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 اللفظات األوائلية
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 تمهيد 

 لإلنماء العربي الصندوق اتفق التنمية، حقل في المعرفة وتبادل السياسات مناقشة ألهمية منهما إدراكا
 على 2010 مارس في أفريقيا( وشمال األوسط الشرق )منطقة الدولي البنك مع واالجتماعي االقتصادي

 الندوات هذه على طلقأ   وقد العربي. العالم في التنمية شؤون تتناول المستوى عالية مشتركة ندوات عقد
 مقر في ذلك، نحو أو شهرا، 18 كل مرة منتظمة بصورة ت عقد التي العربية" التنمية "ندوات مسّمى

 الكويت. في العربي الصندوق

 والخبرات األفكار لتبادل واألكاديميين والممارسين القرار صنّاع أمام ةالفرص إتاحة إلى الندوات هذه هدفت
 هذه الندوات سلسلة وت كمل العربية. التنمية أجندة في األهمية من عالية درجة على موضوعات حول

 مبادرة "و (ERF) االقتصادية" البحوث "منتدى مثل ونشرها المعرفة وتبادل للبحث أخرى منتديات
 .حديثا الناشئة (ASDI) " للتنمية العربي الربيع مبادرة و" (RIAD) " العربية يةلتنما أجل من ثوالبح

 الغذائي "األمن موضوع 2011 مارس في الكويت في ع قدت التي األولى العربية التنمية ندوة درست
 اتالشرك 2012 يونيو في الكويت في تع قد التي الثانية الندوة وتناولت العربي". العالم في والمائي
 العربية". الدول في والمتوسطة الصغيرة اتللشرك اإلنمائي الدور تنشيط" وانعن تحت والمتوسطة الصغيرة

 .2014 نوفمبر في الكويت في قدتع   فقد التقرير، هذا موضوع وهي ثة،الثال الندوة أما

 لبنان. في فينيسيا جامعة في والعلوم اآلداب لكلية المؤسس والعميد مستشار فاعور، محمد التقرير هذا أعدّ 
-شعال وإزابيل رويس ومصطفى العربي، الصندوق من ديرش آل وهدى اإلمام عماد فهم: الندوة منسقو أما

 إدارة مجلس ورئيس العام المدير الحمد، عبداللطيف من بتوجيه الجميع عمل وقد .الدولي البنك من دابي
 االقتصاديين كبير ديفارجان، نوشانتايانا لصندوق،ا في الفنية الدائرة مدير عثمان، وأحمد العربي، لصندوقا

 .أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة -الدولي البنك في

 على التقرير، هذا إلى إضافة وضعها، سيتم الخلفية قلوثائوا المشاركين وقائمة األعمال جدول فإن وأخيرا،
  المؤسستين. لكلتا اإللكترونيين الموقعين
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 تنفيذي ملخص

( الحاجة 2ة العربية، و)( عدم الرضا عن جودة التعليم في المنطق1ن: )ان رئيستارسالتالندوة  انبثقت عن

 .ةواالقتصادي ةيين التعليمتممنظواجتماعي ييّسر إجراء إصالح شامل في ال إلى عقد

عمل بسوق اللت عوامل الطلب في الندوة المدخل االقتصادي القائم على العرض والطلب بحيث تمثّ  وقد ساد

أن عوامل العرض والطلب في  ة، علما  العربي ةيالتعليم وعوامل العرض بسمات ومخرجات المنظومة

من سياسية  في الندوة التطرق إلى الظروف الموضوعية. كذلك جرى ا  كبير شهد تنوعا  ت المنطقة العربية

 واجتماعية وثقافية.

 

 الناشئة ةالرئيساألفكار 

ثالث منها تتعلق بالعرض،  :ثمانية رئيسة عديدة، وكان ثمة توافق حول أفكار آراءبرزت في الندوة أفكار و

 بالسياق.  نبالطلب، واثنتا وثالث

 

 المتعلقة بالعرض ةالرئيسفكار األ

الزيادات الكبيرة في نسب االلتحاق  من خالل التحسن المثير لإلعجاب في إتاحة التعليم بالرغم من .1

خرجات ما زالت متدنية حسب فإن جودة الم األساسي والثانوي والعالي، -تعليمفي كافة مراحل ال

حيث يعاني الخريجون من ضعف في مهارات القرن الحادي والعشرين مثل  ،الدولية المعايير

كتابة ومحادثة في لغة األم وفي  اعلالقدرة على التواصل الفالمبادرة، حل المشكالت، التفكير الناقد، 

 على األقل السيما االنكليزية، تقنية المعلومات واالتصال، والكفاءة المدنية.ة لغة أجنبية واحد

استخدام المعرفة والمهارات المكتسبة تدني جودة التعليم على ضعف قدرة الخريجين على  ينعكس .2

خالل التعليم في إنتاج الثروة االقتصادية وتحسين اإلنتاجية واالستجابة للحاجات الناشئة في سوق 

 العمل.

التعليمية إلى أسباب عديدة أهمها مواطن الضعف في: الحوكمة  ةمونظمتعود النواقص في ال .3

المدرسين أكاديميا وتربويا، المنهاج التعليمي، ضمان الجودة،  سيما الشفافية والمساءلة(، إعداد)وال

سارات الجامدة والمالشديدة  االنتقائيةنحو عن سيادة التوجه  . فضال  ائر المعنيين بالتعليمومشاركة س

 في مسارات تالئم قدراتهم. استيعابهم جميعا  من  بدال   طالبفي تقييم وترفيع ال

، فإن والتي قد تدفع للشعور باإلحباط سالفة الذكر األفكار ة التي حملتهاالسلبي لكن، وبالرغم من اللهجة

 الندوة.تّم استعراضها في في المنطقة العربية ثّمة تجارب ناجحة في التعليم 
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 المتعلقة بالطلب ةالرئيس األفكار

إن أسواق العمل غير فعالة ألنها تستبعد أكثر من نصف النساء والشباب، وهي غير منصفة  .1

ألنها توّزع الوظائف المدّرة لدخل أعلى على القطاع العام الذي يقدم لالقتصاد الوطني قيمة 

 عند التوظيف.الجدارة ومضافة محدودة وال يأخذ كثيرا في االعتبار الكفاءة 

 ةممنظولل ا ألنه المنّظم و"الزبون" الرئيسالقطاع العام في االقتصاد على الخاص نظر يهيمن .2

. الرواتب واألجور هي أعلى في القطاع العام مقارنة بالخاص، لكن اإلنتاجية في العام ةالتعليمي

تتسم بضعف القدرة السيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي  أقل منها في الخاص

 الحاكمة. التنافسية. كما يطغى على القطاع الخاص االحتكارات المتحالفة مع األنظمة السياسية

؛ تدني معدل ثمة أسباب عديدة الرتفاع معدل البطالة بين الشباب أبرزها: النمو السكاني المرتفع .3

في الدول المصدرة للنفط؛ نمو اإلنتاجية؛ االعتماد على النفط وغياب التنوع االقتصادي وخاصة 

تفضيل العمالة األجنبية الرخيصة على العمالة الوطنية، والسيما في دول الخليج، وذلك بسبب 

الضعيف بسبب االقتصاد الريعي؛ واآلليات غير  الطلب ؛العمالة الوطنية كلفة تشغيلترتفاع ا

واإلسقاطات للقوة العاملة، التشغيل مثل برامج إعادة التدريب، التقديرات  حسين آفاقالفعالة لت

لى غياب التواصل الفاعل بين خدمات التوظيف، الحوافز لتشغيل العمالة الوطنية؛ باإلضافة إ

 ات وأصحاب العمل.الجامع

 

 المتعلقة بالسياق ةالرئيس األفكار

في األجندات السياسية للحكومات العربية. وااللتزام السياسي بإصالح التعليم أولوية ال يمثّل  .1

المبني على االجتماعي الراهن  العقديمثّل وغير جدي وال مستدام.  ةالتعليمي ةممنظوجوهري لل

 . طالبأمام إصالح تعليمي كلي يؤدي إلى تعزيز مهارات التشغيل لدى ال ا  الريعية عائق

التشغيل.  سياق العالقة بين التعليم وآفاقثّمة تباينات هامة بين الدول العربية وداخل كل منها تتعلق ب .2

اجتماعية وسياسية تقاوم التغيير في حين أن بعضها اآلخر يعود إلى  بعض هذه التباينات يعكس قيما  

 قيم ثقافية تساند اإلصالح التعليمي.  مجموعات فاعلة تدعم الوضع القائم. ولكن هناك أيضا  مصالح 

 

 توصيات بشأن السياسات

  وأصحاب العمل وذلك من خالل آلية لجمع  ةالتعليمي المنظومةسد فجوة المعلومات والمعرفة بين

المعلومات ومراقبتها وتقويمها ونشر البيانات المناسبة وإصالح نظم التقييم ومنح التراخيص 

 .والشهادات

  التعليمية بمنطق التعلّم من خالل إصالح كلي يتضمن إصالح  ةمونظمفي ال االنتقائيةاستبدال منطق

ى مهارات القرن الحادي والعشرين، تعزيز التعليم المهني والتقني، تأسيس نظم التقييم، التركيز عل

 التشغيل.آفاق لتوسيع نظم مستقلة لضمان الجودة واالعتمادية، ووضع آليات 

  القطاع  مابين مختلف المعنيين وهم موظفوالتشغيل أهمية وذلك بتأسيس شراكة  مسألة آفاقإعطاء

وإداريين، أولياء  الخدمة من مدرسين ية، مقدموالعام، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكوم
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اجتماعي جديد  أوسع، العمل على إعداد عقد، وقيادات المجتمع المحلي. وبصورة األمور، الطالب

 ةممنظوو عن تطوير قطاع خاص تنافسي من نظام ريعي، فضال   ة والشفافية بدال  يقوم على المساءل

 كليا. ةمطور ةتعليمي

  من تشغيلهم بأجر في  مداخيل الدولة عن طريق تقديم هبات نقدية للمواطنين بدال  بعض إعادة توزيع

يزيل الضغط عن التوظيف في القطاع العام ويسمح للمواطنين  اإلجراء يمكن أنالقطاع العام. فهذا 

 في القطاع الخاص. بهم خاصةتأسيس أعمال ب

 وذلك ألن  ،محددةصغيرة من خالل خطوات  بمجانية التعليم العالي الحكومي تدريجيا   وقف العمل

الحكومات ينبغي أن تدعم فقط التعليم العالي لذوي الدخل الضعيف والمتوسط. وهذا اإلجراء يؤدي 

في التعليم كما يرفع من جودته. أما الفقراء فيحصلون على دعم  ساءلةإلى مزيد من القدرة على الم

 الي حكومي لمتابعة دراستهم.م

 التشغيل، كذلك تأمين االلتزام السياسي  تعليم والعمل من أجل تعزيز آفاقتعديل القوانين المتعلقة بال

 من أجل تطبيق القوانين الجديدة.

