان، ال تستطيع المرأة التي تدخل سوق العمل بلوغ مراكـز   .  النساء في البيت عند الزواج    

وفي السياسة، تكاد تكون مساهمة المرأة معدومة،       .  تقل أجورها عن أجور الرجل في نفس العمل       المسؤولية و 
وفيما يخص العمالة ضمن الحكومات، يكون تعيين المـرأة         .  باستثناء المرأة التي ترث مركز زوجها أو أبيها       

حكومات فـي المنطقـة   وصحيح أن بعض ال .  أقرب ألن يكون في المراكز المتصلة بالتعليم أو شؤون المرأة         
تحاول ببطء تحسين أوضاع المرأة، غير أن هذا الوضع ال يمكن تحسينه ما لم تتعرض البيئة الثقافية إلى نوع                   

 .)٥٣(من التحول
 

 اللغة  -٣
 

وكما ورد آنفاً، كانت األعمـال      .  تعد اللغة عامالً آخر ساهم في تدهور اإلنتاجية في منطقة اإلسكوا           
 في المائة من إجمالي األعمال العلمية المنشورة فـي          ٠,٧ي المجالت العلمية ال تزيد عن       العربية المنشورة ف  

                                                      
، العولمة  ٢٠٠١تقرير تنمية المرأة العربية     ): "كوتر(وث  مركز المرأة العربية للتدريب والبح    :   للمزيد من التفاصيل انظر     )٥٣(

 .٢٠٠١، تونس "المشاركة االقتصادية للمرأة العربية: والنوع االجتماعي
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ومما يدعو إلى المزيد من القلق هو أن المساهمات في المنطقة العربية فـي هـذا                .  )٥٤(١٩٩٥المجالت عام   
 :يالمجال هي في هبوط مقارنة مع بلدان نامية أخرى، وفي هذا السياق يشار إلى النص التال

 
 تعادلت مع   ١٩٨٧وعام  ).  من البحث (، كانت الصين تنتج نصف مردود العالم العربي         ١٩٨١عام  " 

العرب، وهي اآلن تنتج ضعف مردود أبحاث العالم العربي، أما كوريا الجنوبية فكانت تنتج عشـرة                
 .)٥٥(" تعادلت معه تقريبا١٩٩٥ً وعام ١٩٨١في المائة مما ينتجه العالم العربي عام 

 
 مفادها أن ترجمات النصوص العلمية      ٢٠٠٢ثم إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أبدى مالحظة عام           

وهذا قلل من اطالع المختصين على المكتشفات الحديثـة واألفكـار    .  إلى اللغة العربية تتناقص بشكل متزايد     
يعون تحديث المهارات والمنافسة    وعالوة على ذلك، فإن األفراد الذين ال يجيدون لغتين ال يستط          .  والمعلومات

 .)٥٦(في العصر الحديث
 

 عمالة القطاع العام  -٤
 

تعد ممارسة البحث عن العمل ضمن القطاع العام عامالً آخر ساهم في تدهور اإلنتاجية فـي منطقـة           
ـ              ١٩٨٥فقبل عام   .  اإلسكوا ي ، كانت الغالبية العظمى من بلدان اإلسكوا توفر للخريجين عمـالً مضـموناً ف

وكانت أنظمة التعليم تتكيف مع هذا السيناريو بتصميم المناهج حسـب           .  المكاتب الحكومية والمشاريع العامة   
احتياجات تلك المؤسسات وتقليل التركيز على قدرة اإلبداع والقدرة على اتخاذ زمام المبادرة والتطبيق العملي               

 . تتطلبها أسواق العمل الحديثةولم يكن للطالب مجال تعلّم المهارات التي.  على المهارات
 

وبحلول النصف الثاني من الثمانينات اتضح أن النهج التقليدي للتنمية التي تقودها الدولـة ال يمكـن                  
ووجدت أنظمة التعليم صعوبة في التكيف مـع        .  إدامتها وبدأت الحكومة تتخلى عن مناهج العمالة المضمونة       

تفاع معدالت البطالة بالنسبة للخريجين وإلى هبـوط فـي األجـور            وأدى هذا إلى ار   .  حقائق السوق الجديدة  
غير أن أنظمة التعليم استمرت، خالل هذه العملية، في تقديم نفس المناهج الدراسية وأصبح التعليم               .  الحقيقية

 .خياراً استثمارياً أقل جاذبية
 

 عوامل ثقافية أخرى  -٥
 

 التوظيـف وانعـدام مرونـة التحـرك الجغرافـي           هذه العوامل تتصل بانتشار المحاباة في عمليـة        
وضمن هذا السياق، يفضل الكثيرون من العمال البطالة على االنخراط في عمل            .  واالجتماعي للعمال المهرة  

ثم إن العمل في المدن مفضل على العمل في الريف؛ فمهن ذوي الياقـات              .  يعتبر متدني االعتبار االجتماعي   

                                                      
 ١٣ ٣٣١ ورقة ونشرت سويسرا ٢٤٩ ٣٨٦؛ ونشرت الواليات المتحدة     ١٩٩٥ ورقة في    ٧ ٠٠٠  نشرت المنطقة العربية      )٥٤(
 .١٩٩٥ورقة في 

انطوان زحالن، صحيفة النهـار،     : (٢٠٠٠تالي في دراسة قدمت في الجامعة األمريكية في بيروت عام             ورد التصريح ال    )٥٥(
 ).٢٠٠٠ديسمبر / كانون األول١٤

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، تقرير التنمية اإلنسانية العربيـة للعـام                 )٥٦(
 ).٢٠٠٢نيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، (يال القادمة خلق الفرص لألج: ٢٠٠٢
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هـذه  .   الياقات الزرقاء والمراكز اإلدارية مفضلة علـى األعمـال المهنّيـة           البيضاء مفضلة على مهن ذوي    
 .العوامل تعيق مرونة أسواق العمل وتحرك العمال بالنسبة إلى الطلب

 
   العوامل المؤسسية-زاي

 
إن العوامل المؤسسية التي أثرت على التعليم وتكوين المهارات واإلنتاجية في منطقة اإلسـكوا هـي                 

 :وسيتم استعراضها في األقسام الفرعية التالية.  ةعوامل معقد
 

 دور الدولة الهامشي في تعزيز التطورات التكنولوجية  -١
 

وفـي الغالبيـة    .  ُيعزى هذا العامل جزئياً إلى غياب آليات التنفيذ واإلدارة المناسبة المتصلة بالتعليم            
ـ              ن رسـم السياسـية التعليميـة عـالوة         العظمى من دول اإلسكوا كانت الحكومات هي المسـؤولة كليـاً ع

وهذا يعني أن آليات التنفيـذ واإلدارة تكـاد         .  على تمويل التعليم والخدمات ذات الصلة على جميع األصعدة        
وفي حين أن البعد االجتماعي للتعليم يبرر التمويـل الحكـومي، فـإن اإلنفـاق               .  تكون بأيدي الحكومة كلياً   

جمالي على التعليم يبدو مفرطاً في معظـم البلـدان، نظـراً ألن هـذه               الحكومي بوصفه جزء من اإلنفاق اإل     
فهي تميل ألن تشمل جميع الطالب بصرف النظـر عـن الـدخل             .  الميزانيات تخّصص بشكل غير مناسب    

 .وموضوع االختصاص
 

ف تعزو دراسة قام بها البنك الدولي عدم الكفاءة اآلنفة الذكر، إلى ممارسات اإلدارة المركزية، وضع               
ويظل انخراط القطاع الخاص في مجال توفير       .  قنوات التنسيق بين الوزارات، وقلة مشاركة القطاع الخاص       

خدمات التعليم محدوداً في معظم البلدان، وال يوجد سوى القليل من انخراط األسرة أو الطالب أو المجتمع في                  
وف ال تقدم حوافز تذكر لتحسين كفـاءة        هذه الظر .  إدارة المدارس ومراكز التدريب أو أنه غائب في مجمله        

 .)٥٧(التعليم وجودته
 

 غياب التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص  -٢
 

في الغالبية العظمى من الحاالت، نجد أن أنظمة التعليم والتدريب في المنطقة مركزية غير مرنة وأن                 
 السيطرة المحدودة للسـلطات المحليـة       وتقترن.  وزارات التعليم هي األطراف الرئيسية التي توفر الخدمات       

وعالوة على ذلك، فإن عدم وجـود أنظمـة االعتمـاد           .  بالدور الهامشي للقطاع الخاص في عملية التدريب      
(accreditation)                يعيق مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم، ال سيما في المسـتويين المتوسـط والثالـث   .

الوقت حول ما إذا كان يجب على التعليم أن يكون كيانـاً حكوميـاً أو               وفي الواقع فإن الجدل دائر منذ بعض        
غير أنه ال يمكن أيضـاً      .  ويتفق معظم الباحثين على أنه ال يمكن اعتبار التعليم كياناً حكومياً بأكمله           .  خاصاً

 تمويله وإدارتـه    ويميل االقتصاديون إلى اعتبار التعليم كياناً شبه حكومي يتعين        .  اعتباره كياناً خاصاً محضاً   
وثمة توافق في الرأي بأن مزايا التعليم االجتماعية كثيراً ما تفـوق المزايـا              .  )٥٨(من قبل الحكومات الوطنية   

                                                      
)٥٧(  World Bank, Reducing Vulnerability and Increasing Opportunity: Social Protection in the Middle East and North 

Africa (Washington, D.C., World Bank, 2002), p. 57.                                                                                                                                 

)٥٨(  J. Hallak, Investing in the Future: Setting Educational Priorities in the Developing World, in cooperation with 
UNDP, UNESCO and International Institute for Educational Planning (IIEP) (Paris, UNESCO and Oxford, Pergamon Press, 1990), 

p. 78.                                                                                                                                                                                                              
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.  لذا فإن تدخل الحكومات يضمن، إلى حد ما، حصول جميع الناس على شكل من أشـكال التعلـيم                 .  الخاصة
للبرامج التي تفشل في جذب االستثمار الخـاص إال أنهـا           بل إنه يتعين على الحكومات أيضاً تقديم اإلعانات         

وهذا يعني أنه يتوجب على الحكومات أن تقرر كيف تجمع بشكل مناسب بـين الـدعم                .  ذات فائدة للمجتمع  
المالي الذي يعزز مصلحة المجتمع على أكمل وجه، في الوقت الذي تشجع على زيـادة مسـاهمة القطـاع                   

 .الخاص
 

 للغالبية العظمى من بلدان المنطقة أهداف محددة بشكل واضح بشـأن التعلـيم              على الصعيد العملي،   
وعالوة على ذلك، فقد سبق لبعض البلدان أن استهلت تطبيق سياسات تتعلق بـالتعليم والتـدريب                .  والتدريب

.  نللمواطنين، في حين أن بلداناً أخرى أعادت النظر في أهدافها في سياق تحديات القرن الحـادي والعشـري                 
فهو عاجز عن تقديم نوعية تعليم جيد، وال يوفر حوافز كافيـة            .  غير أن هذا النهج ال يحقق النتائج المرجّوة       

ثم إن القطاع الخـاص ال يـزال يلعـب دوراً    .  للمدرسين لتحسين األداء، وال يشرك األهل في عملية التعليم      
مشاركة القطاع الخاص في توفير التعليم، زيادة       أما في مناطق أخرى، تشهد      .  ضئيالً في تحديد طبيعة التعليم    

 .على جميع األصعدة
 

وعالوة على ذلك، فإن أنظمة التعليم التي تحتاج ألن تتطور بشكل سريع ال يسعها أن تكـون تحـت                    
كما أن هناك حاجـة ملحـة لتنفيـذ         .  رحمة اآللية الحكومية التي ال تتسم بالمرونة والسرعة لتحقيق التغيير         

وهـذا يسـتدعي    .  ومتابعة النتائج ) انظر الفصل األول  (وازي التطورات الحديثة في مجال التعليم       تغييرات ت 
تغييراً في هيكل اإلدارة، بعيداً عن مشاركة وزارات متعددة، ونحو زيادة االستقاللية على صـعيد الوحـدات                 

ة من قبل اآلباء واللجان في      كما أنه يستدعي زيادة المشارك    .  التعليمية، أي المدارس والمؤسسات والجامعات    
ويمكن تكملة  .  ويجب توجيه الجهود المتضافرة نحو ضمان تحسين أداء نظام التعليم         .  إدارة الموارد وحشدها  

 .، وإدخال هيكل حوافز مناسبة للمدرسين)٥٩(هذا أيضاً عبر تحسين الوضع المتدني لمهنة التعليم
 

ات، مراقبة قطاع التعليم وتنظيمـه لضـمان الجـودة    على أنه يتعين على الحكومات، في جميع األوق     
وبوسع الحكومـات اسـتخدام مختلـف       .  الكافية للخدمة وتقليص اآلثار السلبية الناجمة عن محدودية السوق        

 :الوسائل لغرض تحسين جودة التعليم، ومنها
 

التعليم الـذي   تعزيز مؤهالت المدرسين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف دمج           )أ( 
 يستند إلى الحاسوب في المناهج؛

 
إنشاء رابطة مهنية تضع مدونات السلوك للمدرسين وتعزز األداء وتحمي المصالح وتشـارك              )ب( 

 .بشكل فعال في تحسين التعليم بصفة عامة وتدريب المعلمين بصفة خاصة
 

لى ضـمان تحّمـل جميـع       وختاماً، يجب أن يتمثل جانب رئيسي من إصالحات التعليم والتدريب ع           
ويمكن تحقيق ذلك عبر العالقات بـين الـدول         .  المعنيين للمسؤولية بشأن االستثمارات في التعليم والتدريب      

ويجب على الدولة تولي المسؤولية األساسية بشأن التعلـيم         .  والشركاء االجتماعيين واألفراد المعنيين باألمر    
ويتعـين علـى القطـاع    .   للنساء والشباب والفئات المهمشـة   األساسي وأن تعزز تكافؤ الفرص في التدريب      

الخاص أن يتحمل حصة اكبر من عبء تمويل التعليم والتدريب تعين على المجتمعات المحلية والمدنية تحّمل                
                                                      

)٥٩(  A.A.G. Ali, “On the challenges of building human capital for economic development in the Arab countries” 
(Kuwait, API, 2002).                                                                                                                                                                                     
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هذا التعاون له أهمية خاصة فيما يتصل بمؤسسـات         .  مسؤولية أكبر بشأن توجيه التعليم على الصعيد المحلي       
 .ليالتعليم العا

 
 ".كوستاريكا" التقدم الذي تم إحرازه في ٥وعلى سبيل المثال، يبرز اإلطار  

 
 كوستاريكا:   دراسة حالة-٥اإلطار 

 
كان هدف السياسات التعليمية في كوستاريكا إعداد جيل جديد من الطالب والمعلمين لمواجهة تحـديات اقتصـاد                  

وهـذا  .   سنوات ١٠اسيب ضمن برامج التعليم االبتدائي خالل فترة        وقد تحقق ذلك عبر إدخال الحو     .  تسيره التكنولوجيا 
 .حول مجتمعاً زراعياً إلى حد بعيد إلى العاصمة التكنولوجية ألمريكا الالتينية

 
  كانت السياسات التعليمية في كوستاريكا تشدد على تنمية مهارات التفكير الخـالق والقـدرة علـى                 ١٩٨٨ومنذ   

وقد أعطى البرنامج الجديد أولوية إلـى السـكان الـريفيين والحضـريين الفقـراء               .  طفالحل المشاكل لدى صغار األ    
 في المائة من المعلمين كانوا من النساء، ولم يكن لدى الغالبية العظمـى مـنهن أيـة خبـرة                    ٩٠كما أن   .  المحرومين

 .بالحواسيب قبل االنخراط في البرنامج
 

.  ب في المدارس االبتدائية يؤدي إلى نتائج مجدية في األجل الطويل          إن هذا يبرهن على أن إدخال دروس الحواسي        
ويبرهن أيضاً على أن االستعمال الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم ال يمكن إدامته مـن دون دعـم                   

 ولوية فـي التعلـيم،     وبهذا المعنى يجب إعطاء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األ       .  سياسي والتزامات طويلة األجل   
كما يبـين أن األطفـال الملمـين        .  ال سيما في المناطق المحرومة واألقل نمواً التي تعاني من ارتفاع معدالت البطالة            

.  بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتمتعون بفرص أفضل بالنسبة للتوظيف وهم أفضل تكيفاً مـع الحيـاة العصـرية                
بلدان التي تركز بشكل جدي على تعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قـد أفـرزت              وعلى الصعيد الكلي، نجد أن ال     

 .فرصاً للنمو االقتصادي وتتكيف بسهولة أكثر مع العولمة
 ــــــــــــ

 ESCWA, “Integrating ICTs in education: A long-term strategy for poverty alleviation”, a paper presented at the:  المصـدر 
Forum on Technology, Employment and Poverty Alleviation in the Arab Countries and the Consultative Committee on 
Scientific and Technological Development, Beirut, 16-18 July 2002 (E/ESCWA/TECH/2002/WG.1/9), pp. 5-11.                      

