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 260 بالنسبة املئوية 

 261 ًتوزيع إجراءات اإلصالح قياسا بأهداف التعليم، بالنسبة املئوية  2.5جدول
 ًتوزيع إجراءات اإلصالح قياسا بنمط اإلصالح بمرور  3.5ل جدو

 262 الوقت، بالنسبة املئوية  
 ًتوزيع إجراءات اإلصالح قياسا بالقطاع املستهدف بمرور   4.5جدول 

 263 الوقت، بالنسبة املئوية 
 ًتوزيع إجراءات اإلصالح قياسا باألهداف ومراحل اإلصالح   5.5جدول 

 264 يةبالنسبة املئو 
 267 قاعدة بيانات اإلصالح التعليمي بالرشق األوسط وشامل إفريقيا  أ.1جدول 
 269 أمثلة لإلجراءات اهلندسية  أ.2جدول 
 271 نظام مؤرشات األداء السبعينيات  أ.3جدول 
 273 إجراءات وأمثلة املحاسبة العامة  أ.4جدول 
  من دول منطقة ٍاخلصائص اهلندسية للنظم التعليمية بعدد 1.6جدول 

 300 الرشق األوسط وشامل إفريقيا 
  املخزون من معلمي املرحلة االبتدائية وتدفقاهتم واإلعداد  2.6جدول 

 اإلضافية املطلوبة منهم للوصول إىل تعليم ابتدائي شامل مع  
 309 2015حلول عام  

 319 موقع اختاذ القرار بالتعليم األساس والثانوي 3.6جدول 
 322 الضوابط املنظمة للمدارس اخلاصة ثانوية وابتدائية  4.6جدول 
 سامت املنظومة الصناعية بنظم التعليم يف عدد من دول منطقة  5.6جدول 

 324 الرشق األوسط وشامل إفريقيا 
 توزيع قوة العمل والعاطلني يف بعض اقتصاديات الرشق األوسط   1.7جدول 

 347  وشامل إفريقيا ، بالنسبة للتعليم 



 املحتويات 
 

 

 12  
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 ، سيوي يف الكويتتوزيع قوة لعمل وفق األصل العربية أو األ  6.8جدول 
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 ، الوظائف التي يشغلها املهاجرون املرصيون يف الدول العربية  8.8جدول 
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 العربية  العمل املمنوحة للمرصيني يف بعض الدول ريحاتص  9.8جدول 
 407 1985-2002، بالنسبة للوظيفة املشغولة 

  التعليمي بعدد من دول الرشق ىتوزيع املهاجرين وفق املستو 10.8 جدول
 408 لعدد منوع من السنوات، األوسط وشامل إفريقيا 

 410 السكان من إفريقيا الشاملية يف عدد من الدول األوربية 11.8 جدول
 ب يف الدول الرئيسة ملنظمة التعاون والتنمية مهاجرو املغر  12.8 جدول

 411 2002عام ، االقتصادي 
 ، مهاجرو مرص بدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  13.8جدول
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 يف كندا من حيث دولة ) يف سن اخلامسة عرش أو يزيد(املهاجرون  14.8 جدول

 413 )نسبة املئويةبال( ، 2001املولد واملستوى التعليمي،   
 ونات العاملة األجنبية والعاملة األجنبية املولد يف قوة زخم 15.8 جدول

 بعض دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ، عمل  
 417 2001 إىل 1992من  

 425 2002إىل 1990من عام ، حواالت العامل 16.8 جدول
 ، لكل منطقة، ميةحواالت العامل املرسلة إىل الدول النا 17.8  جدول

 427 2004 إىل 1999من عام  
 معدالت اهلجرة من الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل منظمة   18.8جدول 

 ًالتعاون والتنمية االقتصادية قياسا باملستوي التعليمي؛  
 436 2000 إىل 1999من عام  

 معدالت اهلجرة إىل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  19.8 جدول
 438 ًواالختيارية قياسا بكل منطقة  

 جمموعات : احتاملية احلصول عىل فرص عمل تقوم عىل املهارة  20.8جدول 
 442 خمتلفة ومستويات تعليمية 
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 ،  واملعلمني يف املرحلة االبتدائيةطالبالتناسب بني عدد ال 1.جدول أ
 489 2004 إىل 1970 

 ، لمني يف املرحلة الثانوية  واملعطالبالتناسب بني عدد ال  2.جدول أ
 491 2003 إىل 1970 

 ،  واملعلمني يف املرحلة الثالثيةطالبالتناسب بني عدد ال 3.جدول أ
 493 2002 إىل 1970 

 ،النسبة املئوية للمعلمني املدربني يف التعليم االبتدائي  4.جدول أ
 495 2003 إىل 1998 

 ،ني يف التعليم الثانوي النسبة املئوية للمعلمني املدرب 5.جدول أ
 497 2003 إىل 1998  

 ،اإلنفاق العام يف التعليم كنسبة من إمجايل الناتج املحيل  6.جدول أ
 489 2003 إىل 1970 

  ، ياإلنفاق العام يف التعليم كنسبة من إمجايل اإلنفاق احلكوم  7.جدول أ
 500 2003 إىل 1980 

 502 2004 إىل 1950 ،التعليم االبتدائي إمجايل معدل االلتحاق يف   1.جدول ب
 504 2003 إىل 1950، إمجايل معدل االلتحاق يف التعليم الثانوي  2.جدول ب
 506 2003 إىل 1970، إمجايل معدل االلتحاق يف التعليم الثالثي   3.جدول ب
 508 2003 إىل 1970، صايف معدل االلتحاق يف التعليم االبتدائي   4.جدول ب

  510 2003 إىل 1970، إمجايل معدل الداخل إىل املستوى الصفي األول   5.بجدول 
 ، مؤرش تكافؤ النوع إلمجايل معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي  1.جدول ج

 512 2003 إىل 1960 
 ، مؤرش تكافؤ النوع إلمجايل معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي  2.جدول ج

 514 2003 إىل 1960 
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 ، مؤرش تكافؤ النوع إلمجايل معدل االلتحاق بالتعليم الثلثي  3.جدول ج
 516 2003 إىل 1970 

 ؤرش تكافؤ النوع إلمجايل معدل الداخل إىل املستوى الصفي م  4.جدول ج
 518 2003 إىل 1970، األول  

 ، مؤرش تكافؤ النوع ملعدل التكرار يف التعليم االبتدائي   5.جدول ج
 520 2003 إىل 1970 

 522 2003 إىل 1970، معدل البقاء حتى املستوى الصفي اخلامس  1.جدول د
 524 2003 إىل 1990، معدل إمتام املرحلة االبتدائية 2.جدول د
 526 2003 إىل 1970، معدل التكرار يف التعليم االبتدائي  3.جدول د
 528 2003 إىل 1970، معدل التكرار يف التعليم الثانوي  4.جدول د

 530 2004 إىل 1975، معدل الترسب يف التعليم االبتدائي 5.ول دجد
  معدل الترسب يف التعليم الثانوي واملدارس الثانوية العليا  6.جدول د

 532 2004 إىل 1975، والدنيا 
 535 2003 إىل 1985، نسبة االلتحاق اخلاص يف التعليم االبتدائي  7.جدول د
 537 2003 إىل 1975، يف التعليم الثانوي نسبة االلتحاق اخلاص  8.جدول د
 539 2003 إىل 2000، نسبة االلتحاق اخلاص يف التعليم الثالثى 9.جدول د

 
  لالنوعية واحلواص. هـ 

 نقاط اختبارات االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات  1.جدول هـ
 ، ملادة رياضيات الصف الثامن، والعلوم 
 540 2003، 1999، 1995يف السنوات  

 نقاط اختبارات االجتاهات الدولية يف دراسة علوم املستوى   2.جدول هـ
 542 2003 ، 1999 ، 1995يف السنوات ، الصفي الثامن 
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 ة القراءة والكتابة بني الكبار معدل معرف  3.جدول هـ
 544 2004 إىل 1995، ) ً سنة فصاعدا15من عمر ( 

 546 2000 إىل 1990، علمني الكبارمتوسط سنوات دراسة املت  4.جدول هـ


 معدالت اخلصوبة والوفيات ومتوسط عمر األفراد ،   1.1شكل 
 84 2004 إىل 1960من  

 115 يف فرتة التسعينيات، حجم احلكومة يف أنحاء العامل كمناطق  2.1شكل 
 من إمجايل التوظيف بدول اخلاص كجزء القطاع بتوظيف ال  2.2 شكل

 116 طقة الرشق األوسط وشامل إفريقيامن 
 نسبة اإلنفاق العام لكل تلميذ باجلامعة مقارنة باملدرسة   3.2شكل 

 130 2000إىل  1980، من عام  االبتدائية 
 النمو االقتصادي وتقليص الفقر لكل منطقة،   4.2 شكل

 140 2000 إىل 1980من عام  
 بزيادة  ًار مصحوبمتوسط التقليص السنوي يف أثر الفق 5.2شكل 

 145 يف متوسط استهالك كل نسمة % 1قدرها  
 ، 1970-1979معدل النمو السكاين لكل دولة ومنطقة، من   6.2شكل 

 149 1990-2003ومن  
 165 مؤرش االقتصاد املعريف مصحوبا بتحليل مؤرش الدعائم األربعة  1.3شكل
 167  الوظيفية رسيع التغريتالطلب عىل املهارا  2.3شكل
 180 2050 إىل 1950من ، نسبة السكان الشباب لكل منطقة  3.3 شكل 
 181  2000والعامل لعام ، اهلرم السكاين بالرشق األوسط وشامل إفريقيا  4.3شكل
 يف عدد من دول الرشق )  سنة6-11(تغريات املجموعة العمرية   5.3شكل

 184 1990-2050من ، وشامل إفريقيااألوسط  



 املحتويات 
 

 

 17  

 

   ن الرشق األوسط وشامل إفريقياإلنجاز التعليمي لسكاا  6.3شكل 
 لألعوام ، ً سنة فصاعدا25من عمر ، ُمتوسط مقاس ( 
 1975 ،1985 ،2000( 185  

   اإلنجاز التعليمي للسكان الكبار بعدد من دول الرشق األوسط   7.3شكل
 188 2030عام ، إفريقيا وشامل 

 ،  الرشق الوسط وشامل إفريقيااإلنفاق العام عىل التعليم يف  8.3شكل
 192 2003 إىل 1999بالنسبة ألقرب سنة يف الفرتة من  

 194  2002 إىل 1990اخلاص من عام  نمو نسبة التعليم االبتدائي  9.3شكل
  القيمة النهائية ملتوسط نفقات كل تلميذ بمنقطة الرشق األوسط  10.3شكل

 الر األمريكي بالدو، وبدول مناطق أخري، إفريقياوشامل  
 196 ) تكافؤ القوي الرشائية( 

 ٍاإلنفاق عيل كل تلميذ كنسبة من إمجايل الناتج املحيل لكل نسمة   11.3شكل 
 197 ودول مناطق أخرى، بدول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

 ،  واملعلمني يف كل مرحلة تعليميةطالبالتناسب بني ال  12.3 شكل
 198 2002 إىل 1970من  

 199 التارخيي للطالب بالتعليم االبتدائي والثانوي والثالثي  االلتحاق  13.3شكل
 املتمني املرحلة الثانوية يف عدد من دول  طالبقصور عدد ال  14.3 شكل

 200 الرشق األوسط وشامل إفريقيا  
 211 ركائز البناء الثالث لإلطار التحلييل  1.4 شكل
 216  والعالقات التعاقدية الثالث الفاعلون الثالثة  2.4 شكل
 217 ركائز البناء الثالث لإلطار التحلييل  3.4 شكل
  معدل صايف معدالت امللتحقني باملرحلة االبتدائية، وإمجايل  1.6  شكل

 282 2003 إىل 1970امللتحقني بالتعليم الثانوي واجلامعة من عام  
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 284 املؤرش املتكامل اخلاص بالوصول  2.6شكل 
  ن امللتحقني ضمت بإمجايل معدالمؤرشات تكافؤ اجلنسيني  3.6شكل 

  مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والثالثي من عام 
 287 2003إىل  1970 

 289 1975-2000 سنوات التعلم من طمعامل جيني ملتوس  4.6شكل 
 290 املؤرش املتكامل اخلاص باملساواة  5.6شكل 
 291 2003 إىل 1990م التعليم االبتدائي، من معدل إمتا  6.6شكل 
  االختبارات الدولية معدالت حمو أمية الكبار ومتوسط حواصل   7.6شكل 

 294 2003 عام بامديت الرياضيات والعلوم 
 295  املؤرش املتكامل للجودة  8.6شكل 
 303 املؤرش املتكامل للوصول واملساواة والكفاءة واجلودة  9.6شكل 
 متوسط النسبة املئوية إلمجايل الوقت املخصص للرتبية الدينية   10.6شكل 

 304 2000 بمناطق العامل املختلفة عن عام 8 ، 7بالصفني واألخالق  
 329 احلواصل التعليمية واملحاسبة السياسية  11.6شكل
 346 2004البطالة يف الرشق األوسط شامل إفريقيا ،   1.7شكل 
 لعمل والعاطلني بالرشق األوسط وشامل إفريقيا، توزيع قوة ا  2.7شكل 

 348 بالنسبة إىل التعليم 
  ، األجور الفعلية يف قطاع التصنيع بالرشق األوسط وشامل إفريقيا  3.7شكل 

 356 2003 إىل 1985من  
 ديناميات عرض العمل يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا ، من   4.7شكل 

 359 2020 إىل 1950 
 إسهام القطاع اخلاص يف إمجايل الناتج املحيل ، باكورة القرن   5.7شكل 

 373 احلادي والعرشين  
 374 2004إجراءات أعامل العقود ،   6.7شكل 
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  مؤرش البنك الدويل لنوعية إدارة القطاع اخلاص بالرشق   7.7شكل 
 375 ، باملنطقة 2004األوسط وشامل إفريقيا ، العام  