 يز في كيفية تحفالبحث بين التعليم والتشغيل وخاصة  ةبطاالقيام بمزيد من األبحاث العلمية بشأن الر

 التشغيل. آفاق وسيعتالتعليم العام من أجل 
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 مقدمة

، وذلك التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية الكفوءة  البشرية الموارد في النقصلقد أعاق 

التعليمية في كل مستوياتها:  ةمونظمالمواءمة بين حاجات سوق العمل ومخرجات ال عائد جزئيا لغياب

تناولت دراسات  على مدى سنوات عديدة،والعالي. و الصف الثاني عشر، والتعليم المهني والفني -الروضة

أبرزها خمس تقارير بحثية صادرة عن البنك الدولي هي:  1،التشغيل بشأن التعليم وآفاق التحديات ةعد

 كوظائف من أجل ازدهار مشتر(، 2009) ى المنافسةإل من االمتياز(، 2008) سلكالطريق الذي لم ي  

في تقديم  وافزالثقة، الصوت، والحبعنوان  (، وتقرير سيصدر قريبا  2014) امتياز وظائف أم(، 2013)

في المنطقة العربية ولكن استمر الجدل والنقاش في عدد من المسائل في حين ارتفع معدل البطالة  2.الخدمة

 إنذارا   مما يشكل 3،يحمل شهادة جامعية عن العمل من كل أربعة متعطلين %، حيث أن واحدا  17إلى 

القرار حول اآلثار السلبية لهذا الوضع على االستقرار السياسي والتماسك االجتماعي. إن ثّمة حاجة  لصناع

كذلك إصالح المنظومة و ،ملحة إلصالح المنظومة التعليمية العربية من أجل تعزيز آفاق التشغيل

  المساءلة والمسؤولية االجتماعية.تنافسية وال من أجل زيادة تصادية العربيةاالق

للبحث في سبل تحسين آفاق ليوم واحد  ، عقدت في الكويت ندوة2014تشرين الثاني )نوفمبر(  5في 

التشغيل العائدة لمخرجات التعليم في المنطقة العربية وتقديم توصيات بشأن السياسات المناسبة التي من 

صادي الصندوق العربي لإلنماء االقتورعايتها تنظيم هذه الندوة في  شاركشأنها تحقيق هذا الهدف. وقد 

خبيرا من مختلف الدول العربية )البحرين، مصر، العراق،  66واالجتماعي مع البنك الدولي. وشارك فيها 

األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، تونس، اإلمارات، 

وممثلون عن هيئات إقليمية ودولية منها  واليمن(، كما شارك أكاديميون من الواليات المتحدة وكندا وأوروبا

دوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، صندوق النقد العربي، مكتب التربية العربي األلكسو، الصن

 البنك اإلسالمي للتنمية، صندوق النقد الدولي، مؤسسة راند، اليونسكو، والبنك الدولي.لدول الخليج، 

عليمية من أجل ة نقاش حول الخيارات المتاحة إلصالح المنظومة التن في الندوة ثالث جلسات تبعها حلقكا

( المنظومة التعليمية العربية: عائق أم معزز 1: )التالية الجلسات الموضوعاتت تحسين آفاق التشغيل. تناول

                                                           
1
تشير إلى كل العوامل التي تمّكن الخريجين من التقدم باتجاه الحصول على عمل، واالحتفاظ به، وكذلك التطور  (employability)آفاق التشغيل  

خبرة الالزمة المهني أثناء القيام بهذا العمل أو المهنة. وهي تضم المعرفة، المهارات، الدرجات األكاديمية، شهادات التخصص والخبرة، الكفاءات، وال
 نجاح في سوق العمل.لل
2
 التقارير متوفرة على المواقع اإللكترونية التالية: 

http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/07/16/000333037_20140716151958/Re
ndered/PDF/888790MNA0Box382141B00PUBLIC0.pdf; http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/11/24/000333037_20091124234258/Re
ndered/PDF/518330PUB0priv11Official0Use0Only10.pdf 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2003/01/17570471/jobs-shared-prosperity-time-action-middle-east-
north-africa-vol-4-4-full-report;  
http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/07/16/000333037_20140716151958/Re
ndered/PDF/888790MNA0Box382141B00PUBLIC0.pdf 

 
3
 أحمد عثمان، كلمة افتتاحية في الندوة 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/07/16/000333037_20140716151958/Rendered/PDF/888790MNA0Box382141B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/07/16/000333037_20140716151958/Rendered/PDF/888790MNA0Box382141B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/07/16/000333037_20140716151958/Rendered/PDF/888790MNA0Box382141B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/11/24/000333037_20091124234258/Rendered/PDF/518330PUB0priv11Official0Use0Only10.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/11/24/000333037_20091124234258/Rendered/PDF/518330PUB0priv11Official0Use0Only10.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/11/24/000333037_20091124234258/Rendered/PDF/518330PUB0priv11Official0Use0Only10.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/2003/01/17570471/jobs-shared-prosperity-time-action-middle-east-north-africa-vol-4-4-full-report
http://documents.worldbank.org/curated/en/2003/01/17570471/jobs-shared-prosperity-time-action-middle-east-north-africa-vol-4-4-full-report
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/07/16/000333037_20140716151958/Rendered/PDF/888790MNA0Box382141B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/07/16/000333037_20140716151958/Rendered/PDF/888790MNA0Box382141B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/07/16/000333037_20140716151958/Rendered/PDF/888790MNA0Box382141B00PUBLIC0.pdf
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( التعليم وسوق العمل: تطوير الرابط بينهما من خالل إعادة توجيه سياسات التحفيز؛ 2آلفاق التشغيل؟ )

 اق التشغيل لمخرجات التعليم.( دور الحوكمة في تطوير جودة التعليم وتحسين آف3و)

توجيهية للجلسات  من المسائل للنقاش وأعطتا خطوطا   استهلت الندوة بكلمتين افتتاحيتين عرضتا عددا  

 االقتصادي لالنماء نية في الصندوق العربيفللسيد أحمد عثمان، مدير الدائرة الالتالية. كانت الكلمة األولى 

 الصندوق إدارة مجلس ورئيس العام المدير الحمد اللطيف عبد السيد ، وقد ألقاها نيابة عن واالجتماعي

أبرز السيد عثمان في كلمته عنصرين هامين يفسران ضعف العالقة بين التعليم وسوق العمل. . العربي

األول هو تواضع نوعية أو جودة التعليم، والثاني متعلق بضعف قابلية تحويل المعرفة والمهارات المكتسبة 

م في إنتاج الثروة وتحسين الكفاءة اإلنتاجية. وقد أشار إلى أن منوال التنمية السائد في المنطقة لالستخدا

في االقتصاد وعلى عقد اجتماعي يقوم على الدعم واإلعانات ومجانية التعليم   هيمنة الدولةالعربية يقوم على 

اإلقليمي في  رئيسال نائبة إنغر أندرسن وكانت الكلمة االفتتاحية الثانية للسيدوالتوظيف في القطاع العام. 

 غير( أسواق العمل في العالم العربي غير فعالة و1البنك الدولي. وقد أكدت السيدة أندرسن على أّن: )

لكنها قّصرت في تلبية الحاجات ( الدول العربية نجحت في زيادة نسب االلتحاق في التعليم 2منصفة؛ )

ن ذلك ثّمة نجاحات تحققت على المستوى المحلي ت لهمنا وتقدم لنا المستجدة ألسواق العمل، وبالرغم م

للموظفين  إيجابيا   يوفر حافزا   جديدا   اجتماعيا   ( تعزيز التعليم وآفاق التشغيل يتطلب عقدا  3مفيدة؛ ) دروسا  

 وقياداته. العموميين ولمقدمي الخدمة، كما يمّكن المجتمع المحلي

بعض المشاركين إضافة مفاهيم وعوامل اقترح لقد ساد في الندوة توافق على معظم القضايا التي نوقشت. 

سياقية إلى تحليالت المتحدثين. وكانت هناك بضعة أفكار وموضوعات هامة لم تلق االنتباه الكافي في 

 4كار الرئيسة الواردة في الندوة.من األف إلى هذا التقرير الذي تمت صياغته انطالقا   الندوة، غير أنها أضيفت

االقتصادات العربية ( 2، )في المنطقة العربية ( التعليم1أربعة عناوين رئيسة: )يحتوي هذا التقرير على 

. وتجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من تحلّي توصيات بشأن السياسات( 4، و )السياق( 3، )وأسواق العمل

الدول العربية بسمات عديدة مشتركة، إال أن كلتيهما تتسمان بالتنوع  المنظومات التعليمية وأسواق العمل في

ير الذي هذا التقر تقع خارج مجالتفاصيل هذا التنوع لكّن الشديد بين الدول وكذلك ضمن الدولة الواحدة. 

 تم عرضها ومناقشتها في أعمال الندوة. يا واألفكار العامة والمشتركة التييبرز فقط القضا

 

 العربية المنطقة في التعليم

من القضايا التعليمية المرتبطة بآفاق التشغيل وهي: اإلتاحة، الجودة، أداء  يستعرض هذا القسم عددا  

، أداء مقدمي الخدمة، النواقص في المخرجات، أهداف السياسات التعليمية، دور وتأثير الجامعات، طالبال

ا القسم بعض قصص النجاح في مجال التعليم وفي . كما يضم هذالمعنيين أصحاب المصلحة الحوكمة، ودور

 ربط التعليم بالتوظيف.

                                                           
4
اقشات تحتوي وقائع المؤتمرات والندوات عادة على عرض لكل األوراق البحثية والعروض والمناقشات. أما هذا التقرير فيقدم موجزا للوقائع والمن 

 رئيسة وآراء وتوصيات. لكن أسماء المتحدثين والمشاركين فضال عن األوراق المكتوبة والعروض المقدمة ملحقة بهذا التقرير. في صيغة أفكار
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 إتاحة جيدة، جودة متدنية

ن أإذ  ،من ناتجها المحلي اإلجمالي على قطاع التعليمنسبيا  ة تفعمئوية مر الريب أن الدول العربية تنفق نسبا  

 بعض وتنفق 5ماراتهم يتبعه الصحة.معظم المواطنين العرب يعتبرون تعليم أوالدهم في قمة أولويات استث

 كندا وأ فنلندا حكومات إنفاق من أعلى هي أو تساوي اإلجمالي المحلي الناتج من مئوية نسبة العربية الدول

 اإلنجازات خالل منعليها  حكمنا ما إذا للغاية، جيدا   فيها التعليمية النظم أداء يعتبر التي سنغافورة، وأ

  6.الدولية االختبارات في لطالبها البارزة

بالمقاييس الدولية، وقد  إن معدالت االلتحاق الخام والصافي في التعليم االبتدائي والثانوي عالية عموما  

 وكانت أربع دول عربية من بين الدول العشرين 7خالل السنوات األخيرة. ومنتظما   مطردا   شهدت ارتفاعا  

 على السخيّة النفقات وتشير 2010.8و  1980ي ن عامبي األكثر سرعة في زيادة متوسط سنوات الدراسة

 أن إلىوارتفاع معدالت االلتحاق في التعليم العالي  بالمدارس المتوسطة فوق االلتحاق ومعدالت التعليم

 فإن ذلك ومع. الجيد أن تدل على األداء متاح بصورة جيدة في المنطقة العربية، والتي يمكن أيضا   التعليم

 درجات نأ إذ ،حول عدم فعالية المنظومة التعليمية العربية مختلفة قصة تروي األخرى األداء مقاييس

 بالنسبة الدولي المتوسط من أقل والعلوم والرياضيات القراءة في الدولية االختبارات في الطالب تحصيل

 9.التي اشتركت في هذه االختبارات العربية الدول لجميع

وهذه االختبارات هي:  شر جيد على جودة التعليم المدرسي.االختبارات الدولية هو مؤوأداء الطالب في 

 PISAللصف الرابع، واختبار  PIRLSاختبار  من،االصفين الرابع والث طالبالمخصص ل  TIMSSاختبار

تقيس مستوى  PIRLSتختبر أداء الطالب في الرياضيات والعلوم.  TIMSS عاما. 15للطالب الذين يبلغون 

قراءة والرياضيات لتقيّم اكتساب الطالب للمعرفة التطبيقية والمهارات في ا PISA القراءة لدى الطالب. و

 والعلوم.