 
 لتنسيق بين التعليم وأسواق العملانعدام ا  -٣

 
يوجد انعدام أكيد للتواصل بين جانب العرض ألسواق العمل، أي الكليات والجامعات، وجانب الطلب،               

 وهذا يفسر معدل البطالة المرتفع بين خريجي الجامعات فـي المنطقـة،            .  على سبيل المثال، القطاع الخاص    
فإذا لم يتحسن تركيز التعليم العالي وجودته بشـكل         .  ية واإلنسانية ال سيما بين المتخصصين بالعلوم االجتماع     

جذري، يتم إيجاد المزيد من البرامج المتوجهة نحو السوق، فإن اختالل التـوازن الـراهن بـين خريجـي                   
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة هدر المـوارد          .  الجامعات وطلبات سوق العمل، سوف يتفاقم في المستقبل       

 .طالةوإلى الع
 

ويمكن أن  .  وقد ازداد تفاقم هذه المشكلة جراء العالقة الضعيفة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل             
وفـي  .  يعزى ذلك إلى استمرار قبول الفكرة التي مفادها أن التعليم أكاديمي ومستقل عن احتياجات السـوق               

وتصميم المناهج المهنيـة ومنـاهج التعلـيم       البلدان المتقدمة، تشارك الشركات مشاركة فعالة في تبني البحث          
وهذا الوضع يجب أن يتغير، ويجب      .  ويندر ذلك في منطقة اإلسكوا    .  العالي وفي برامج التدريب على العمل     

ويمكن تحقيق ذلك عبر التأكد من إشراك المؤسسات        .  على المشاريع والمؤسسات التعليمية بناء عالقات متينة      
 .ج وتدريب الطالبالتجارية في تخطيط المناه
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ومع االعتراف بأن الهياكل المتعلقة بالتعليم الفني والمهني في المنطقة آخذة في التوسع فإنها تتم دون                 
إيالء االعتبار الحتياجات سوق العمل ودون وجود استراتيجيات وطنية شاملة، حسبما مـا أوردتـه منظمـة                 

التدريب المهني تدريباً على مهارات تمت بصلة ضـئيلة         وفي كثير من بلدان المنطقة، تقدم أنظمة        .  اليونسكو
وكثيراً ما تكون مواد المقررات وطرق التدريب       .  أو ال تمت بصلة على اإلطالق إلى احتياجات سوق العمل         

وال يوجد أساليب موثوقة لتقييم مستوى مقررات ونتائج التـدريب          .  وأدوات التدريب بالية ومن دون جدوى     
وبنتيجة ذلك، فإن أولئك الذين يتمون دورات التـدريب         .  ت به من صلة إلى الموضوع     وجودتها ومدى ما تم   

المهني كثيراً ما يكونون مؤهلين تأهيالً سيئاً لتلبية احتياجات أسواق العمل الحديثة، ولذا فمـن المحتمـل أن                  
 .)٦٠(يصبحوا عاطلين عن العمل

 
أنظمة اعتماد موثوق بها للمعرفـة والمهـارات     وعالوة على ذلك، يكاد ال يوجد، أو ال يوجد بالفعل،            

والكفاءات المتصلة بأعمال معينة، رغم أن هذه النظم الزمة لضمان جودة األعمال وتوحيد المقاييس ولزيـادة      
 .مرونة القوى العاملة

 
ويتمثل عامل آخر هام أدى إلى ضعف التنسيق بين أسواق العمل وأنظمة التعليم فـي المنطقـة فـي                    

فطالب المدارس الثانوية والجامعات في المنطقة يحتاجون إلى أنظمة         .  ة بيانات فعالة بشأن العمالة    غياب قاعد 
ويتعين على السياسات التعليمية تشجيع الطالب على االنتقال من فروع المعرفة التقليدية            .  اإلرشاد والمشورة 

إن .  حصول على فرص العمـل المتاحـة      إلى تلك المتعلقة بأسواق العمل العالمية للقرن الحادي والعشرين لل         
نجاح تلك السياسات يعتمد على توفر قاعدة بيانات متصلة بالتعليم واألعمال والسوق وتساعد الطـالب علـى             

هذا من شأنه أن يتضمن نشر إحصاءات دورية تتصل بفـرص           .  اختيار الدراسة قبل االلتحاق بالتعليم العالي     
ويمكن إتاحـة قاعـدة البيانـات       .  جين إلى فئات حسب مجال الخبرة     العمل المتاحة ومن شأنه تصنيف الخري     

وعالوة على ذلك، يجب تعزيز مكاتب العمـل الوطنيـة          .  )٦١(المذكورة على اإلنترنت ونشرها بوصفها دليالً     
 .لتتمكن من القيام بدور أكثر كفاءة في تحديد فرص العمل

 
 صالبة أسواق العمل  -٤

 
 اإلسكوا بالصالبة، حيث ال يوجد مرونة بشأن تحرك العمالة  وإعـادة             تتصف أسواق العمل في بلدان     

هذه الصالبة يمكن أن تضعف الطلب على العمال وتضمن         .  تأهيل القوى العاملة وتحديث المهارات وترقيتها     
 ويمكن القـول أيضـاً بـأن أسـواق العمـل           .  عوائد ضعيفة للتعليم وتؤدي إلى تدني إنتاجية القوى العاملة        

وفي أسواق العمل غير المرنة يكون للمعرفة قيمة أكثر مـن القـدرة             .  كورة تفشل في جني منافع التعليم     المذ
 لكن القدرة على اإلبداع في أسواق العمل المرنة تضمن احتماالت الحصـول علـى فـرص                .  على اإلبداع 
إن .  جح إصـالحات التعلـيم    لذا، إذا لم يتم إصالح أسواق العمل فمن غير المحتمل أن تن           .  )٦٢(العمل والنمو 

                                                      
)٦٠(  V. Billeh, “Reform of education and training systems to promote youth employment in the Arab States”, paper 

submitted to the Sectoral Meeting on Youth and Employment between the United Nations and the League of Arab States, Beirut, 23-
25 May 2000, p. 6.                                                                                                                                                                                        

)٦١(  The Human Resources Development Canada Job Bank is one example of such a scheme.  ESCWA, “Box 13”, 
Globalization and Labour Markets in the ESCWA Region (E/ESCWA/SD/2001/5), p. 48.                                                                        

 D.S. Isfahani, “Will increase in :   لمزيد من المعلومات حول دور المعرفة واإلبـداع فـي تحفيـز اإلنتاجيـة انظـر     )٦٢(
educationin the Middle East lead to economic growth?”, a paper submitted to the International Conference on Enhancing Links 
between Education and Labour Markets in Arab Countries, organized by API and the Ministry of Finance of Lebanon, Beirut, 4-6 

March 2002, p. 19.                                                                                                                                                                                        
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.  النظام الراهن يعزز ويكافئ الحصول على الشهادات الجامعية بدالً من المهارات التي تعزز إنتاجية العامـل               
ومن شأن هذا النـوع     .  ويعد ضمان تطبيق نظام لالعتماد والتصديق أحد وسائل تسهيل مرونة القوى العاملة           

المؤهالت التي تمنحها مختلف المؤسسات لمختلـف البـرامج عبـر           من األنظمة أن يكون قادراً على معايرة        
 .المنطقة

 
 نمو القطاع غير الرسمي وغياب شبكات األمان الفعالة  -٥

 
في بلدان اإلسكوا غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي يجب إيالء اهتمام خاص للقطاع غيـر                 

م مصدر لخلق فـرص العمـل فـي القطـاع           ويعد هذا أه  .  الرسمي الذي يتضمن مشاريع صغيرة وجزئية     
ففـي القطـاع    .  ويمكن أن يعزى ذلك جزئياً إلى خصوصيات النمو االقتصادي في المنطقـة           .  )٦٣(الخاص

الرسمي، يحدث النمو األكثر أهمية في المشاريع كثيفة رأس المال، مما يقيد فـرص العمـل فـي القطـاع                    
لرسمي فهي كثيفة اليد العاملة وبالتالي فإنها تعزز فـرص          أما المشاريع الصغيرة في القطاع غير ا      .  الرسمي
ويتعين على تقديم المساعدة لهذا القطاع أن يتضمن مجموعة من اإلصالحات التـي تـدعم أنشـطة                 .  العمل

ويجب حدوث اإلصالحات على األصعدة السياسية      .  المشاريع الصغيرة ويسهل تواصلها مع القطاع الرسمي      
 .لقانونيةوالمؤسسية والمالية وا

 
وفي مرحلة االنتقال الهيكلي لالقتصاد، تقوم شبكات األمان، التي تحمي من اآلثار غيـر المرغوبـة                 

وقد أعيقت شبكات األمان في منطقة اإلسـكوا بمشـاكل تقيـد            .  للتغير وتلطف من معاناة الجماعات المتأثرة     
قام بها البنـك الـدولي بشـأن الحمايـة          لقد ورد في دراسة     .  كفاءتها بوصفها أدوات لالستقرار االجتماعي    

االجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن الهياكل المؤسسية لهذه المؤسسات تفتقر إلى القـدرة                
وعالوة على ذلك فإن مواردها تخصـص بطريقـة عشـوائية تشـوه            .  )٦٤(على تنفيذ آليات حماية اجتماعية    

ع األموال وطرق التمويل فهي غير كافية وغير مستدامة، األمر الـذي            أما آليات جم  .  األهداف المرجوة منها  
ويتعين على شبكات األمـان أن تأخـذ        .  يمكن ان يفضي إلى تناقضات في السوق، ال سيما في أسواق العمل           

باالعتبار أن جميع الناس، بمن فيهم العاطلون عن العمل، لهم الحق في أن يتمتعوا بحياة الئقة وأن يحصـلوا                   
 . تدريب مناسب من أجل العثور على عمل جديدعلى

 
   العوامل المالية-حاء

 
تتصل العوامل المالية التي تعيق النمو في مجاالت اإلنتاجية وتنمية المهارات بالطريقة التي يمكن بها                

ن أن  لقد ازدادت تكلفة التعليم في منطقة اإلسكوا فـي حـي          .  تحقيق التوازن بين التكاليف والفوائد المتحصلة     
وقد حققت الغالبية العظمى من بلدان اإلسكوا التعليم الشامل في المرحلة االبتدائية            .  المخصصات قد تناقصت  

وتواجه أنظمة التعليم الحكومية تحدياً كبيراً يتعلق بأنه في الوقت          .  كما حققت زيادة هامة في المرحلة الثانوية      
 .عليم الحكومي في ازديادالذي تتناقص فيه الميزانيات، فإن الطلب على الت

                                                      
 مليـون   ١,٥ مليون عامل فـي      ٢,٥  في منتصف التسعينات، كان قطاع المؤسسات الصغرى في مصر يستخدم أكثر من               )٦٣(

 ,H. Handoussa  في المائة من وظائف القطاع غير الزراعـي، حسـبما ورد فـي    ٧٧، كان هذا القطاع يؤمن ١٩٩٦وفي عام .  مؤسسة
“Employment, budget priorities and microenterprises” ،وهي ورقة قدمت إلى مؤتمر العمل والبطالة في مصر ،ECES  ،١٣، القـاهرة-

 .٢٠٠٢يناير / كانون الثاني١٤

)٦٤(  World Bank, Reducing Vulnerability and Increasing Opportunity: Social Protection in the Middle East and North 
Africa (Washington, D.C., World Bank, 2002).                                                                                                                                           
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ال تتوافر البيانات بشأن اإلنفاق الحكومي على التعليم بشكل مطرد لجميع بلدان اإلسكوا، كما أنـه ال                  

 فـي   ١,٨وقد تراوح اإلنفاق بوصفه نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمـالي بـين              .  يحسب بطريقة موحدة  
وبالنسبة للمنطقة العربية برمتها    .  ١٩٩٦لمائة في األردن في      في ا  ٧,٩المائة في اإلمارات العربية المتحدة و     

وقد قّدر أن   .  ١٩٩٦ في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في         ٥,٢بلغ متوسط اإلنفاق الحكومي على التعليم       
أنفـق   في المائة من المبلغ الـذي        ٢٠اإلنفاق على التعليم بالنسبة للفرد الواحد في البلدان العربية قد هبط من             

 في المائة مما أنفق في تلـك البلـدان فـي منتصـف              ١٠، إلى   ١٩٨٠على التعليم في البلدان الصناعية في       
.  وقد أدى انخفاض اإلنفاق إلى انخفاض جودة التعليم، وتفاقم ذلـك جـراء ارتفـاع تكاليفـه                .  )٦٥(التسعينات

 حسـاب نسـب جهـاز اإلدارة إلـى         وتؤدي الكفاءة في التعليم إلى زيادة نسب الطالب إلى المعلمين علـى             
 .هذا التحسين كان في الحدود الدنيا في المنطقة).  ٣انظر جدول المرفق (المعلمين 

 
فالموارد تـوزع   .  وحسب تقديرات أخرى، فإن االستثمارات واإلنفاق ال تستخدم بشكل فعال أو حكيم            

قـد أدت الممارسـات اإلداريـة       وعالوة علـى ذلـك، ف     .  على مختلف أصعدة التعليم بطريقة غير متناسقة      
البيروقراطية المفرطة ونظام التقييم والعمالة والترقية إلى انخفاض وتآكل التكاليف والجودة اإلجمالية لنظـام              

 في المائة من ميزانيات التعليم على الجوانب اإلدارية والمرتبات، مع رصـد             ٩٠وقد أنفق أكثر من     .  التعليم
لذا، فإنه ثمة حاجة واضحة لتحسين الكفاءة       .  )٦٦(ر في منتصف التسعينات   مخصصات ال تذكر للبحث والتطوي    

 .الداخلية لنظام التعليم
 

لقد بّررت الحكومات انعدام االستثمارات في مجال التعليم، ال سيما بالنسبة للتكنولوجيا، بأنه يعود إلى                
فالتجربـة  :  االقتصادية في طبيعتهـا    ومع ذلك، فإن مشاكل التمويل ال تقتصر على الناحية        .  ارتفاع التكاليف 

 وهنـاك  .  الدولية تبين أن دمج المبتكرات التكنولوجية في نظام التعليم هي مسألة إعادة تحديـد لألولويـات               
وهذا يتعلق بالقدرة على تزويد األفراد باألدوات التي من شأنها أن تمكنهم من االنخراط              .  أيضاً قضية الوعي  

 .م تزداد المنافسة فيهفي عمل منتج في عالم معول
 

وتتمثل مشكلة أخرى بشأن االستثمار في أن تخصيص األموال كان يحابي التعليم العالي على حساب                
في بلدان اإلسـكوا غيـر      .  التعليم األساسي، وهو المرحلة التي يجب فيها تعليم معرفة التعامل مع الحاسوب           

 دوالراً فـي    ٣٦٠نفاق الحقيقي على كل طالب بلـغ        األعضاء في مجلس التعاون الخليجي قدر أن متوسط اإل        
وبلـغ  .   دوالراً في التعليم في المرحلة الثالثـة       ٣ ١٦٩ دوالراً في التعليم الثانوي و     ٥٢٩التعليم االبتدائي، و  

 مـا يعـادل     ١٩٩٦اإلنفاق على كل طالب بوصفه نسبة مئوية من الناتج القومي اإلجمالي للفرد الواحد فـي                
.   في المائة للتعليم الثالث    ١١٧,٨ في المائة للتعليم الثانوي و     ١٩,٦النسبة للتعليم االبتدائي، و    في المائة ب   ١٣,٤

وهذا على خالف مـا يحـدث فـي         .  وهذا يعني ضمنياً أن التعليم العالي يمّول على حساب التعليم األساسي          

                                                      
خلق الفـرص لألجيـال     : ٢٠٠٢ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية تقرير            )٦٥(

 ).٢٠٠٢، RBASنيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (لقادمة ا

)٦٦(  V. Billeh, “Reform of education and training systems to promote youth employment in the Arab States”, paper 
submitted to the Sectoral Meeting on Youth and Employment between the United Nations and the League of Arab States, Beirut, 23-

25 May 2000, p. 8.                                                                                                                                                                                        
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جتمـاعي علـى مختلـف      تخصيص األموال في البلدان المزدهرة في شرق آسيا وال يتطابق مع المردود اال            
 .)٦٧(فهذه أعلى بالنسبة للتعليم األساسي.  أصعدة التعليم

 وعالوة على ذلك، ال بد من بذل جهود حثيثة لزيادة اإلنفاق على أنشطة البحـث والتطـوير وخلـق                    
ومن شأن تلك البيئة أن تتصف بنظام تعليمي وفق األسلوب العصري، وإنشاء أو             .  بيئة مناسبة لتلك األنشطة   

تحسين المؤسسات في مجال البحث التطبيقي، وتقديم خدمات أفضل للمعلومات، ودعـم مؤسسـات التمويـل                
ويمكن تحقيق ذلك عبـر االسـتثمار فـي         .  والشركات االستشارية وأنظمة المساندة الفنية من قبل الجمهور       

 والتطوير فـي المنطقـة      كان اإلنفاق على البحث   .  مجاالت ال تحظى اآلن باألولوية في معظم بلدان اإلسكوا        
وكان .  ١٩٩٤ في المائة من اإلنفاق العالمي في ذلك المجال في           ٠,٤، يمثل   ٢٠٠٢العربية، اعتباراً من عام     
وينصح برنامج األمم   ).  ٦انظر جدول المرفق    ( في المائة من الحصة العالمية       ٢،٢إنفاق البلدان النامية يمثل     

أنه ال  .  " في المائة خالل العقد القادم     ٢يادة هذه الحصة تدريجياً لتصبح      المتحدة اإلنمائي الحكومات العربية بز    
 .)٦٨("مجال للدول العربية للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة

 
   العوامل الديمغرافية-طاء

 
لقـد كـان نمـو    .  لقد ساهمت العوامل الديمغرافية أيضاً في تدهور أسواق العمل في منطقة اإلسكوا           

ويمكن أن يعزى ذلك إلى حد بعيد إلـى معـدل           .   استثنائياً مقارنة مع مناطق أخرى في العالم       القوى العاملة 
 ٣ويقدر أن معدل نمو القوى العاملة في منطقة اإلسكوا بلـغ            .  مشاركة منخفض باألساس في القوى العاملة     

إلضافة إلى معدل نمو    فبا.  في المائة خالل التسعينات، وهو معدل أعلى من معدل أي منطقة أخرى في العالم             
 .اقتصادي بطيء في المنطقة، فإن هذا ال يمكن إال أن يؤدي إلى استفحال البطالة

 
   خاتمة-ياء

 
يبين التحليل الوارد في هذا الفصل حجم العقبات التي تواجه المنطقة برمتهـا بالنسـبة للمحـاوالت                  

وعالوة على ذلك، فإن كل دولة فـي        .  المتدنيةالرامية إلى اكتساب المهارات المطلوبة لتعزيز إنتاجية العمل         
 .المنطقة تواجه تحديات محددة في خفض البطالة ضمن سياق أسواق العمل المعولمة

                                                      
)٦٧(  A. Galal, “The paradox of education and unemployment in Egypt”, paper presented at the Conference on 

Employment and Unemployment in Egypt, ECES, Cairo, 13-14 January 2002, p. 12.                                                                               

خلق الفـرص لألجيـال     : ٢٠٠٢  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية تقرير             )٦٨(
 .٦٧، صفحة )٢٠٠٢، RBASنيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (القادمة 
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 األهلية للعمل والتعليم:   دراسات حالة مختارة-رابعاً
 