 ك الدويل ملحاسبة القطاع العام بمنطقة الرشق مؤرش البن  8.7شكل
 376 2004األوسط وشامل إفريقيا لعام  

  377 صعوبة التعيني والفصل بالرشق األوسط وشامل إفريقيا  9.7شكل 
 الصادرات غري النفطية كنسبة من إمجايل الناتج املحيل ،   10.7شكل

 380 2003 إىل 1990من  
 ، ها أفراد أجنبيني املولد يف الواليات املتحدةالوظائف التي يشغل  1.8شكل 

 414 2000، بالنسبة ملنبت رأس كل منهم 
 أعىل عرشين دولة نامية مستقبلة للحواالت املالية من عامهلا   2.8شكل 

 423  2003، باخلارج 
 424 2003أعىل عرشين دولة ترسل منها احلواالت املالية ؛   3.8شكل 
 اجرين لكل نسمة ، بالنسبة إىل املنطقة ، من عامحواالت امله  4.8شكل 

 426 2002إىل  1998 
 432 2005معدل االغرتاب   5.8شكل 
 خمزون املهاجرين من الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل منظمة   6.8شكل 

 ًالتعاون والتنمية االقتصادية ، قياسا باملستوي التعليمي ،  
 433 2000 إىل 1999من  

 ًاحتامل وجود البطالة قياسا باملستوي التعليمي يف مرص،   7.8Aشكل 
 434 1998لعام  

 احتامل وجود بطالة قياسا باملستوي التعليمي يف املغرب،   7.8Bشكل
 434 1999لعام  
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 مرونة أنظمة التعليم والتدريب املهني يف دول معينة بالرشق   1.3 مربع
 172 األوسط وشامل إفريقيا 

 223 ًال تؤيت حوافز املعلمني أكلها دوما  1.4 مربع
 بطاقات التقرير والتقييامت الذاتية للمدارس تعزز االلتحاق   2.4 مربع

 226 األبوي والتعبئة ملجتمعية 
 231 حالة بوجوتا الناجحة يف كولومبيا: املدخل اإلصالحي املتوازن  3.4 مربع
 244  دول الرشق األوسط وشامل إفريقياالتعليم يف دساتري بعض  1.5 مربع
 249 الطرائق املختلفة للتعريب يف دول املغرب   2.5 مربع
 ُملخص باإلصالحات الرتبوية اإلصالحات التي أدخلت عىل   1.6 مربع

 301 إيران ومرص األردن، الوسائل التعليمية بدول تونس، 
 306 متكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعلي  2.6 مربع
 312 الدروس اخلصوصية بمرص  3.6 مربع
 318 أمثلة من التجارب الدولية :املهم هو االستقاللية املدرسية  4.6 مربع
 دراسة حالة مدارس : التعلم من املدارس اخلاصة الناجحة  1.9 مربع

 Fey Alogria463  بفنزويال 
 دراسة حالة : تعليماملعلومة مفتاح االرتقاء باملحاسبة يف قطاع ال  2.9 مربع

 471  أوغندا 
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 وحتديث ححيتاج التعليم يف الدول العربية، وشامل القارة اإلفريقية إىل إصال 
دءوبني يواكبان العرص ومتغرياته؛ بيد أن عملية اإلصالح التعليمي هذه تستدعي 

رية التنمية البرشية الربط بني خطط اإلصالح العامة وجتويدها مع حتسني وترسيع مس
، التقنيةالتي تقوم عىل قاعدة تنمية رأس املال البرشي، والتنمية االقتصادية، والتنمية 

فالعالقة وثيقة بني التقدم يف جهود اإلصالح التعليمي، والتقدم يف ميادين التنمية 
ي بني االقتصادية؛ حيث إن الثانية تعتمد بشدة عىل األوىل، وهذا  هو مغزى التقرير الذ

يدينا اآلن، وهو األمر الذي يستوجب معه دعم عملية التنمية يف املجاالت كافة؛ إذا 
 .أريد جلهود اإلصالح التعليمي أن تؤيت ثامرها عىل النحو املراد هلا

ُّ فجل الرتبويني  يف أن تطوير التعليم قضية بالغة اخلطورة واألمهية؛َمراءوال   ُ
ب األسهم املستفيدين من العملية التعليمية وصناع السياسات، وغريهم من أصحا

ً ـ مجيعا دون استثناء ـ مؤمنون كرجال الصناعة واملال واألعامل، وأولياء أمور الدارسني
برضورة إصالح وتطوير األنظمة التعليمية يف الوطن العريب، وغريه من الدول النامية؛ 

م إال يف إطار تنمية شاملة؛ إذ إذ ال تنمية إال بتطوير التعليم، وال يمكن تطوير التعلي
الفقر والتخلف ال ينجم عنهام تعليم جيد، وكذا التعليم اجليد هو الذي خيضع 
لعلميات مراجعة شاملة، وتطوير يف هياكله، وبناه، ومفاهيمه الشاملة، وهو ما جيب أن 

ق لألمم والشعوب يف منطقة الرشيتم يف إطار الثوابت الدينية، واخلصوصيات الثقافية 
 .األوسط وشامل إفريقيا

والدول العربية، مثل كثري غريها من البلدان النامية، تشهد إشكاالت عديدة يف  
 ًهذا املجال، ومعوقات كثرية تقف حائال دون حتقيق الطموح املنشود، ودون االستعداد
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 ءملواجهة التحديات واملخاطر املستقبلية التي ستواجه أنظمة التعليم وهي تسعى لالرتقا
  .بمستوى الرتبية البرشية

ًال يمكن أن يكون قالبا  -كام يف غريها  -إن اإلصالح التعليمي يف هذه املنطقة  
وذج نمطي موحد أو صيغة قابلة للتعميم عىل مًواحدا، وال ينبغي أن يبنى عىل أن

ًشعوب املنطقة كافة سواء بسواء؛ ألن يف ذلك تعارضا مع طبائع الشعوب، ومتغرياهتا،  ً
 يف منطقة التعليملذلك، فإن الرؤية اخلاصة بإصالح  .حتياجاهتا، ورؤاها، وأهدافهاوا

ًالرشق األوسط وشامل إفريقيا يتعني أن تكون نتاجا للخصوصيات الثقافية لكل دولة، 
 من الرضورات التي يفرضها التطور ومال آلت إليه ًالوطنية انبثاقاًوبناء عىل مصاحلها 

 . يف املجاالت كافةمسرية التقدم اإلنساين
واملرقوم والتقرير الذي بني يدينا  

  يؤكد أنه قد حتققت الكثري من حماوالت إصالح
األنظمة التعليمية يف املنطقة من حيث استفادة معظم األطفال من التعليم اإللزامي، 

 عن ً متخلفةما تزالالدول العربية ، ومع ذلك، ف يف التعليمنوعنيبني الوتقلص الفجوة 
 .كثري من الدول النامية األخرى

فجوات بني ما حققته األنظمة التعليمية وبني ما «وتطرق التقرير إىل وجود  
 إىل أن  مؤلفو التقرير، وأشار»حتتاجه املنطقة لتحقيق أهدافها اإلنامئية احلالية واملستقبلية

أحد أسباب ضعف العالقة بني التعليم وضعف النمو االقتصادي هو انخفاض 
 إىل النصف خالل تقلصتمستوى التعليم بشكل كبري، كام أن معدالت األمية التي 

 رشق آسيا  دوليف ال تفتأ ختتلف عن نظرياهتا يف الدول العربيةالعقدين املنرصمني 
 .وأمريكا الالتينية

مجايل الناتج إلدول العربية خصصت حوايل مخسة باملائة من ويشري التقرير إىل أن ا 
 .يف غضون العقود األربعة املنرصمة احلكومي عىل التعليم اإلنفاق باملائة من 20املحيل و
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عربية كاألردن ولبنان ومرص وتونس التي الدول وقد أشاد التقرير بجهود بعض ال
 للذكران كام لإلناث،التعليم  يف توفري »أبلت بالء حسنا بشكل خاص«وصفها بأهنا 

وحتسني نوعية التعليم والكفاءة يف تقديمه يف املراحل الثالث باملقارنة مع جيبويت 
واليمن والعراق واملغرب، أي أن تلك املقارنة مل تتم يف إطار دول أخرى متقدمة 

ا يعني ، بل يف سياق الدول العربية ممكالواليات املتحدة األمريكية أو بريطانيا أو كندا
أننا ما زلنا نراوح مكاننا يف كثري من القضايا التي حتتاج إىل مزيد من اجلهود لتذليل 

 .العقبات أمام العملية التعليمية وبذل املزيد من اجلهود لتحسني نوعية التعليم

 حتتاج إىل مسار »مجيع البلدان بغض النظر عن أوضاعها املبدئية« أن  يبنيالتقريرو 
 العامة إىل حاسبيةمن خالل إجياد تركيبة جديدة من احلوافز واملجديد لإلصالح، 

، والسيام من العاملة املتعلمة  أسواق العملمدخالتجانب اختاذ إجراءات لتحسني 
ًواملدربة تدريبا حسنا ً. 

ويشري التقرير إىل أن إصالح التعليم وحده ال يمكنه دفع عجلة النمو االقتصادي  
 تستطيع بيد أهنا الًسواقا غري رسمية كبرية احلجم، أاملنطقة  ؛ إذ إن هبذهإىل األمام

.  أمريكا الالتينيةدولرشق آسيا، وبعض ً مقارنة بدول املنافسة عىل الصعيد الدويل
 اإلصالح التعليمي عىل قوة سياساتوهذا يعني ـ كام يؤكد التقرير ـ رضورة انبناء 

 من دراسية، وإصالح أسواق العملاملناهج التطوير  العامة، وحاسبيةاحلوافز، وامل
خالل فرض رشاكات بني املؤسسة التعليمية وبني أصحاب األسهم املستفيدين 

 . لزيادة دينامية اقتصاديات املنطقةوبخاصة من التعليم املهني والفني يف البالد

وبرغم اجلهود املبذولة يف املنطقة من أجل االرتقاء بالتعليم عىل مدار أربعة عقود  
سيام ما بذلته دول املنطقة من جهود إصالحية، وما ا التقرير بالتحليل والنقد، والهلتناو

أنفقته من أموال قامت بضخها لالستثامر يف التعليم مما أدى إىل حتقيق نسبي لعدالة 
التوزيع، والعدالة النوعية وتوفري التعليم لكافة عنارص جمتمعاهتا، إال أن املنطقة ال 

وتزايد أمهية اقتصاديات املعرفة يف  تفرضها مقتضيات العوملة مجة حتدياتتنفك تواجه 
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 أنظمة التعليم أن تتغري حتى تتمكن من توفري املهارات مما يستوجب عىل.عملية التنمية
 .اجلديدة

  يف معظم املدارس ببلدان املنطقة الاملنترشة التعليم طرائق التقرير أن معدوويرى  
، واالتصال والتواصل، واإلملام تارات حل املشكال متتع الطالب بمهؤكد أمهيةت

باللغات األجنبية التي يقتضيها عامل اليوم وما يشهده من منافسة شديدة وتغيريات 
ومن ثم، أمهية تطوير نظم التعليم بحيث تعمل عىل تنمية . متسارعةتكنولوجية 

 .ّاملهارات واخلربات اجلديدة الالزمة للتفوق يف بيئة أكثر تنافسية

 


حممد أمني عبد اجلواد خميمر. د 
موسى فايز أبو طه. د 
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Foreword
 
 
 

ٌللتعليم دور حموري فارق يف مستقبل الرشق األوسط وشامل إفريقيا  ٌّ فال غرو يف . ٌ
ّدوره احلاسم هذا يف تلطيف حدة الفقر واالرتقاء باالقتصاد، عىل الصعيدين القومي 

ٍإىل إنجازات ناجحة يف االقتصاد  ه يعكس تطلعات أناس يطمحونكام أن. واملحيل ٍ
 أصحاب الشأن يف املنطقة أن التعليم ويرى العديد من.  العاملي يف ظل عامل دءوب التغري

ٍّ أهم حتد تنموي أمامهم، ولذا يعتيل إصالح التعليم ذروة سنام األجندة اإلصالحية  ُ
 .لدى الكثري من حكومات املنطقة

ًأولوية إسرتاتيجية للبنك الدويل يف منطقة الرشق  - كذلك -ل التعليم ويشك  ً
وقد استفاد إعداد هذا التقرير من اخلربة املرتاكمة .  وشامل إفريقيا، والعامل أمجعاألوسط

فكان نتاج عالقة دامت ما يربو  - الناجتة عن تعاون البنك مع املنطقة يف قطاع التعليم
 ٍصلت تونس يف بواكري الستينيات عىل أول قرض هلا من البنكفقد ح. عىل األربعني سنة

ولقد قام إعداد هذا التقرير كذلك عىل دعم . الدويل للنهوض بأي مرشوع تعليمي
ٍشبكة من العلامء واملتمرسني وقادة الرأي، من داخل املنطقة وخارجها الذين طبقوا 

 .ق األوسط وشامل إفريقيامعارفهم وخرباهتم ملجاهبة هذا التحدي التعليمي يف الرش
َويتقىص هذا التقرير آثار النجاحات والتحديات التي تواجه تطوير التعليم ابتغاء  

ٍوتقريرنا قائم عىل نموذج جديد. ًالتعليم مستقبال يف حتديد خيارات اإلصالح الواعدة ٍ ٌ 
 حاسبيةامل« و »للحوافز«ُيتوقع أن يزيد فاعلية جهود اإلصالح؛ إذ يؤكد الدور املحوري 

وكانت معظم حماوالت اإلصالح يف املنطقة قد سعت . للوفاء بأهداف القطاع »العامة
كبناء املدارس وتوظيف املعلمني وصياغة : إلحداث تغيريات يف النظام التعليمي