إلى المتوسط  1995لم يصل متوسط الدرجات للطالب من أية دولة عربية شاركت في هذه االختبارات منذ 

الدول العربية في مستوى األداء. وبالرغم من أن الندوة لكن هناك تفاوت كبير بين  .نقطة 500البالغ  العام

 لم تتطرق إلى تغير أداء الطالب العرب من سنة إلى أخرى، من المفيد إضافة التعليق التحليلي التالي.

 TIMSS 2011, PIRLS 2011الدول العربية التي شاركت في آخر دورات االختبارات الدولية تنقسم  

PISA 2012  إلى ثالث مجموعات بحسب تغير مستوى أداء طالبها مع مرور الزمن. المجموعة األولى

المجموعة الثانية حافظت على و ،2007أو  2006بقة في عام االدورات الس نسبة إلى تحسن أداؤها

                                                           
5
 Andersen 

6
 .4، ص 2013، بيروت:  مركز كارنيغي لدراسات الشرق األوسط، مايو العربية الدول في المواطنية التربية واقعفاعور،   محمد 
 

7
 Juan Manuel Moreno, “Skills Gap and Meritocracy Deficit: Challenges to the Transition from Education to Work in 

MENA,” Paper presented at the symposium. 
8
 Ragui Assaad, discussant of Moreno’s paper راجي أسعد، معقب على ورقة مورينو     

9
 Moreno 
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هو أن نصف  TIMSS 2011ما يدعو للقلق في نتائج اختبار أكثر مستواها، والثالثة تراجع مستواها. لكن 

الطالب في الصف الثامن، كمعدل وسطي، فشلوا في تحصيل المستوى األدنى لألداء في الرياضيات 

نهم ن معارفهم األساسية ومهاراتهم في الرياضيات والعلوم قاصرة إلى حد بعيد بحيث أأ وهذا يعنيوالعلوم. 

يملك ال من هؤالء  كثيرالحيث أن بلين للتوظيف، وهي حالة أسوأ من حالة العاطلين عن العمل غير قا

  10ه للعمل.المعرفة والمهارات التي تؤهل

دول عربية بالنسبة ألربع  TIMSSلكن بموازاة هذه النتائج السلبية، ظهر تطور إيجابي في نتائج اختبار 

نسبة الطالب الذين  . في هذه الدول، ارتفعت أيضا  2011 و 2007ي ن عامحيث تحسن معدل طالبها بي

وصلوا إلى المستويين األعلى والمتقدم في األداء في حين انخفضت نسبة الطالب ذوي المستويين المتدني 

 11ودون المتدني أي األدنى بين المستويات األربع الملحوظة في هذا االختبار.

 أداء المنظومة على كافية تمؤّشرا تعتبر ال بالمدارس االلتحاق ومعدالت الحكومي اإلنفاق أن على يدل هذا

اكتساب  مثل االعتبار، بعين تؤخذ أن إلى بحاجة التعليم لجودة أهمية تقل ال أخرى مقاييس فثّمة. يةالتعليم

 .المدرسية والبيئة ،المعلمين نوعية ،الحوكمة ، أداء مقدمي الخدمة،الرئيسة لكفاءاتل الطالب

 يوجهه إرشاديا   ومعظم المدارس الخاصة الحكومية المدارس في الدراسية المواد جميع تدريس يزال ال

 خوف دون آرائهم عن التعبير أو مفتوح نقاش في لالنخراط للطالب المتاحة الفرص محدودية مع المعلم،

 التفكير على الطالب تشجيع يتم وال الحدوث، نادر أمر النشط التعلّم. المعلمين جانب من الترهيب من

 في ويجتّرونها المدرسية الكتب في لهم تقدم التي والمعلومات الحقائق الطالب يحفظ إذ. النقدي أو التحليلي

 12.وهادفة مالئمة خبرات في دمجها أو مباشرة المعلومات تلك تطبيق دون من االمتحانات

بمجموعة من المشاكل مثل غياب المدرسين  المنطقة العربية سلبا   تتأثر نوعية توصيل الخدمة في مدارسو

 ،سيصدر قريبا   على نتائج تقرير للبنك الدولي عتمادا  اووتدني مؤهالتهم وعدم توفر المواد التدريسية. 

 سيء لتوصيل الخدمة على المستوى الوطني، وذلك يعود في جزء   إلى وجود أداء   13أشارت السيدة بركسي

الخارجية في المنظومة التعليمية. المواطنون يرون أن الحكومات فاسدة منه إلى ضعف المساءلة الداخلية و

وغير فاعلة، وأن المؤسسات التعليمية غير راغبة أو غير قادرة على تقديم تعليم نوعي، مما يؤدي إلى تآكل 

ت والرشوة باعتبارها آليا الخاصة العالقات شبكةأو  ثقة المواطنين ويدفعهم إلى اللجوء إلى "الواسطة"

وحسن األداء  بسبب محدودية الحوافز للتنفيذ للبقاء. هناك قدرات محدودة لتنفيذ السياسات وإدارة األداء

 )بسبب عوامل مثل الواسطة واألنظمة التي ال تتبع(.

مؤسسات، إطار دائرة األداء المتعلقة بالتوصيل )أي توصيل خدمة التعليم( من أربعة متغيرات: اليتكون 

 أداء الخدمة، الذيعلى  كومية واالجتماعيةلهذا اإلطار، تؤثر المؤسسات الح وفقا   .واالرتباطاألداء، الثقة، 

تؤثر في قرار المواطنين في االرتباط أو التدخل من أجل تقوية هذه الثقة و ،في ثقة المواطنين يترك أثرا  

معظم الدول العربية ضعيف رة األداء هذه تبين أن األداء في دو المؤسسات وتحسين أداء الخدمات. ومع أن
                                                           
10

 Moreno 
11

 أجراه فاعور.  TIMSSتحليل بيانات   
12

 .5فاعور، ص   
13

 Hana Brixi, “Trust, Voice, and Incentives: Successes in Education in MENA,” Paper presented at the symposium. 
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رة أن تكون جيدة على المستوى المحلي. فقد أظهرت بيانات وى الوطني العام، يمكن لهذه الدوعلى المست

لفروقات في أنظمة الحوكمة، إرتباط أو التزام  جمعت على المستوى المحلي تباينات في توفير الخدمة نظرا  

وير توصيل أو تسليم الخدمات من المناطق المحلية تلهمنا لتط المواطنين، واستقاللية المدرسة. هذه النتائج

التعليمية من خالل عقد اجتماعي جديد يمّكن المجتمعات المحلية وقياداتها من أجل استنباط أفضل الحلول، 

وإعطاء دور أو صوت ألولياء األمور والطالب، وزيادة ارتباط والتزام المواطنين وتحفيز موظفي القطاع 

 14قدمي الخدمات التعليمية.العام وم

توصيل الخدمة، أنكر السيد عدنان األمين وجود مثل هذه الدورة في أداء وفي تعقيبه على فكرة دورة 

 ليست للدولة، المدرسة نأ ن الثقة ال تقدم وال تؤخر عندما يعتبر المواطنونأالمنظومة التعليمية العربية، إذ 

ة، في رأيه، المسألفلّب  .ترديها عنكما  النوعية تحسن عن مسؤولة وهي الخدمة هذه لهم تقدم والدولة لهم،

من تصور دورة تتكون من أربعة  . وبدال  ككل ميةيالتعل ةممنظوال بل ليس المدرسة أو التزام المواطنين

 األداء عناصر )المؤسسات، األداء، الثقة، واالرتباط أو االلتزام(، يقترح عنصرين فقط: األداء وااللتزام.

 تضعها التي السياسات على او المدرسة على للتأثير االجتماعي يمكن أن يزيد من الضغط ضعيفال يالتعليم

  . الخدمات تحسينب العام المدني االلتزام من كجزء التعليم، بشأن الحكومة

 

 ل المكانة االجتماعية والوظيفة العامةتعليم من أج

للخطط االستراتيجية والسياسات التعليمية في غالبية الدول العربية، على  ، وفقا  أهداف التعليم المدرسيتشدد 

وتضيف  .لتوظيفتساعد على ا كمواد هامة واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا والعلوم الرياضيات تعليم

بعض هذه السياسات مهارات أخرى هامة مثل التواصل كتابة ومحادثة باللغة العربية وبلغة ثانية دولية 

لكن تحقيق هذه األهداف يستدعي توفر عدد من  15السيما االنكليزية، والتفكير الناقد وحل المشكالت.

مصادر التعلم، مرافق ، عاليا   لمدرسون المؤهلون تأهيال  العوامل التمكينية التي تعكس جودة التعليم أبرزها ا

أو النقص في هذه العوامل يؤدي إلى  . إن الضعفمناسبة للتعلم، حوكمة جيدة وبيئة مدرسية إيجابيةمدرسية 

والممارسة. ويالحظ غياب هذه المهارات والكفاءات المكتسبة التي تعزز  التعليمية رتباط بين السياسةالفك ا

  16آفاق التشغيل بين معظم الخريجين من المدارس الحكومية وغالبية المدارس الخاصة.

في خطورتها، والموجودة في كافة مراحل التعليم بما فيها المهني والفني، يوازي هذه المشكلة التعليمية 

ترك اآلخرون يرسبون أو يتسربون. إن في حين ي   حصري لصالح المتمّكنين أكاديميا   انتقائي نهجاستخدام 

اختبار التشديد الزائد على االختبارات كطريقة وحيدة للحصول على شهادة حكومية بما في ذلك النجاح في 

واحد على مستوى الدولة له تأثير سلبي على جودة التعليم والممارسات التدريسية. والمعروف أن المدارس 

 وترفيع تقييم في الجامدة المساراتمن نظام و التسرب والرسوبمن  العربية تعاني من نسب مرتفعة نسبيا  

 17.الشهادات األكاديمية وال الوظائفشباب الذين ال يملكون ال لكبيرة من ا مما أوجد أعدادا   طالبال

                                                           
14

 Brixi 
15

 .7فاعور، ص  
16

 Moreno 
17

 Moreno 
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% من الطالب الملتحقين بالتعليم العالي. وفي الجامعات 75تضّم الجامعات الحكومية العربية أكثر من 

، ة واإلنسانية والعلوم االجتماعيةالحكومية كما الخاصة، يتجه معظم الطالب لدراسة التخصصات األدبي

يفة العامة التي ال تتطلب شهادة في إحدى التخصصات األكثر السبب الرئيس هو رغبة الطالب في الوظو

تنافسية كالطب والهندسة وإدارة األعمال. عالوة على ذلك، يتمتع خريجو هذه التخصصات األدبية بوضع 

ومن ثّم، فإن الهدف من التعليم العام  18اجتماعي أفضل من حاملي الثانوية العامة أو خريجي الكليات التقنية.

إلى سوق العمل متسلحين بمهارات تمكنهم من التوّظف في القطاع الخاص حيث  ليس إرسال الخريجين

 19المنافسة أشد والرواتب أدنى بالمقارنة مع القطاع العام.