ـ                اب يستقصي هذا الفصل العيوب الموجودة في العالقات بين مختلف العوامل، بما فيها التعليم واكتس
وفيما يتصل باألردن تبين أن التعليم العالي       .  المهارات والعمالة وإنتاجية العمل في بلدان مختارة من المنطقة        

ويجادل الفرع المتصل بلبنان أنه يجب إعطاء األولويـة الكتسـاب مهـارات             .  يشكل عائقاً في وجه العمالة    
 نوعية التعليم في مصـر أن يقلـص العطالـة           ويمكن لتحسين .  الحاسوب بغية تعزيز إنتاجية القوى العاملة     

وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، نجد أن القضية التي تبعث على القلق، تتعلـق بعـدم وجـود                  .  والبطالة
وتشير آخر دراسة حالة للجمهورية العربية السورية، حيث تسـاهم          .  مهارات العمل لدى قوى العمل الوطنية     

 .ضعيف للقوى العاملة، ال سيما بالنسبة لعملية إعادة هيكلة االقتصادمحدودية المهارات في األداء ال
 

 جودة التعليم العالي:   األردن-ألف
 

لقد شجعت حكومة األردن التوسع في الجامعات الخاصة ضمن جهودها الرامية إلى تخفيف الضغوط               
فقـد تأسسـت الجامعـة      .   األردن يعد التعليم العالي ظاهرة جديدة في     .  المتزايدة على نظام التعليم الحكومي    

وعالوة على ذلك، تأسست جامعـات أخـرى حكوميـة          .  ١٩٧٦ وجامعة اليرموك في     ١٩٦٢األردنية في   
 كان يوجد جامعة خاصة واحدة في البلد؛ واعتباراً         ١٩٩٠في  .  وخاصة خالل الخمس عشرة سنة المنصرمة     

 .ث كليات لها مركز الجامعةوعالوة على ذلك، ثمة ثال.   أصبح يوجد تسع جامعات٢٠٠٢من 
 

 فـي   ١١٤ ٣٧٢ إلى   ١٩٩٠/١٩٩١ في   ٣١ ٠٤٩ازداد عدد الطالب الملتحقين بكافة الجامعات من         
وفي حين أنه   .  )٦٩(٢٠٠١/٢٠٠٢ في   ١٢٠ ٠٠٠وكان من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى         .  ٢٠٠٠/٢٠٠١

 أنه يمكن القول بـأن جـودة التعلـيم قـد            يمكن اعتبار الزيادات في االلتحاق بالجامعات ظاهرة إيجابية، إال        
.  فالتغطية األوسع نطاقاً كانت على حساب الجودة في بعض الجامعات الخاصة          .  تضررت في بعض الحاالت   

فالجامعات الخاصة تعتبر المالذ األخير للطالب المحرومين مـن         .  ثم إنه يوجد مشكلة في النظرة إلى األمور       
 تـم تخفـيض درجـات القبـول فـي      ٢٠٠٠/٢٠٠١ فعلى سبيل المثال في   . القبول في الجامعات الحكومية   

 بالنسـبة إلـى كليـة       ٧٦ إلى   ٨٠ بالنسبة إلى كلية اآلداب والعلوم، ومن        ٥٥ إلى   ٦٠الجامعات الخاصة من    
وتتمثل مشكلة أخـرى فـي أن       .  أما الجامعات الحكومية فإنها لم تخفض شروطها في الفترة نفسها         .  الهندسة

وهذا يحدد احتمال القيام باألبحاث ويقيـد       .  اصة ال يسمح لها بإنشاء دراسات عليا بعد التخرج        الجامعات الخ 
إن مثل هذه القيود    .  المناهج وطرق التدريس، التي هي تقليدية باألصل وال تشدد على أهمية اإلبداع واالبتكار            

 .تؤثر تأثيراً سلبياً على خريجي الجامعات الخاصة
 

فاسـتناداً إلـى معلومـات      .  ب على حقول الدراسة هو دليل آخر على المشكلة        كما وإن توزيع الطال    
، بلغت نسبة الطالب المسجلين في مجال الفنون والعلوم اإلنسانية واالجتماعيـة والحقـوق              ٢٠٠٢قدمت في   

  في المائة من الطالب مسجلين في العلوم والرياضـيات         ٢٢وكان حوالي   .  )٧٠( في المائة  ٦١وإدارة األعمال   
ويظل معدل البطالة بين الخريجين عالياً، ال سيما لـدى المختصـين فـي العلـوم                .  والمعلوماتية والهندسة 
وتهبط هذه المعدالت هبوطاً حاداً بالنسبة لخريجي العلوم ذات الصـلة بالحواسـيب             .  االجتماعية واإلنسانية 

                                                      
)٦٩(  A. El-Amine, “Education and unemployment: Social integration in the Arab States”, a paper presented at the Fourth 

Mediterranean Development Forum, Amman, 6-9 October 2002.                                                                                                               

)٧٠(  T. H. Kanaan and M.A. Kardoosh. “Employment and the labour market in Jordan”, paper submitted to the Fourth 
Mediterranean Development Forum, Amman, 6-9 October 2002.                                                                                                               
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 وضع برامج تتناسـب مـع متطلبـات        وهذه األرقام تدل بوضوح أنه يوجد حاجة ملحة ل        .  والعلوم التطبيقية 
وثمة حاجة أيضاً إلى ضمان استكمال الدراسات األكاديمية بتوفير مهارات غير أكاديمية تساعد             .  سوق العمل 

 .الخريجين على تأهيل أنفسهم في سوق العمل
 

من الواضح أن زيادة عدد الجامعات الحكومية وتعزيز االستثمار في الجامعات الخاصـة وتوسـعة                
هـذه  .  اعدة الطالبية هي تطورات كمية إيجابية ولكنها ال تستطيع عالج سيناريو البطالة والعمالة الناقصة             الق

وعليه يجب أن يتضمن التقدم النوعي الـذي        .  التدابير ال تكفي إليجاد قوة عاملة مؤهلة وقادرة على المنافسة         
 :يتم إحرازه بذل جهود للقيام بما يلي

 
مة بين جهات العرض والطلب في أسواق العمـل عبـر تحسـين المهـارات               ردم الفجوة القائ   )أ( 

 والتدريب المهني؛
 

 تعزيز الدراسات المهنية بعد المرحلة المدرسية؛ )ب( 
 

زيادة القدرة االستيعابية للدراسات التقنية المتقدمة عبر تطوير مؤسسـات تكنولوجيـة علـى               )ج( 
 مستوى المرحلة الدراسية الثالثة؛

 
 .ن زيادة مرونة األنظمة التعليمية وقدرتها على االستجابة للحاجات المستحدثة لالقتصادضما )د( 

 
 برامج محو أمية الحاسوب:   لبنان-باء

 
غير ان النظام التعليمـي كـان       .  يعتبر لبنان بلداً رائداً في مجال تنمية المهارات في منطقة اإلسكوا           

الحديثة ويعاني من مشاكل كبيرة أثرت على االستفادة التامة من          بطيئاً في التكيف مع احتياجات أسواق العمل        
 ويتجلى هذا الوضع بوضوح في عدم قدرة الخريجين على العثـور علـى فـرص عمـل                 .  الموارد البشرية 
 .وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل الهجرة.  محلية مناسبة

 
 في المائة من    ٥٣رس الحكومية   وتبلغ نسبة عدد المدا   .  في لبنان مدارس وجامعات حكومية وخاصة      

وتبلغ نسـبة المـدارس     .   في المائة من مجموع الطالب     ٣٥على أنها ال تستوعب سوى      .  إجمالي المدارس 
 فـي المائـة مـن       ١٥أما الــ    .   في المائة من جميع الطالب     ٥٠وهي تستوعب   .   في المائة  ٣٥الخاصة  

وتعد بعـض المؤسسـات     .   الحكومي والخاص  المدارس الباقية فهي مدارس شبه خاصة تمول من القطاعين        
 .، تعد الطالب اعداداً فعاالً للمنافسة على نطاق عالمي)٧١("جزر التفوق"
 

في أوائل التسعينات، تم إدخال تعليم الحاسوب في المدارس الخاصة وإلى حد أقل بكثير في المدارس                 
 في المائـة فقـط فـي المدارسـة          ٤ و  في المائة من الحواسيب    ٩٦ويوجد في المدارس الخاصة     .  الحكومية
.   لم يكن يتاح لثالثة أرباع الطالب اللبنانيين الوصول إلى جهاز حاسـوب            ١٩٩٥وبحلول عام   .  )٧٢(الحكومية

لهذه الغاية تـم اسـتحداث      .   جرت محاولة لتحديث المناهج ولحل مشاكل تحديث المهارات        ١٩٩٦/٩٧وفي  
                                                      

بيروت، برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي      .  (٢٠٠٢-٢٠٠١العولمة نحو خطة عمل لبنانية، تقرير التنمية البشرية، لبنان            )٧١(
 .١٠٤، ص )٢٠٠٢

)٧٢(  A. El-Amine, “Education and unemployment: Social integration in the Arab States”, a paper presented at the Fourth 
Mediterranean Development Forum, Amman, 6-9 October 2002.                                                                                                               
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هاج الجديد المواضيع التي تدرس من الصف السابع وحتى الصف          وقد حدد المن  .  برنامج لمحو أمية الحاسوب   
الثاني عشر، وأوصى بأن يتم تدريب الطالب على تجهيز النصوص والتصوير الحاسوبي وقاعـدة البيانـات                

 .وعالوة على محو األمية الحاسوبية، فقد تضمن المنهاج الجديد مهارات البرمجة.  والعروض الُمحْوَسبة
 

وهـي ال  .  ص لهذا الموضوع سوى ساعة واحدة أسبوعية في المدارس الحكوميـة     على أنه لم يخص    
وعالوة على ذلك، بالنظر ألن العديد من المدارس الحكومية لم تكن مجهزة تجهيزاً كافياً مـن أجـل                  .  تكفي

 لذا، فقد حذف الموضوع من امتحانـات      .  التدريب على الحاسوب، فإن البرنامج لم ينفذ في جميع المؤسسات         
والمدارس الوحيدة التي أدخلت    .  وكانت النتيجة أن الموضوع لم ُيحمل على محمل الجد        .  آخر السنة الرسمية  

 .الموضوع الجديد في المنهاج كانت تلك المدارس الخاصة التي كانت ُمحْوسبة كلياً من قبل
 

ع مدارس خاصـة،    لذا، ال زال محو أمية الحاسوب وتنمية مهارات الحاسوب في لبنان، باستثناء بض             
يعاني من عدم توفر المعلمين المؤهلين، والوقت المحدد المخصص لدراسات الحاسـوب، ونقـص األجهـزة                

 .)٧٣(وعدم توافر الدعم الحكومي
 

 كانت نسبة الطالب إلـى      ١٩٩٠ففي عام   .  والوضع مماثل في الجامعات، من حيث توافر الحواسيب        
.  )٧٤(١٠٠ إلـى    ١ جامعات وكليات أخرى زادت النسبة عـن         وفي.   في جامعتين فقط   ٢٠ إلى   ١الحواسيب  

وهذا يعني أن طالب الجامعات ال يستطيعون متابعة التطورات السريعة التي تجري في مواضـيع تتضـمن                 
 .وهذا يشكل مشكلة خاصة بالنسبة لخريجي التجارة والمحاسبة.  العلوم والعلوم اإلنسانية والطب

 
.   العثور على عمل لدى الطالب الذين يتخرجون من بعـض الجامعـات    في هذا السياق، يزيد احتمال     

على أن نظام التعليم، في كثير من الحاالت، ينتج قوة عاملة عالية المهارات والتعليم لكنها تفتقر إلى المهارات                  
 .الالزمة في االقتصاد الجديد

 
 يسـتطيع مواجهـة تحـديات       من الجدير بالمالحظة أيضاً أن نظام التعليم يتصف بعدم المرونة وال           

إن التعليم الثـانوي    .  وهذا يمت بصلة خاصة في ميدان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        :  العصر الحديث 
فيتعين .  ومن الصعب على الطالب االنتقال من اختصاص آلخر       .  في لبنان يقوم على أساس المسرى الواحد      

لك عبر تنويع المقررات الدراسية وإعطاء الطالب المجال        ويمكن تحقيق ذ  .  على النظام أن يكون أكثر مرونة     
ثم إن التعليم العالي ال يزال يقوم على أساس هيكل االختصـاص القـديم الـذي ال                 .  الختيار برامج الدراسة  

فيجب إعادة تقييم المناهج في الـتعلم العـالي         .  )٧٥(ينسجم مع مقتضيات العمالة في القرن الحادي والعشرين       
 هذا من شأنه أن يمكن الطالب مـن تبـديل المهـن وأن يكونـوا               .  لى تنمية المهارات والقدرات   والتأكيد ع 

 .قادرين على الحركة

                                                      
)٧٣(  “Integrating ICTs in education: A long-term strategy for poverty alleviation”, a paper presented at the Forum on 

Technology, Employment and Poverty Alleviation in the Arab Countries and the Consultative Committee on Scientific and 
Technological Development, Beirut, 16-18 July 2002 (E/ESCWA/TECH/2002/WG.1/9), p. 11.                                                              

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي تقرير التنمية اإلنسانية العربيـة للعـام                  )٧٤(
 .١٠٨صفحة ، )٢٠٠٢نيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، (خلق الفرص لألجيال القادمة : ٢٠٠٢

  على سبيل المثال، في الجامعة اللبنانية، وهي الجامعة الحكومية الوحيدة في البلد، كان ثلثا الطالب مسجلين في الحقـوق                     )٧٥(
العمالة والبطالـة فـي لبنـان       "طبارة،  . ر.  ٢٠٠٠ في المائة فقط في الحقول التقنية حسب المعلومات المنشورة عام            ٤والعلوم اإلنسانية و  

 ).٢٠٠٠بيروت، مركز تطوير الدراسات والمشاريع ودراسات األبحاث في الشرق األوسط،  ("٢٠٠٠
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 نوعية التعليم:   مصر-جيم
 

يستمر النظام التعليمي وأساليب التدريب في مصر في إنتاج خريجين ال تمت قابلياتهم بصـلة تـذكر                  
وقد قامت عدة دراسات بتقييم المنجزات المتعلقة بالتعليم في         .  لعملإلى المهارات الفعلية التي يتطلبها سوق ا      

وقد خلصت إلى أن مصر قد أحرزت تقدماً جوهرياً بشأن الوصول إلى التعليم، لكنها فشلت فـي                 .  )٧٦(مصر
 .بل إن النظام التعليمي في مصر ال يزود الطالب بالمهارات الالزمة.  تحسين نوعية التعليم

 
.   البطالة ومعدالت البطالة، حسب مستوى التعليم والنوع االجتماعي في مصـر           ٧مرفق  يبين جدول ال   

 اإلنفاق  ٩ويبرز جدول المرفق    .   توزيع القوى العاملة والبطالة وطلب سوق العمل       ٨ويفحص جدول المرفق    
ـ    ١٠الحكومي على الفرد الواحد في مجال التعليم ويبين جدول المرفق           نوات  مؤشـر األجـور الحقيقيـة للس

 .١٩٩٤/١٩٩٥ و١٩٨٠/١٩٨١
 

تتجلى المشاكل المتعلقة بالبطالة والتعليم ومهارات العمل في مصر في نتائج مسح عينة مـن القـوى                  
 ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه المشاكل في المسـتقبل القريـب، حيـث              ).  انظر أدناه  (١٩٩٨العاملة لعام   

ت مثل السياحة والصناعة، التي تعتمد اعتمـاداً أكبـر علـى            ينتقل الطلب من القطاعات التقليدية إلى قطاعا      
 ).١١انظر جدول المرفق (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
 في المائة هم خريجـو التعلـيم    ٥٥إن الغالبية العظمى من أولئك العاطلين عن العمل والبالغة نسبتهم            

  فـي المائـة     ٦٦ تبـين أن     ٢٠٠٥-٢٠٠١على أن التقـديرات للفتـرة       ).  ٨انظر جدول المرفق    (المتوسط  
.  من العمالة المتوافرة هي للعمال غير الماهرين، أو أولئك الذين اقتصر تعليمهم على مستوى أدنى أو متوسط                

ثم إن العمالة في قطاع االقتصاد الجديد ضـمن         .   في المائة فقط من فرص العمل تتطلب تعليماً عالياً         ١٧إن  
 في المائة من إجمالي الطلب على العمل، فـي          ٠,٤واإلحصاء والحواسيب تشكل    فئة التقنيين في الرياضيات     

 . في المائة من الطلب١,٢حين أن االختصاصيين في هذه الميادين يمثلون مجرد 
 

 في المائة من إجمـالي نمـو        ٣٤,٧ حوالي   ١٩٩٨-١٩٨٨وقد شكلت العمالة في القطاع العام للفترة         
 في المائة، في    ٠,٤ للفترة ذاتها، هبطت مساهمة الزراعة في نمو العمالة بنسبة           وبالنسبة.  العمالة خالل الفترة  

وكان معظـم الزيـادة فـي       .   في المائة  ٣٨,٣حين أن مساهمة القطاع الخاص غير الزراعي ازدادت بنسبة          
  في  ٥١فحسب بعض التقديرات، شكل القطاع غير الرسمي        .  عمالة القطاع الخاص في القطاع غير الرسمي      

.  )٧٧( فـي المائـة    ٥٤، ازداد هذا الرقم ليصـل إلـى         ١٩٩٨وبحلول  .  ١٩٩٠لمائة من إجمالي العمالة في      ا
 في المائـة، وانخفضـت حصـة        ٣٩ في المائة إلى     ٣٣وازدادت حصة النساء في العمالة غير الرسمية من         

ه نحو زيـادة العنصـر      وهذا يدل على اتجا   .   في المائة خالل الفترة ذاتها     ٦١ في المائة إلى     ٦٧الرجال من   
 .النسائي في القطاع غير الرسمي

 
إن صورة الشخص العاطل عن العمل في مصر هي صورة نموذجية بالنسبة للبلدان غيـر المنتجـة                  