َّبيد أن نجاح اإلصالحات املستقبلية سيستلزم تغيريات بديلة يف سلوك . املناهج َ ْ َ
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فهذا هو الطريق .  كاملعلمني، واإلداريني، والسلطات الرتبويةالعوامل الرتبوية الرئيسة
 .الذي مل تسلكه بعد جهود اإلصالح السالفة يف قطاع التعليم

َومنذ بواكري الستينيات، سجلت منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا مكاسب  
ات؛ ًهائلة من حيث زيادة الوصول املتكافئ لفرص التعليم الرسمي، مقارنة باخلمسيني

َّحيث كان نزر يسري جدا من األطفال السيام من الفتيات يرتادون املدارس الرسمية ً ٌ ٌ .
ًففي معظم دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، يسجل الطالب التحاقا  أما اآلن،

ٍكامال أو شبه كامل يف التعليم األسايس والثانوي واجلامعي، بمعدالت مكافئة لدول  ٍ ً
ٌواألكثر من ذلك أن املنطقة مل يعد هبا تباين .  مستويات النموًبمناطق أخرى قياسا عىل

ًحاد يف نوع دارسيها ذكورا وإناثا يف التعليم الثانوي واجلامعي ً ولذلك، متكنت معظم . ٌ
دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا من تقليص اخلصوبة ووفيات األطفال بشكل 

ويفخر البنك الدويل بأن . األفرادًملحوظ، فضال عن االرتفاع الرسيع يف متوسط عمر 
ا للمنطقة يف دورة النمو الرائعة هذه  .يكون رشيكً

ِلكن رغم هذه النجاحات، واملوارد الضخمة املذللة للنهوض بالتعليم، مل تف  
 أدق، فالعالقة بني التعليم والنمو االقتصادي ووعىل نح. ًاإلصالحات كلية بوعودها

َم والتوظيف قائمة مل تسد بعد، وال زالت نوعية التعليم بقيت ضعيفة، واهلوة بني التعلي ُ
كام أن املنطقة مل تلحق بعد بركب باقي دول العامل من حيث معدالت حمو . خميبة لآلمال

األمية بني الكبار، ومتوسط سنوات التعليم املدريس بني الدارسني من عمر اخلامسة 
ل الدرايس، ال تزال هنالك، ورغم النمو الكبري يف مستوى التحصي. ًعرش فصاعدا
 . قائمة بمناطق أخرى»فجوة تربوية«بأدق التعبري، 

أوهلا . زالت هناك حتديات جديدة تلوح يف اآلفاقوليس هذا فحسب، بل ال 
وأمهها أن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا تزفر اليوم بأكرب جمموعات عددية من 

ع ولوج هذه املجموعات الضخمة إىل النظام وم. الشباب يف العامل بالنسبة لعدد سكاهنا
التعليمي، ستطرأ احتياجات غري مسبوقة إىل فرص تعلم جديدة وتوقعات أقوى لنتائج 
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ٍوثانيها أن العوملة قد أفضت إىل حاجة ملزيج منوع من املهارات والقدرات مما . أفضل
َوأخريا، ال جرم . يؤثر عىل املحتوى الرتبوي وطبيعة ما ينبغي أن تقدمه أنظمة التعليم َ َ ً

َأن دول املنطقة تبذل بالفعل جزءا كبريا من املوارد العامة عىل التعليم، بيد أن الطلب ْ ً ً ً 
 .خدمات أفضل سيقتيض كفاءات أكرب، وتنوع يف مصادر التمويل املتزايد عىل

فهنالك . ِّ بحل كافة هذه التحدياتًوال ريب أن إصالح التعليم ليس وحده كفيال 
تقريرنا  ويدرس. وائمة ينبغي هتيئتها لإلصالح التعليمي ليأيت بأفضل ثمراتهظروف م

ًهذا أولوية حاسمة متمثلة يف سوق عاملة فاعل بشكل جيد ً وبالنسبة للرشق األوسط . ً
وشامل إفريقيا، فسوق العاملة املناسب لظروفها يتخطى بكثري حدود أية دولة أو املنطقة 

 ويرى هذا التقرير أن اإلصالحات األخرى.  وفرصها اهلامةًقاطبة، بسبب اجتاهات اهلجرة
 .يف هذه املنطقة سيتم تنفيذها يف صحبة اإلصالحات املرتبطة بصميم النظام التعليمي

وبعدما نجحت منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف توسيع نظامها التعليمي  
ًهذه املنطقة اآلن متأهبة غدت  - من البنني والبنات - ليشمل معظم األطفال املؤهلني

ٍلسلك درب جديد ويف الوقت الذي لن تكون فيه مالمح هذا الدرب هي ذاهتا يف كل . ٍ
هندسة «ٍإىل نقلة من  - بغض الطرف عن ظروفها االستهاللية - الدول، فإهنا ستحتاج

، بصحبة جمموعة من احلوافز وإجراءات املحاسبية »توليد النتائج«إىل  »املدخالت
 وحيدونا األمل أن يكون تقريرنا. إضافة إىل إجراءات حتسني نواتج سوق العاملة ،العامة

والبنك الدويل إذ يستهل رحلة سريه . ًهذا دليال هيدينا السبيل إىل بلوغ هذا املآل املنشود
يف هذه الطريق، يتطلع إىل مواصلة املسرية مع منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

 .عىل الفائدة املشرتكةرساء عالقة قائمة إل
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مايكل ويلموند  فيام قام. أمحد جالل هو املؤلف الرئيس هلذا التقرير وقائد فريقه 
َّوتكون . نواجتهبإرشاد جهود هيئة البحث، واإلسهام يف حتليل إصالحات التعليم و

رأس املال البرشي، والنمو االقتصادي، (أعضاء الفريق األصيل من مارتن كورنوي 
 ،)التحديات اجلديدة املواجهة لقطاع التعليم(وسورين نيليامن ). وتوزيع الدخل والفقر

، ) التعليم واهلجرة(وجاكلني وهبة ). التعليم وأسواق العاملة الداخلية(وجنيفر كيللر 
 مجع املعلومات والتحليل(و إيذومي ياماساكي ). توثيق إصالحات التعليم(يجيام وريي ك

حتليل (وضم الفريق املمتد حسني عبد احلميد ودومينيلو رويز ديفيزا ). اإلحصائي
، وديفيد ستيفامن وسوزان مريك )االجتاهات الدولية السائدة يف الرياضيات والعلوم

تعليم الكبار (، وإقبال كور )اإلصالح التعليمي (، وهوسني إهلايشور)سياسة املعلمني(
التدريب املهني (، وآمي لونسرتا )الدين يف التعليم(، وجريولد فوملر )وحمو األمية

الشباب (، ودنيال واجنر )الرصاع والتعليم(، وإهام سييد سايامدوسد )والتعليم الفني
، )الرتبية(جييل زانريك ، وأ)متويل التعليم(، وحافض ظعفران )خارج التعليم املدريس

ومن مفتتح التقرير حتى منتهاه، تم ). مساعدة البحث(وهدى سليم وتومومي مياجيام 
مدير قسم التنمية البرشية بالرشق األوسط وشامل (السرتشاد باميكل روتكوسيكي 

املديران بقطاع التعليم بالرشق (كام قامت رجيينا بندوكت ومراد إزينا ). أفريقيا
وهذا التقرير خيص سلسلة . باإلرشاف عىل إعداد التقرير) ل أفريقيااألوسط وشام

التقريرات التنموية بالرشق األوسط وشامل أفريقيا، التي تم تنسيقها عرب املكتب 
 اخلاص بمنطقة الرشق األوسط Chief Economistاالقتصادي تشيف إكونومست 

 .ل نابيلوشامل أفريقيا التابعة للبنك الدويل، بقيادة مصطفى كام
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لويس كروتش وإليزابيث كينج : وقد استفاد التقرير من املراجعني األقران الثالثة 
. وكريس توماس، فضال عن تعليقات فاروق إقبال وجيفري وايت وأالن مينجات

وقد قدم فريق التعليم بالرشق األوسط وشامل أفريقيا مدخالت وتعليامت مثمرة يف 
وتضم القائمة رساب بيندبري وبيرت باكالند ومي . ريراملراحل املختلفة من إعداد التق

تشو تشانج ونورا رشيف تشيفشوين وأوسامن دياجانا وليندا إنجلش ولويس جولريمو 
حكيم، وأرون جوشى وأمحد دويدار وأمرية كاظم وجليان بريكنز وأدريانا جارميللو 

التقرير من كام استفاد . ورشيدي راجي وحنني سيد وميتسو أويمورا وعيشة فودة
تعليقات املشاركني يف اجتامع املراجعة اإلقليمي الذي ترأسته جانيلال جريساين، 
ونخص بالذكر إنجر أندرسني وميشيل أرمشج وسيسل فرومان وهايدي هاريب 
وتاتيانا ليونوفاوأكيكو مايدا وحسني رازايف وكارلوس سيلفا ــ جوروجوي وحسن 

 .طولوي وجوناثان روترز
ٌن كذلك بالشكر ملشاركي ورش العمل اإلرشادية املنعقدة يف املنطقة والفريق مدي 

، واملشاركني يف عدد من املؤمترات )يف مرص واألردن واملغرب(ملناقشة مفكرة املفهوم 
 ).يف مرص ولبنان وواشنطن(ُالتي عرضت فيها االستنتاجات املبدئية للتقرير 

َوحرر التقرير كيت سوليفان، وكتبه كارول لي  . في؛ وكالمها من رابطة النحوينيَّ
وتم تنسيق الطبع واإلخراج من قبل ريك لودويك وأندريس مينسري التابعني ملقر 

 .البنك الدويل للنرش
َوأخريا وليس آخرا، يود الفريق الثناء عىل كل من أسهم ومد يد عونه طيلة   ً ًِ ِ ِ َ َ ََّ ْ

لون يف مكاتب احلكومة ومقر املراحل املختلفة من إنتاج هذا الكتاب؛ والسيام من يعم
.ٍالبنك الدويل الذين أحتفونا، بلطف، بام احتجناه من معلومات وبيانات
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 من شأهنا اإلرساع من معدل النمو االقتصادي، وحتسني جبارةإن التعليم قوة  
وبوسعه كذلك . احلراك االجتامعي، وتقليص الفقر عملية توزيع الدخل، وتيسري

 نوعية حياة املواطنني عرب إسهامه يف رفع متوسط أعامرهم، وتقليل معدالت حتسني
ا لكن كل . ًاخلصوبة والوفيات بني األطفال، وبناء هوية قومية أشد اعتصاما ومتاسكً

ففي أغلب األحوال، يولد االستثامر يف  .هذه النواتج اإلجيابية ال تتأتى من تلقاء نفسها
وبذلك، يف . اد املشرتكني يف املجتمع عىل نطاق واسعالتعليم عوائد منخفضة لألفر
ًالتعليم فيه رشطا رضوريا إلحداث نمو ورفاهية أرسع،  الوقت الذي يعد االستثامر يف ً

 .يكفي وحده بأي حال من األحوال ال إال أنه
وهذا التقرير املتناول ألهم مالمح اإلصالح التعليمي يف الرشق األوسط وشامل  

التعليم يف املنطقة قد جاءت  لقطاع يف ما إذا كانت استثامرات املايضإفريقيا، يبحث 
ويف النهاية، فإن . ًبأقىص عوائد اقتصادية؛ وإن كان اجلواب سلبا، فام علة هذا اإلخفاق

ٍالسعي جار للحصول عىل إجابات عن هذه التساؤالت ملساعدة صناع السياسة يف 
 ً.رسم اسرتاتيجيات أكثر جدوى مستقبال


ما قدر األموال التي استثمرهتا املنطقة يف التعليم عىل مدار العقود األربعة   1-

املنرصمة؟ وما مدى حتول هذا االستثامر إىل نمو اقتصادي أعىل، وتوزيع أفضل 
ملنطقة للدخل، ومعدالت فقر أقل، ونوعية حياة أحسن؟ وبنظرة للمستقبل، هل ا
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مستعدة ملواجهة حتديات االقتصاد املعريف، وظهور مزارع الشباب، ونمو القيود 
 التعليم؟ لتوسع يف ااملالية عىل

إذا كانت اإلجابة عن السؤال األول هو أن األنظمة التعليمية يف املنطقة مل تقم   2-
إن سهامات األمثل يف التنمية، ومل تتأهب ملواجهة التحديات اجلديدة؛ فباإل

 ما الذي بوسع صناع السياسة فعله لقلب هذه النتيجة؟: السؤال التايل هو
ًوأخريا، نظرا ألن جني ثمرات التعليم عملية تعتمد عىل ما إذا كان املجتمع قادرا   3- ً ً

عىل نرش قوة العاملة املتعلمة به يف أنشطة منتجة ودينامية، فإن السؤال األخري له 
هل أسواق العاملة الداخلية واهلجرة يوفران : و مؤداهعالقة بأسواق العمل عىل نح

ًمنافذ نشطة جدا فيها متنفس كاف حلصد قوة عاملة أفضل تعلام؟ ٍ ٌ ً 
 للتعليم أكثر من تركيزه عىل البعدين »االقتصادي«ُويركز التقرير عىل البعد  

ة حتليله ً عىل األسئلة املطروحة آنفا، طريقاإلجابةوطريقته يف .»االجتامعي والثقايف«
ِذات طبيعة مقارنة ُ ًفأوجه املقارنة تعقد مثال بني نواتج التعليم يف املنطقة، وبينها يف . ٍ ُ
ًوينظر لألثر التنموي لالستثامر يف التعليم قياسا عىل مراجعة شاملة . دول نامية أخرى ُ

ُوتقاس اسرتاتيجيات . ملجموعة كبرية من األدبيات البحثية املجراة يف هذا الصدد
.  صالح التعليمي يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا عىل أساس إطار حتلييل جديداإل