تمرار النظرة السلبية ت التعليم الفني والمهني والتدريب نتيجة اسايعزف الطالب العرب عن االلتحاق بمسار

نسبة الملتحقين بالمؤسسات والمعاهد الفنية إلى حدود  يدنتقد أدى ذلك إلى للمجتمع لهذا النوع من التعليم. و

 ،للسيد مورينو بالنسبة قلقلل يدعوما وهو وهي نسبة استمرت في االنخفاض خالل العقد األخير،  %20،20

سوق العمل. لكن السيد أسعد لم يشاركه هذا القلق، وإنما شعر في  ن الطلب على األعمال التقنية عال  أإذ 

من التعليم أدنى من  ىباالرتياح لعزوف الطالب عن المؤسسات التقنية والمهنية التي، في تقديره، تقدم مستو

التعليم المهني والتقني بصورة  حين يتم إصالحالمستوى المتدني في الكليات والجامعات العامة. وإلى 

 21فإن وضع الطالب سيكون أفضل في اجتنابه. ية،جوهر

الرأسمال  غير المناسب من دأبت المنظومة التعليمية في الدول العربية، ولمدة طويلة، على إنتاج النوع

 من التعليم النوعي والمهارات، ألن الشهادات تمنح وعدا   وذلك بالتركيز على إنتاج الشهادات بدال  البشري، 

بوظيفة عامة. النظرة السائدة للتعليم هي أنه وسيلة للرقي االجتماعي وطريق إلى الطبقة  أو ضمنيا   صريحا  

. وقد استعملت الحكومات هذه جيدا   دخال   تدرّ و ستقرة ودائمة مدى الحياةالوسطى بواسطة وظيفة عامة م

. وهي بذلك وظيفمن أجل تقييم المرشحين للت ،التي ال تعكس بدقة اكتساب المهارات والمعرفة ،الشهادات

لم تهدف إلى تطوير المعرفة التي هذه المنظومة من ثّم، فإن  22تعطي إشارة خاطئة للمنظومة التعليمية.

  23والمهارات المكتسبة لالستخدام في إنتاج الثروة وتحسين الكفاءة اإلنتاجية في السوق.يمكن تحويلها 

ل والمدراء التنفيذيين لكبرى الشركات في المنطقة عات الرأي التي شملت أصحاب العموقد بينت استطال

العربية أن غالبية خريجي الجامعات الحكومية ومعظم الجامعات الخاصة والمدارس والكليات المهنية 

أو تلك المتعلقة بتخصصهم  سواء  والتقنية ال يمتلكون المهارات المطلوبة في الوظائف التي يتقدمون إليها، 

ألصحاب العمل، فإن الخريجين غالبا ما  ووفقا   24(.soft skills) الجتماعية والتواصليةالمهارات اب المتعلقة

بتخصصهم األكاديمي. أما مهاراتهم االجتماعية  ةالمتعلق اتالتطبيقويفتقدون إلى الفهم الكافي للنظريات 

ة، والقدرة على اإلبداع القدرة على التواصل الفاعل والواضح باللغتين العربية واالنكليزي مثال   -والتواصلية

                                                           
18
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كلها  -وأخالقيات العمل ،حل المشكالت المبادرة، واالستقاللية، ومهارة والتفكير الناقد، وأخذ ،والقيادة

هذه المهارات أكثر من المهارات والمعارف المتعلقة  أن أصحاب العمل يثّمنون عاليا   ضعيفة، علما  

ب الذين تم استطالع آرائهم في هذا الموضوع، فهم ويشاركهم في هذا الموقف غالبية الشبا بالتخصص.

إدارة الوقت، و، ريادة األعمالالمبادرة في واإلبداع، والكفاءة في استخدام الكومبيوتر، ويعتبرون اللغات، 

 25وأخالقيات العمل أهم المهارات من أجل تأمين عمل.

 

 دور وتأثير الجامعات

ث فرسالتها تتضمن باإلضافة إلى التدريس، إجراء األبحا الجامعات اليوم فقط بتدريس الطالب،ال تقوم 

التأثير يشمل ولنشاطاتها الرئيسة آثار اقتصادية واجتماعية أيضا.  العلمية والمسؤولية االجتماعية.

االقتصادي للجامعات: النفقات المباشرة على العمليات ورأس المال؛ النفقات غير المباشرة؛ إرتفاع إنتاجية 

نقل المعرفة الذي يصبح متوفرا للعالم؛ نشاطات الطالب ؛ لمكتسبةاالطالب مهارات دة من المستمالعمل 

بشأن المبادرة في ريادة األعمال )أبرزها تأسيس شركات جديدة بعد التخرج(؛ وتطبيقات المعرفة من خالل 

ثقافية والمجتمعية اإلصدارات. أما األثر االجتماعي للجامعات فيضم: تعزيز إنتاجية الخريجين؛ الفوائد ال

  26لعموم الناس من خالل األنشطة الثقافية؛ وتطوع الطالب في هيئات المجتمع المدني.

لتكيّف، وا ،وعلى اإلبداع ،التحليلي، والناقد درات الطالب على التفكير المستقلإن دور الجامعات هو تنمية ق

والتعلم مدى الحياة، وحل المشكالت، باإلضافة إلى امتالك الكفاءة في تخصصاتهم األكاديمية. والدور 

د. والجامعات ليست مضيعة للجهاألساسي للجامعات ليس تحضير الطالب للقيام بوظيفة معينة، ألن في ذلك 

جامعات بسبب غياب المواءمة بين مراكز تدريب مع أنها تضم بعض هذه المراكز. أما وضع اللوم على ال

مفيد في فهم األسباب الرئيسة لبطالة  غيرمنصف و كم غيرمخرجات التعليم وحاجات سوق العمل فهو ح  

 27الشباب.

في تحقيق هذا الدور.  وبصرف النظر عن الدور المفترض للجامعات، فقد فشلت الجامعات العربية عموما  

أو مهارات اجتماعية وتواصلية مرموقة. وهي ال تتميز  عاليا   أكاديميا   يمتلكون تأهيال   فهي ال تخّرج طالبا  

التطبيقي ذي العائد االقتصادي على المجتمع. وهي بطيئة في االستجابة  في البحث العلمي النظري أو

الجامعات في خفض تساهم من جهة ثانية،  28لحاجات السوق الناشئة فيما يتعلق بالمهارات والتخصصات.

حث وإجراء المعامالت من قبل أصحاب العمل عندما ترسل إشارات تتضمن سمات ومؤهالت كلفة الب

والقطاع االقتصادي العام المتخم بالموظفين في كل أنحاء المنطقة العربية يعطي  29الموظفين المستقبليين.

العام ال يميّز بين  الجامعات إشارة أو رسالة مشّوهة. اإلشارة هي أال ترّكز اهتمامها على الجودة ألن القطاع

ذوي التأهيل العالي والمتخرجين ذوي التأهيل المتواضع، وهو ال يبحث عن المفكرين الناقدين.  المتخرجين

واإلشارة إلى الطالب هي أيضا بأن ما يهم في التوظيف العام هو الشهادة كوثيقة وليس جودة التعليم. 
                                                           
25

 Kubursi 
26

 Kubursi 
27

 Kubursi 
28

 Omar Razzaz, discussant of Kubursi’s paper معمر الرزاز، معقب على ورقة قبرصي    
29
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البعض يقول بأنه واإلبداعية.  همن إنتاجياتهم أو مهاراتالشهادة أو الدبلوم هي محدد رئيس لتوظيفهم أكثر م

وأن غالبية الجامعات الخاصة تتوخى  جودة التعليم، ليس لدى الجامعات الحكومية أي حافز قوي للتميز في

  30يجعلها تساوم على الجودة من أجل الربح في بيئة ضعيفة الضبط والتنظيم.الربح مما 

أن خريجي الجامعات يفتقدون إلى عدد من المهارات  من الخاصيشكو أصحاب العمل في القطاع 

عوا آلية للتأثير م يضالضرورية، لكنهم لم يفتحوا أقنية للتواصل مع إدارات الجامعات بشأن هذا الموضوع ول

وعلى الرغم من أن هذه الشكاوى معروفة للسلطات التعليمية من خالل أقنية متعددة،  في مخرجات التعليم.

يسوا تحت ضغوط من الحكومة أو الرأي العام للقيام بإصالح جذري. بالتالي يبدو أن المنظومة فإنهم ل

التعليمية الحكومية تؤدي دورها المرسوم لها من قبل الدولة والموافق عليه من قبل المواطنين، أال وهو منح 

  31الخريجين مكانة اجتماعية أعلى وتحضيرهم للعمل في مؤسسة عامة.

امعات العربية إلى مكاتب فاعلة لمساعدة الطالب في إيجاد وظائف لهم. وهي تقوم بدور متواضع وتفتقر الج

في إعداد دراسات ميدانية علمية من أجل تقييم احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية من القوى العاملة، 

المنطقة العربية. كما أن ثّمة في  وإقليميا   السيما في ضوء التطور المستمر لمتطلبات سوق العمل عالميا  

ضعف في قواعد البيانات الخاصة بمتابعة أداء الخريجين في أسواق العمل لمعرفة مدى نجاحهم أو فشلهم 

واطن م ة دراسةام بالمهام المنوطة بهم. فمن األهمية بمكان بالنسبة للجامعات ولمخططي القوى العاملفي القي

من أجل تحسين المواءمة بين برامج الجامعات الضعف والقوة في البرامج المطروحة في الجامعات 

 32وحاجات السوق.

المسألة األكثر أهمية هي غياب أو ضعف أنظمة وأجهزة ضمان الجودة واالعتمادية التي تقيّم جودة 

ية والسيما الحكومية منها. كذلك بمخرجات التعليم وجودة المرافق والخدمات في غالبية الجامعات العر

ازم من أجل تنفيذ معايير الجودة الدولية. أجهزة الرقابة والقياس المستمر والجغياب االلتزام السياسي 

والتقويم لمخرجات التعليم وألداء الموظفين ضعيفة أو مفقودة. وبالرغم من الجهود الضخمة والميزانيات 

واالعتمادية التي تم تأسيسها في عدد من الدول  والتدقيق ضمان الجودةالكبيرة المخصصة لألجهزة الوطنية ل

 33العربية، فإن هذه األجهزة تفتقد إلى االستقاللية عن السلطات السياسية وخاصة وزارات التعليم العالي.

ية ة. إن غياب االستقاللوهذا مدعاة للقلق الشديد بسبب وجود تضارب في المصالح بين الوزارة وهذه األجهز

وضعف الشفافية والمساءلة يجعل أجهزة االعتمادية الوطنية القائمة في الدول العربية أقل مصداقية من 

 معايير بشكل دقيق وصارم.دولية في السياسات وال مؤشراتمثيالتها في الدول الغربية حيث يتم تطبيق 

  

 ضعف الحوكمة ودور محدود ألصحاب المصلحة المعنيين

المدرسية والمهنية والتقنية والتعليم  -على كل مستوياتها العربية في المنظومة التعليمية الحوكمةتشوب 

مجموعة نواقص أبرزها ما يتعلق بالشفافية والمساءلة وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين  -العالي
                                                           
30
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31
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. للغاية مركزي بدور القياموالتعليم العالي  التربية وزارات تتولّى في غالبية الدول العربية 34بالتعليم.

 الميزانية مثل الحكوميةوالجامعات  بالمدارس الخاصة األنشطة جوانب معظم على تسيطر فالوزارات

ما وسلطات التعليم ال تشرك المعنيين سيّ  .واألنظمة واللوائح وترقيتهم الموظفين وتعيين الدراسية والمناهج

التربية  وزارات معظم تفتقر ذلك، على وعالوة   أولياء األمور وأصحاب األعمال في خططها وقراراتها.

 السياسي وااللتزام القديرة، البشرية والموارد بالكفاءة، تتميز إشرافية وحدات وجود إلى العالي التعليمو

 35.شامل إصالح بإجراء القوي

إلى إعداد خططها االستراتيجية والتشغيلية داخل غرف مغلقة مشركة  العالي والتعليم التربية وزاراتوتعمد 

من الخبراء. الشفافية مرفوضة في معظم الحاالت مما يؤدي إلى غياب المساءلة. وبذريعة  محدودا   فقط عددا  

ا عب دور مؤثر في أعمالهحماية استقاللية قراراتها، تقاوم معظم المؤسسات التعليمية محاوالت المعنيين لل

 وتخطيطها للمدى البعيد. 