 في المائة هم خريجو التعليم المتوسط،       ٥٥ في المائة باحثون عن عمل للمرة األولى، و        ٨٤: للنفط في المنطقة  

                                                      
)٧٦(  See studies by N. Birdsall and L. O’Connell; M. El Baradei; and N. Fergany, which are cited in A. Galal, “The 

paradox of education and unemployment in Egypt”, paper presented at the Conference on Employment and Unemployment in Egypt, 
ECES, Cairo, 13-14 January 2002.                                                                                                                                                               

)٧٧(  S. Radwan, “Employment and unemployment in Egypt: Conventional problems, unconventional remedies”, 
working paper submitted to the Conference on Employment and Unemployment in Egypt, ECES, Cairo, 13-14 January 2002, p. 7.      
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طق الريفية، واحتمال البطالة لدى النساء هي ثالثة أضعاف احتمال البطالة لـدى              في المائة هم من المنا     ٥٢و
غير أنـه هـبط     .  ١٩٨٢/١٩٨٣ في   ١٢٠فقد بلغ الذروة عند     : ومؤشر األجور الحقيقية في هبوط    .  الرجال

 ).١٠انظر جدول المرفق  (١٩٩٥/١٩٩٦ في ٦٧,٨ في المائة ليصل إلى ٥٠بنسبة حوالي 
 

 من القادمين الجـدد     ٨٩٦ ٠٠٠ برنامج العمالة القومي، الذي يهدف إلى استيعاب         وبالرغم من إنشاء   
إلى القوى العاملة عبر إيجاده وظائف حكومية وبرامج تدريبية وبرامج صناديق اجتماعية، فإن البطالة تظـل                

صعوبة في  وعالوة على ذلك، فإنه رغم معدالت البطالة العالية فإن المؤسسات التجارية تجد             .  قضية حاسمة 
فقد ورد فـي تقريـر   .  وذلك ألن أنظمة التدريب تفشل في إنتاج المهارات المطلوبة.  توظيف عمال مؤهلين 
، أن مراكز التدريب تفتقر إلى األجهزة، وهي متقادمة فات عليها الـزمن وتجـري               )٧٨(لمنظمة العمل الدولية  

 من معلمين غير مؤهلين تأهيالً كافياً وذوي        وتتكون هيئة التدريس فيها   .  إدارتها دون إشراك القطاع الخاص    
مرتبات متدنية ويفتقرون إلى الدوافع للعمل، وكثيراً ما تنقصهم الخبرة العملية وليس لديهم السبل التي تمكنهم                

 .من مواكبة التطورات التكنولوجية
 

النمـو فـي   وتدل هذه البيانات على أنه رغم وجود قوة عاملة غير ماهرة، فإن االقتصاد آخـذ فـي          
ويمكن تحقيق ذلك عبر    .  على أنه يجب تحسين قدرة االقتصاد على المنافسة       .  مجاالت الصناعات والخدمات  

رفع مستوى جودة القوى العاملة، مما يخلق بيئة مناسبة لجذب االستثمارات التـي يمكـن أن تـدفع النمـو                    
لغاية، ينبغي إنشاء آلية يكون بوسعها تنسيق       لهذه ا .  االقتصادي إلى األمام وتزيد الطلب على العمال الماهرين       

ومن شأن هذا أن يضمن وصول العمال غير الماهرين إلى إمكانـات إعـادة              .  النظام التعليمي وسوق العمل   
ويجب أن تركز الجهود الرامية إلى تحسين نوعية القوى العاملـة علـى اكتسـاب               .  التدريب وإعادة التأهيل  

ويعد إنشاء صندوق قومي للتدريب ليحل مكان برنامج العمالة         .  ى التعليم القديم  المهارات بدالً من التركيز عل    
القومي فضالً عن إجراء إصالح كامل لنظام التعليم من وسائل تصحيح اختالل التوازن في أسـواق العمـل                  

وهذا الصندوق يتعين أن يكون هيئة شبه مستقلة يمكن بواسطتها ضـمان وجـود دور أكبـر                 .  )٧٩(المصرية
 .للقطاع الخاص

 
 )٨٠(أهلية القوى العاملة الوطنية للعمل:   بلدان مجلس التعاون الخليجي-دال

 
.  تعّد بلدان مجلس التعاون الخليجي حالة خاصة فيما يتعلق بالعرض والطلـب المتصـلين بالعمـال                

 ماليين عامـل    ٧,٥توحي التقديرات أن القوى العاملة األجنبية في بلدان مجلس التعاون الخليجي كانت تشكل              
ورغم ذلك، فإن بطالة القوى العاملة الوطنية في هـذه البلـدان تشـكل تحـدياً لالسـتقرار                  .  في التسعينات 
 .االقتصادي-االجتماعي

 

                                                      
)٧٨(  W. Van Eekelen, L. de Luca and M. Ismail, Youth Employment in Egypt, InFocus Programme on Skills, Knowledge 

and Employability (Geneva, ILO, 2001).                                                                                                                                                     

)٧٩(  ILO/UNDP, “Investing in the Future: The National Training Fund of Egypt”, Geneva, as cited in S. Radwan 
“Employment and unemployment in Egypt: Conventional problems, unconventional remedies”, working paper submitted to the 
Conference on Employment and Unemployment in Egypt, ECES, Cairo, 13-14 January 2002, p. 22.                                                       

" حالة اإلمارات العربية المتحـدة    : التعليم والمهارات وأسواق العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي        "  لقد تم نشر دراسة       )٨٠(
 فهي تصف بالتفصيل جميع القضايا المتعلقة بأهلية العمل وتنمية المهـارات فـي منطقـة               .  بوصفها متممة لهذه الدراسة   ) باللغة العربية (

كما أنها تبرز التحديات التي يواجهها المواطنون في اكتساب المهارات الالزمة فيما يتعلق باالنضمام إلـى قـوة                  .  مجلس التعاون الخليجي  
 .(E/ESCWA/SDD/2003/6).  الميةالعمل الع
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 في المائـة    ٥٠ففيما يخص جانب العرض بالنسبة للقوى العاملة، أوردت اإلسكوا أن أعمار أكثر من               
ويمكن أن يعزى ذلك إلى نمو سريع في السكان         .  لخمس عشرة سنة  من إجمالي سكان هذه البلدان هي دون ا       

 فـي   ١٥ومن المحتم أن يزداد معدل بطالة القوى العاملة الوطنية، التي قدرت بـ             .  خالل العقدين األخيرين  
 ٥٠٠ ٠٠٠وقد قدر أنه كان يوجد      .   في المستقبل القريب ما لم يتم إيجاد فرص عمل جديدة          ٢٠٠٢المائة في   

ومن المتوقع أن يزداد هذا العـدد       .  )٨١(اطنين العاطلين عن العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي        من المو 
 وعالوة على ذلك، فقد كانت العمالة الناقصة لقوة العمل الوطنيـة، ال سـيما              .  )٨٢( سنوياً ٢١٠ ٠٠٠بحوالي  

 .في القطاع العام، مشكلة في العقدين األخيرين
 

 ويمكن أن يعزى ذلك إلـى أن القطـاع العـام،           .   يتعلق بالطلب على العمال    وثمة مشاكل أيضاً فيما    
وهو المستخِدم التقليدي للمواطنين، قد عجز عن التوظيف وفق المعدل السابق جراء حاالت العجز المتنـامي                

ـ .  ففرص العمل في القطاع العام تقتصر على اإلحالل مكان العاملين الذين تقاعدوا           .  في الميزانيات  اف يض
لذا، ثمة ضغط متصاعد لتوظيف المواطنين في       .  )٨٣(إلى ذلك أن القطاع العام آخذ في األفول بصورة إجمالية         

غير أن على المواطنين الراغبين في الحصول على عمل في هذا المجال أن يتنافسوا مـع                .  القطاع الخاص 
قطاع الخاص ال يقـدم تـرف العمالـة    وعالوة على ذلك فإن ال    .  قوى عاملة أجنبية أقل أجوراً وأعلى مهارة      

وعـالوة علـى   .  الحكومية، ذات األجور الجيدة والتي تتمتع بمزايا إضافية سخية ودون الحاجة إلى المنافسة     
 .ذلك فإنه من السهل تأمين هذه الوظائف ومن الصعب جداً فقدها

 
وهـذا  .  مـواطنين ثم إن القطاع الخاص يجد صعوبة في االستجابة لتوصيات الحكومات بتوظيف ال            

يعود إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين الذين يطلبون العمل هم خريجون صغار السـن مـن المـدارس                   
وقد يبـدو أن    .  الثانوية والمتوسطة وخبرتهم ومهاراتهم محدودة، وال تلبي مؤهالتهم حاجات القطاع الخاص          

 لتعـاون الخليجـي كثيـف العمالـة ويعـرض      في ذلك تناقضاً بالنظر ألن القطاع الخاص في بلدان مجلس ا      
غير أنه ال يزال بحاجة إلى عمال مـن ذوي الخبـرة وآداب             .  وظائف متدنية األجور وتتطلب مهارات قليلة     

بل إن قوى العمل الوطنية، مقارنة مع العمال الوافـدين          .  المهن ومنتجين وملتزمين بالعمل ولهم دوافع ذاتية      
وتعـاني مؤسسـات وبـرامج      .  )٨٤(لكنها تفتقر إلى مهارات العمل المطلوبة     من الخارج، تطلب أجوراً أعلى      

 .)٨٥(التدريب المحلية القائمة من الفشل في توفير هذه المهارات
 

                                                      
)٨١(  M. Girgis, “The GCC factor in future Arab labour migration”, a paper submitted to the Fourth Mediterranean 

Development Forum, Amman, October 2002, p. 35.                                                                                                                                    

 ٠٠٠ في ُعمـان، و    ١٨ ٠٠٠ في الكويت، و   ١٥ ٠٠٠ مواطن في البحرين، و    ٥ ٠٠٠، دخل سوق العمل     ١٩٩٩  في عام     )٨٢(
 .٣٥المصدر نفسه، ص .   في السعودية١٦٥

)٨٣(  Ibid., p. 28. 

.   العاملة تقريباً، ومعظمهم من شريحة القوى العاملة الوافدة ذات األجـور المتدنيـة             يستخدم القطاع الخاص نصف القوى      )٨٤(
أما الوظائف الفنية ذات المستوى العالي فـي        .  وقد اعتمد بصفة عامة عمليات اإلنتاج كثيفة اليد العاملة التي تفرز وظائف متدنية األجور             

وهذا أدى إلى معدالت مشاركة متدنية جداً مـن         .  ة الوطنية أن تكون مفتقرة إليها     هذا القطاع فتحتاج إلى مؤهالت يغلب على القوى العامل        
 في المائة في المملكة العربية السعودية       ١٣ في المائة في قطر، و     ٥ في المائة في اإلمارات العربية المتحدة و       ٢قبل المواطنين، تتراوح بين     

باللغـة  " (حالة اإلمارات العربيـة المتحـدة     : في بلدان مجلس التعاون الخليجي    التعليم والمهارات وأسواق العمل     "حسب ما ورد في دراسة      
 فهي تصف بالتفصيل جميع القضايا المتعلقـة بأهليـة العمـل وتنميـة المهـارات فـي منطقـة                   .  بوصفها متممة لهذه الدراسة   ) العربية

 اكتساب المهارات الالزمة فيما يتعلق باالنضمام إلـى قـوة           كما أنها تبرز التحديات التي يواجهها المواطنون في       .  مجلس التعاون الخليجي  
.  التعليم والمهارات وأسواق العمـل فـي مجلـس التعـاون الخليجـي، حالـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة                    : اإلسكوا.  العمل العالمية 

(E/ESCWA/SDD/2003/6). 
، وهي ورقة مقدمة إلـى المنتـدى        "ة في المستقبل  عامل مجلس التعاون الخليجي في هجرة العمالة العربي       "جرجس في   . م  )٨٥(

 .٤٠، صفحة ٢٠٠٢أكتوبر /المتوسطي الرابع للتنمية، عمان، تشرين األول
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فـرغم النمـو    .  تعود جذور جميع هذه المشاكل إلى نوعية التعليم في بلدان مجلس التعاون الخليجي             
انظـر جـدول    (ليم، كما يتجلى في انخفاض معدالت األميـة         الكمي الذي يدعو إلى اإلعجاب في مستوى التع       

فثمة عدد متزايد من    .  وبنمو أعداد المؤسسات التعليمية، فإن فرص عمل األفراد تظل هماً كبيراً          ) ١٣المرفق  
الخريجين الذين يجدون صعوبة في الحصول على عمل في القطاع الخاص بسبب افتقـارهم إلـى مهـارات                  

كن أن يعزى ذلك إلى تقليد طويل األمد من وجود عمالة مضـمونة فـي المؤسسـات                 ويم.  العمل الجوهرية 
فسلم المرتبات الحكوميـة يقـّيم   .  الحكومية، بصرف النظر عن الشهادة واالختصاص والدرجات والمنجزات       

العمال على أساس مستوى التعليم بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، باستثناء المهندسين الـذين يحصـلون                 
على أنه ال يوجد تمييز بين المهندسين ضمن هذا المجال رغـم            .  أجور أعلى من أجور المهن األخرى     على  

أنه، على سبيل المثال، يوجد زيادة في المهندسين المدنيين ونقص في المهندسـين الكهربـائيين ومهندسـي                 
 .)٨٦(الحاسوب واالتصاالت والكيمياء

 
فز لتحسين إنتاجية القوى العاملة الوطنية باألثر السـلبي         يتصل عامل هام آخر يساهم في انعدام الحوا        

هذه العوامل الثقافية قد ساهمت فـي خفـض         .  غير المباشر لنظام الرفاه، واألسرة الممتدة والقيم االجتماعية       
ويتعزز هذا العامل من جانـب      .  مستويات استخدام القوى العاملة الوطنية، بصرف النظر عن مستوى التعليم         

 فهـذه األسـواق ال تقـدم       .  عمل غير المقيدة والمفتوحة التي تميز منطقة مجلس التعاون الخليجـي          أسواق ال 
حوافز ألرباب العمل لالستثمار في مجال تنمية المهارات أو في مجال استخدام التكنولوجيات الجديـدة بغيـة                 

 العمل واإلنتاجية التقنيـة لقـوة       لذا، ما لم يحصل تغير في مفهوم      .  )٨٧(زيادة القيمة المضافة للموارد البشرية    
 .العمل الوطنية، فإن األساليب التقليدية لمكافحة البطالة ستظل غير فعالة

 
وختاماً، تفيد التوقعات بشأن الطلب على القوى العاملة في المستقبل بأن النمو االقتصادي في بلـدان                 

عمل الستيعاب الداخلين الجـدد مـن       مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يفشل في إفراز ما يكفي من فرص ال            
لذا، قد يضطر المواطنون لتـأمين      .  )٨٨(المواطنين إلى سوق العمل خالل السنوات الخمس إلى العشر القادمة         

هذه المهـن تشـمل     .  فرص عمل اإلحالل محل الوافدين، في األعمال التي تتطلب مستوى مهارات متوسط           
لذا فإنه يتعين على المـواطنين تغييـر        .  يدالنية، الهندسة والقانون  المحاسبة، التعليم، المبيعات، األعمال الص    

وهـذا التحـول يقتضـي      .  مواقفهم إزاء األعمال التقنية وعليهم أن يحاولوا تنمية مهارات العمل األساسـية           
على أن الحل المثالي من شأنه أن يتضمن أهـداف توجيـه االقتصـاد نحـو                .  إصالحاً جذرياً لنظام التعليم   

ثمارات كثيفة رأس المال التي ستلغي في نهاية المطاف الكثير من األعمال التي تحتاج إلـى مهـارات                  االست
قليلة، وتحسين مستويات النمو االقتصادي وإفراز مستويات من اإلنتاجية تبرر دفع أجور تحقق طموحات قوة               

 .العمل الوطنية
 
 

                                                      
)٨٦(  Ibid., p. 25. 