 يتم تقييم نواتج أسواق العاملة عىل أساس مدى نجاح هذه األسواق يف النهوض ًوأخريا،
 .ًبوظائفها قياسا عىل جهود اإلصالح السالفة

، ال جمرد التعليم َّوامللمح الثاين للتقرير أنه يغطي كل مستويات التعليم املدريس 
أوهلام أن الصلة : ومربرات هذه التغطية الواسعة اثنان. األسايس أو الثانوي أو العايل

يف  بني رأس املال البرشي والنمو االقتصادي تعتمد عىل التقدم الذي أحرزته الدول
كافة مستويات التعليم؛ وثانيهام أن مجيع مستويات التعليم ربام تواجهها املشكالت 

تعليمية قائمة بوظائفها عىل أكمل وجه،  ولذا، فجميعها بحاجة إىل عملية. اذاهت
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ٍومعلمني ومدارس ذوات دافعية وحتفز كبريين، وآليات كافية حلث املواطنني عىل 
ورغم . اإلدالء بأصواهتم املؤثرة عىل أهداف التعليم وأولوياته وعىل ختصيص املوارد

 التعليم، كان من املهم تسليط ضوء خاص عىل أن بؤرة االهتامم الرئيسة للتقرير هي
عائدات  أسواق العاملة الداخلية واهلجرة؛ إذ إن عىل أساس هذين اجلانبني، تتحدد

 .التعليم، ويظهر أثر النمو
 فاجلزء األول، من الفصل. ًويعكس تنظيم التقرير األسئلة الثالث املطروحة سالفا 

َليم عرب تقفي أثر االستثامرات املنرصمة يف األول حتى الثالث، يصيغ حالة إصالح التع َ
التعليم بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، مع قياس أثره عىل النمو، ومراجعة 

واجلزء الثاين، من الفصل . مدى استعداد أنظمة التعليم ملواجهة التحديات اجلديدة
ليمية اآلنفة يف الرابع حتى السادس، يركز عىل الدروس املستفادة من اإلصالحات التع
َأربعة عرش من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف إطار حتلييل جديد ًوأخريا، يأيت . َ

ٍاجلزء الثالث، من الفصل السابع حتى التاسع، لريكز عىل أسواق العاملة وخيتتم بفصل 
 .جيمع بني طياته كل ما سبق عرضه من طريق اإلجياز


 األسايس من هذا التقرير هو أن منطقة الرشق األوسط وشامل إن االستنتاج 

ًإفريقيا قد قطعت أشواطا كبرية يف قطاع التعليم، حني بدأت يف الستينيات  ً
َّبيد أن املنطقة . والسبعينيات من مستويات متدنية للغاية من مركوم رأس املال البرشي َ ْ َ

ٍ، أما نظرها إىل أنظمة تعليم متطورة مل تستغل استثامرات التعليم املاضية عىل أكمل وجه
ًقادرة عىل مواجهة التحديات اجلديدة، فكان أمرا حماال ومل تنتج أنظمة التعليم ما . ً

ٍاحتاجته األسواق، واألسواق ذاهتا مل تتطور بشكل كاف يتيح هلا امتصاص القوة 
ًلتسلك طريقا ولذا، فاملنطقة بحاجة . ٍّالعاملة املعلمة وجتنيد كل يف مكانه املناسب َ

أوالمها هذا األسلوب اجلديد يف النظر لإلصالح : جديدة وهلذه الطريق اجلديدة سمتان
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، بجانب عملية التعليم »احلوافز واملحاسبية العامة«التعليمي؛ إذ يسلط الضوء عىل 
ذاهتا؛ أما السمة الثانية فخاصة بإغالق الفجوة بني التزويد باألفراد املتعلمني واحتياج 

 . العمل، عىل الصعيدين الداخيل واخلارجيسوق





 من إمجايل% 5يوضح اجلزء األول من التقرير أن املنطقة استثمرت ما يقرب من  
َمن امليزانيات احلكومية عىل التعليم طيلة األربعني سنة املاضية، % 20الناتج املحيل و 

َّوأفىض ذلك إىل فوائد مجة ويف الوقت احلايل، يستفيد معظم األطفال من التعليم . َ
ُاإللزامي؛ بيد أن نزرا يسريا منهم تتاح له فرصة مواصلة التعليم الرسمي، ونواتج  ًَ ً ْ َ

كام شهدت املنطقة حتسينات ملموسة يف معدالت . بكثري مما كانت عليهالتعلم أفضل 
اخلصوبة ووفيات األطفال، وكذلك حتسن متوسط عمر سكاهنا، النتشار التعليم عىل 

 :لكن رغم أوجه التحسن هذه، فإن. نطاق واسع بني سكاهنا

ًاملنطقة أسفرت عن نواتج تعليمية أقل من كثري من منافسيها، قياسا = ٍ عىل سنوات  َّ
ًالتعليمية متوسطة  كام جاءت النواتج. التحصيل التعليمي بني كبار املتعلمني

ًاملتدنية نسبيا يف االختبارات  ٍألسباب منها معدالت الترسب العالية، والدرجات
والزالت معدالت حمو األمية منخفضة، كام أن خرجيي األنظمة التعليمية . الدولية

 .ة، ال يف العلم التجريبي احلديثأكثرهم يف العلوم اإلنساني
فنسبة البطالة . َمل تستغل املنطقة مركومها من رأس املال البرشي أفضل استغالل =

 مرتفعة السيام بني اخلرجيني من الشباب، وقطاع كبري من قوة العمل املتعلمة توظفهم
ًوال عجب أن تكون العالقة ضعيفة بني مركوم رأس املال البرشي و. احلكومة ُ  النموَ

 .االقتصادي، وتوزع الدخل، واحلد من الفقر يف املنطقة
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 باملهارات واخلربات ًمل تتجهز أنظمة التعليم باملنطقة كلية لتكريس خرجيني يتمتعون =
 .املعرفة فيه من لوازم التقدم ٍالالزمة للتنافس يف عامل غدت


ًركزت أساسا عىل  - ٍألسباب جيدة - يوضح اجلزء الثاين من التقرير أن املنطقة 

إقامة أنظمة تعليمية مجاعية ببناء املدارس، وتعيني املعلمني، وإنتاج الكتب الدراسية، 
واقتضت هذه املرحلة الباكرة كذلك وجود إدارة وهيكل حتكم تديرها . وصياغة املنهج

 من األطفال يف التعليم املدريس، اعتلت نوعية امللتحقنيومع ازدياد أعداد . تاحلكوما
فتجاوبت دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا مع . َالتعليم وكفاءته صدارة األولويات

ًذلك بتجريب جمموعة منوعة من اآلليات كجعل التعليم ال مركزيا بإرشاك القطاع 
 . برامج ضامن اجلودةاخلاص يف تزويد التعليم، وكذلك تبني

ٍلكن رغم هذه التجارب، جنحت املنطقة ككل للرتكيز بشكل مبالغ فيه عىل  
ٌفلم جتر أية . »احلوافز واملحاسبية العامة« الرتبوي، وبشكل ضئيل، عىل »التخطيط« َ ُ

َمساع منظمة لربط أداء املدارس واملعلمني بنتائج الطالب، ابتغاء توظيف آليات املراقبة  ٍ
ة يف مكاهنا املناسب، أو توفري املعلومات عن األداء املدريس يف أيدي أولياء الفعال

 .كام أن اسرتاتيجية إرشاك القطاع اخلاص مل تتميز بمستوى التدريس . طالباألمور وال
ًفال غرو أن املنظمة تزداد انفتاحا يوما . واألمر ال خيتلف بصدد املحاسبية العامة  ً

َتلو اآلخر، ودور املجتم ًع املدين يكتسب أساسا متينا مع الوقت، ووسائل اإلعالم ْ ً
 طالبومع ذلك، ال يمتلك املواطنون بام فيهم أولياء األمور وال. ًتلعب دورا عظيم الشأن

 .اآلليات الكافية التي يؤثرون هبا عىل أهداف التعليم، وأولوياته، وختصيص املوارد


ًحتى إذا نجحت أنظمة التعليم يف إنتاج قوة عاملة مدربة جيدا، فإن إسهامها يف  
ٍواألفراد املعنيني قد يسوء إذا كان الطلب عىل العمل غري كاف بسبب تدين  املجتمع َ ُ
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ُوحني ترتك . ًمستويات النمو االقتصادي، أو كان مشوها بسبب سياسات احلكومة
جرة لقوى السوق وحدها، فإن ذلك يعمل عىل عدم انسيابية املعلومات، وتدفقها، اهل

 .ًالعقود، مجيعا عىل إهدار عوائد التعليم كذلك والوساطة الرديئة املستوى، وتطبيق
ًلكن رغم ما بذل من جهود إصالحية باملنطقة، خاصة منذ بواكري التسعينيات، ال   ُ ُ

أنيميا حادة؛ ناهيك عن أسواق العاملة التي ال تضطلع يزال النمو االقتصادي يعاين من 
ًبوظائفها بفاعلية؛ كام أن التوظيف احلكومي خاصة يف الدول املنتجة للنفط يبتلع 

أما بصدد اهلجرة، فلم تبذل الدول املضيفة أو املستوردة للعاملة . معظم الكوادر املتعلمة
ِأي جمهود منظم يف املنطقة لتيسري حراك العامل . ة أو حل مشكالت وإخفاقات السوقَّ

ٍوآل ذلك إىل نسبة عالية مفتوحة من البطالة يف معظم دول املنطقة، بل وأوضاع أكثر 
 .ٍتدن من البطالة بالكثري يف دول أخرى


بعد أن نجحت منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف توسيع أنظمتها التعليمية  

فإهنا اآلن مستعدة لسلك درب أو  - بنني وبنات - ل املؤهلنيلتضم أغلب األطفا
ًدرب سيتطلب توازنا جديدا بني .. طريق جديد   وإجراءات »التخطيط واحلوافز«ً

ًوسيستلزم يف الوقت ذاته تأكيدا متكررا عىل إصالح أسواق العاملة . »املحاسبية العامة« ً
 .الداخلية واخلارجية

يف كل الدول؛ إذ إن بعض الدول قد  اجلديد هي ذاهتاولن تكون معامل هذا الدرب  
ومن . ًقطعت بالفعل شوطا يف إصالحاهتا التعليمية وحققت نتائج تفوق هبا آخرين

َّثم، ستختلف األجندة اإلصالحية من دولة إىل أخرى، وفق الظروف االستهاللية بكل  َّ َ
سرتاتيجيات واحلوافز لكن كافة الدول ستحتاج إىل إجياد توليفة جديدة من اإل. منها

 .واملحاسبية العامة، بجانب اإلجراءات الالزمة لتحسني نواتج سوق العمل
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ًيعد رأس املال البرشي معيارا هاما داال عىل النمو االقتصادي، ووسيلة فعالة   ً ً ً ً ُ ُُّ
ُللحد ِ من عدم تكافؤ الفرص والفقر املدقع س ماهلا البرشي فحني تستثمر الدول رأ. َّ

من خالل التعليم، تستطيع توليد منافع للمجتمع تفوق احلاجات األصلية ألفراد ذلك 
ُإن ما بأيدينا من أدلة ليوحي بأن التعليم وثيق الصلة بانخفاض معدالت . املجتمع َ َّ

ًاخلصوبة، وإنشاء جيل من األطفال معاىف يف بدنه، وأهدى تعليام، وترسيخ هوية قومية  ً ُ ٍ
، ولذلك فال عجب أن تعمل أغلب الدول النامية بام فيها دول منطقة الرشق أقوى

َ بغية ةاألوسط وشامل إفريقيا عىل تسخري مواردها اهلامة طيلة األربعني سنة املنرصم
 .توسيع أنظمتها التعليمية وحتسينها

ٌغري أن جني تلك الثمرات عرب استثامر رأس املال البرشي من طريق التعليم أمر  
ففي أغلب األحوال، ال تكون أكرب استثامرات التعليم .  حيدث هكذا من تلقاء نفسهال

مصحوبة بنمو اقتصادي أرسع، السيام حني خيفق النظام يف إنتاج املستوى املطلوب، 
والتوليفة الفاخرة، والنوعية اجليدة من العاملة املاهرة لسد طلب السوق؛ أو حني يكون 

فبمثل ذلك تعمل نوعية . ًاج عامال أو حتى غري واضح املعاملًالطلب ذاته قليال ال حيت
ًالتعليم املتدنية عىل إهدار عوائده مفضية إىل معدالت ترسب أعىل خاصة بني الفقراء ُ .