ليس هناك تنسيق أو تواصل منهجي ونظامي بين وزارات التربية والتعليم العالي من جهة، وبين سائر 

وأبرزها وزارات التخطيط واالقتصاد والعمل والشؤون االجتماعية. وهذا الوزارات المعنية بمسائل التشغيل 

  36ستدامة.اجتماعية م-الوضع ال يفضي إلى تنمية اقتصادية

خاضعة للمساءلة أمام الرأي العام وال أصحاب المصلحة  سلطات التعليم، الحكومية منها والخاصة،وليست 

في المنظومة التعليمية الحكومية،  37والمجتمع المحلي والشركات الخاصة المحلية. ياءلوالمعنيين مثل األ

لتعليم العالي على الجامعات والكليات تشرف وزارة التربية على مدراء المدارس في حين تشرف وزارة ا

بما فيها التقنية. كما تخضع المؤسسات التعليمية الخاصة من مدارس وجامعات إلى أنظمة وقوانين الوزارات 

حافز أو سبب المعنية. أما اإلدارة العليا في التعليم العام فهي ذات طبيعة تسلطية ال تشاركية، وليس لديها 

عن انتشار الفساد وغياب  لطبيعة الوظيفة العامة التي تتسم بالديمومة مدى الحياة فضال   وجيه للتغيير نظرا  

 38المساءلة.

وبالرغم من ذلك، ثّمة دالئل من المناطق المحلية في بعض الدول العربية ت ظهر أن األنظمة اإلدارية ذات 

بهذه لق بيئة تفضي إلى الثقة الحوكمة الرشيدة في المدارس، أي التي تتحلى بالشفافية والمساءلة، تخ

 أو تأثيرا   من قبل أولياء األمور وسائر المعنيين. وهذا بدوره يعطي أولياء األمور والطالب صوتا  المؤسسة 

يشجعهم على االنخراط في اتخاذ القرارات بصورة تعاونية من أجل تصميم وتنفيذ اإلصالح التعليمي 

 39.ذاتيا   ةمستقلس محلية مدارالمناسب في 

 

                                                           
34

 Brixi 
35

 Brixi: Al-Humoud; Faour, p. 5. 
36

 الحمود؛ خورشيد 
37

 Brixi 
38

 5-4فاعور، ص   
39
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 قصص نجاح في التعليم 

هناك عدد من قصص النجاح في مجال التعليم ثالث منها تستحق الذكر في هذا التقرير: اثنتان )مدرسة 

أردنية وأخرى فلسطينية( ذكرتهما السيدة بريكسي والثالثة )مشروع تمام( أضافها المحرر. هذه القصص 

تحاكى في دولها كما في دول عربية أخرى. يمكنها أن تصبح نماذج موجودة في أكثر من دولة عربية و

 وفيما يلي وصف موجز لكل قصة منها مع تبيان الدروس المستفادة من نجاحها.

 

 مدرسة أردنية

تضم الصفوف من الروضة إلى الثاني عشر، وتقع في مجتمع محلي قبلي في محافظة مدرسة زيد بن حارثة 

على معدل أعلى من المدارس المماثلة في األردن الطالب في هذه المدرسة حصل السلط في األردن. 

مستفيدين من وجود مجلس تعليمي نشيط يثق فيه المجتمع المحلي نتيجة لشفافيته وإشراكه المعنيين في اتخاذ 

الحوكمة في هذه المدرسة وتتّسم من االستقاللية.  المدرسة من هبات أتاحت لها هامشا   تقراراته، كما استفاد

في مأسسة ذلك. إن أحد الدروس  رئيسا   مية وغير الرسمية وبقيادة محلية لعبت دورا  بالمساءلة الرس

المستفادة هي أن الحوكمة الرشيدة والقيادة أو اإلدارة المحلية القوية تخلق ثقة عند أولياء األمور وسائر 

والمحصلة النهائية على المستوى المحلي.  بصورة فاعلة المعنيين مما يؤدي إلى انخراط والتزام المواطنين

 هي تحسن األداء األكاديمي للطالب.

 

 مدرسة فلسطينية 

 TIMSSفي اختبارات  في جنين في الضفة الغربية للبنات كانت األفضل أداء   فلسطينيةال ارسمدإحدى ال

بالرغم من وجود قلق أمني في المجتمع المحلي بسبب االحتالل وبين كل المدارس الفلسطينية.   2011

نتيجة عدد من العوامل: إرتباط والتزام أولياء األمور، التنسيق  مميزا   اإلسرائيلي، فإن المدرسة حققت نجاحا  

قدرة المدير على بناء بيئة محفّزة ومشجعة للعمل أمام المدرسين. كان وبين المدرسة والمنطقة التعليمية، 

مما  ،كمها مساءلة رسمية وغير رسميةللمدير دور محوري في تأسيس حوكمة رشيدة في صورة عالقات تح

 فاعل في شؤون المدرسة. اط مواطنيّ أدى إلى انخر عزز الثقة في أوساط المجتمع المحلي ومن ثمّ 

 

"تمام"مشروع 
40

 

"تمام" هو مشروع لإلصالح التعليمي القائم على المدرسة والممول من مؤسسة الفكر العربي لعدة سنوات. 

على ممارسات واقعية في التعليم  نظرية للتغيير في التعليم العربي مبنية كليا  يهدف المشروع إلى صياغة 

 المتطور للتصميم أنموذجا  أنشطته  في المدرسي. وهو يمزج بين البحث العلمي واإلنماء المهني مستخدما  

بإجراء بحث . وأثناء بناء القدرات لدعم التحسين المستقبلي في المدارس، يقوم فريق من الباحثين باستمرار

                                                           
40

 Rima Karami Akkary and Nadya Rizk, “The TAMAM Project: Shifting the Paradigm of Educational Reform in the 
Arab World,” Journal of International Education and Leadership, Volume 2, Issue 3, fall 2012.  
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حول عمليات التطوير في المدرسة وأثرها على تعلم الطالب وثقافة المدرسة. وال يتم اتباع أية إجراءات 

واستراتيجيات جاهزة أو مستوردة، وإنما يعدّ المشاركون استراتيجياتهم وإجراءاتهم الخاصة بهم من خالل 

 .عملية متواصلة من التكيف النقدي مع أفكار مفيدة وذات صلة

، 2010قرار. في المرحلة األولى التي تّمت في  صناعيمثل المشاركون في المشروع جامعات ومدارس و

ن جامعات وممثلين ع مدارس خاصة تسعةوضم المشروع باحثين من الجامعة األميركية في بيروت 

ى على االنطالق . وقد تم التركيز في المرحلة األولوالسعودية تربية من لبنان واألردنحكومية ووزارات ال

بالمشروع وبناء القدرات )مثل تنمية مهارات المدرسين في البحث اإلجرائي التعاوني( بينما كانت البيانات 

ت جمع حول تنفيذ ومراقبة سير المشروع. أما في المرحلة الثانية الجارية اآلن، فقد تمت إضافة ثالث دول 

هذه المرحلة يجري دعم  مختلف العاملين في  . فيهي مصر وقطر وعمان كما ستضاف البحرين الحقا  

إلجراء تغييرات من أسفل  بأدنى رتبة من الموظفين، وذلك توخيا   من اإلدارة العليا وانتهاء   المدارس ابتداء  

 ة التطوير في المدرسة والتي ستكونالوظيفي في المدرسة إلى قمته. وتشمل هذه المرحلة تحليل عملي الهرم

 القرار. صناعل متاحة نتائجها

إن مشروع "تمام" فيه إبداع وهو واعد ألنه ي دخل البحث ضمن اإلصالح المدرسي، وبالتالي يبني قدرات 

القرار( في الوقت الذي ينتج فيه معرفة  ناعكافة األطراف المعنية )المدرسون، الباحثون الجامعيون، وص

. عالوة على ذلك، يؤكد المشروع على مرتكزة على الممارسة وعلى السياق الثقافي الواقعي للمدارس

 الحوكمة الرشيدة المتمثلة بالشفافية والتعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص.

 

 

 نجاحات في ربط التعليم بالتشغيل

ذكر في الندوة قصص نجاح في ربط خريجي الجامعات بأصحاب العمل أو ربط الشباب الباحثين عن لم ت  

بالشركات. ولكن ثّمة نجاحات تم رصدها في دراسات أخرى من المفيد ذكرها هنا والسيما حالتين  عمل

 هما: مجموعة أمريكانا في مصر ومشروع جلوورك في السعودية.

 

مجموعة أمريكانا في مصر
41

 

بتشغيل وإدارة عدد من المطاعم والصناعات الغذائية والتوزيع  Americanaتقوم مجموعة أمريكانا 

الموظفين المؤهلين، من  كافيا   عددا   تشغّلأنها ال  المجموعة في مصر. وعندما أدركت صناعة التجزئةو

توصلت إلى اتفاق مع وزارات التربية والتعليم العالي من أجل تدريب طالب على العمل في مطاعمها 

لهم من الرسوم  إعفاء  وصناعاتها الغذائية، حيث يحصل المشاركون في هذا البرنامج على راتب محدود مع 

                                                           
41

 Mona Mourshed, Diana Farrell, and Dominic Barton, Education to Employment: Designing a System that Works, 
McKinsey Center for Government, 2013, p. 65. 
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إلى ضمان عمل لهم بعد التخرج. ويتطلب التدريب من الطالب قضاء ما يقارب  واألقساط الجامعية، إضافة  

  د هذا البرنامج الشركة بتدفق متواصل من المواهب الجيدة. زوّ نصف وقتهم في العمل لدى أمريكانا. وقد 

 

في السعودية Glowork جلوورك 
42

 

عن عمل مع الشركات المستعدة  ربط بين النساء الباحثاتهي وكالة متخصصة توورك في السعودية، جل

إلى الشركات الكبيرة،  لتوظيفهن. وبما أن لدى النساء في السعودية صعوبة في تقديم طلبات العمل شخصيا  

عالوة على ذلك، ب. لغياب المعلومات المتعلقة بجاهزيتهن للعمل المطلو تقم تلك الشركات بتشغيلهن نظرا  لم 

 لتشغيلهن في ظل وجود عوديات طلبا  عن النساء الس أن تفتش الشركات وغير مقبول اجتماعيا  هذه ل كان مكلفا  

بتوفير تواصل الكتروني بين  عزل بين الذكور واإلناث. وقد نجحت هذه الوكالة بحل هاتين المعضلتين، أوال  

قامت بتيسير تشغيل النساء اللواتي يقدرن على العمل من  النساء الباحثات عن عمل وأصحاب العمل. وثانيا  

بيوتهن وذلك بتقديم حل تقني يمّكن الشركات من مراقبة ومتابعة أداء الموظفين الذين يعملون من بيوتهم. 

زارة العمل السعودية لتقديم دعم وهي تعمل مع و ،امرأة 6000وقد نجحت جلوورك في توظيف حوالي 

 البطالة.منح إلناث المستفيدات من ألكثر من مليون من ا

 

 

 االقتصادات العربية وأسواق العمل

يستعرض هذا القسم جوانب من االقتصادات العربية وأسواق العمل التي تحدد مستويات العمالة وهي: هيكل 

 االقتصادات، طبيعة سوق العمل، وأسباب البطالة المتعلقة بالطلب.