  في بلدان أخرى يتمثل دور أنظمة سوق العمل بإيجاد حوافز للمقاولين بأن يستثمروا من أنماط اإلنتاج كثيفة رأس المـال                      )٨٧(
 .ضافة لتسديد مستويات األجور التي تحددها أسواق العمل المنظمةلتوليد قيمة م

في المملكة العربية السعودية، أنه من المتوقـع أن         ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(  على سبيل المثال، ورد في الخطة الخمسية السابعة           )٨٨(
 ٥,٠٩١وة العمل السعودية بواقـع       ماليين فرصة عمل وأنه من المتوقع أن تزداد ق         ٣,٤٧٤ سيبلغ   ٢٠٢٠ و ٢٠٠٠إفراز فرص العمل بين     

وهـذه تمثـل حـوالي    .  ومن المفترض أن تتم تغطية العجز المتوقع عبر فرص العمل التي يشغلها الوافدون في الوقت الـراهن  .  ماليين
 وهـي   ،"عامل مجلس التعاون الخليجي في هجرة العمالة العربية في المستقبل         "جرجس في   .  مليون فرصة عمل حسب ما أورده م       ١,٦١٧

 .٤٠، صفحة ٢٠٠٢أكتوبر /ورقة مقدمة إلى المنتدى المتوسطي الرابع للتنمية، عمان، تشرين األول
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 ية المهاراتالمشاكل المتصلة بتنم:   الجمهورية العربية السورية-هاء
 

منذ الستينات، تمّيزت التنمية االقتصادية في الجمهورية العربية السورية بمؤسسـات القطـاع العـام                
وقد أدى النظام التجاري المقيد المتضمن      .  االحتكارية في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات على السواء       

 واإلجـراءات البيروقراطيـة واإلداريـة الثقيلـة         جملة من التعريفات العالية والكثير من المحظورات الكمية       
ومنذ أواخر الثمانينـات أدخلـت الجمهوريـة        .  والطويلة إلى تقييد المنافسة وانعدام الفعالية وزيادة التكاليف       
على أن عملية اإلصالح ظلت بطيئة وسـطحية        .  العربية السورية عدة إصالحات متوجهة إلى تحرير السوق       

 الهياكل المؤسسية الجامدة واألساليب التنظيمية المعقدة وتقنيـات اإلنتـاج الباليـة     وال زالت٢٠٠٢حتى عام   
لذا، فإن سوق العمل ال تزال تعاني من عدم المرونة واختالل التوازن بين عرض مختلف المهـارات                 .  سائدة

 :تتميز سوق العمل الحالية بما يلي.  والطلب عليها
 

 تدنيـة ال تلبـي حاجـة االقتصـاد الحـر، ناهيـك عـن               مستويات تعليمية ومهارات عمل م     )أ( 
 متطلبات األسواق الحديثة؛

 
نقص في عدد المجاالت االختصاصية، أي في تقنيي الحواسيب وخريجـي العلـوم التطبيقيـة                )ب( 

 عالوة على نقص يكاد يكون تاماً في مهندسي اتصاالت الحاسوب؛
 

 لقة بالتوظيف والفصل من الوظيفة؛القواعد واألنظمة القاسية والتقييدية المتع )ج( 
 

 .األجور المتدنية التي أدت إلى هجرة واسعة النطاق )د( 
 

فحسب إحصـاءات سـوق     .  وفي الوقت نفسه، نجد أن نظام التعليم ينطوي على العديد من العيوب            
 :، تشمل هذه العيوب ما يلي١٩٩٨العمل لعام 

 
ظائف ذات صلة مباشـرة بمجـال دراسـتهم أو     في المائة فقط من قوى العمل تعمل في و   ٦٥ )أ( 
 تدريبهم؛

 
 في المائـة    ٤٤,١يمثل نقص فرص العمل في المجال المقابل من التخصص          : العمالة الناقصة  )ب( 

 في المائـة    ١٠,٥ في المائة من هذه الفئة و      ٢١,٩من المنخرطين في العمالة الناقصة؛ وتمثل األجور المتدنية         
  في المائة الباقية؛٢٣,٥ أخرى مثل عمل ما بعد التقاعد الـ من العمل الحر؛ وتمثل أسباب

 
فقد تخرجـت أول    .  ندرة العمال المتدربين محلياً في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         )ج( 

 ومن المتوقع تخرج أول مجموعة مـن        ٢٠٠٢مجموعة من المختصين في المعلوماتية في جامعة دمشق عام          
 ؛٢٠٠٤ مهندسي المعلوماتية في

 
 ليس لدى خريجي المدارس الثانوية والجامعات مهارات في مجال اللغات األجنبية؛ )د( 

 
الجامعات ال يوجد فيها مقررات تدريبية أو تطبيقية؛ والمناهج ليست مصممة لتلبية احتياجـات               )•( 

 .االقتصاد العالمي الذي تحركه التكنولوجيا
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ويعكس : زن بين المنهج التعليمي واالحتياجات االقتصادية للبلد      وفي الواقع، يوجد اختالل تام في التوا       

 فـي   ٣٥فهو يبرز أنه خالل الفترة المغطاة لم يتمكن سوى          .   ذلك بوضوح  ١٩٩٨إحصاء سوق العمل لعام     
المائة من خريجي المدارس الفنية استيفاء متطلبات توصيف وظائفهم في قطاع الصناعات التحويلية، مقارنـة               

كما .   في المائة من خريجي المؤسسات التقنية الصناعية       ٣٩مائة من خريجي الكليات الهندسية و      في ال  ٤٢مع  
 في المائة من الخريجين احتاجوا إلى ثمانية أسابيع من التـدريب السـتيعاب              ٧١,١أن البيانات تدل على أن      

 فـي المائـة     ٥,٨سـابيع و   في المائة احتاجوا من ستة إلى سبعة أ        ٢٣,١الجوانب التقنية لعملهم، في حين أن       
 .احتاجوا إلى أقل من أربعة أسابيع

 
من الواضح جداً أن القطاع التعليمي يعاني من الفشل في االستجابة بشـكل كـاف إلـى التغييـرات                    

وهو في الوقت نفسه، يلبي طلبـات القطـاع الصـناعي وقطـاع             .  المتصلة بإعادة هيكلة االقتصاد السوري    
ويمكن أن يعزى ذلك إلى حد كبير إلى غياب آليات التنسيق بين المؤسسـات              .  الخدمات بطريقة محدودة جداً   

وبنتيجة ذلك، يواجه قطاع الصناعة وقطـاع الخـدمات         .  التعليمية والمؤسسات التجارية في القطاع الخاص     
 .مشاكل كبيرة بشأن جودة المهارات في سوق العمل

 
.  لعدد المحدود من مؤسسات التدريب والتنميـة      وعالوة على ذلك، ينعكس عيب النظام التعليمي في ا         

 ويبـين إحصـاء سـوق العمـل        .  وهذا بدوره أدى إلى الفشل في ترقيـة المـوارد البشـرية وتحسـينها             
 أن حوالي ثلثي قوة العمل في الجمهورية العربية السورية، في كل من القطاع الخاص والقطـاع                 ١٩٩٨لعام  

.  ب لدى استهالل أعمالهم خالل الفتـرة التـي غطاهـا اإلحصـاء            العام لم يحصلوا على أي نوع من التدري       
وبالنظر ألن المهارات تكتسب بالتجربة، فإن العمال يواجهون صعوبات عندما يبدأون عمالً ما أو ينتقلون من                

ومـن هـذه    .  يبين اإلحصاء أن دورات التدريب تتراوح بين ثالثة وسبعة أشهر، أو أكثـر            .  مهنة ألخرى 
 في المائة من هذه الدورات تعقد داخل البلد، ولكـن خـارج   ٢٦ في المائة تحدث داخل البلد و٥٦,٥الدورات  

ويتم في بعض األحيان تقديم دورات فـي        .   في المائة من التدريب يجري خارج البلد       ١٧,٥مؤسسة العمل، و  
 غير أن تكاليفها تميل ألن      . مجال اإلدارة العالية والتسويق والمهارات الحاسوبية في المراكز الثقافية األجنبية         

 .)٨٩(تكون مرتفعة، وفي معظم الحاالت ال يسع معظم الخريجين دفع رسومها
 

 من المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات، العامة والخاصة         ٣ ٠٠٠وقد أخذ اإلحصاء عينات من       
 التفاصـيل   وقـد أخـذت باالعتبـار     .  وأجرى مقابالت مع موظفين في مختلف االختصاصات      .  والمشتركة

وقد أكدت النتائج الفرضية القائلة بان تـراكم        .  المتصلة بالمهارات والتدريب واللغة األجنبية وسنوات الخبرة      
.  المهارات ورفع مستواها كان يحصل إلى حد كبير عبر تراكم الخبرة وليس من خالل الـدورات التدريبيـة                 

وفي الواقـع،   .  دة كان محدوداً في الشركات السورية     وهذا يدل على أن إدخال تقنيات اإلنتاج واإلدارة الجدي        
فإن الجهود الرامية إلى التعامل مع تحديات العولمة يجب أن تتضمن المزيد من التـدريب ورفـع مسـتوى                   

 من القوى العاملة    ٧٥ إلى   ٥٠وقد أظهرت نتائج عملية المسح أيضاً أن من         .  المهارات وتعلم اللغات األجنبية   
ويمكن .  التحويلية من شأنه أن يحتاج إلى التدريب في حال إدخال تقنيات اإلنتاج الحديثة            في قطاع الصناعات    

                                                      
 مركز تدريبي لتقديم دورات في مجال اللغات األجنبية ومحو أميـة الحاسـوب              ١٤٠  رخصت وزارة التربية والتعليم لـ        )٨٩(

فهـو  .  أما التدريب النوعي على العمل في القطاع الخاص فهـو محـدود           .  وبعض الدورات الميكانيكية والكهربائية في أواخر التسعينات      
فهي تهتم باألعمـال    .  وأقسام الموارد البشرية في القطاع الخاص نادرة      .  يقتصر على أداء الوظيفة وال عالقة له بتكوين مهارات للمستقبل         

 .لمستخدمينالورقية الروتينية بدالً من تنمية المهارات وال تعطي أولوية لتدريب ا
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أن يؤدي الفشل في تحقيق ذلك إلى سوق عمل جامدة وإلى عمال ال يستطيعون العمل بين خطـوط اإلنتـاج                    
 .القديمة والحديثة، األمر الذي يؤدي إلى العطالة أو إلى البطالة

 
ال الموارد البشرية إحدى وسائل ضمان حصول األشخاص الموجـودين فـي            يعد االستثمار في مج    

 في المائة فقط من المؤسسات فـي        ٦,٨وقد أظهر اإلحصاء أن     .  سوق العمل على شكل من أشكال التدريب      
القطاعين العام والخاص كانت مستعدة خالل الفترة قيد البحث، الستثمار جزء مـن رأسـمالها فـي مجـال                   

وقد أظهرت العينـة أيضـاً أن       .  في المائة لم تكن على استعداد للقيام بذلك على اإلطالق          ٩٣,٢التدريب، و 
 في المائة من الذين لم يكونوا راغبين في االستثمار في مجال التدريب لـم يكـن لـديهم أي خطـط                      ٥١,٥

كن لديهم إرادة    في المائة لم ي    ١٦,٩ في المائة ال يرغبون في االستثمار ألسباب مالية و         ٢٥,١للتحديث، وكان   
 .التغيير

 
.  وتدل البيانات على أن إعادة هيكلة االقتصاد السوري تحتاج إلى إعادة عملية هيكلة سـوق العمـل                 

 .)٩٠(ويجب، بشكل خاص، تحسين النظام التعليمي والمناهج وإقامة دورات تدريبية مكثفة
 

اكل الناجمة عن العولمة يعتمـد      وعالوة على ذلك، فإن قدرة االقتصاد السوري على التغلب على المش           
 على قدرته على االستجابة، بطريقة مرنة، للظروف الخارجية المتغيرة، وأن يكـون مرنـاً بدرجـة كافيـة                  

 .للحفاظ على حالة تمكنه من المنافسة في السوق الدولية
 

 القوى العاملة   وفيما يتعلق بتحسين أهلية العمال للعمل، يجب إعادة هيكلة النظام التعليمي لضمان قدرة             
ويمكن تحقيـق ذلـك عبـر    .  كما ويجب تعليم الطالب كيف يتعلمون تعلم المهارات       .  على الحركة والتكيف  

استحداث مناهج جديدة، تتضمن برامج محسنة لتدريب المعلمين وضمان تواجد أساليب معّرفية تشّجع علـى               
.  ألمية التقنية عبر برامج تـدريب مكثفـة       ويمكن رفع مستوى مهارات محو ا     .  المزيد من المهارات المعرفية   

 :وعلى المستوى األساسي األكثر، يجب على عملية اإلصالح أن تستهدف ما يلي
 

إصالحاً هيكلياً كامالً للنظام المدرسي بما في ذلك إعادة تأهيل المـدارس الحكوميـة، ورفـع                 )أ( 
 مستوى مهارات التعليم وإعادة النظر بأساليب التعليم؛

 
خال تحسينات على تدريب الموارد البشرية وتنميتها لتلبي احتياجـات البلـد مـن التنميـة                إد )ب( 

ويمكن تحقيق التدريب المحلي وتنمية المهارات والمعرفة اإلدارية عبـر التـدريب            .  الصناعية والتكنولوجية 
 ليمية التقليدية؛داخل العمل، وإشراك المجتمع المدني عبر برامج المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التع

 
ويجب تكثيـف   .  تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات لتلبية حاجات البلد اآلنية والقادمة          )ج( 

ويجب أن تتماشـى    .  التعاون بين مؤسسات التدريب والتنمية، وجماعات البحث العلمي، والتجارة والصناعة         
 .احتياجات السوقالمناهج في مؤسسات التعليم العالي المهني والجامعات مع 

                                                      
إدارة التكنولوجيا، إدارة البيئة، إدارة المعلومات، المهارات األساسـية فـي مجـال اإلدارة              :   من أمثلة المهارات الجديدة     )٩٠(

 .واالتصاالت والحاسوب والسالمة والصحة
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   استنتاجات وتوصيات-خامساً
 

   مقدمة-ألف
 

يتعين علـى   .  إن عملية العولمة تنطوي على إمكان تحويل البنية التحتية المؤسسية لألنظمة التعليمية            
 :التعليم ضمان تمكن األفراد من القيام بما يلي

 
 إدارة الزخم الهائل من المعلومات المتدفقة؛ )أ( 
 ط والتأهب لحاالت الالمعلوم في االقتصاد العالمي؛التخطي )ب( 
 .ابتكار السبل والوسائل لمجاراة االقتصاد المشحون بالمعرفة في مكان العمل )ج( 

 
إن معرفة مقبولة في مجال الحواسيب واإلنترنت ووسائل االتصاالت الحديثة واللغة اإلنكليزية أمـور               

.  ق التدريس الحديثة أن تركز على تنميـة التفكيـر النقـدي           حيوية في العصر الحديث، حيث يتعين على طر       
وعالوة على تعزيز التعليم األساسي وتكوين المهارات، يتعين على المجتمعات أن توفر لألفراد فرصاً كافيـة                

إن قـدرة   .  الكتساب معرفة متقدمة بهدف ضمان استفادتهم من التكنولوجيات التي تطلع علينا يوماً بعد يـوم              
تكنولوجيات الجديدة واختيارها واالستفادة منها وتطويرها من األمور األساسية فـي مجـال الكفـاءة               تقييم ال 

ومن المحتمـل أن تصـبح      .  التكنولوجية، التي أصبحت عنصراً محدداً وحاسماً لقدرة قطر ما على المنافسة          
أن تعاني من التـدهور فـي       األقطار التي ال تعير أهمية للتعليم الجيد أن تصبح مهمشة في اقتصاد معولم، و             

.  التقدم االجتماعي، وتجد صعوبة متزايدة في منافسة بقية العالم النامي، وكذلك في واقع األمر العالم المتقـدم                
فالتقدم هو األكثر احتماالً في األقطار التي تتكون لديها رؤية واضحة للتعليم والتدريب وتفهم صلتهما بأهليـة                 

 .العمل والنمو
 

هذه العمليـة   .  ل العمالة التقليدية أصبحت بالية، في حين أن مهناً جديدة تنشأ يوماً بعد يوم             ثم إن أشكا   
.  تجبر الحكومات على النظر إلى التعليم والتدريب بوصفهما أصالً منتجاً، وليس مجـرد سـلعة اسـتهالكية                

د، أصبحت الكليات التقنية    في هذا الصد  .  ودليل ذلك أن حكومات الدول المتقدمة تؤكد على التعليم والتدريب         
كما أن المنافسة الدوليـة     .  ومعاهد التدريب، وليس الجامعات، بشكل متزايد، هي األهداف الرئيسية لإلصالح         
 .واالبتكارات التكنولوجية أصبحت تشجع األقطار على تحسين مؤهالت قواها العاملة

 
   رؤية جديدة-باء

 
وهذا من شأنه أن يشمل إصـالحاً       .  نظمة التعليم والتدريب  لذلك فإن الحاجة تدعو إلى رؤية جديدة أل        

هيكلياً جذرياً لجميع جوانب أنظمة التعليم والتدريب في منطقة اإلسكوا، بحيث يتم رفع مستوى مهارات القوى                
يجب جعل التعليم أكثر صـلة      .  العاملة وتمكينها من تلبية احتياجات اقتصاد يستند بشكل متزايد إلى المعرفة          

 : تحسين نوعيته، ولهذه الغاية، يجب أن تصبوا الرؤية الجديدة إلى تحقيق ما يليويجب
 

تحسين نوعية الخريجين وصلة معرفتهم ومهاراتهم ومواقفهم وكفاءتهم بالموضوع تمشياً مـع             )أ( 
 متطلبات أسواق عمل القرن الحادي والعشرين؛

 
ضمان تعزيز دور القطـاع الخـاص فـي         تحسين كفاءة وفعالية أنظمة التعليم والتدريب عبر         )ب( 

 .تطوير النظام وجودة المناهج ومؤهالت المعلمين وتوفير مرافق للتدريب



 -٥٥-

إن تحقيق هذه العملية المتصلة بضمان تنفيذ التحسينات النوعية في التعليم أكثر صعوبة من التوسـع                 
يجب على عملية التغييـر أن تأخـذ        و.  األفقي أو الكمي في التعليم الذي حدث عبر العقود الثالثة المنصرمة          

ويجب النظر إلى التعلـيم بوصـفه       .  باالعتبار الحاجات االجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع الذي تخدمه       
وهذا يستدعي  .  األساس المتين الذي يمكن أن تقوم عليه البنية الكاملة لمجتمع عربي يقوم على أساس المعرفة              

تعلم يسعى إلى النجاح األكاديمي واالجتماعي لألطفال والراشدين؛ نحـو تعلـيم            نقلة نوعية كاملة نحو ثقافة      
يعزز األخالق الحميدة وروح المواطنة والمواقف السلمية والمتسامحة إزاء الناس واألديان والثقافات األخرى؛             

ر أن تقوم بما يلي     ويتعين على األقطا  .  نحو تعليم يمكن األفراد من أن يعيشوا حياة اقتصادية اجتماعية منتجة          
 :ضمن هذا اإلطار المرجعي

 
االضطالع بتوسع شامل للتعليم األساسي المجاني، بما في ذلك تمديد فترة التعلـيم اإللزامـي                )أ( 

  سنوات على األقل وبذل جهود مماثلة بشأن توسعة التعليم ما بعد األساسي؛١٠ليصل إلى 
 

 مدى الحياة بهدف مكافحة أمية الراشـدين وتـوفير          إيجاد نظام مؤسسي يتعلق بتعليم الراشدين      )ب( 
 فرص إلعادة التدريب؛

 
 .تنفيذ إصالحات لتعزيز نوعية التعليم في جميع مراحله )ج( 

 
لهذه الغاية، يجـب    .  وعالوة على ذلك، يجب بذل جهود لتعزيز البيئة اإلقليمية فيما يتصل باإلنتاجية            

اب المعرفة أن تركز على المواقف المتغيـرة وأن تضـمن التـزام             على السياسات المعنية بعملية فعالة الكتس     
جميع فئات المجتمع بالتغيير، وأن تولد االحترام للعلم والمعرفة، وأن تشجع القدرة على اإلبـداع واالبتكـار،                 