ا، ويرتقي بمستوى الصحة  ًوأخريا، ما من شك يف أن التعليم يزيد املجتمع متاسكً
 .ة يف ميزان الصالح العام األهمالعامة، ويزيد السعة التنموية إلحداث نتائج خاص
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ويف ضوء هالة االرتياب أو عدم التيقن التي تكتنف ثمرات استثامر التعليم، جييء  
حالة إصالح التعليم يف منطقة الرشق األوسط وشامل  - اجلزء األول من هذا التقرير

ًليستكشف مدى نجاح دول املنطقة يف جهودها جلعل التعليم مفضيا للن - إفريقيا . موُ
وعىل وجه التحديد، يوثق الفصل األول استثامر املنطقة لرأس ماهلا من العقول البرشية 
من خالل التعليم عىل مدار األربعني سنة اآلنفة أو نحوها، ويوضح مدى تأثري هذا 

أما الفصل الثاين فيستكشف مدى ترمجة االستثامر يف . االستثامر عىل حواصل التعليم
َنمو اقتصادي أعىل، وتكافئ أفضل يف توزيع الدخل، وسد لرمق التعليم عىل هذا إىل  ٍّ

َوحيلل الفصل الثالث حالة استعداد أنظمة التعليم باملنطقة ملواجهة هذه . فقراء املنطقة
 .التحديات اجلديدة كالعوملة واالقتصاد املعريف والضغط السكاين ومتويل التعليم

َّألوسط وشامل إفريقيا قد ذللت من وانتهى التحليل إىل أن دول منطقة الرشق ا 
مواردها التي تنفقها عىل التعليم ما يفوق ما حصل يف دول نامية أخرى يف ذات مستوى 

وكانت ثمرة ذلك أن متكنت املنطقة من االرتقاء بتوفري . الدخل املخصص لكل مواطن
ُصعد التعليم املدريس للبنني والبنات، وبمعدالت  عىل كافةطالبالتعليم لل ُّ مل ير قط ُ َ ُ

لكن يكمن موطن القصور اجلوهري يف جهود اإلصالح . ُمثلها يف ذالك العامل النامي
السالفة يف ضعف الوشيجة الواصلة بني حتسني مستوى وتكافؤ وتوزيع رأس املال 

كام مل تولد استثامرات . البرشي والنمو االقتصادي، وتوزيع الدخل، وتقليص الفقر
ُل النفع الذي كان يرجتى لألفراد واملجتمعالتعليم يف املايض جزي ولذا، فحالة إصالح . َ

ُّالتعليم هذه جلد مثرية ورضورية ِويزيد هذه احلالة سوءا ضعف استعداد معظم . ُ ُ ً
األنظمة التعليمية يف املنطقة ملواكبة العوملة والتيار املؤكد بشدة عىل األمهية املتزايدة 

 باملنطقة عىل نحو مستفحل، »يادة أعداد الشبابز«للمعرفة يف العملية التنموية، و
 للتوسع يف مستويات أعىل من التدريس، بام أن ةواملوارد املالية اإلضافية املطلوب

 .معدالت االلتحاق يف املرحلة االبتدائية قد وصلت إىل حالة تامة
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رى، كم كان قدر استثامر دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا لرأس املال البرشي ُت 
 من خالل التعليم، طيلة العقود األربعة املنرصمة؟ وما كان أثر هذا االستثامر عىل

؟ وما أثره عىل بعض املؤرشات »توزيعه« و »نوعيته« رأس املال البرشي و »مستوى«
ألطفال ومتوسط عمر الفرد؟ وإىل أي مدى البرشية كمعدالت اخلصوبة ووفيات ا

ًنجحت املنطقة يف حتقيق مركوم من رأس مال برشي مقارنة بالدول املتقدمة األخرى؟  ٍّ ٍ ِ
  .هي التساؤالت التي يتناوهلا هذا الفصل هذه

َّإن القيمة يف مراجعة مدى الزيادة أو النقصان التي حققت هبا دول املنطقة  
ُرشي عرب التعليم تكمن يف أهنا توثق مدى ما أحرز من تقدم استثامرها لرأس ماهلا الب
وحتدد كذلك وضع املنطقة بالنسبة للدول النامية األخرى، . حتى يوم الناس هذا

ناهيك عن أن هذه املراجعة متهد . السيام يف عاملنا املتسم برسعة حراك رأس املال فيه
مو االقتصادي، وتوزيع الطريق الستكشاف العالقة بني رأس املال البرشي والن

 .الدخل، وتقليص الفقر عىل نحو ما سيتم مناقشته يف الفصل الثاين
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تفحص الثالثة األوىل منها االستثامر يف : وينقسم هذا الفصل إىل أربعة أقسام 
أما الرابع . مستواه، ونوعيته، وتوزيعه: التعليم حتت ثالثة أوجه لرأس املايل البرشي

ٌفمكرس للعوائد غري ا ورغم ارتباط أوجه رأس املال البرشي هذه ببعضها . القتصاديةّ
َالبعض، كام سنشري إىل كل يف موضعه، فقد آثرنا تناول كل منها عىل حدة ابتغاء  ٍّ ٍّ ُ

  .اإليضاح


ع ْهنالك بعض املقاييس الفعالة حلساب اجلهد الذي حتتاج الدولة أن تبذله لرف 

، (1)مستوى رأس املال البرشي هبا من خالل التعليم، ومنها معدالت اإلنفاق العام
ويف الفقرات التالية . سنوات التعليم النظامي ومعدالت االلتحاق بالتعليم، وعدد

ٍسنعرض لتقييم تارخيي مقارن للجهد الذي بذلته دول منطقة الرشق األوسط وشامل   ٍ
 .عادًإفريقيا، قياسا عىل هذه األب


ًتنفق منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا إنفاقا بسخاء عىل التعليم بالنسبة إىل  
ففي ). 1.1شكل (ًإمجايل الناتج املحيل هبا، مقارنة بدول رشق آسيا وأمريكا الالتينية 

يا متوسط ما ، أنفقت حكومات الرشق األوسط وشامل إفريق2003  إىل1965الفرتة من 
من إمجايل ناجتها املحيل عىل التعليم، فيام أنفقت عينتنا املمثلة يف دول % 5يقرب من 

ًوحديثا، زادت نسبة ما ينفق من إمجايل %. 3رشق آسيا وأمريكا الالتينية ما يقرب من 
الناتج املحيل من قبل منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ككل عن إنفاق رشق آسيا 

 . (2)% 1.5الالتينية بنحو وأمريكا 
ومن حيث اإلنفاق العام املخصص لكل تلميذ، تنفق منطقة الرشق األوسط  

ا يف كافة مستويات التعليم، ما يزيد متوسطه عن عينة الدول طالهبوشامل إفريقيا عىل 
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ُوهي نسبة قدرت ) 2.1(وهذه املالحظة تدعمها األشكال املوضحة بجدول . املقارنة
ًا بعد توفيقها مع تكافؤ القوى الرشائية للتعبري عن االختالفات بني كلفة بألفني دوالر

 . التعليم مقارنة بسلة السلع االستهالكية األخرى يف الدول املختلفة
وتؤكد هذه األشكال البيانية أثر اجلهد اجلامعي القوي يف االستثامر يف التعليم  
وضح كذلك أن معظم دول هذه غري أهنا ت.  الرشق األوسط وشامل إفريقياةبمنطق

ًاملنطقة تويل جهدا عاما أكرب ــ قياسا بكل تلميذ ــ للتعليم الثانوي عن االبتدائي؛  ً ً
وهذا األسلوب يف اإلنفاق حيايب . (3)ًوبشكل كبري جدا للتعليم الثالثي عن الثانوي

ْاألطفال من الطبقات االجتامعية العالية التي حيتمل أن ترسل أبناءها لل َ َ دراسة يف ُ
َوعىل النقيض، فلو خصص أغلب اإلنفاق عىل التعليم االبتدائي، لكان ذلك . اجلامعة ّ ُ

ٍإيامء باستثامر أعظم عىل جزء أوسع وأعم من ال  . طالبً


ٍكنسبة من إمجايل الناتج املحيل  - ُلقد ساعد ما أنفق من مبالغ ضخمة عىل التعليم 
عىل زيادة معدالت االلتحاق الطاليب  - شامل إفريقيايف منطقة الرشق األوسط و

ًيف احلقيقة، حتسن صايف معدالت االلتحاق، مقاسة . بمؤسسات التعليم بشكل ناجح ُ َّ
ٍ امللتحقني ضمن جمموعة عمرية رسمية مؤهلة ملستوى معني طالبٍكنسبة إىل عدد ال ً

نت بشكل ملحوظ هذه املعدالت قد حتس - من التعليم يف هذه املجموعة العمرية
ُوإذا حوفظ عىل هذا اجلهد احلايل، سيسع املنطقة اللحاق بركب املناطق . بمرور الوقت

وبشكل أوضح، فإن غالبية دول الرشق األوسط وشامل . األخرى يف املستقبل القريب
إفريقيا متكنت من حتقيق التحاق طاليب اقرتب من التامم يف التعليم االبتدائي، وكذلك 

) 3.1جدول (اد املستوى الصفي اخلامس كنسبة من املجموعة العمرية اكتامل أعد
، فإن دول منطقة الرشق )جيبويت والسعودية واليمن(وباستثناء بعض الدول مثل 

ُاألوسط وشامل إفريقيا، تعلم معظم صغارها بنني وبنات، يف املرحلة االبتدائية ِّ ُ. 



 الفصل األول 
 

 

 42  

 

 )1.1(جدول 
 2003 إىل 1965ٍة من إمجايل الناتج املحيل، من متوسط اإلنفاق العام يف التعليم كنسب

  1965-
1974 

1975-
1984 

1985- 
1994 

1995- 
2003 

 6.1 7.2 6.1 6.2 اجلزائر
 3.6 4.1 3.3 - البحرين
 5.7 3.3 - - جيبويت
 5.6 4.8 5.4 4.7 مرص
 4.6 4.2 5.0 - إيران
  4.4 4.4 - العراق
 6.4 6.1 5.2 3.2 األردن
 6.3 7.1 4.1 - الكويت
 2.9 2.0  - لبنان
  8.4 5.2 - ليبيا

 5.9 5.6 6.3 3.4 املغرب
 3.9 3.6 2.1 - عامن
  4.0 3.6 - قطر

 6.3 7.2 6.7 3.6 السعودية
 3.2 4.3 5.4 3.3 سوريا
 6.8 5.9 5.2 6.2 تونس

 1.7 2.0 1.3 - اإلمارات
 9.5  - - الضفة الغربية وغزة

 5.8 5.6  - اليمن
 5.3 5.0 4.6 4.4 املتوسط
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  1965-
1974 

1975-
1984 

1985- 
1994 

1995- 
2003 

 2.3 2.3  1 الصني
 1.2 1.1 2.1 2.6 اندونيسيا

 3.9 3.8 3.6 2.7 كوريا
 6.2 5.5 6.1 4.1 ماليزيا
 3.4 2.4 1.8 - الفلبني
 4.8 3.6 3.6 2.8 تايالند
 3.6 3.1 3.3 2.6 املتوسط

 4.1 2.2 2.1 1.9 األرجنتني
 3.6 4.1 3.3 - الربازيل
 3.7 3.0 4.6 4 تشييل

 5.0 3.7 4.3 2.3 كسيكامل
 3.1 3.1 3.0 3.7 بريو

 3.9 3.2 3.4 3.0 املتوسط

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، املختص بإحصائيات : »اليونسكو« معهد :املصدر
؛ والكتب اإلحصائية السنوية، )2006املتوفرة يف يونيو ( Edstatesنظام مجع البيانات واإلحصائيات 

وزارة الرتبية : 1995اجلزائر عام :  اإلحصائي ملنظمة اليونسكو، فيام عدا البيانات التاليةوالدليل
؛ ومرص عام 2005والتعليم القومية، وزارة املالية، املكتب القومي لإلحصائيات عرب بنك مونديال 

: 1998نان عام وزارة املالية، مرص؛ ولب؛ 2002b – 1995 – 1999وزارة املالية عرب البنك الدويل : 1995
 .وزارة املالية: 1997-1999؛ واليمن UNDPالربنامج التنموي لألمم املتحدة 

 . يف حالة عدم توفر بيانات إحدى السنوات، استخدمنا بيانات أقرب سنة هلا :ملحوظة
البحرين : واملتوسطات قائمة عىل بيانات خاصة بأكثر من أربع درجات، فيام عدا البيانات التالية

. وسوريا. 1984، 1980، 1975متوسط : 1975-1984وليبيا . 1997، 1996، 1995متوسط : 2003، 1995
 .1994، 1993متوسط : 1985-1994اليمن . 1997، 1996، 1995متوسط : 2003-1995
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 )2.1(جدول 
 ًاإلنفاق العام لكل تلميذ قياسا بمستوى التعليم ونسبة اإلنفاق عىل التعليم الثانوي؛ واالبتدائي

 »الدوالر الدويل : 2000ثابت تكافؤ القوى الرشائية « 2000ثالثي؛ واالبتدائي، وال

  
إنفاق 

التعليم 
/ االبتدائي

 1980تلميذ 

إنفاق 
التعليم 
/ االبتدائي

 2002تلميذ 

إنفاق 
التعليم 
/ الثانوي 

 2002تلميذ 

إنفاق 
التعليم 
/ الثانوي

 2002تلميذ 

إنفاق 
التعليم 

/ الثالثي 
 2002تلميذ 

/ ثالثي
ثانوي 
2002 

 - - 1.52 952 628 493 اجلزائر
 - - 1.12 2931 2.62 - البحرين
 2.77 2.135 1.04 770 738 793 إيران

 - - 1.18 705 596 - األردن
 - - 1.23 3.336 2.709 2.935 الكويت
 1.88 3.442 2.56 1.831 714 436 املغرب
 2.62 7.248 1.57 2.765 1.766 - عامن

 - - 0.98 3.749 3.817 2.278 يةالسعود
 - - 1.85 883 477 222 سوريا
 2.66 4.065 1.53 1.530 1.000 482 تونس
 2.48 4.222 1.46 1.945 1.506 1.377 املتوسط
 2.77 480 1.94 173 89 - اندونيسيا

 0.21 885 1.45 4.173 2.882 483 كوريا
 3.61 9.036 1.41 2.500 1.778 486 ماليزيا
 1.58 582 0.83 368 446 241 بنيالفل

 2.81 2.048 0.71 728 1.027 219 تايالند
 2.20 2.606 1.27 1.589 1.245 257 املتوسط

 0.87 1.393 1.27 1.593 1.164 745 األرجنتني
 4.56 3.779 1 829 832 592 الربازيل
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إنفاق 

التعليم 
/ االبتدائي

 1980تلميذ 

إنفاق 
التعليم 
/ االبتدائي

 2002تلميذ 

إنفاق 
التعليم 
/ الثانوي 

 2002تلميذ 

إنفاق 
التعليم 
/ الثانوي

 2002تلميذ 

إنفاق 
التعليم 

/ الثالثي 
 2002تلميذ 

/ ثالثي
ثانوي 
2002 

 1.14 1.687 0.98 1.480 1.504 444 تشييل
 1.70 1.881 1.03 1.106 1.077 259 كولومبيا
 3.08 4.379 1.12 1.420 1.264 341 املكسيك