 

 فشل االقتصادات في خلق وظائف كافية

. فقد تأثر معدل زيادة نصيب كان النمو االقتصادي في المنطقة العريبة خالل العقدين المنصرمين متوسطا  

ي اإلجمالي بالتغير الديموغرافي. وكانت االقتصادات العربية عاجزة عن استيعاب محلالفرد من الناتج ال

أن مستويات العمالة ارتفعت، لم يكن هذا  من و السكاني المتواصل. وبالرغممالطفرة الشبابية الناتجة عن الن

عجزت إلى سوق العمل. لقد الشباب  الجدد من المتصاص العدد الهائل من الداخلين االرتفاع كافيا  

عن الزراعة  خلق تحوالت هيكلية هامة باتجاه التصنيع من خالل تنويع االقتصادات بعيدا   االقتصادات عن

يمة المضافة المتدنية بما فيها قطاع اإلنشاءات والنفط، والتي كان لها وعن القطاعات غير المنتجة وذات الق

 43تأثير متواضع على خلق الوظائف.
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القطاع الزراعي يتقلص والصناعي  ، بينماكان التغير الهيكلي المطلوب في االقتصادات العربية يجري ببطء

عة وفي الخدمات المساندة مثل ار الخاص في الصناميكبر ولكن ببطء. وهناك عامل آخر مهم هو االستث

لغاية اليوم، ما زالت االستثمارات الخاصة تفضل قطاعي  44القطاع المالي الذي يسّهل اإلنماء الصناعي.

تستدعيان كثافة في رأس المال ولكن تساهمان بشكل ضعيف في خلق الوظائف  ين، اللتالتعدين والعقارات

دى بطء إعادة توزيع العمالة باتجاه القطاعات عالية اإلنتاجية ونتيجة ذلك، أ 45المستدامة ذات األجل الطويل.

  46إلى خفض المكاسب في اإلنتاجية اإلجمالية في المنطقة العربية.

كثير من المعدل العالمي قبل بداية االنتفاضات بوكان نمو اإلنتاجية السنوي في المنطقة العربية أدنى 

ومن المتوقع أن تكون قد تدنت أكثر منذئذ. والمعدالت ، 2011السياسية في بعض الدول العربية عام 

المتدنية لنمو اإلنتاجية ال تفضي إلى مستويات أعلى من العمالة، كما أنها تستدعي استبدال العمالة برأس 

 المال.

وعلى عكس ما حصل في المنطقة العربية، خلقت االقتصادات سريعة النمو في مناطق أخرى من العالم 

من الوظائف من خالل تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعة والخدمات  كافية أعدادا  

، والسياحة(. وضمن القطاع الصناعي، المعلومات واالتصاالتتقنية الحديثة )كالتجارة والخدمات المالية، 

فاعلة  ، أنها محّركاتالمعلومات واالتصاالتأثبتت الصناعات عالية اإلنتاجية التي برزت، والسيما تقنية 

  47لإلنماء ونمو العمالة.

من الوظائف عالية النوعية التي  محدودا   غير كاف من الوظائف وعددا   تنتج عددا   الريب أن المنطقة العربية

وليست البطالة نتيجة عدم المواءمة بين مخرجات التعليم  48تناسب خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي.

ن البطالة في بعض الدول هي أعلى في أوساط الشباب ذوي التحصيل األكاديمي أإذ وحاجات سوق العمل 

ة في التوظيف، ضعف القطاع جب دراستها مثل عدم اعتماد الجدارالعالي. ثّمة محددات أخرى هامة ي

 يتم التفصيل في األقسام التالية. لتشغيل، كما ستي تزيد من آفاق االخاص، وغياب اآلليات ال

 

 القطاع العامهيمنة 

% من القوة العاملة 18حوالي . التعليمية للمنظومة الرئيسي" الزبون"و المنّظم هو االقتصاد في العام القطاع

 أعلى هي واألجور الرواتب. %11متوسط عالمي يبلغ تشتغل في القطاع العام في المنطقة العربية مقارنة بـ

والوظيفة العامة  49.الخاص في منها أقل العام في اإلنتاجية لكن بالخاص، مقارنة% 30بـ  العام القطاع في

عن ميزات عينية أخرى في حين أن العمل في القطاع الخاص يتطلب  مدى الحياة فضال   وظيفيا   مانا  تقدم أ

                                                           
44
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البقاء أكبر براتب أقل ووظيفة غير مضمونة مدى الحياة. لذا العجب أن خريجي الجامعات يفضلون  جهدا  

وحتى إذا ما أخذوا وظيفة في  50.انتظار التوظيف في القطاع العاممل لمدة غير محددة في عاطلين عن الع

 ل توفرها. االقطاع الخاص، فهم يواصلون البحث عن وظيفة عامة كي ينتقلوا إليها ح

التوظيف الحكومي هو سمة مميزة لالقتصاد السياسي في المنطقة العربية ولطبيعة العقد االجتماعي الذي 

حكم العالقات، وال يزال في بعض الحاالت، بين المجتمع والدولة. وما يسمى بـالعقد االجتماعي القائم على 

في القطاع العام كأداة لالسترضاء مبني بشكل جزئي على االستخدام الواسع للتوظيف "المساومة السلطوية" 

وقد السياسي لشرائح سكانية رئيسة، والسيما الطبقات االجتماعية الوسطى، وكسب إذعانها السياسي. 

لفترة طويلة من الزمن في العقود االجتماعية الممّولة من الريع المستمد من ثروة الموارد الطبيعية صمدت 

في بعض الدول، تآكل الجانب الحكومي من معادلة  مستدامة ماليا   المنطقة. وعندما أصبحت هذه العقود غير

حماية  تّمتالمساومة تدريجيا بطريقة تحّول فيها هذا العبء إلى الداخلين الجدد من الشباب إلى السوق، بينما 

يف امتيازات الشاغلين. من ثّم، فإن التشويه طويل األجل في الطلب على الرأسمال البشري الناتج عن التوظ

 51في المنطقة. البشري الرأسمال ق ودائم في إنتاجقد أدى إلى تشويه عمي العام المدفوع سياسيا  

 من القطاع العام وغير تنافسي والقطاع الخاص، وألسباب سياسية وإدارية سياقية متنوعة، هو أضعف جدا  

 52األكبر من الوظائف،صحيح أن هذه المؤسسات تخلق الجزء . والمتوسطة الصغيرة المؤسسات السيماو

في القطاع غير  لكن معظم هذه الوظائف هي للعمال غير المهرة ذوي الرواتب المتدنية، وهي أساسا  

 األنظمة مع المتحالفة الشركات المحتكرة الكبيرة الخاص القطاع على يطغىعلى ذلك،  عالوة   53الرسمي.

تحرير االقتصاد الجزئية خالل  سياسات اءلرسمي الذي نشأ من جرّ والقطاع الخاص ا .الحاكمة السياسية

العقود الثالثة المنصرمة يعّج بالمحسوبية والسلوك غير التنافسي الباحث عن الريع والذي يسعى إلى 

وإضافة  االستفادة من عالقاته الوطيدة مع الحكام التسلطيين من أجل اكتساب ميزة تفاضلية على اآلخرين.

أي ضغط بشعر ي لممو العمالة وخاصة الوظائف عالية اإلنتاجية، فإلى ضعف مساهمة هذا القطاع في ن

تنافسي يجبره على استخدام مبادىء الجدارة في التوظيف. وهناك دالئل على أن أصحاب العمل في القطاع 

أون إلى عن المتقدمين لشغل وظائف من شهاداتهم األكاديمية يلج الخاص الذين يستخرجون معلومات ضئيلة

  54.عالقاتهم كوسيلة الختيار الموظفين االجتماعي وشبكة أخرى حول مستوى المتقدمينمعلومات 

في دراسة حديثة أجريت على خريجي التعليم العالي في مصر واألردن، تبين عدم وجود ارتباط بين 

أم  كانت المؤسسة عامة واء  مخرجات سوق العمل للخريجين واختيار المؤسسة التعليمية التي درسوا فيها، س

هو  عمليات جودة التعليم التي تتبعها تلك المؤسسة. األمر الوحيد الذي كان مؤثرا  خاصة، إضافة إلى 

على  عالوة   55مكان والدة الخريج، ونوع المدرسة االبتدائية التي درس فيها.والمستوى التعليمي لألبوين، 

قة لها بالجدارة في عملية التوظيف ذلك، يلجأ أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى استعمال مبادىء ال عال
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تواضع ومحدودية ( 2ستخدام هذه الطريقة في ضوء غياب بيئة العمل التنافسية؛ و)اكلفة تدني ت (1: )ـل نظرا  

  56المعلومات الموثوقة حول مهارات ومعارف المتقدم للعمل من خالل الشهادات والمؤهالت الرسمية.

 األجنبية العمالة تفضيلبعض الدول العربية، السيما في الخليج، ب تتميز أسواق العمل فيمن جهة ثانية، 

الوطنية. وبالرغم من قيام حكومات  العمالة تشغيل كلفة ارتفاع بسبب وذلك الوطنية، العمالة على الرخيصة

 للعمالة الوطنية، فإن هيكلية القوة العاملة لم )كوتا( معينة يةنسبحصة دول مجلس التعاون الخليجي بفرض 

  57لصالح المواطنين. تتحول كثيرا  

 

 فعالة وغير منصفة غير عمل أسواق

والشباب حيث تعاني المنطقة العربية في  النساء نصف من أكثر تستبعد ألنها فعالة غير العمل أسواق إن

كافة أنحائها من أدنى معدل مشاركة في القوة العاملة والسيما بين النساء والشباب وخاصة اإلناث منهم. 

في  وتشير البيانات إلى أن ما يقارب من نصف السكان الذين هم  في سن العمل هم غير ناشطين اقتصاديا  

ال هم يعملون وال  -الشباب دون عمل ، وأن أكثر من نصف(MENAمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )

   58هن خارج القوة العاملة. في سن العمل، ثالث نساءهم يدرسون. وبين كل أربع 

، موزعة بصورة متساوية غيرغير منتجة و أو ميزات عينية أخرى هي غالبا   جيدا   الوظائف التي تدّر دخال  

من الحماية االجتماعية. في  أو تقدم نوعا   جيدا   من المشتغلين في وظائف تدّر دخال   عدد قليل جدا  يعمل  حيث

الذين يعملون في  إفريقيا وشمال وسطاأل الشرق، بلغت نسبة السكان في سن العمل في منطقة 2010عام 

%(. إن 27%، في حين أن النسبة المماثلة في القطاع غير الرسمي كانت أكبر بكثير )19القطاع الرسمي 

يعني أن معظم العمال وظائف القطاع الخاص هي في أغلبها غير رسمية وذات إنتاجية متدنية، مما 

 59زهيدة. يتقاضون أجورا  

 لالقتصاد يقدم الذي العام القطاع على أعلى لدخل المدّرة الوظائف توّزع ألنها منصفة غيرأسواق العمل و

 ،إلى حد بعيد ،الحصول على الوظائف الرسميةيعكس  على ذلك، . عالوة  محدودة مضافة قيمة الوطني

أكثر  /الجندر، مكان الوالدة، مستوى تعليم األبوين(،ية الخارجة عن السيطرة )مثل الجنسالظروف الفرد

  60مما يعكس الجهد الفردي والجدارة.