وهذا يمت بصلة خاصة علـى  .  باستخدام االكتشافات الجديدة لتحسين اإلنتاجية وتعزيز رفاهة المجتمع برمته      
اس أن اكتساب المعرفة يستتبع تعزيز األساس المعرفي لبلد من البلدان ويتيح إفراز معرفة جديـدة عبـر                  أس

كما يسمح بتسخير المعرفة وتكييفها عبر تعزيز التدفق الحر للمعلومـات وجـذب             .  أنشطة البحث والتطوير  
 .االستثمارات

 
   التعليم في العهد الجديد-جيم

 
مدارس، يجب تنقيح منهاج التعليم العام ليتضـمن تأكيـداً علـى المهـارات     فيما يتصل بالتعليم في ال   

والهدف في هذا الصدد هو إرسـاء       .  التعليمية واألساسية األوسع نطاقاً ومهارات التعليم والكفاءات األساسية       
ـ               ين مرتكزات متينة للمهارات المهنية الشاملة المتنوعة بدالً من المهارات المتخصصة، وتعزيز الصـالت ب

ويجب بذل الجهود لتعزيز التفكير النقدي وتوطيد القدرة على اإلبـداع واالبتكـار،             .  المدارس وأرباب العمل  
 .مما يؤدي إلى إفراز قوى عاملة متعددة المهارات ومرنة وقادرة على التعامل بكفاءة مع تحديات العولمة

 
دريب الطالب على تحديـد مصـدر       وكذلك يجب على التعليم الثانوي أن يصبح أكثر تنوعاً، ويجب ت           

المعلومات وتقييمها واستعمالها بكفاءة، وأن تشجع المواد التعليمية الطالب على القيام بدور نشط في عمليـة                
وعالوة على ذلك فإن التعلم الذي يعتمد على االستظهار وحفظ الوقائع عن ظهر قلـب أصـبح مـن                   .  التعلم

 العصر الحديث، ويجب استبدالها ببذل جهود لتعزيز التعلم التعـاوني  االستراتيجيات التي عفا عليها الزمن في   
هذا النهج يقتضي معلمين من ذوي المؤهالت العاليـة وإمكانـات غيـر             .  وتعليم مهارات تفكير أعلى مرتبة    
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وهذا من شأنه أن يمكن الطالب مـن اسـتيفاء متطلبـات التعلـيم              .  محددة للوصول إلى موارد المعلومات    
 .وفي الوقت نفسه يمكنهم من اكتساب مهارات معرفية ذات صلة بالعمالةالمتواصل، 

 
ويتعين على مؤسسات التدريب ضمان أن يكون الخريجون مؤهلين للعمل عبر تزويدهم بالمهـارات               

العملية والمعرفة واالستعداد للمضي في عملية تعلم مدى الحياة، ويجب أن يكون التأكيد الرئيسي على تعلـم                 
تصاف بالمرونة؛ والتكيف مع المتطلبات المتغيرة؛ والتالؤم مع بيئة وظروف عمل متغيرة؛ واكتساب             كيفية اال 

 .مهارات جديدة
 

يتعين على تلك المؤسسات أن تقيم عالقات متينة مع قطـاعي الصـناعة والخـدمات والمؤسسـات                  
 .التجارية، لضمان ارتباط مناهج التدريس بالطلب الفعلي للسوق

 
تعليم العالي، يجب تغيير تركيزه ونوعيته بشكل جذري ويجب وضع برامج جامعية أكثـر              وبالنسبة لل  

وقد يؤدي عدم اتخاذ هذه التدابير إلى تفاقم حالـة اخـتالل التـوازن بـين الخـريجين                  .  توجهاً نحو السوق  
 لـذا  .  نوهذا بدوره قد يؤدي إلى زيادة هدر الموارد وعطالة الخـريجي          .  الجامعيين ومتطلبات سوق العمل   

ويمكن تحقيق ذلك عبر تشجيع االشتراك      .  من المحتم تنشيط العالقة بين مشاريع العمل والمؤسسات التعليمية        
 :وعالوة على ذلك، يجب التأكيد أيضاً على ما يلي.  الفعال للشركات في التعليم والمناهج وخطط التدريب

 
 ؛العلوم والرياضيات والمقررات التجارية والحاسوبية )أ( 
 تنمية القدرات على حل المشاكل؛ )ب( 
 .تصميم مناهج متنوعة ومرنة وهياكل مقررات تستجيب لطلبات سوق العمل )ج( 

 
يتعين على دول اإلسكوا إيجاد التوازن بين متطلبات سوق العمل من حيث المهنيين، أي، المهندسـين                 

وفـي  .  فنيين أو قوة العمل شبه المـاهرة واألطباء والمحامين، والطلب على مجال المستوى المتوسط، أي، ال    
الواقع، فإن النقص الحاد في الفنيين المدربين تدريباً حسناً وعدم توفر القوى العاملة الماهرة  همـا عـامالن                   
يستطيعان حفز الحكومات في بلدان اإلسكوا، وال سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي، على التحول مـن                 

هذه المراكز يجب أن    .  ى إنشاء كليات تدريب وكليات متعددة الفنون متدنية التكلفة        اإلصرار على الجامعات إل   
تعمل بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، الذي بوسعه تقديم المساعدة في تحديث المناهج وتوفير تدريب أثناء                

مراقبـة جـودة    العمل واإلرشاد بشأن المنجزات األكاديمية للطالب عالوة على استحداث مؤشرات تتعلـق ب            
 .التعليم الفني

 
   البحث والتطوير-دال

 
فجميـع البلـدان يمكـن أن    .  يجب على البلدان العربية السعي للعمل معاً في مجال البحث والتطوير           

وعالوة على ذلك، يتعين على هـذه  .  تستفيد من التعاون على الصعيد اإلقليمي ومن وفورات التكامل والحجم     
ت طويلة األجل بشأن البحث العلمي؛ وإعادة تنظيم الميزانيات لزيادة تمويـل البحـث              البلدان استحداث سياسا  

إن اإلدراك بـأن    .  والتطوير؛ وتعزيز التعاون الوثيق بين معاهد البحث والتطوير والجامعـات والصـناعة           
 . مختلف مكونات أنشطة البحث والتطوير يجب تسخيرها بشكل متزامن، مسألة مركزيـة لتلـك السياسـات               

تتضمن هذه المكونات أنظمة التعليم والمعايير، ومؤسسات البحث األساسـي والتطبيقـي، والبنيـة التحتيـة                
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لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأنظمة الخدمات والمعلومات، ومؤسسات التمويل، والجمعيات المهنيـة،           
 . والجمهوروالخدمات االستشارية، وأنظمة المساندة الفنية، وتعليم العلوم للطالب،

 
على سبيل المثال،   .  وعلى الصعيد اإلقليمي، ينطوي التعاون العربي المتجدد على نتائج كبيرة واعدة           

بوسع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إعادة تنشيط شبكات التعليم العربية ودعم مراكز البحـث والتطـوير    
ة تتصل بحقل التعليم خطوات إيجابية على طريق        وتعد الجهود التي تبذل إلقامة شراكات إقليمي      .  االفتراضية

 .إدارة اكتساب المعرفة من مركز الميزة الجماعية
 

   العولمة والقطاع الخاص-هاء
 

لقد نجم عن العولمة والدور األكبر للقطاع الخاص في مجال التعليم عوائد متدنيـة بسـبب طريقـة                   
تعليم الثانوي وتعليم المرحلة الثالثـة عاليـاً حيـث أن           فخالل العقود المنصرمة، كان العائد على ال      .  التلقين

على أنه، بما أن أرباب العمل فـي القطـاع          .  الخريجين كانوا يحصلون على أجور مالئمة في القطاع العام        
الخاص يحددون بشكل متزايد الطلب على العمل، فإن التنافر بين المهارات التي توفرها أنظمة التعليم وتلـك                 

ثم إن إحصائيات التعليم األساسي كثيراً مـا تكـون غيـر            .  لقطاع الخاص ال بد أن يزداد حدة      التي يطلبها ا  
فال يوجد معلومات بشأن النواحي األساسية مثل اإلنفاق وجودة التعلم والتعليم والتأهيل للعمل ونتائج              .  موثوقة

ع ال بد من إصالحه، ال سيما فـي       هذا الوض .  سوق العمل، األمر الذي يؤدي إلى البلبلة فيما يتعلق بالتخطيط         
وفي الواقع فإن نشر المعلومات بشأن التعلـيم مسـألة حاسـمة            .  فترات تبنّي سياسات اإلصالح االقتصادي    

فينبغـي  .  بالنسبة لتكوين توافق في الرأي بشأن إصالح التعليم والدعم المتواصل لهياكل السياسـة الوطنيـة              
الب وعن التقدم الذي يتم إحرازه فيما يتعلـق بالمواضـيع األساسـية    إعالم اآلباء عن المخططات المعّدة للط  

ويعد التعـاون   .  والتكاليف الحقيقية للتعليم وميادين الدراسة التي يمكن أن تضمن فرص عمل أعلى مردودية            
لى األوثق بين المدارس والجامعات واألسر والمجتمعات المحلية استراتيجية هامة من شأنها أن تعود بالفائدة ع              

 .جميع المعنيين باألمر
 

   المؤشرات-واو
 

إن المؤشرات المتعلقة بااللتحاق والخريجين ونسبة المعلمين إلى الطالب والهدر ومعدالت االنقطـاع              
 فالمعلومـات التـي تكشـف      .  عن الدراسة ال تكفي لتقييم األداء وضمان أن تكـون اإلصـالحات مناسـبة             

 :لذا فإنه يجب أن تتضمن تلك المؤشرات ما يلي.  ون ذات قيمة أكبرخصائص عملية التعليم من شأنها أن تك
 

 معلومات تتعلق بالبحث الذي تم االضطالع به ونشره؛ )أ( 
 معلومات تتعلق باالبتكارات في المناهج؛ )ب( 
 معلومات تتعلق بتطبيق الدراسات على الحياة الواقعية؛ )ج( 
 لمين؛معلومات تتعلق برفع مستوى مهارات المع )د( 
 معلومات تتعلق بقدرة المعلمين على خدمة مجتمعات المدارس؛ )•( 
 معلومات تتعلق بالعالقات بين البحث والشركات الخاصة؛ )و( 
 ).فيما يتعلق بتقييم جودة التعليم(معلومات تتعلق بأهلية الخريجين للعمل  )ز( 
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   دور الدولة-زاي
 

فمن الواضح أن الحكومـات ال      .  دولة فيما يتعلق بالتعليم   وعالوة على ذلك، يجب إعادة تقييم دور ال        
 لذا، فإن الـدور الرئيسـي للدولـة هـو أن           .  تستطيع تمويل جميع الجوانب المتعلقة بتعليم جميع المواطنين       

تضمن توافر تعليم أساسي جيد لجميع الناس على أساس أن التعليم األساسي الجيد يخلق مستويات عالية مـن                  
 .ة والكتابة والحساب وتوزيعاً أوسع نطاقاً لفرادى المهارات الحياتيةمعرفة القراء

 
لذا، ولوضع حـد    .  ثم إن مستويات التعليم العليا ال يمكن تمويلها بشكل كاف من المصادر الحكومية             

ففي الوقت الراهن تبلغ تكلفة التلميـذ       .  لتدهور الجودة، يجب تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والطالب        
 .ي مرحلة التعليم العالي التي تتحملها الحكومات عشرة أضعاف تكلفة التلميذ في التعليم االبتدائيف
 

على أنه مع أن المنجزات األكاديمية هامة فإنها ليست بالضرورة الوسيلة الوحيدة لضـمان وظيفـة                 
وهذه تتضـمن التفكيـر     .  فتلك المنجزات يجب أن تتممها مهارات السوق والصفات غير األكاديمية         .  مالئمة

المبدع واالبتكار والقدرة على أخذ زمام المبادرة والقدرة على تحمل المسؤوليات والعمل الجمـاعي والقـدرة                
على الوفاء بالمواعيد والتواصل وعرض األفكار والثقة بالنفس والقدرة على التواصل مـع ثقافـات أخـرى                 

.  فات عبر أشكال التعليم الحديثة، بخالف الطرق التقليديـة        يمكن تعليم الطالب تلك الص    .  واالستقامة واألمانة 
وعالوة على ذلك، يجب أن تشجع الطرق الحديثة الطالب على التعلم من بعضهم البعض وتولي مسـؤوليات                 

 .تعلمهم الخاص بهم
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 .(E/ESCWA/SDD/2003/6).  اإلمارات العربية المتحدة
 

 .٢٠٠١، (E/ESCWA/SD/2001/5)لمة وأسواق العمل في منطقة اإلسكوا العو.  _____
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 ).٢٠٠٢نيويورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، (خلق الفرص لألجيال القادمة 
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 المرفق األول
 

 قصص نجاح في المنطقة
 

   الفرص االقتصادية للشباب األردني-ألف
 

فهي تمكن الناس من إدراك حاجـات سـوق العمـل           .  في األردن ) إنجاز(تعمل الفرص االقتصادية للشباب األردني     
التي تمولها وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة        " إنقاذ األطفال مبادرة  "إن  .  وتعدهم لمواجهة تحديات المنافسة العالمية    

)USAID (   كمحاولة لردم الفجوة بين إنتاج النظام التعليمي المحلي واحتياجات القطاع الخاص من المـوارد               ١٩٩٩أسست في 
 بشأن قضايا المسؤولية في سـياق غيـر         فبموجب إطار البرنامج، يقوم متطوعون من القطاع الخاص بتعليم الطالب         .  البشرية

وبعبـارة  .  وهدف هذا المسعى هو إنتاج جيل يتميز باالبتكار       .  تقليدي واختيار شخصي بالنسبة الختيار المواضيع في المدرسة       
 .تساعد الطالب على تكوين مواقف ثقافية تناسب خصائص السوق العالمية" إنجاز"أخرى فإن 

 
ية مع وزارة التعليم، التزمت فيها الوزارة بتقديم دعم إلدخال المبادرة في مناهج المدارس              لقد وقع مهندسو إنجاز اتفاق     
ويركز البرنامج، الذي يقدم في المدارس كل يوم سبت مـن قبـل             .  مع وزارة الشباب والرياضة   " إنجاز"كما تنسق   .  الحكومية

االقتصاد الشخصي والتجاري ومباشـرة األعمـال       متطوعين من القطاع الخاص، أي، رجال المصارف ورجال األعمال، على           
يقدم المتطوعون دروساً أسبوعية للطالب اسـتناداً إلـى منهـاج    .  الحرة والقيادة وقضايا خدمة الجماعة المتصلة ببيئة الطالب  

 وحـل   وهم ال يقدمون محاضرات للطالب، بل يشجعون مهارات إثارة األفكار         .  وضعه أفراد من القطاعين الخاص والتعليمي     
 .المشاكل ومهارات االتصال

 
 في المائة من سكان األردن في ٢٥ سنة، والتي تمثل حوالي ٢٥ و١٤فئات األعمار التي تتراوح بين " إنجاز"تستهدف  

وتهدف إلى تعزيز التفكير المبدع وتقنيات حل المشاكل ومهارات العالقات بين األشخاص بين هذه الفئة وتزودهم                .  ٢٠٠٠عام  
والقطاع الخاص تلعـب دوراً فـي       " إنجاز"وعالوة على ذلك، فإن العالقة الوثيقة بين        .   التي تمكنهم من بلوغ أهدافهم     باألدوات

ويقوم متطوعون مـن    .  تحسين الموارد البشرية في األردن وتنمية مهارات الشباب إلعدادهم إعداداً أفضل لدخول سوق العمل             
وهـذا يمكـن    .   قرارات بشأن مستقبلهم واختيار األعمال التي تحقق طموحاتهم        مختلف القطاعات بمساعدة الطالب على اتخاذ     

 .القطاع الخاص من جذب المزيد من العمال من ذوي الكفاءات العالية
 

يزداد الشعور بأثر العولمة يوماً بعد يوم في األردن، حيث تزداد الفجوة اتساعاً بين نظام التعليم واحتياجات القطـاع                     
قد حققت أثراً إيجابياً    " إنجاز"وقد أفاد المعلمون أن دروس      .  معالجة هذا الوضع  " إنجاز"وتحاول  .  ارد البشرية الخاص من المو  

أما الطـالب   .  فقبل تنفيذ البرنامج، كان الطالب يعربون عن تفضيلهم لمهن الطب أو الهندسة           .  على سلوك الطالب ودرجاتهم   
، فقـد أصـبح الطـالب    "إنجـاز "إال أنه بعد االشتراك في     .  نهم فشلوا بطريقة ما   الذين يختارون مهنة أخرى فكانوا يعتبرون أ      

 ، يقـدر أن    ٢٠٠٤وبحلـول   .  ينظرون إلى خيارات أوسع نطاقاً تنسجم مع متطلبات سوق العمل المحلية في سـياق العولمـة               
 . طالب سيتخرجون من البرنامج١٠ ٠٠٠

 
 كول-  مبادرة مبارك-باء

 
إلـى إصـالح    " كول-مبادرة مبارك "للتعليم الفني والتدريب المهني، الذي يعرف باسم        ) الثنائي (يرمي النظام التعاوني   

ولقد نتجت المبادرة الطموحة طويلة األجل عن اجتماع بين الرئيس حسني مبـارك مـن             .  نظام التعليم الفني الثانوي في مصر     
نة وراء هذا البرنامج هي أن الكيانات الحكومية والخاصة         والفلسفة الكام .  ١٩٩١مصر والمستشار هلموت كول من ألمانيا عام        

تتحمل مسؤولية مشتركة بشأن برامج التدريب، وبذلك تضمن أن يعكس التدريب والتدريب الداخلي االحتياجات الحقيقية لسـوق                 
 .العمل

 
دثت منهاجاً مختلفاً وتوزيعاً    غير أنها استح  .  وتستفيد المبادرة من مراكز التدريب القائمة، وإن كان قد تم رفع مستواها            

فقد عهد إلى القطاع الخاص، المتمثل باالتحادات التجارية، بمسؤولية سلسلة من العناصر الحاسـمة فـي                .  جديداً للمسؤوليات 
وتدفع هذه االتحادات والشركات التي تمثلها مصروف جيب للطالب وتدبر وتراقب النوعية والتمويل وتـدير               .  برنامج التدريب 