 1.61 674 1.37 419 305 383 بريو
 2.10 1.409 1.15 670 585 684 يأورجوا
 2.15 2.172 1.15 1074 962 493 املتوسط
املتوفرة ( World Bank WDI central database، قاعدة البيانات املركزية للبنك الدويل2003b :املصادر
 .واإلصدارات السنوية ملعهد اليونسكو) 2006يف يونيو 
 .يف حالة عدم توفر بيانات إحدى السنوات، استخدمنا بيانات أقرب سنة هلا :ملحوظة

ٍالدوالر الدويل هو وحدة لعملة افرتاضية هلا نفس القوة الرشائية للدوالر األمريكي بالواليات   )أ( ُ
ٍاملتحدة، يف وقت حمدد؛ أي أن الدوال ٌر األمريكي حمول بمعدالت املقايضة وفق نظرية تكافؤ ٍ َّ ُ

  . القوى الرشائية
 

ْوقد أحرز تقدم مثيل يف نسبة الفئة العمرية ممن يرتادون املدارس الثانوية واجلامعة  َّ ِ ٌ ٌ ُ. 
إىل أن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ) 4.1(وتشري البيانات املوضحة يف اجلدول 

ًل االلتحاق الطاليب باملدرسة الثانوية إىل ثالثة أضعافها تقريبا بني متكنت من رفع معد
لكن . (4)ً؛ وبلغ العدد تقريبا مخسة أضعافه يف مستوى التعليم العايل2003 و 1970عامي 

 ًرغم هذا التقدم الكبري، نجد مستوى التعليم بني الطالب متدنيا يف منطقة الرشق األوسط
ٌمعلوم أن املنطقة بدأت من . رشق آسيا وأمريكا الالتينيةوشامل إفريقيا مقارنة بدول 

َّلكن تبقى حقيقة أن متوسط . ٍأساس أدنى مما بدأت به دول رشق آسيا وأمريكا الالتينية
إمجايل معدل االلتحاق يف املدارس الثانوية بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا عام 

 . آسيا وأمريكا الالتينية، عىل التوايليف رشق % 90، و % 78مقارنة بـ % 75 كان 2003
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 )3.1(جدول 
 طالبَّصايف معدل االلتحاق، معدل التكرار، وال: الوصول ملدارس التعليم االبتدائي

 )بالنسبة املئوية (2003 حتى 1970حتى املستوى الصفي اخلامس، من 
1970 1985 2003 

صايف  
معدل 
 االلتحاق

 التكرار
املستوى 
الصفي 
 اخلامس

 صايف
معدل 
 االلتحاق

 التكرار
املستوى 
الصفي 
 اخلامس

صايف 
معدل 
 االلتحاق

 التكرار
املستوى 
الصفي 
 اخلامس

 94.4 11.8 97.1 93.6 7.5 86 85.5 12.5 76.6 اجلزائر
 99.9 3.2 86.8 86.5 8.6 96.2 - - 70.6 البحرين
 - 10.4 32.9 91.6 12.5 31.3 81.5 10.7 - جيبويت
 98.6 4.0 98.3 97.4 1.5 83.7 80.6 4.5 62.8 مرص
 87.8 2.3 98.5 83.2 10.2 80.9 - 9.1 60 إيران
 - 8 87.7 84 20.8 93.1 73.7 20.6 55.4 العراق
 98.8 0.5 101.1 91.2 5.4 94.1 78.9 4.1 78.6 األردن
 - 2.5 86 - 5.2 86.7 - 15.6 60.6 الكويت
 97.6 10.1 93.2 - - 77.8 - - - لبنان
 - - - - - 96.1 90.7 25.8 85.7 ليبيا

 75.6 13.8 92 68.9 19.8 60.7 65.8 29.8 39.1 املغرب
 97.6 .8 77.9 93.5 11.7 66.4 74 9.3 27.1 عامن
 - - 89.8 98.8 10.7 91.1 96.7 23.7 71.9 قطر

 93.6 4.2 53.1 93.3 12.4 50.9 82.6 15.2 32.4 السعودية
 - 7.5 98.1 95.5 7.5 94.7 88.9 10.9 59.6 سوريا
 96.5 9.2 97.2 86.6 20.4 93.1 67.8 29.2 75.6 تونس

 94.7 2.2 71.2 87.9 5.7 76.5 99.7 15.2 - اإلمارات
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1970 1985 2003 
صايف  

معدل 
 االلتحاق

 التكرار
املستوى 
الصفي 
 اخلامس

 صايف
معدل 
 االلتحاق

 التكرار
املستوى 
الصفي 
 اخلامس

صايف 
معدل 
 االلتحاق

 التكرار
املستوى 
الصفي 
 اخلامس

 - .2 86.3 - - - - - - الغربيةالضفة 

 67.3 5.5 66.8 - - 51.7 - - - اليمن
 91.9 5.6 84.7 89.4 10.7 78.4 82 15.8 61.8 املتوسط
 99.9 .3 95 86.2 6.1 97.4 - 10 - الصني

 92.1 2.9 94.3 84.6 10.9 97.2 59.7 10.7. 72.4 اندونيسيا
 99.9 .2 99.6 99.2 - 94.5 96.3 .1 94.5 كوريا
 98.4 0.0 93.2 98.2 0.0 93.7 - 0.0 88.1 ماليزيا
 75.3 2.2 94 78.9 1.8 96.2 77 2.4 69.6 الفلبني
 - 4 85.8 - 8.3 75.9 48.7 10.3 - تايالند
 83.1 1.6 93.6 89.4 5.4 92.5 70.4 5.6 66.6 املتوسط

 84.3 6.4 98.8 - - - 75.2 11.3 94.8 األرجنتني
 - 20.6 92.9 37 19.8 81.2 27.6 19.2 69.8 الربازيل
 99 02.4 86 - - 87.7 81.7 10.4 90.2 تشييل

 92.6 4.8 97.8 76.8 9.9 99.6 68 11.1 82.6 املكسيك
 89.7 7.6 97.1 76 14.1 95.9 71 17 77.7 بريو

 91.4 8.4 94.5 63.2 14.6 91.1 64.8 13.8 83 املتوسط
ومعهد اليونسكو لإلحصاء عن طريق نظام البنك  Statistical Appendixالدليل اإلحصائي :املصدر
 )2006املتوفرة يف يونيو ( جلمع البيانات "EdStats"الدويل

: جيبويت. ى السنوات، استخدمنا بيانات أقرب سنة هلايف حالة عدم توفر بيانات إحد :ملحوظة
صايف معدل االلتحاق : الضفة الغربية وغزة.  خاص فقط باملدارس العامة2003معل التكرار عام 

 )من املستوى الصفي األول حتى العارش( بالتعليم األسايس صالطاليب خا



 الفصل األول 
 

 

 48  

 

يف املنطقة مل تصل وباملثل، فإن متوسط إمجايل معدل االلتحاق بالتعليم العايل  
ُ، وهي نسبة ال تتعدى ثلثي املتوسط يف املنطقتني 2003عام % 26نسبته سوى إىل 

وتشري هذه الفوارق إىل أن مستوى رأس املال البرشي بمنطقة الرشق . ً تقريبااألخريني
ً زال متدنيا نسبيااألوسط وشامل إفريقيا ال ً. 

ل الذي سلكته منطقة الرشق األوسط ًكذلك يبدو أن هنالك اختالفا أكرب يف السبي 
ًوشامل إفريقيا لتوسيع متوسط مستوى التعليم بني الطالب، مقارنة بالسبل التي 

ففي الرشق األوسط وشامل إفريقيا، مل يكن . طرقتها رشق آسيا وأمريكا الالتينية
 مل كام. ًالتوسع دوما من خالل تعميم التعليم االبتدائي، ثم الثانوي، فالتعليم العايل

يكن هذا هو احلال يف مواجهة الطلب املتزايد والبزوغ اجلديد لقطاعات دينامية مل يكن 
ففي مجهورية مرص العربية، عىل سبيل املثال، جرى التوسع يف التعليم . ًهلا وجود سالفا

ٍالثانوي والعايل قبل حتقيق معدل التحاق طاليب كامل يف مستويات التعليم الدنيا هبا  ٍ .
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، حصل هذا التوسع دون مراعاة  لب دولويف غا

 .لرفع عدد فرص العمل اجلديدة يف قطاعات االقتصاد األكثر دينامية
َّإن اجلمع بني التعليم املجاين يف املستويات الثانوية والتعليم العايل، وسياسة  

ٌنبية سلبية؛ إذ مل يتساوق الطلب عىل ٌالتوظيف املضمون يف القطاع العام كان هلام آثار جا ٌ
التعليم العايل مع احلاجات احلقيقية لالقتصاد، ونقص الطلب عىل التعليم الفني بسبب 

 .الطبيعة غري الفنية للوظائف التي تكفلها احلكومة
منطقة الرشق األوسط وشامل  وعىل النقيض من أسلوب التوسع امللحوظ يف 

ثانوي والتعليم العايل بخاصة يف رشق آسيا خال الفلبني كان إفريقيا، فإن نمو التعليم ال
ٍمتجاوبا بشكل رئيس مع احلاجات اجلديدة الدينامكي  لقطاع التصنيع، من العاملة ةً

َّ، يف الصني مثال، توسع معدل االلتحاق الطاليب بعد فرتة 2001فمنذ عام . املاهرة ً
وباملثل، . رتة طويلة من النمو املتزايدمن هذه الفئة العمرية بعد ف% 20طويلة ليبلغ نحو 

ًمل يبدأ نظام التعليم العايل بجمهورية كوريا يف النمو إال بعد مخسة عرش عاما تقريبا من  ً ّ
ًنمو اقتصادي رسيع، وكان ذلك مدعوما بشكل كبري بالتمويل من القطاع اخلاص ٍ ٍّ ٍّ. 
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 )4 .1(جدول 
 2003 إىل 1970ي والثالثي، من عام معدالت االلتحاق اإلمجالية يف التعليم الثانو

 )بالنسبة املئوية(
 ثالثي ثانوي ثالثي ثانوي ثالثي ثانوي  2003 1985 1970

 19.6 80.7 7.9 51.4 1.8 11.2 اجلزائر

 34.4 98.8 12.8 97.2 1.4 51.2 البحرين
 1.6 21.5 - 11.7 - صفر جيبويت
 32.6 87.1 18.1 61.4 6.9 28.4 مرص
 22.5 81.9 4.6 .45 2.9 27.1 إيران
 15.4 .42 11.5 53.8 4.8 24.4 العراق
 39.3 87.4 13.1 52.2 2.1 32.8 األردن
 22.3 89.9 16.6 90.9 4. 63.5 الكويت
 47.6 88.7 27.8 60.6 .21 41.5 لبنان

 56.2 103.9 9.2 58.8 2.9 20.8 ليبيا

 10.6 47.6 8.7 35.4 1.4 12.6 املغرب
 12.9 86.4 .8 26.5 - صفر عامن

 .19 96.8 20.7 82.3 4.5 30.3 قطر

 27.7 67.8 10.6 40.1 1.6 12.1 السعودية
 - 63.2 17.1 58.2 8.3 38.1 سوريا
 48.6 81.3 5.5 38.9 2.6 22.7 تونس

 22.5 66.5 6.8 54.7 - 21.8 اإلمارات
 37.9 93.6 - - - - الضفة الغربية -غزة 
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 ثالثي ثانوي ثالثي ثانوي ثالثي ثانوي  2003 1985 1970
 13.2 45.9 - - - - اليمن

 25.8 75.3 .12 54.1 2.7 26.5 توسطامل
 19.1 7.2 2.9 39.7 .1 24.3 الصني

 16.7 64.1 - 41.3 2.5 16.1 اندونيسيا
 88.5 90.9 34.1 91.7 7.4 41.6 كوريا
 32.4 75.8 5.9 .53 - 34.2 ماليزيا
 28.8 85.9 24.9 64.4 6.8 45.8 الفلبني

 .41 77.3 .19 30.5 3.1 17.4 تايالند
 37.7 77.8 17.3 53.4 6. 29.9 املتوسط

 63.9 86.4 35.7 70.2 13.4 44.4 األرجنتني
 223 .102 11.3 35.4 4.7 25.9 الربازيل
 .43 89.2 15.6 66.9 9.1 37.4 شييل

 23.4 79.7 15.9 56.5 5.4 22.5 املكسيك

 33.4 91.7 22.4 62.89 10.5 3.7 بريو
 37.2 89.8 20.2 58.4 8.6 32.2 املتوسط

 ومعهد اليونسكو لإلحصاء، عن طريق نظام البنك Statistical Appendixالدليل اإلحصائي  :ملصدرا 
 )2006املتوفرة يف يونيو (جلمع البيانات "EdStates"الدويل

ثم  :ليبيا. يف حالة عدم توفر بيانات إحدى السنوات، استخدمنا بيانات أقرب سنة هلا :ملحوظة
 اإلمارات. 2002 من عام 2003 الثانوي والثالثي عام م الطاليب بالتعلياستخدام صايف معدالت االلتحاق

 للتعليم 1985بيانات عام  :الربازيل. 1975 للتعليم الثالثي من عام 1970بيانات عام : العربية املتحدة
  .1990الثالثي من عام 
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ففي . لةٌويف أمريكا الالتينية، كان للتوسع التعليمي ارتباط ما بالطلب عىل العام  
الثامنينيات، كان هنالك توسع رسيع يف التعليم الثانوي والعايل عىل نحو مضطرد، رغم 

واستمر االلتحاق الطاليب يف . ًأزمة الديون والكساد االقتصادي والبطالة الكبرية نسبيا
ًكلتا املرحلتني يف االزدياد يف التسعينيات، فكانت فرتة متسمة بنمو كبري ويف أمريكا . ً

ًتينية، كان التوسع يف التعليم متجاوبا مع الطلب عىل العمل يف الربازيل وتشييل الال
ٍوكولومبيا واملكسيك؛ بيد أنه كان بعيدا جدا عن احلاجات االقتصادية لدول أخرى  ً ً َّ َ ْ َ