 

 البطالة: األسباب المتعلقة بعوامل الطلب

، منها ما هو متعلق بعوامل الطلب ومنها ما هو متعلق الشباب بين البطالة معدل الرتفاع عديدة أسباب ثمة

ولّد الذي  المرتفع السكاني النمو بالعرض أو بالسياق. من العوامل المتعلقة بالطلب، تم بحث التالي آنفا:
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 وخاصة االقتصادي التنوع وغياب النفط على االعتماد اإلنتاجية؛ نمو معدل تدني ؛طفرة شبابية استمراره

هيمنة القطاع العام وضعف القطاع الخاص مع وجود بون شاسع في معدل  للنفط؛ المصدرة الدول في

 بسبب وذلك الخليج، دول في والسيما الوطنية، ةالعمال على الرخيصة األجنبية العمالة تفضيلاألجور؛ 

 61.الريعي االقتصاد بسبب الضعيف الطلبو الوطنية؛ العمالة تشغيل كلفةت ارتفاع

البيانات المتعلقة  ؛التدريب إعادة برامج مثل التشغيل وسيع آفاقلت الفعالة غير اآللياتعلى ذلك، هناك  عالوة  

 باإلضافة الوطنية؛ العمالة لتشغيلالفعالة  الحوافز ؛التوظيف خدمات ؛العاملة للقوة واإلسقاطات التقديراتب

 62.العمل وأصحاب اتالجامع بينوالتنسيق  الفاعل التواصل غياب إلى

عن أن  فضال   ،لم يتم تقويم فاعليتهاموجودة في بعض الدول العربية، ولكن  التدريب إعادة برامجصحيح أن 

استمراريتها أمر غير مؤكد. واألهم من ذلك غياب البيانات الدقيقة واألبحاث الجيدة عن حاجات القوة العاملة 

. هذه البيانات تقدم معلومات ضرورية للباحثين عن عمل وكذلك للمسؤولين الحكوميين عن ومستقبال   حاضرا  

 63التخطيط.

س فقط تشريعات حكومية تحدد نسبة الخاص، فهي تتطلب ليأما مسألة تشغيل العمالة الوطنية في القطاع 

كما هو الحال في عدد من الدول العربية، وإنما المطلوب أيضا حوافز فعالة  مخصصة لكل وظيفة معينة

األمر اآلخر الضعيف أو المفقود ضمن اآلليات الممّكنة لتشغيل الشباب هو التواصل  64مادية وغير مادية.

غير أن  65مل ومنتجي العمالة المستقبلية أال وهي الجامعات والكليات التقنية.الفاعل بين أصحاب الع

تمثّل قناة واعدة للتواصل بين الجامعات  ل العربيةوعارض الوظائف التي تنّظم سنويا في عدد من الدم  

  وأصحاب العمل. فهذه الممارسات وغيرها من أساليب التواصل الفاعل قد تؤدي إلى التعاون والتنسيق.

 

 السياق

ثّمة تباينات في سياق التشغيل في المنطقة العربية بين الدول وضمن كل منها. ولكن تشترك هذه الدول في 

مجموعة من العوامل السياقية السلبية، السياسية واإلدارية واالجتماعية، والتي هي إما مرتبطة بالعرض أو 

 الطلب.

 

 السياقية المرتبطة بالطلب العوامل

بصورة أسرع يستدعي سياسات حكومية تعزز نمو القطاع الخاص من خالل تشجيع المنافسة  خلق الوظائف

على عكس ذلك، وكما قام بتوثيقه البنك الدولي  لكنومساواة الفرص لجميع المبادرين من أصحاب العمل. و
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ال تشجع سياسات الدول العربية على المنافسة أو تتبنى المساوة  (،2014) وظائف أم امتيازات  في تقريره

لة وأخرى بين دو ومحتوى   في الفرص وهي تحدّ من نمو القطاع الخاص. هذه السياسات تتفاوت شكال  

 إلى: كلها تهدف وقطاع وآخر، لكن

 الحد من الدخول الحّر إلى السوق المحلية 

  البرامج الحكوميةالسماح فقط لشركات مختارة لالستفادة من 

  وضع عبء إداري تنظيمي على الشركات "غير المحظوظة" أو تلك غير المتحالفة مع النظام

 السياسي

  الحليفة للنظامقلة من الشركات الحصول على تسهيالت ائتمانية في حصر إتاحة 

 حرمان شركات معينة وقطاعات من المنافسة األجنبية 

  في السوق الدولية.تثبيط الشركات المحلية من المنافسة 

هذه السياسات تحبّذ قلة من الشركات ذات االمتيازات والتي تربطها صالت قوية مع أصحاب النفوذ 

وتستمر هذه السياسات بالرغم من تأثيرها السلبي على خلق الوظائف ونموها وفي تقليص تدفق السياسي. 

  ر إنتاجية.العمالة من القطاعات االقتصادية األقل إنتاجية إلى تلك األكث

وقد ساهمت القيود على سوق العمل في بروز معدالت مرتفعة للعمالة غير الرسمية والبطالة، والسيما في 

الذي جعل االستثمار في اآلالت والمعدات أوساط الشباب والنساء. وفاقم هذه المشكلة الدعم الحكومي للطاقة 

أرخص من االستثمار في العمالة. إن الدعم للطاقة والغذاء وغيرها من السلع االستهالكية األساسية يشّوه 

ويحد من  ،من إنتاج العمالة المكثف أسعار المدخالت النسبية، مما يعزز إنتاج رأس المال المكثف بدال  أيضا 

 ي القطاع الخاص. المنافسة والدينامية ف

فوارق كبيرة مع في القطاع العام للعاملين األجور والميزات العينية اإلضافية  رزمةعلى ذلك، تخلق  عالوة  

تلك المقدمة في القطاع الخاص لجهة األجور والميزات واألمان الوظيفي، والتي بدورها تجعل من الصعب 

 ال المؤهلين.على القطاع الخاص أن ينافس العام في استقطاب العم

وتتأثر السياسات الحكومية المعادية لنمو القطاع الخاص برأي سائد بين الموظفين العموميين يشكك بقدرة 

القطاع الخاص على أن يكون المحرك للنمو االقتصادي. وساهم في تدعيم هذا الرأي األزمة االقتصادية 

اء القطاع العام متهما إياه بالحوكمة غير الرشيدة ال يثق بأد العالمية الراهنة. أما القطاع الخاص فهو أيضا  

من عدم الثقة المتبادل بين القطاعين العام  ، مما خلق جوا  نتيجة فقدان الشفافية وانتشار الرشوة وعدم الفعالية

 والخاص.

ي فباإلضافة إلى السياسات العامة، تتضمن عوائق التشغيل المرتبطة بالطلب غياب مبدأ الجدارة، حيث تعّم 

ظاهرة التوظيف المستند إلى معايير ال عالقة لها بالمهارات والمؤهالت. وقد كال القطاعين العام والخاص 

من الشباب تعتقد أن الوظائف  أظهرت استطالعات الرأي في المنطقة العربية أن نسبة مئوية هامة إحصائيا  

تعطى فقط لألفراد ذوي االرتباطات االجتماعية المناسبة. كما أن نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص 
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فتها من خالل أصدقاء %، صّرحت بأنها حصلت على وظي80و  %40في أربع دول عربية، تتراوح بين 

 66أو أقارب.

حكومات بعض األفراد المنطقة العربية يقوم على منح الوبصورة أوسع، يوجد عقد اجتماعي في 

خاصة الفئات االجتماعية المتوسطة، امتيازات في القطاع الخاص وتوظيف في القطاع العام،  والجماعات،

وقد استعملت األنظمة السياسية هذا  67دعم للسلع االستهالكية األساسية لجميع المواطنين.الم يتقدعن  فضال  

 دالعق هذا أن من وبالرغم. السياسي إذعانها وكسبرئيسة  سكانية شرائح السترضاءي كأداة العقد االجتماع

 68.بقوة حكومات عربية قاومت إلغاءه فإن عدة ،يا  اقتصاد مستدام غير

. بالعقد االجتماعي الراهن ارتباطا  وثيقا   انتشار الضعف في الحوكمة في كال القطاعين العام والخاصيرتبط 

ون في ضعف األنظمة واإلجراءات التي تضمن ممارسة الشفافية والمساءلة العامة حتى عندما تكيتجلى ذلك 

 69أمر موثق في عدة دول عربية. الرشوة شائعة وهذاوهذه األنظمة مكتوبة ومعروفة. 

اإلسرائيلي إضافة إلى واحد أو أكثر من -تأثرت عدة دول عربية بدرجات مختلفة بالصراع الفلسطيني

الموضوعية المعيقة لإلنماء االقتصادي واالجتماعي أبرزها: غياب االستقرار السياسي واألمني، الظروف 

. كان من نتائج هذه األوضاع قيام انتفاضات شعبية، تكبد خسائر بشرية هائلة، وتهجير ماليين من السكان

لخاص في بعض الدول ووقف االستثمار في القطاع ا واالجتماعي االقتصادي إلنماءواألزمات إلغاء خطط ا

 وتقليصها الشديد في بعض الدول األخرى.

 

 السياقية المرتبطة بالعرض العوامل

األهم من التعليم هو األمن الداخلي،  70.العربية للحكومات السياسية األجندات في أولوية التعليم  يمثّلال

تحدي اعتماد إصالح تعليمي الجيش والقوى المسلحة، الشؤون الخارجية، والشؤون االقتصادية. ويرفع من 

. من جهة في العديد من الدول شامل تنافس اإلدارات التعليمية على الموارد المالية المحدودة المتاحة للتعليم

تمويل للتعليم عندما تواجه الدول صراعات عنيفة محلية أو دولية أو ثانية، من الصعوبة بمكان تأمين 

المخصص للتعليم إلى مسائل األمن أو اإلغاثة في حاالت كوارث طبيعية تؤدي إلى تحويل التمويل 

 الطوارئ.

 71.في المنطقة العربية مستدام غيرو جدي غير التعليمية للمنظومة جوهري بإصالح السياسي وااللتزام

ألنه ليس في مصلحة األنظمة السياسية أن تخّرج الجامعات العربية الحكومية  نظرا   وليس هذا مستغربا  

األنظمة الوضع السياسي القائم. يعّكر صفو مفكرين ناقدين ودعاة لحقوق المواطنين، متفوهين نشطين، مما 

 تفضل االستمرار في تزويد القطاع العام بخريجي مدارس وجامعات ذوي مستوى تعليمي متواضع
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الفئات المعارضة عن طريق توسيع إتاحة التعليم العام. وليس لدى الجامعات  ضعيفة وأن ت سكت ومهارات

 وكذلك معظم الجامعات الخاصة الربحية التي تساوم على الجودة توخيا   العامة حافز قوي للتميز في الجودة

  72للربح في جو ضعيف الضبط والتنظيم.

 على مبنيياسي ومجموعات رئيسة من المواطنين في كل دولة عربية بين النظام الس القائم االجتماعي والعقد

 كلي تعليمي إصالح أمام عائق التي تفتقد إلى الشفافية والفعالية والمساءلة. إن هذا النظام الريعي الريعية

وما لم يتآكل ويزول هذا النظام، فإن التعليم العام سيستمر  .طالبال لدى التشغيل مهارات تعزيز إلى يؤدي

في المعاناة من مشاكل خطيرة تناهض بشدة خلق وتنمية وظائف للشباب والنساء وخاصة في القطاع 

 73الخاص.

 بعض. التشغيل وآفاق التعليم بين العالقة بسياق تتعلق منها كل وداخل العربية الدول بين هامة تباينات ثّمة

 مصالح إلى يعود اآلخر بعضها أن حين في التغيير تقاوم وسياسية اجتماعية قيما   يعكس التباينات هذه

 لتعليمل للمجتمع السلبية النظرة من األمثلة التي يجدر اإلشارة إليها. القائم الوضع تدعم فاعلة مجموعات

في المهني أفضل من األكاديمي  أن غالبية الشباب تعتقد أن التدريب المهني والتقني وللمهن الفنية علما  

 من ثّم، وقد تعود هذه النظرة االجتماعية إلى جذور قيمية قبلية تحتقر العمل اليدوي. .الحصول على عمل

من المهني والتقني رغم أنهم ال  التوجه إلى المسار األكاديمي بدال   إلىالضغط االجتماعي على الشباب  أدى

 74يرغبون في ذلك.