 .مكونات البرنامجبعض 
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فبعد إنهاء المدرسة التحضيرية،    .  وكان الهدف األصلي أن يتم تنظيم جميع أشكال التدريب ضمن إطار النظام الثنائي             
تتاح للطالب الذين يختارون اختبار القابليات الفرصة لاللتحاق بشكل من أشكال مؤسسات التعليم الثانوي الفنـي لمـدة ثـالث                    

.  كان الهدف أن يضمن الخريجون العمل في الشركات التي تدربوا لديها بصفة مقيمين عندما كانوا طالباً        و.  سنوات قبل التخرج  
 .وإذا تعذر ذلك، فإن المهارات التي اكتسبوها من شأنها أن تمكنهم من العثور على عمل في أماكن أخرى

 
خفيف وطأة حاالت النقص في بعض المهارات       تتضمن المنافع التي تنطوي عليها المبادرة على إفراز عمالة للشباب وت           

 ، كـان   ٢٠٠٢فبرايـر   /وبحلول شـباط  .  وتعزيز تنمية واستخدام الموارد البشرية والزيادات الالحقة في القدرة على المنافسة          
 . موقعاً في مصر٢٢ من المصانع في ٨٠٠ من العمال الماهرين قد تخرجوا من المشروع، الذي اشتمل على ٣ ٤٠٠

 
هو توسعة البرنامج ليشمل مراكز التدريب التي تتوجه إلى قطاعات االقتصاد الحديثة القادرة على المنافسـة                والهدف   

على الصعيد الدولي، بما في ذلك مختلف القطاعات الصناعية، إضافة إلى األقسام التي يجري تحديثها في قطـاعي الزراعـة                    
على أنه يجب   .  از تقدم كبير من حيث آليات تنمية الموارد البشرية        ومن شأن نجاح مثل هذا المسعى أن يضمن إحر        .  والسياحة

ثم إنه من حيث إيجاد العمالة، فإن أثر هذا النظام سـيكون            .  االعتراف بأن القدرة االستيعابية، الحالية، لهذه القطاعات محدودة       
 .على األغلب محدوداً في المستقبل المنظور

 
   استحداث مبادرة للمناهج-جيم

 
، الذي نشأ في الواليات المتحدة، إلى الفلسفة التي مفادها أن العمال في مجـال               )داكوم(ند مشروع استحداث منهاج     يست 

ويتضـح  .  معين مؤهلون أكثر من أي طرف آخر لتقديم توصيفات مناسبة لعملهم والمسؤوليات والمهام والمهارات المتصلة به               
يث تجري تجزئة المهن إلى واجبات ومهام وخطوات الزمة لتنفيذ واجبـات            ، ح "استحداث منهاج "هذا المفهوم في ورشات عمل      

وبعد أن يتم فحص جميع المهام والخطوات يتم تحديد المهارات والكفاءات والقدرات والصفات الالزمـة للقيـام                 .  ومهام معينة 
 ".استحداث منهاج"ثم تتم صياغة هذه التجزئة وتصنيفها في مخطط .  بعمل ما

 
 في الكويت عبر إنشاء مركز استحداث المناهج، الذي يحـدد متطلبـات التعلـيم               ١٩٩٩هذا النظام في مطلع     تم تنفيذ    

وبعد أن يـتم تحديـد   .  ويعمل النظام بالتنسيق مع الكليات والجامعات     .  والتدريب ألعمال مختارة استناداً إلى احتياجات السوق      
 لضمان حصول الخريجين في حقل مختار على المهـارات والكفـاءات            متطلبات عمل محدد، يتم االتصال بالكليات والجامعات      

، استحدث المركز مبادئ توجيهية تتعلق بعشرة أعمال في السنة ومتصلة بمـدارس التجـارة والصـحة     ١٩٩٩ومنذ  .  الالزمة
" ستحداث منهـاج  ا"فعلى سبيل المثال، في حقل هندسة استكشاف وتطوير البترول يتضمن مخطط            .  وهندسة تكنولوجيا البترول  

 شـهراً مـن     ٣٠ويحتاج كل عمل إلى حوالي      .  معلومات تتعلق بتسع مهن، واثنين وأربعين واجباً ومائتين وست عشرة مهمة          
 . فصول نصف سنوية، عالوة على تدريب عملي خالل الصيف٥التدريب عبر 

 
ه تحليل المتطلبات المتعلقة بالمهارات     على أن باستطاعت  .  ال يزال في مراحله األولى في الكويت      " استحداث منهاج "إن   

ثم إنه من المتوخى أن يحرز تقدماً ما نحو التغلب على المشكلة المتعاظمـة  .  وإقامة عالقات وثيقة بين الخريجين وسوق العمل    
 .لبطالة الشباب
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 المرفق الثاني
 

 مؤتمرات األمم المتحدة المعنية بالتعليم
 

وفـي  .  تعليم، ال سيما التدريب المهني في الجهود التي تبذلها األسرة الدوليـة           تتجلى أهمية كل مرحلة من مراحل ال       
خالل العقد المنصرم، دعت مؤتمرات رئيسية لألمم المتحدة إلى القيام باستثمارات وطنية ودولية لضمان وجود حد أدنـى مـن                

.   وبالنسبة للمرأة وجميع الفئـات المحرومـة       مستوى الجودة ووصول الجميع إلى التعليم األساسي، ال سيما في المناطق الريفية           
وقد أظهرت هذه المؤتمرات أنه يتعين على البلدان االضطالع بالمهمة الصعبة سياسياً في كثير من األحيان للقيام باالستثمار في                   

 .مجال التعليم األساسي، لمصلحة مناطق أخرى
 

) ١٩٩٠مـارس   / آذار ٩-٥جومتيين، تايلنـد    " (يم األساسية تأمين حاجات التعل  : المؤتمر العالمي حول التربية للجميع    " 
 .٢٠٠٠استحدث إطاراً لزيادة التعلم وجودة التعليم في المدارس، وتحقيق التعليم االبتدائي للجميع قبل 

 
، مـع االلتـزام     ٢٠١٥، أجل التاريخ إلـى      )٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٨-٢٦داكار، السنغال،   " (المنتدى العالمي للتربية  " 
وهذا يشمل البنات واألطفـال الموجـودين فـي         .  حصول جميع األطفال على تعليم مجاني وإلزامي ذي نوعية جيدة         بوجوب  

 .ظروف صعبة وأولئك األطفال المنحدرين من جماعات إثنية
 

، وضع مجموعة من التوصيات التي يتعين الموافقة        "٢٠٠١يوليو  /الفريق رفيع المستوى المعني بعمالة الشباب، تموز      " 
ليها من قبل رؤساء األمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، ودعي جميع رؤسـاء الـدول والحكومـات لحشـد                     ع

وقد تلى هذه التوصيات    .  األطراف الفاعلة القومية والمحلية لجعل التعليم األساسي والتدريب األولي أكثر مناالً للشبان والشابات            
 .أنشطة تعاونية فنية ملموسة

 
االستثمار في التعليم والتدريب والتعلم مدى      : لتوصية الثالثة لألمين العام للفريق رفيع المستوى المعني بعمالة الشباب         ا 

 :الحياة، ترد أدناه
 

  اعتماد استراتيجيات وطنية للتعليم والتدريب، تحدد أهدافاً قابلة للتحقيق لزيادة مستويات المشاركة بين الشباب،                -ألف 
 .ماً قوياً باالستثمار الكافي والمستدام في تنمية الموارد البشريةوتخلق التزا

 
  ضمان قدرة البنات والصبية على الحصول على تعليم جيد يضع أساساً إلمكانية توظيفهم وينطوي على تنميـة                   -باء 

 .المواقف والقيم الالزمة لنجاحهم في الحياة
 

لعالي والتدريب الفني والمهني، وأهمية هذا التعلـيم والتـدريب            تحسين فرص الحصول على التعليم الثانوي وا        -جيم 
فعاليته، بحيث يصبح الشبان والشابات أكثر تأهيالً لالستفادة من هذه الفرص في أسواق العمل والتأقلم مع التغيرات السريعة في                   

 :عالم العمل عن طريق
 

اجات سوق العمل، وربطهما بالمهـارات األخـرى        تشجيع روابط أوثق بين المناهج الدراسية الفنية وبين احتي         )أ( 
المساندة الالزمة للنجاح في أسواق العمل، عن طريق التعاون فيما بين منظمات أرباب العمل، والنقابات العمالية، ومؤسسـات                  

 التدريب والتعليم، والصناعة؛
 

ال السهل مـن المدرسـة إلـى        وضع أو تحسين نظم للتدريب، التي تزيد من مستويات المهارات وتيسر االنتق            )ب( 
العمل، عن طريق الربط بين التعليم المهني خارج نطاق العمل وبرامج التعلم والتدريب المقرر في مكان العمل، سواء بالتدريب                   

 على أساس ترتيبات معينة، أو بالوسائل األخرى للمهارات المهنية؛
 



 -٦٥-

مهني والتعليم العالي، بتوفير توجيهـات ونصـائح        تشجيع المساواة في فرص الحصول على التدريب الفني وال         )ج( 
مهنية خاصة بكال الجنسين، وتشجيع البنات والفتيات على الدخول في المجاالت الدراسية التي يشكل الذكور أغلبية فيها والتـي                   

 .)٩١("تفتح الطريق أمام فرص العمل الجديدة والواعدة

                                                      
)٩١(  ILO, “Education, initial training and skills for employability and work”, Learning and Training for Work in the 

: Available at. Knowledge Societyhtm.3ch_/report/recomm/skills/employment/english/public/org.ilo.www://http    .                              
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 المرفق الثالث
 

 (*)الجداول
 

 ٢٤-١٥و+ ١٥ة األمية لدى السكان من ذوي األعمار   نسب-١جدول المرفق 
 ٢٠٠٠ و١٩٨٠لبلدان اإلسكوا، 

 )النسبة المئوية(
 

 +١٥السكان من ذوي أعمار  ٢٤-١٥السكان من ذوي األعمار التي تتراوح بين 
 ٢٠٠٠  ١٩٨٠  ٢٠٠٠  ١٩٨٠  البلد

 ١٢,٤  ٢٨,٦  ١,٦  ٩,٧  البحرين
 ٤٤,٧  ٦٠,٧  ٣٠,٤  ٤٨,٢  مصر
  ٤٢,٣    ٢٤,١   )أ(اقالعر

 ١٠,٢  ٣١,٦  ٠,٥  ٨,٩  األردن
 ١٧,٧  ٣٢,٤  ٧,١  ١٩,٤  الكويت
 ١٣,٩  ٢٧,٦  ٤,٧  ١٢,٤  لبنان
 ٢٨,١  ٦٣,٢  ٢  ٣٩,٧  عمان

  ١٣,٩    ٢,٩   )ب(فلسطين
 ١٨,٧  ٣٠,٢  ٥,١  ١٦,٧  قطر

 ٢٣  ٤٧,٧  ٦,٩  ٢٥,٩  المملكة العربية السعودية
 ٢٥,٦  ٤٦,٧  ١٢,٩  ٢٩,٤  بية السوريةالجمهورية العر

 ٢٣,٥  ٣٤,٤  ٩  ٢٤,٥  اإلمارات العربية المتحدة
 ٥٣,٨  ٧٩,٨  ٣٥,٦  ٨٦,٤  اليمن

 .ESCWA, Compendium of Social Statistics and Indicators, Fifth issue (E/ESCWA/STAT/2001/10), p. 35:  المصدر
 

 .١٩٩٥تقديرات اليونسكو لعام )  أ( 

 .١٩٩٩، ١٩٩٧المكتب الفلسطيني المركزي لإلحصاءات، تعداد السكان )  ب( 
 

 ٢٠٠٠-١٩٦٠ فما فوق، ١٥  متوسط سنوات الدراسة للسكان من ذوي األعمار -٢جدول المرفق 
 

 ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٥ ١٩٨٠ ١٩٧٥ ١٩٧٠ ١٩٦٥ ١٩٦٠ المنطقة/البلد
معدل النمو 

 )النسبة المئوية(
 ٤,٠٧ ٦,١١ ٥،٥ ٤,٩٧ ٤,٠٦ ٣,٦٢ ٣,٢٣ ٢,٧٨ ١,٥٨ ١,٠٤ البحرين
 ٤,١ ٥,٥١ ٤,٩٨ ٤,٢٦ ٣,٥٦ ٢,٣٤ ١,٥٥ - - - مصر
 ٢,٦٣ ٣,٩٥ ٣,٧٤ ٣,٢٧ ٢,٥٣ ٢,٦٦ ١,٨٥ ١,٣٦ ٠,٨١ ٠,٢٩ العراق
 ٢,٨٢ ٦,٩١ ٦,٤٧ ٥,٩٥ ٥,٢٣ ٤,٢٨ ٣,٧٧ ٣,٢٥ ٢,٧٤ ٢,٣٣ األردن
 ٢,٣١ ٦,٢٢ ٥,٩٦ ٥,٧٥ ٥,٤٣ ٤,٥٣ ٣,٣٧ ٣,١٣ ٢,٨٨ ٢,٨٩ الكويت

الجمهورية العربية 
 ٣,٨ ٥,٧٧ ٥,٤٨ ٥,١١ ٤,٤٧ ٣,٦٥ ٢,٨٤ ٢,١٥ ١,٧٧ ١,٣٥ السورية

 ٤,١٧ ٤,٨٣ ٤,٤١ ٣,٦٥ ٣,٢١ ٢,٤٤ ١,٧٥ ١,٤٣ ١,٠٢ ١,١٢ بلدان اإلسكوا
 ٠,٩١ ٦,٦٦ ٦,٤٤ ٦,٤٣ - ٥,٩٢ - ٥,١٦ - ٤,٦٤ العالم

 ٢,٥٤ ٥,١٣ ٤,٧٩ ٤,٤٢ - ٣,٥٧ - ٢,٦٧ - ٢,٠٥ البلدان النامية

 A.A.G. Ali, On the Challenges of Building Human Capital for Economic Development in the Arab Countries (Kuwait, Arab:  رالمصد
Planning Institute (API), 2002), p. 9.                                                                                                                                                            

                                                      
  تم تعديل الجداول من المصدر األصلي لغرض اختيار المعلومات ذات الصلة أو األسلوب أو تم استنساخها باستخدام األرقام          (*)

 .ذاتها الموجودة في الجداول األصلية
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   نسب الطالب إلى المعلمين في المدارس االبتدائية والثانوية-٣جدول المرفق 
 

 )أ(١٩٩٥/١٩٩٨ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠ ١٩٨٥ ١٩٨٠ المرحلة/البلد

         االبتدائي
 ٢٤,٢ ٢٦,٨ ٢٦,٨ ٢٣,٥ ٢٤ ٢٤,٩ ٣١,٩ - مصر
 ٢٠,٨ ٢١,٥ ٢١,٥ ٢٢,١ ٢٤,١ ٢٥,١ ٣١,٣ ٣١,٨ ردناأل

 ٩,٢ ٩,٣ ٩،٩  ١٠,٨ - - ١٧,٩ لبنان
 ٢٣,٥ ٢٣,٤ ٢٣,٧ ٢٤,٢ ٢٤,٧ ٢٥,١ ٢٥,٩ ٢٨,١ الجمهورية العربية السورية

 ٣٠,٩ - - - - - - - اليمن
         الثانوي
 ١٦,٦ - ٢١,٢ ١٩,٩ ٢٠,٦ ٢١,٨ ٢٢,٣ ٢٦,٩ مصر
 ١٦,١ - - - ٢١,١ ١٥,٦ ١٧,٩ ٢١ األردن
 - - - - - - - ١١,٩ لبنان

 ١٤,٨ ١٦,٦ ١٦,٩ ١٧,٧ ١٨,٤ ١٨,٩ ١٧,٧ ١٩,٥ الجمهورية العربية السورية
 ١٢,٦ - - - - - - - اليمن

 World Bank, Education in the Middle East and North Africa: A Strategy Towards Learning for Development, Human:  المصـدر 
Development Network, 1998, p. 48.                                                                                                                                                             

 
؛ والبيانـات المتعلقـة     ١٩٩٥رية العربية السورية هي لعـام       ؛ وبيانات األردن والجمهو   ١٩٩٨البيانات الخاصة بمصر واليمن هي لعام       )  أ( 

 .١٩٩٥بالتعليم االبتدائي في لبنان هي للتعليم االبتدائي والثانوي لعام 

 
   اإلنفاق الحقيقي للطالب الواحد في بلدان مختارة-٤جدول المرفق 

 أعضاء في اإلسكوا، حسب مستوى التعليم
 

 البلد

اإلنفاق الحقيقي 

د للطالب الواح

في التعليم 

 االبتدائي

نسبة من (

الميزانية العامة 

 )أ()بالدوالرات

اإلنفاق الحقيقي 

للطالب الواحد 

في التعليم 

 الثانوي

نسبة من (

الميزانية العامة 

 )بالدوالرات

اإلنفاق الحقيقي 

للطالب الواحد 

في تعليم 

 المرحلة الثالثة

نسبة من (

الميزانية العامة 

 )بالدوالرات

ي الناتج القوم

اإلجمالي للفرد 

الواحد في 

١٩٩٦ 

نسبة من (

الميزانية العامة 

 )بالدوالرات

نسبة االبتدائي 

إلى الناتج 

القومي 

اإلجمالي 

للشخص 

 الواحد

 )نسبة مئوية(

نسبة الثانوي 

إلى الناتج 

القومي 

اإلجمالي 

للشخص 

 الواحد

 )نسبة مئوية(

نسبة المرحلة 

الثالثة إلى 

الناتج القومي 

اإلجمالي 

ص للشخ

 الواحد

 )نسبة مئوية(

 ٩٧,٩٤ ١٨,٤٦ ١١,٨٢ ٢ ٨٦٠ ٢ ٨٠١ ٥٢٨ ٣٣٨ مصر

 ١٦٩,٨٣ ١٤,٧٦ ١٤,٤٨ ٣ ٥٧٠ ٦ ٠٦٣ ٥٢٧ ٥١٧ األردن

 ٨٩,٩٢ ١٥,٤٨ ١٨,٥١ ٦ ٠٦٠ ٥ ٤٤٩ ٩٣٨ ١ ١٢٢ لبنان

الجمهورية العربية 

 ١١٠,٥ ١٧,٤٨ ٨,٧١ ٣ ٠٢٠ ٣ ٣٣٧ ٥٢٨ ٢٦٣ السورية

 ١٨١,٣٩ ٤٧,٠٩ ٢٦,٥٨ ٧٩٠ ١ ٤٣٣ ٣٧٢ ٢١٠ اليمن

 ١١٧,٨ ١٦,٩ ١٣,٤ ٢ ٦٩٠ ٣ ١٦٩ ٥٢٩ ٣٦١ المعدل

 .ESCWA, compiled from various sources:  المصدر
 

 .تعادل القوى الشرائية)  أ( 
 



 -٦٨-

   اإلنفاق على التعليم في بلدان مختارة-٥جدول المرفق 
 ٢٠٠٠-١٩٩٦أعضاء في اإلسكوا، 

 
 وية من اإلنفاق الحكومي أو الميزانية العامةإجمالي اإلنفاق على التعليم كنسبة مئ

 ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٦ البلد

 ١٤,٦ ١٦,٥ ١٦,٥ البحرين
 )ج(١٢,٨ ١٣,٣ ١١,٥ مصر
 - ١٠,٦ ١٢,٣ )أ(األردن
 ١٧,٩ ١٦,٤ )ب(١٥,٢ الكويت
 - - ٧,٣ )أ(لبنان
 ١٤,٦ ١٢,٧ ٩,٥ عمان
 ٩,٣ ٨,٩ ١٠,٢ قطر