ًواحلق أن التوسع يف التعليم اجلامعي بالربازيل واملكسيك يبدو متلكئا وراء . مثل بريو ُ
 ).Carnoy 2001(دية احلاجات االقتصا



 رفع متوسط سنوات التعليم ْمن املتوقع أن تعمل الزيادة يف االلتحاق الطاليب عىل 
ًفبهذا املقياس الذي يستخدم غالبا يف حساب انحدارات النمو، كمعرب . بمرور الوقت

 ، زاد متوسط2000 إىل 1960 عام عن استثامر رأس املال البرشي؛ تشري البيانات إىل أنه من
بمنطقة ) ًمن مخس عرشة سنة فصاعدا(سنوات التعليم املدريس للمتعلمني الكبار 

َالرشق األوسط وشامل إفريقيا بمعدل أرسع بكثري منه يف مناطق أخرى من العامل  انظر (ٍ
 سنة من اإلنجاز 5.4وصل متوسط املنطقة إىل  2000لكن بحلول عام ). 5.1اجلدول 

إذن، .  يف رشق آسيا وأمريكا الالتينية7.2 و 7.3، مقارنة بـ  school attainmentملدريسا
فاملشكلة اجلوهرية التي تواجه دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا ال تكمن فقط يف 
ّنمو متوسط سنوات الدراسة، إنام يف املستوى األويل املتدين للغاية يف التعليم يف معظم 

 .يات والسبعينياتالدول بني الستين
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 )5.1( جدول
 ً عام فصاعدا، 15متوسط التعليم املدريس إلمجايل السكان من سن 

 2000 إىل 1960من 
 1960 1980 2000 

 5.37 2.68 .98 اجلزائر

 6.11 3.62 1.04 البحرين

 - - - جيبويت

 5.51 2.34 - مرص

 5.31 2.82 .80 إيران

 3.95 2.66 .29 العراق

 6.91 4.28 2.33 األردن

 7.05 4.53 2.89 الكويت

 - - - لبنان

 - 3.87 .97 ليبيا

 - - - املغرب

 - - - عامن
 - - - قطر

 - - - السعودية

 5.77 3.65 1.35 سوريا

 5.02 2.94 .61 تونس

 - 2.87 - اإلمارات

 - - - الضفة الغربية-غزة 
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 1960 1980 2000 
 2.91 .34 - اليمن

 5.39 3.05 1.25 املتوسط

 10.81 7.91 1.25 كوريا

 4.99 3.67 1.55 اندونيسيا

 6.80 5.09 2.88 ماليزيا

 6.50 4.43 4.3 تايالند
 8.21 6.51 4.24 الفلبني

 6.35 4.76 - الصني

 7.28 5.40 3.44 املتوسط

 8.83 7.03 5.25 األرجنتني

 4.88 3.11 2.85 الربازيل

 7.55 6.42 5.21 شييل

 7.23 4.77 2.76 املكسيك

 7.88 6.11 3.30 بريو
 7.21 5.49 3.87 املتوسط

  Barro-Lee 2000 وبارو يل Statistical Appendixالدليل اإلحصائي  :املصدر
 متوسط :ليبيا. يف حالة عدم توفر بيانات إحدى السنوات، استخدمنا بيانات أقرب سنه هلا :ملحوظة

متوسط  :إلمارات العربية املتحدةا. 1985 من عام 1980، و 1965من عام  1960 سنوات الدراسة لعام
. 1999 من عام 2000 ممتوسط سنوات الدراسة لعا :اليمن. 1975 من عام 1980سنوات الدراسة لعام 

 . باليمن خاص بالنساء1980ومتوسط سنوات الدراسة لعام 



 الفصل األول 
 

 

 54  

 

وبذلك، فقد وصل متوسط هذه الرشحية العمرية من املتعلمني يف األردن عام  
دراسية، وهي نسبة دون املستوى املعروف يف أية دولة يف رشق آسيا  سنة 2.33 إىل 1960

، زاد متوسط سنوات 2000وبقدوم عام . أو أمريكا الالتينية، عىل قائمتنا خال إندونيسيا
.... عن إندونيسيا وماليزيا وتايالند والصني والربازيل )  سنة9.61(الدراسة باألردن 

كام أن الفجوة . عدالت كانت أعىل من األردن من م1960وكلها دول بدأ أغلبها عام 
بني دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا األخرى التي لدينا معلومات بصددها، ورشق 

ومع ذلك، فمتوسط مستوى التعليم يف الرشق . آسيا وأمريكا الالتينية قد ضاقت
، بمقدار يزيد وأمريكا الالتينية ًاألوسط وشامل إفريقيا ال يزال متدنيا عنه يف رشق آسيا

ٍعن سنة كاملة ٍ. 
ٌإن عدد سنوات الدراسة مقياس شائع لكنه غري دقيق يف حساب استثامر رأس   ٌ

فهو . ٍاملال البرشي؛ ألنه يفرتض أن نوعية الدراسة يف كل عام هي ذاهتا يف كل دولة
ًيفرتض أن معظم الدول تدرس تقريبا نفس املهارات األكاديمية يف املستويات الصفية 

ٍوهذه االفرتاضات بوضوح ال . ختلفة باملدارس االبتدائية والثانوية العليا والدنياامل
َيمكننا أن نركن إليها، وحتتاج أن نصححها بإضافة مقياس أو آخر للجودة؛ وهذا هو  َ ْ َ

 .موضوعنا التايل


ٌإن قياس جودة التعليم ألمر خادع موهم،   ٌٌ فال يسعنا سوى الوصول إىل نتائج َّ

 تويف هذا اجلزء من كتابنا، سنستخدم مؤرشا. ُتقريبية باستخدام مؤرشات منوعة
درجات االختبارات الدولية؛ وجماالت الدراسة يف التعليم العايل، ومعدالت : ثالثة

ًقوال مع »ًوزنا«ورغم احتاملية كون هذه املؤرشات غري دقيقة، فإهنا تعطينا . حمو األمية
ٍيمكن إحلاقه بعدد سنوات الدراسة يف القوة العاملة، كمقياس حمسن لتقييم استثامر  َّ ُ

 .رأس املال البرشي
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هنالك عدد كبري من دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ودول رشق آسيا  

االختبارات الدولية وأمريكا الالتينية، قد باتت اآلن مشرتكة يف واحد أو أكثر من 
أو ) االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم(لطالب املستوى الصفي الثامن 

وترتكز ). طالببرنامج التقييم الدويل لل(للمتعلمني البالغ أعامرهم مخسة عرشة سنة 
 طالبنتائج االختبارات عىل القدر النسبي للغة والرياضيات اللذين يتعلمهام ال

 .بنهاية املدرسة الثانوية الدنياالبالغون 
متوسط درجات الرياضيات يف إحدى وعرشين دولة يف ) 6.1(ويوضح اجلدول  

وتشري النتائج إىل أن . (5)الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ورشق آسيا، وأمريكا الالتينية
َّملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يأيت أقل من متوسط   بالنسبة401متوسط قدره 

واألكثر من ذلك . 466، وأقل بكثري من دول رشق آسيا 406أمريكا الالتينية البالغ 
ٌّبكثري أن درجات منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا أقل من املتوسط الدويل املقدر  َّ

ً بغض النظر أصال عن أعىل الدول أداء كسنغافورة التي بلغ متوسط درجاهتا (6) 489بـ ً
  .2003 و 1999و  1995 عام 617 يف دراسة الرياضيات والعلوم يف االجتاهات الدولية

ومن داخل املنطقة، تأيت درجات مجهورية إيران اإلسالمية ولبنان واألردن أعىل  
 .من متوسط املنطقة، فيام هتبط السعودية واملغرب عن املتوسط

سمة ويف الغالب، يتم تعديل درجات االختبار عرب إمجايل الناتج املحيل لكل ن 
وإمجايل معدالت االلتحاق باملدارس الثانوية، كي نأخذ يف احلسبان األثر املحتمل 

ٍإن وجود معدل كبري من إمجايل الناتج . طالبللطبقة االجتامعية العليا عىل أداء ال ٍ َ َّ
ٍمصحوبا بارتفاع يف متوسط مستوى  - ٍبال ريب - املحيل املخصص لكل فرد يكون ً

د؛ كام تشري إمجايل معدالت االلتحاق املتدنية يف املدارس التعليم األرسي واملوار
ٍالثانوية إىل أن نظام التعليم خاص بنخبة معينة من الشعب وهو نظام انتقائي، نخبوي،  ٍ ٌّ

 .مما قد يسهم يف ارتفاع درجات االختبار
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ونرتك دول ) 6.1(ونقيس هذه املعادلة باستخدام املؤرشات املوجودة باجلدول  
؛ إذ إن االرتفاع الشديد يف إمجايل )البحرين والكويت والسعودية(ثالث اخلليج ال

ًالناتج املحيل لكل نسمة هبذه الدول، مع تدين الدرجات، ليس معربا عن العالقة 
 .النموذجية بني هذين املتغريين

 :واملعادلة املحسوبة تسري عىل هذا النحو

 =درجة االختبار 
 R2 =0.47 ؛ε+ يف إمجايل معدل االلتحاق باملرحلة الثانوية  0.1163 -املحيل لكل نسمة يف إمجايل الناتج  351.44+0.0116

 )3 .78 ( )-0 .15( (1) 

قيم النسبة التائية التي توضح أن املعامل  واألرقام املحصورة بني األقواس هي  
 فيام ال ٌّاملقدر إلمجايل الناتج املحيل لكل نسمة دال عىل مستوى النسبة املئوية الواحدة،

ًخيتلف معامل إمجايل االلتحاق باملدرسة الثانوية اختالفا داال عن الصفر، رغم أن له  ً
 .نفس اإلشارة السلبية املتوقعة

وباستخدام هذه املعادلة، يمكننا توقع درجات االختبار التي ينبغي أن حتصل   
لتي هلا ذات  الدول األخرى اطالبً جيدا كأداء طالبعليها كل دولة إن كان أداء ال

ويرتب اجلدول . إمجايل الناتج املحيل لكل نسمة ومعدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي
) 1(الدول الثامين عرشة يف عينتنا من خالل درجات االختبار، ثم يطبق املعادلة ) 7.1(

ًحلساب القيمة املتوقعة لدرجات االختبار استنادا إىل القيم التي أحرزهتا الدولة بصدد 
، أو »املتبقي« ويكون الفرق بني القيمة الفعلية والقيمة املتوقعة هو. غريين املستقلنياملت

َّاجلزء غري املفرس من درجات االختبار ويشري املتبقي أو الباقي اإلجيايب إىل أن أداء . ُ
ٍ دولة ما يفوق املتوقع من إمجايل الناتج املحيل لكل نسمة وإمجايل معدل االلتحاق طالب

 . فيام تشري الدرجات السلبية إىل العكسالطاليب،
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 )6.1(جدول 
متوسط درجات االختبار اخلاصة باالجتاهات الدولية لدراسة الرياضيات والعلوم، 

، )2003لعام (، وإمجايل الناتج املحيل لكل نسمة طالبوالربنامج الدويل لتقييم ال
 واملعدل اإلمجايل لالشرتاك بالتعليم الثانوي

 )2000ة، بالنسبة املئوي(

 ُاالختبار املجرى 
املتوسط 
التقريبي 
لدرجات 
 االختبار

إمجايل 
الناتج 
املحيل 
 لكل نسمة

 2003عام 

إمجايل 
االلتحاق 
بالتعليم 
 الثانوي

 االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات البحرين
 96 17.212 401 2003والعلوم، 

 االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات مرص
 2003 والعلوم،

604 3.731 86 

 الجتاهات الدولية يف دراسة الرياضياتا إيران
 77 6.008 420 1995/1999/2003والعلوم، 

 االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات األردن
 1999/2003والعلوم، 

426 4.081 87 

 الجتاهات الدولية يف دراسة الرياضياتا الكويت
 89 17.049 392 1995والعلوم، 

 االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات انلبن
 80 4.793 433 2003والعلوم، 

 االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات املغرب
 40 3.783 362 1999/2003والعلوم، 

 االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات السعودية
 72 12.495 3032 2003والعلوم، 
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 ُاالختبار املجرى 
املتوسط 
التقريبي 
لدرجات 
 االختبار

إمجايل 
الناتج 
املحيل 
 لكل نسمة

 2003عام 

إمجايل 
االلتحاق 
بالتعليم 
 الثانوي

 تونس
 ياضياتاالجتاهات الدولية يف دراسة الر

، والربنامج 1999/2003والعلوم، 
 2003 طالبالدويل لتقييم ال

420 6.765 77 

 78 8.502 399  املتوسط

 اندونيسيا
 االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات

، والربنامج 1999/2003والعلوم، 
 2003/ 2000 طالبالدويل لتقييم ال

409 3.175 57 

 كوريا
 الرياضياتاالجتاهات الدولية يف دراسة 

، 1995/1999/2003والعلوم، 
 طالبوالربنامج الدويل لتقييم ال

2000/2003 

574 16.977 94 

 االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات ماليزيا
 70 8.986 514 1999/2003والعلوم، 

 االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات الفلبني
 77 4.082 362 1999/2003والعلوم، 

 تايالند
 الجتاهات الدولية يف دراسة الرياضياتا

 والربنامج 1995/1999والعلوم، 
 2003/ 2000 طالبالدويل لتقييم ال

478 5.175 82 

 76 8.079 467  املتوسط

 97 11.436 430 2000 طالبالربنامج الدويل لتقييم ال األرجنتني

 طالبالربنامج الدويل لتقييم ال الربازيل
2000/2003 398 7.360 108 
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 ُاالختبار املجرى 
املتوسط 
التقريبي 
لدرجات 
 االختبار