 االجتماعية التي تشجع على المساءلة وعلى الجودة في التعليم والعمل. قيمبال أيضا العربية تعجّ الثقافة  ولكن

ويزخر القرآن الكريم بآيات وكلمات تثّمن العلم والمعرفة والحكم الرشيد السيما موضوع المساءلة 

 والمحاسبة أمام هللا تعالى والناس.

السيما بسبب تناقضها مع أحد  كبيرا   واقف الدينية المتطرفة قلقا  وبعد "الربيع العربي" ولّد تصاعد القيم والم

أبرز أهداف التعليم النوعي أال وهو إنماء الكفاءات المدنية مثل احترام حقوق اإلنسان األساسية. وقد أضحى 

ير التصدي لهذا التحدي الجديد مهمة إضافية يومية رئيسة للمنظومة التعليمية العربية، وذلك كجزء من تطو

 جودة التعليم المؤدي إلى تحسين آفاق تشغيل الطالب.

توقعات التقلب الشديد التجاهات األوضاع السياسية وعدم االستقرار السياسي على ذلك، وفي ضوء  عالوة  

واالجتماعي في عدة دول عربية على المدى المنظور، وكذلك ضعف احتمال الدعم الحكومي لإلصالحات 

 إلى اعتماد خطوات تطويرية صغيرة تدريجيا   ة النقاش طارق يوسفالمشارك في حلق الجذرية الشاملة، دعا

 في التعليم واالقتصاد. 
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 السياسات بشأن توصيات

على المجموعة التالية من التوصيات ذات الصلة  ن في الندوةالمشاركيوافق ت العروض والنقاشات أظهرت

ة التعليمية في المنطقة العربية من أجل تعزيز آفاق التشغيل: المباشرة بالسياسات الحكومية المتعلقة بالمنظوم

  

الخدمات التعليمية، القطاع الخاص، الهيئات  )مقدمو على كافة أصحاب المصلحة المعنيين .1

 المنظومة بين والمعرفة المعلومات فجوة سد (غير الحكومية، والحكومات بشكل خاص

على مستوى كل  آلية بناء هذا اإلتجاه هي. الخطوة األولى في العمل وأصحاب التعليمية

عن مختلف المهن والتخصصات الجامعية وفرص الشاملة والموثوقة  المعلومات لجمع دولة

التوظيف المتاحة واألجور والتدريب. ويجب تحديث قاعدة البيانات هذه بصورة دورية وأن 

علمية رصينة. وهذا يساعد إلى أبحاث  يضاف إليها تقديرات وإسقاطات للقوة العاملة استنادا  

كافة المعنيين السيما الشباب والنساء التواقين إلى االختيار السليم لمهنة المستقبل. ومن 

الدولية )فقط أربع دول شاركت  PISAالمفيد أيضا أن تشترك الدول العربية في اختبارات 

الطالب لمعارف ( نظرا ألن هذا االختبار يقيّم مدى اكتساب 2012في الدورة األخيرة عام 

 مراقبتهاومهارات تطبيقية رئيسة. أما الخطوة الثانية فهي نشر هذه البيانات بينما تتم 

لجهة صحتها ودقتها وصلتها بالموضوع. ولن تكون إجراءات النشر متماثلة بين  وتقويمها

الدول في المنطقة العربية، ولكن يجب أن تصل ليس فقط إلى الشباب الباحثين عن هذه 

لومات وإنما أيضا إلى أولئك الذين ال يبحثون عن هذه المعلومات وال يستطيعون المع

ة على المستوى وضع آليات مماثلفيهم أولياء األمور واألصدقاء. ويمكن  ول إليها بمنالوص

  المحلي. 

 المنظومة في االنتقائية منطق استبدالعلى صناع القرار بشأن التعليم في المنطقة العربية  .2

في المدارس والمعاهد والكليات المهنية  ا  كلي ا  إصالح . هذا يستدعيالتعلّم بمنطق التعليمية

والتقنية والكليات األكاديمية والجامعات، الخاصة منها والعامة. وبالرغم من وجود عدد من 

المؤسسات النوعية في مختلف مراحل التعليم في المنطقة العربية، غير أن معظمها خاص 

قلية من الطالب. وتتطلب شمولية اإلصالح التعليمي تغييرات هامة تعزز آفاق ويخدم أ

التشغيل حيث تغطي التغييرات مختلف عناصر المنظومة التعليمية: المناهج، طرق التدريس 

ومؤهالت  ،والتعلم، نظم التقييم، التحضير األكاديمي والتربوي للمدرسين في المدارس

م العالي والتقني، المرافق والخدمات، إختيار اإلدارة الكفوءة، المدرسين واألساتذة في التعلي

مراكز للبحث العلمي النوعي، تأسيس أنظمة اإلنماء المهني للمدرسين واإلداريين، تأسيس 

التدقيق  وضع حوافز للمتميزين في التدريس والبحث، أنظمة ضمان الجودة، وأنظمة

 ضمانب ةفلّ كية بمكان أن تكون المؤسسات الم. ومن األهماالعتمادية في كل مراحل التعليمو

 .هات العامة وعن تلك التي يتّم تقييموالتدقيق واالعتمادية مستقلة تماما عن المؤسسا الجودة

 خطوات خالل من تدريجيا   الحكومي العالي التعليم بمجانية العمل وقفعلى الحكومات   .3

 الدخل لذوي العالي التعليم فقط تدعم أن ينبغي الحكومات ألن وذلك محددة،صغيرة 

فالطبقة االجتماعية الميسورة قادرة على إرسال أوالدها إلى المدارس  .والمتوسط الضعيف
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 القدرة من مزيد إلى يؤدي اإلجراء وهذا الخاصة وعلى استخدام مدرسين خصوصيين.

 حكومي مالي دعم على فيحصلون الفقراء أما. جودته من يرفع كما التعليم في المساءلة على

 75.دراستهم لمتابعة

في المنظومة االقتصادية عن طريق  التشغيل وسيع آفاقلت آليات على الحكومات إعداد .4

( السماح بالتنافس الكامل والمساواة في الفرص لكل 1ديل القوانين واألنظمة من أجل: )تع

الطاقة، متطلبات الترخيص، العوائق أمام  مجال دعمالمبادرين في ريادة األعمال )مثال في 

( تقديم حوافز 2األرض وعلى تسهيالت ائتمانية(؛ ) التجارة والعوائق أمام الحصول على

التعليم المهني لتشجيع استثمار القطاع الخاص في التعليم النوعي في كافة مراحله والسيما 

 مزايا األخرىفي األجور وال جيا  ( إزالة الفوارق تدري3إلنماء المهني؛ )والتقني والبحث وا

بين القطاعين العام والخاص في كل الصناعات، واستبدال التوظيف في القطاع العام بهبات 

( تشجيع العمالة الوطنية والعربية والوقف التدريجي العتماد عدة دول عربية 4و) 76نقدية؛

  على العمالة األجنبية غير العربية.

 الهيئات الخاص، القطاع التعليمية، الخدمات )مقدمو المعنيين المصلحة أصحاب كافة على .5

للجدارة ينهي ( نظام 1التعاون من أجل تأسيس: ) (خاص بشكل والحكومات الحكومية، غير

اص وتعزيز االعتماد في التوظيف على المحسوبية والواسطة في القطاعين العام والخ

لمختلف المهن؛  والشهادات التراخيص منحمعايير دولية ل مانظ( 2الشفافية والمساءلة؛ )

 .( برامج وطنية لتسهيل االنتقال من المدرسة إلى ميدان العمل3و)

 المعنيين مختلف مابين رقى للعالقة من التنسيق والتعاون،وهي مستوى أ، شراكة تطوير .6

 من الخدمة مقدمو الحكومية، غير المنظمات الخاص، القطاع العام، القطاع )موظفو

 أوسع، وبصورة .(المحلي المجتمع وقيادات ،طالبال األمور، أولياء وإداريين، مدرسين

 ريعي، نظام من بدال   والشفافية المحاسبة على يقوم جديد اجتماعي عقد إعداد على العمل

إن العقد االجتماعي  .كليا   مطورة تعليمية ومنظومة تنافسي خاص قطاع تطوير عن فضال  

األمتن بين الموظفين الحكوميين والمواطنين ومقدمي الخدمات التعليمية يستدعي زيادة 

المساءلة الداخلية والخارجية، في القطاع العام كما في المؤسسات التي تقدم الخدمة، وتنفيذ 

امه اإلصالح في المؤسسات والسياسات من أجل استلهام ثقة المواطن وانخراطه والتز

في  االجتماعي الجديد أكثر إلحاحا  إلى العقد وجعل مقدمي الخدمة أكثر استجابة. والحاجة 

  دول قيد التحول أو تلك الخارجة من حرب أهلية أو صراعات محلية.ال

الجازم باإلصالح  السياسي االلتزام تأمينفي التعليم  المعنيين المصلحة أصحاب كافة على .7

لسّن  ن ذلك من الشروط األساسيةأإذ  التعليمي واالقتصادي من أعلى السلطات السياسية

على ذلك، من المهم الحصول على موافقة  عالوة   77واإلصالحات اإلدارية. القوانين وتنفيذ
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 المعنيين من خالل استعمال وسائل متنوعة مثل التواصل الشخصي، الحمالت اإلعالمية بما

 فيها وسائل التواصل االجتماعي، المحاضرات، واألنشطة االجتماعية والدينية. 

 بين الرابطة من أجل تطوير المعرفة بشأن العلمية األبحاث من بمزيد لقيامثّمة حاجة ل .8

سوق العمل على مستوى كل دولة. ومن المهم إيجاد طرق لتحفيز و يةالتعليم المنظومة

كي تصبح أكثر استجابة لحاجات سوق العمل الناشئة بطريقة  المنظومة التعليمية الحكومية

 .سريعة وفي الوقت المناسب

ألصحاب المصلحة المعنيين في المنطقة  التوصيات هي بمثابة رسائل أو دليل توجيهيإن هذه 

ينطلقوا بها إلى األمام. فعلى قيادات اإلصالح على العربية على المستويين الوطني والمحلي كي 

تويات أن تعدّ خططها بأساليبها الخاصة التي تالئم ظروفها السياسية واالجتماعية كل المس

وإمكانياتها من أجل تذليل العقبات وتجاوز الصعاب التي ستواجهها. في بعض الحاالت، 

تستطيع القيادات أن تقوم بإصالح شامل للمنظومة التعليمية وتعديل العوامل المتعلقة بسوق 

مون على ائ، ال يستطيع القوالعمالة والتنمية المستدامة. وفي حاالت أخرىالعمل التي تعيق نم

اإلصالح سوى تحقيق تغيير محدود. ولكن، وبصرف النظرعن حجم أو سرعة التغيير المنشود 

في المنظومة التعليمية من أجل تعزيز آفاق التشغيل، من األهمية بمكان أن يؤمن أصحاب 

تطوير المنظومتين التعليمية واالقتصادية من خالل التزامهم المصلحة المعنيون بقدرتهم على 

، ما يصبون أم آجال   النشط ومثابرتهم، فجهودهم الصادقة المخلصة البد أن تحقق لهم، عاجال  

 لمجتمعاتهم. ورخاء إليه من ازدهار
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