 ٢٠,٢ ٢٣,١ ١٣,٩ المملكة العربية السعودية
 ٦,٨ ٧,١ ٧,٨ )أ(جمهورية العربية السوريةال

 - ١٧,٢ ١٨,٦ )أ(اإلمارات العربية المتحدة
 ١٧,٩ ١٨,٨ ١٦ )أ(اليمن

 .اإلسكوا، جمعت من مصادر مختلفة:  المصدر
 

 .كنسبة مئوية من الميزانية العامة)  أ( 

 .١٩٩٧)  ب( 

 .١٩٩٩)  ج( 
 

  مناطق العالم  القدرات العلمية والتكنولوجية في-٦جدول المرفق 
 ١٩٩٥كنسبة مئوية من اإلجمالي العالمي، 

 

 المنطقة
اإلنفاق على البحث 

 المنشورات العلمية )أ(والتطوير
براءات االختراع 

 األوروبية
براءات االختراع 

 األمريكية

 - - ٠,٧ ٠,٤ البلدان العربية
 ٥١,١ ٣٣,٤ ٣٨,٤ ٣٧,٩ أمريكا الشمالية
 ١٩,٩ ٤٧,٤ ٣٥,٨ ٢٨ أوروبا الغربية
 ٠,٢ ٠,٢ ٠,٧ ١,٩ أمريكا الالتينية

 ٠,١ ٠,٢ ٠,٨ ٠,٥ أفريقيا جنوب الصحراء
 ٢٧,٣ ١٦,٦ ١٠,١ ١٨,٦ اليابان والبلدان حديثة العهد بالتصنيع

 ٠,٢ ٠,١ ١,٦ ٤,٩ الصين
 ٠،٠ ٠،٠ ٢,١ ٢،٢ الهند وآسيا الوسطى

 ٠,٦ ١,٣ ٢,٩ ٢،٢ بلدان أخرى
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ العالم

 ,A.A.G. Ali, On the Challenges of Building Human Capital for Economic Development in the Arab Countries, (Kuwait : المصـدر 
API, March 2002), p. 15.                                                                                                                                                                              

 
 .١٩٩٤األرقام خاصة بالسنة )  أ( 

 
 



 -٦٩-

   البطالة ومعدالت البطالة حسب مستوى التعليم والنوع االجتماعي في مصر،-٧جدول المرفق 
 ١٩٩٨ و١٩٨٨

 
  ١٩٩٨ ١٩٨٨ 

  
 عاطلون

 )باآلالف(
 القوى العاملة

 معدل البطالة )باآلالف(
 عاطلون

 )باآلالف(
 القوى العاملة

 معدل البطالة )باآلالف(
 ٦ ٣ ١٩٥ ١٨٨ ٣ ٤ ١١٣ ١٣٧ مذكر أميون

 ١ ٣ ٩٩٨ ٥١ ٣ ٣ ٨٧٦ ١١٠ مؤنث 
 ٣ ٧ ١٩٢ ٢٣٨ ٣ ٧ ٩٨٩ ٢٤٧ إجمالي 

 ٥ ١ ٦٠٨ ٧٩ ٣ ٢ ٠٠٠ ٦٩ مذكر يقرأون ويكتبون
 ٥ ٤٦٨ ٢٣ ١٥ ٢٤١ ٣٥ مؤنث 
 ٥ ٢ ٠٧٦ ١٠٢ ٥ ٢ ٢٤١ ١٠٤ إجمالي 

 ٥ ٢ ٦٢٩ ١٤٢ ٦ ١ ٥١٧ ٨٤ مذكر دون المتوسط
 ٣ ٨٩٣ ٢٩ ١٨ ٣٣٨ ٦١ مؤنث 
 ٥ ٣ ٥٢٢ ١٧١ ٨ ١ ٨٥٥ ١٤٥ إجمالي 

 ١٦ ٣ ٤٣٣ ٥٤٥ ١٢ ١ ٦٧٣ ٢٠٤ مذكر متوسط
 ٣١ ١ ٨٧١ ٥٨٠ ٣٤ ٩٥٦ ٣٢١ مؤنث 
 ٢١ ٥ ٣٠٥ ١ ١٢٥ ٢٠ ٢ ٧٢٩ ٥٢٥ إجمالي 

 ١٢ ٧٧٠ ٩٢ ٧ ٣٢٦ ٢٣ مذكر فوق المتوسط
 ٢٥ ٤٩٥ ١٢٢ ٢٠ ٢٠٥ ٤٢ مؤنث 
 ١٧ ١ ٢٦٧ ٢١٤ ١٢ ٥٣٢ ٦٥ إجمالي 

 ٨ ١ ٨٤٧ ١٤٤ ٧ ١ ١٧٠ ٧٧ مذكر وقجامعيون فما ف
 ١٧ ٨٥٤ ١٤٣ ١٦ ٤٦٤ ٧٣ مؤنث 
 ١١ ٢ ٧٠٢ ٢٨٧ ٩ ١ ٦٣٢ ١٥٠ إجمالي 

 ٩ ١٣ ٤٨٢ ١ ١٩١ ٦ ١٠ ٧٩٩ ٥٩٤ مذكر اإلجمالي
 ١١ ٨ ٥٧٩ ٩٤٧ ١١ ٦ ٠٨٠ ٦٤٢ مؤنث 
 ١٠ ٢٢ ٠٦١ ٢ ١٣٧ ٧ ١٦ ٨٧٩ ١ ٢٣٦ إجمالي 

 B. Laabas, “Education, unemployment duration and insertion in labour markets”, paper submitted to the Conference on:  المصـدر 
Enhancing Links between Education and Labour Markets in Arab Countries, organized by API and the Ministry of Finance of 

Lebanon, Beirut, 4-6 March 2002, p. 30.                                                                                                                                                      
 

 ،٢٠٠٥-٢٠٠١ وطلب سوق العمل في مصر، ١٩٩٨  توزع القوى العاملة والبطالة في -٨جدول المرفق 
 حسب درجة التحصيل العلمي

 
 طلب سوق العمل )ب(البطالة )أ(القوى العاملة

 نسبة مئوية باآلالف نسبة مئوية باآلالف نسبة مئوية باآلالف القطاع
   ٨ ١٣٥ ٣٣ ٧ ١٩٢ أميون

   ٤ ٧٣ ٩ ٢ ٠٧٦ ونيقرأون ويكتب
 ٦٦ ٥٣١ ٨ ١٤٣ ١٦ ٣ ٥٢٢ دون المتوسط

 ٤ ٢٨ ٥٥ ٩٤٧ ٢٤ ٥ ٣٠٥ متوسط
 ١٣ ١٠٨ ١١ ١٨١ ٦ ١ ٢٦٧ فوق المتوسط

 ١٧ ١٣٨ ١٤ ٢٤٢ ١٢ ٢ ٧٠٥ جامعيون فما فوق
 ١٠٠ ٨٠٥ ١٠٠ ١ ٧٢١ ١٠٠ ٢٢ ٠٦١ اإلجمالي

 S. Radwan, “Employment and unemployment in Egypt: Conventional problems, unconventional remedies”, working paper:  المصدر
submitted to the Conference on Employment and Unemployment in Egypt, Egyptian Centre for Economic Studies (ECES), Cairo, 

13-14 January 2002, p. 5.                                                                                                                                                                              
 

 . سنوات فما فوق٦يتضمن فئة األعمار )  أ( 

 . سنة فما فوق١٥يتضمن فئة األعمار )  ب( 
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 ١٩٩٥/٩٦  اإلنفاق الحكومي على تعليم كل فرد في مصر، -٩جدول المرفق 
 

 اإلنفاق على الفرد الواحد 

 النسبة المئوية للناتج القومي اإلجمالي للفرد الواحد جنيهات مصرية 

   إلنفاق الجاريتكلفة الوحدة من ا
 ٩,١ ٣٥٦ االبتدائي
 ١٣,٤ ٥٢١ اإلعدادي
 ١٩,٢ ٧٤٦ الثانوي

 ٧٢,٤ ٢ ٨١١ التعليم العالي
   تكلفة الوحدة من االستثمار

 ٢,٥ ١٠٠ االبتدائي
 ٣,١ ١٢١ اإلعدادي
 ٤,٢ ١٦٥ الثانوي

 ١٦,٨ ٦٥٦ التعليم العالي
   تكلفة الوحدة من إجمالي اإلنفاق

 ١١,٧ ٤٥٦ االبتدائي
 ١٦,٥ ٦٤٢ اإلعدادي
 ٢٣,٤ ٩١١ الثانوي

 ٨٩,٢ ٣ ٤٦٧ التعليم العالي

 A. Galal, “The paradox of education and unemployment in Egypt”, paper presented at the Conference on Employment and:  المصدر
Unemployment in Egypt, ECES, Cairo, 13-14 January 2002, p. 9.                                                                                                              

 
 ١٩٩٤/٩٥ لغاية ١٩٨٠/٨١  مؤشر األجور الحقيقية في مصر، -١٠جدول المرفق 

 
 ١٩٩٥-١٩٩٤ ١٩٩١-١٩٩٠ ١٩٨٦-١٩٨٥ ١٩٨٣-١٩٨٢ ١٩٨١-١٩٨٠ القطاع

 ٦٨,٦ ٧٢ ١٠٠ ١٣٠,٨ ٦٠,٢ الزراعة
 ٦٨,٤ ٥٢,٢ ١٠٠ ١٣١,٤ ٩٩,٨ الصناعة
 ٥٧,٨ ٦٩,١ ١٠٠ ١١٤,٨ ٧٨,٨ البترول

 ٦٧,٦ ٦٨,٨ ١٠٠ ٩٧,٦ ٦٩,٢ الكهرباء والغاز
 ٦٣,٣ ٧٧,١ ١٠٠ ١٣٥,٣ ٦٤,٤ السكن واإلنشاء

 ٥٥,٢ ٨٥,٨ ١٠٠ ١٢٢,٧ ٦٠,٢ النقل واالتصاالت
 ٧٠,٣ ٩٧,٤ ١٠٠ ١٢٤,٨ ٩٨,٧ المال والتجارة

 ٦٢ ٦٦,٣ ١٠٠ ١١٠,٨ ٨٢,٣ رىخدمات أخ
 ٦٧,٨ ٧٠,٩ ١٠٠ ١٢٠ ٨٠,٤ اإلجمالي

 S. Radwan, “Employment and unemployment in Egypt: conventional problems, unconventional remedies”, working paper:  المصدر
submitted to the Conference on Employment and Unemployment in Egypt, ECES, Cairo, 13-14 January 2002, p. 12.                            
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 ،٢٠٠٥-٢٠٠١، وطلب سوق العمل في مصر، ١٩٩٨  توزع العمالة، -١١جدول المرفق 
 حسب النشاط االقتصادي

 
 طلب سوق العمل المستخَدمون

 النسبة المئوية باآلالف النسبة المئوية باآلالف القطاع

 ٤,٦ ٦٥ ٤٢ ٨ ٩٩٣ الزراعة
 ٠,٥ ٧ ٠,٢ ٤١ التعدين

 ٤٦,٥ ٦٦١ ١١,٦ ٢ ٤٩٤ الصناعة والبترول
 ٠,٢ ٣ ٠,٧ ١٤٩ الكهرباء

 ٦,١ ٨٧ ٥,١ ١ ٠٩٨ البناء واإلنشاء
 ٣,٥ ٥٠ ٤،٤ ٩٣٨ النقل

 ٧,٣ ١٠٤ ١١,٦ ٢ ٤٧٩ التجارة
 ٠,٨ ١٢ ١,٥ ٣٢٧ الخدمات المالية
 ١٩,٤ ٢٧٥   السياحة والفنادق
 ٠,٧ ١١   الخدمات التجارية
 ٥,٧ ٨١ ٢٢,٩ ٤ ٩٠٠ الخدمات الشخصية

 ٢,٣ ٣٣   التعليم
 ٢,٣ ٣٢   الصحة
 ١٠٠ ١ ٤١٩ ١٠٠ ٢١ ٤١٦ اإلجمالي

 S. Radwan, “Employment and unemployment in Egypt: Conventional problems, unconventional remedies”, working paper:  المصدر
submitted to the Conference on Employment and Unemployment in Egypt, ECES, Cairo, 13-14 January 2002, p. 4.                              

 
 ١٩٩٤/٩٥ – ١٩٨٩/٩٠  الكفاءة في التعليم االبتدائي واإلعدادي في مصر، -١٢جدول المرفق 

 

 )أ(سنوات الدراسة الفعلية النسبة المئوية لغير المنقطعين 
 الخريجين إلى عدد الطالبنسبة 

 في السنة األولى

    ابتدائي
٨١,٧١ ٦,٢٩ ١٢,٩ ١٩٨٩/٩٠ 
٨٤,٢ ٦,١٢ ٢٧,٩٤ ١٩٩٠/٩١ 
٨٩,٤٦ ٦,٨٣ ٢٢,٤٥ ١٩٩١/٩٢ 
٩٢,٨٩ ٥,٦٣ ١٥,٧٤ ١٩٩٢/٩٣ 
    إعدادي

٧٨,٠٣ ٣,٩١ ٢١,٩١ ١٩٩١/٩٢ 
٨٧,٥٧ ٣,٦٩ ١٢,٤٩ ١٩٩٢/٩٣ 
٨٦,٨٢ ٣,٧ ١٣,١٨ ١٩٩٣/٩٤ 
٨٧,١ ٣,٦ ١٢,٩ ١٩٩٤/٩٥ 

 A. Galal, “The paradox of education and unemployment in Egypt”, paper presented at the Conference on Employment and:  المصدر
Unemployment in Egypt, ECES, Cairo, 13-14 January 2002, p. 5.                                                                                                              

 
السنوات الفعلية للدراسة الزائدة عن هذه المتوسطات تعود إلى إعـادة           .   لإلعدادي ٣ لالبتدائي و  ٥متوسط سنوات الدراسة المدرسية هي      )  أ( 

 .السنوات ناقصاً المنقطعين
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الوطنية ومتوسط سنوات التعليم في الكويت والمملكة العربية   مستوى التعليم لدى القوى العاملة -١٣جدول المرفق 
 ١٩٩٩-١٩٦٥السعودية 

 
 المملكة العربية السعودية الكويت 

 ١٩٩٩ ١٩٩٢ ١٩٨١ ١٩٩٦ ١٩٨٣ ١٩٧٥ ١٩٦٥ 

 الذكور 

 ٥,١ ١٠,٩ ٣٥ ٣,٢ ١٥,٦ ٣٨,٣ ٤٩,٣ أميون
 ١٨,٧ ٢٥,٥ ٣٣,٦ ٤,٥ ١٦,٢ ٢٥,٣ ٤٣ يقرأون ويكتبون

 ٢٨,٦ ٢٨,٣ ١٣,٧ ١٢,١ ١٥,٧ ١٤,٨ ٣,٥ ابتدائي
 ٢١,٨ ١٧,٦ ٦,٣ ٣٣,١ ٢٦,٤ ١١,١ ٣,٠ إعدادي
 ١٤,٥ ١٠,٦ ٧،٧ ٢٠,٥ ١٧,٥ ٧,٤ ١,٥ ثانوي

 ١١,٣ ٦٧,١ ٣,٧ ٢٤,٨ ٨,٦ ٣,١ ٠,٨ جامعي فما فوق
 ٧,٩ ٦,٥ ٤,٣ ١١,٧ ٨,٢ ٤،٤ ٢,١ متوسط سنوات الدراسة

 اإلناث 

 ٢٤ ٣٦,١ ٤٥,٥ ١,٨ ٢،٢ ١٠,١ ٤٨ أميون
 ١٩,٣ ٢٢,٨ ٣٤,٩ ١,٢ ٢,٥ ٣,٢ ١٧,٨  ويكتبونيقرأون
 ٢١,٣ ١٩,٢ ١,٣ ٣,٧ ٢,٥ ٧,٩ ٧،٧ ابتدائي
 ١٥,٥ ١٠,٥ ٣,٥ ٢٠,٧ ٢٠,٥ ٢٠,٢ ٩،٩ إعدادي
 ١٢,١ ٧,٩ ١٣,٣ ١٦,٥ ٤٨,١ ٤٤,٧ ١٤,٩ ثانوي

 ٧،٧ ٣,٥ ٣,٦ ٥٥,١ ٣٤,٢ ١٣,٩ ١,٧ جامعي فما فوق
 ٦ ٤,٣ ٣,٨ ١٤,٧ ١٣,٨ ١١,٨ ٤,٥ متوسط سنوات الدراسة

 M. Girgis, “The GCC factor in future Arab labour migration”, a paper submitted to the Fourth Mediterranean Development: المصدر
Forum, Amman, October 2002.                                                                                                                                                                    
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