إمجايل 
الناتج 
املحيل 
 لكل نسمة

 2003عام 

إمجايل 
االلتحاق 
بالتعليم 
 الثانوي

 شييل
 االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات

 والربنامج 1999/2003والعلوم، 
 2003 طالبالدويل لتقييم ال

404 9.706 75 

االجتاهات الدولية يف دراسة  كولومبيا
 70 6.331 385 1995الرياضيات والعلوم، 

 طالبالربنامج الدويل لتقييم ال املكسيك
2000/2003 429 8.661 75 

 81 4.969 358 2000 طالبربنامج الدويل لتقييم الال بريو
 98 7.822 452 2003 طالبالربنامج الدويل لتقييم ال أورجواي
 86.3 8.041 408  املتوسط
املعدل 
 الدويل

 االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات
 - - 489 1995/1999/2003والعلوم، 

الدول 
 ًاألعىل أداء

 سة الرياضياتاالجتاهات الدولية يف درا
   617 1995/1999/2003والعلوم، 

الربنامج الدويل ؛/http://timss.bc.edu : الدولية يف دراسة الرياضيات والعلومتاالجتاها :املصادر 
 كافؤ القوىإمجايل الناتج املحيل لكل نسمة بمراعاة ت.  http://www.pisa.oecd.org:طالبلتقييم ال
صايف معدل االلتحاق . World Bank 2005البنك الدويل ): 2000ثابت الدوالر الدويل عام (الرشائية 

 .Statistical Appendixالدليل اإلحصائي :  الثانويمالطاليب بالتعلي
 الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم من فبل اهليئة الدولية لتقييم تتم حساب االجتاها :ملحوظة

  . من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةطالبوتم إجراء الربنامج الدويل لتقييم ال. لتحصيل التعليميا

http://timss.bc.edu/
http://www.pisa.oecd.org
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ّومن املثري لالهتامم أنك تالحظ أننا حني نعدل إمجايل الناتج املحيل لكل نسمة  
 ومعدالت إمجايل االلتحاق باملدرسة الثانوية يف دول مثل األردن ولبنان ومرص نجد أهنا

. فيام ترتقي املغرب هذا الرتتيب. ترتاجع يف رتبتها بالنسبة للدرجات النهائية املحرزة
وباعتبار أن درجات . ًأما إيران وتونس فيظالن ثابتني تقريبا عند ذات املستوى املتوقع

االختبار تعكس نوعية أنظمة التعليم، بخالف بعض املتغريات االجتامعية واالقتصادية 
ُ نضعها باعتبارنا، فإن هذا يومئ إىل أن األنظمة التعليمية بالرشق األخرى التي مل

ًاألوسط وشامل إفريقيا قد تكون قائمة بوظائفها بشكل مرض يف بعض الدول قياسا  ٍُ
ٍعىل مستوى نموها االقتصادي؛ فيام يتدنى مستوى هذه الوظائف يف دول أخرى عن 

لثانوية الدنيا عىل األقل، فإن نوعية ومن هذا املنطلق، وعىل صعيد املدارس ا. املتوسط
 .رأس املال البرشي ببعض دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد تكون كذلك مقبولة

 –أما إذا أدرجنا دول اخلليج الثالث التي تتوفر بيانات درجات اختباراهتا لدينا   
فخط انحدار درجات .  فإن هذه الصورة ستتغري–البحرين والكويت والسعودية 

االختبار اخلاص بإمجايل الناتج املحيل لكل نسمة وصايف معدل االلتحاق بالتعليم 
ٍالثانوي سيكون ثابتا إىل حد كبري؛ أما معامالت إمجايل الناتج املحيل لكل نسمة وصايف   ً

ومن أسباب هذا أن . ٍمعدل االلتحاق بالتعليم الثانوي فلن تتغري بشكل دال عن الصفر
 إمجايل الناتج املحيل لكل نسمة يف دول النفط الثالث يعكس الثروة االرتفاع الشديد يف

ُالتي يملكها كل ساكن، لكنها ليست نوع الثروة التي منشأها التعليم العايل ورأس املال 
ٍوحتى بعد جيل من . االجتامعي املرتبط باألداء األكاديمي املرتفع لألطفال باملدارس

 .ًال املستوى األكاديمي هبذه الدول متدنياُارتفاع دخل مصدري البرتول، ال يز
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 )7.1(جدول 
درجات اختبارات االجتاهات الدولية لدراسة الرياضيات والعلوم، والربنامج الدويل 

، سواء بتطويعهام أو عدم تطويعهام مع إمجايل الناتج املحيل لكل نسمة طالبلتقييم ال
ًمرتبا بواسطة القيم املتبقية َ ُ 

درجات  
  االختبار

درجات 
االختبار 
 املتوقعة

النسبة 
 الباقية

 66 448 ماليزيا 574 كوريا
 57 425 تايالند 514 ماليزيا
 37 537 كوريا 478 تايالند

 37 389 األردن 453 أورجواي
 35 398 لبنان 433 لبنان

 27 3.87 اندونيسيا 430 األرجنتني
 22 431 أورجواي 429 املكسيك
 21 705 مرص 426 األردن
 1 449 إيران 420 إيران
 1- 421 تونس 420 تونس

 14- 443 املكسيك 409 اندونيسيا
 26- 424 الربازيل 406 مرص
 28- 390 الفلبني 404 شييل

 29- 391 املغرب 398 الربازيل
 32- 417 كولومبيا 385 كولومبيا
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درجات  
  االختبار

درجات 
االختبار 
 املتوقعة

النسبة 
 الباقية

 42- 400 بريو 362 املغرب
 43- 477 األرجنتني 362 الفلبني
 51- 455 يلشي 358 بريو
هذه البيانات مشتقة من تقدير انحدار دليل درجات االختبارات، املتعلق بإمجايل الناتج  :ملحوظة

 .2000 ، واملعدل الصايف لاللتحاق الطاليب بالتعليم الثانوي لعام 2003املحيل لكل نسمة عام 


امعي يف حقول العلوم واهلندسة يف مقابل العلوم َّإن نسبة االلتحاق بالتعليم اجل 

رأس املال البرشي  »لنوعية«اإلنسانية والعلوم االجتامعية يمكن النظر إليها كمؤرش 
واملنطق وراء هذا االفرتاض أن متخصيص العلوم واملهندسني . عىل صعيد التعليم العايل

ُإسهامهم أقوى يف النمو االقتصادي من متخصيص علم االج ُ تامع والعلوم اإلنسانية، ْ
َّولئن صح هذا . (7)ًنظرا لألمهية املتزايدة لإلبداع والتوافق التكنولوجي يف عملية التنمية َ

ْاالفرتاض، من املجدي أن ننظر إىل بيانات اجلدول  الذي يشري إىل أن دول ) 8.1(ُ
لعلوم  اجلامعة الدارسني لطالبالرشق األوسط وشامل إفريقيا هبا نسبة مرتفعة من 

ويف أكثر من نصف دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، . اإلنسانية وعلوم االجتامع
وجييء هذا النمط من االلتحاق . يكاد يكون ختصص ثلثي الطالب يف هذه احلقول

 .ٍ نقيض ما نالحظه يف رشق آسيا وأمريكا الالتينية لكن بنسبة أقل يف الثانيةالطاليب عىل
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  (8.1)جدول 
 ً اجلامعات استنادا إىل ختصصهمالبطتوزيع 

 )بالنسبة املئوية ألقرب عام(

  
الرتبية 

والعلوم 
 اإلنسانية

العلوم 
 الطب االجتامعية

العلم 
والتكنولوجيا 
 واهلندسة

 أخرى

 202 .18 7.1 38.2 16.4 2001 اجلزائر

 .12 .21 .7 .50 .10 2002 البحرين

 .7 .22 صفر .51 .20 2003 جيبويت

 .1 10.2 7.4 41.2 .35 1995 مرص

 9.3 38.2 7.3 27.5 17.6 2003 إيران

 15.8 24.1 8.1 21.2 20.8 2003 العراق

 .4 .30 .10 .26 .30 2002 األردن
 5.8 25.7 8.5 38.8 21.2 2003 لبنان
 3.6 30.8 .17 18.3 30.3 1999 ليبيا

 2.3 18.3 3.9 47.8 27.6 2003 املغرب

 7.9 140 2.8 21.1 54.2 2003 عامن

 9.5 19.1 3.9 48.3 19.1 2003 قطر

 6.1 13.6 4.6 15.1 60.7 2003 السعودية

 5.8 25.3 11.5 28.2 29.2 1999 سوريا

 .13 .31 .7 .27 .22 2002 تونس
 2.8 24.1 1.7 13.6 57.8 1996 اإلمارات

 .4 18.1 5.6 33.4 42.4 2003 الضفة الغربية -غزة
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الرتبية 

والعلوم 
 اإلنسانية

العلوم 
 الطب االجتامعية

العلم 
والتكنولوجيا 
 واهلندسة

 أخرى

 7.7 22.6 6.7 32.2 30.8  املتوسط

 12.1 46.8 8.9 9.4 22.8 1994 الصني

 6.7 15.1 2.1 54.9 21.2 1995 اندونيسيا

 7.9 41.1 7.3 20.4 23.4 2002 كوريا

 11.2 .40 .4 .27 .20 2002 ماليزيا

 .16 .24 .9 .31 .20 2002 الفلبني

 4.7 17.6 5.9 59.7 12.2 1995 تايالند

 9.8 30.8 6.2 33.7 19.9  املتوسط

 .31 .14 .10 .35 .10 2003 رجنتنياأل

 .8 .16 .17 .33 .26 2000 بوليفيا

 6.1 20.1 9.3 .44 20.5 1994 الربازيل

 .5 .32 .9 .35 .20 2002 شييل

 2.2 28.5 9.1 42.2 17.1 1996 كولومبيا

 4.3 .32 .8 .42 .15 2002 املكسيك

 9.2 2.3 11.4 42.1 .13 1991 بريو
 9.4 23.8 10.5 39.2 17.4  املتوسط
، ومعهد اليونسكو لإلحصاء، 1998الكتاب اإلحصائي السنوي ملنظمة اليونسكو لعام  :املصادر

  )2006توفرت هذه البيانات يف يونيو (ومركز البيانات 
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 وهذا املستوى املتواضع من التحاق الطالب اجلامعيني يف أقسام العلوم والتكنولوجيا 
ًل إفريقيا يرجع جزئيا إىل القيود التي تفرضها ببعض منطقة الرشق األوسط وشام

لكن هذه . ًاحلكومة عىل االلتحاق هبذه الكليات كام هو احلال يف املغرب ومرص مثال
ففي جيبويت . القيود الكثرية غري موجودة يف كليات العلوم اإلنسانية واالجتامعية

ة، نجد أن أكثر من ومرص واملغرب وعامن والسعودية واإلمارات والضفة الغربية وغز
وقد كان هذا النمط يف .  يف كليات العلوم اإلنسانية واالجتامعيةطالبمن ال% 70

ٍااللتحاق باجلامعة متساوقا تارخييا مع سياسة هادفة المتصاص معظم خرجيي  ٍ ً ً
َّاجلامعات يف وظائف اخلدمة املدنية؛ بيد أن هذا ال يناسب وجود إسرتاتيجية تنموية  َ ْ َ

 . وقطاعات اخلدماتيملبادرات اخلاصة والتصنيع الدينامكتقوم عىل ا


َّإن البعد الثالث لنوعية رأس املال البرشي هو معدل معرفة السكان البالغني أو  
أنه رغم النمو ) 9.1(فعرب هذا املقياس، يوضح اجلدول . ًالكبار عامة للقراءة والكتابة

بتدائية بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف الرسيع لالشرتاك يف املدارس اال
ٌالعرشين سنة املنرصمة ال زال قطاع عريض من البالغني  واحد يف كل مخسة عام (ٌ

ًأميا) 2003 ومستوى األمية بني البالغني السيام من النساء، يميز بوضوح منطقة . ِّ
ففي . ورشق آسياالرشق األوسط وشامل إفريقيا عن معظم جمتمعات أمريكا الالتينية 

وقد وصل .  ال يزال نصف السكان غري متعلمني– كاملغرب واليمن –معظم الدول 
ً مليون أميا، وهي نسبة متثل 54عدد األميني بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

ً مليونا من النساء يف املنطقة، وهي نسبة متثل 36ومنهم . من إمجايل أميي العامل% 1.5
 .(8) العاملّمن أميات% 2.2

منطقة الرشق األوسط وشامل  وقد أخذت معدالت األمية تتضاءل بني النساء يف 
ًإفريقيا بمرور الوقت، وأضحى معدل التغري رسيعا وثابتا لكن بالنظر إىل الفجوات . ً
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ًالواسعة القابعة بني املنطقة ونظرياهتا األخريات، نلحظ أن سد هذه اهلوة ال يزال أمرا 
بمنطقة  %30ففي الوقت الذي يصل فيه متوسط معدالت األمية بني النساء . بعيد املنال

يف نظريتيها % 12و % 9الرشق األوسط وشامل إفريقيا، نجد أن هذه النسبة تتقلص إىل 
وبالنسبة للفجوة يف حمو األمية بني الرجال . بأمريكا الالتينية ورشق آسيا عىل التوايل
ففيام . ٍعة حدوث تساو بينهام بمرور الوقتوالنساء، فهنالك أدلة واضحة عىل رس

، زادت هذه 1980 عام 0.60كانت النسبة بني متعلمي اإلناث إىل متعلمي الذكور 
ًوجمددا نقول إن معدل التقدم كان أرسع. 2000 عام 0.83النسبة لتصل إىل نحو  َّ بمنطقة  ُ

 .الرشق األوسط وشامل إفريقيا عن نظرياهتا
ِّوثمة عدة عوامل معل  ٌلة هلذه الفجوة يف تعليم الذكور واإلناث بمنطقة الرشق ُ َ

األوسط وشامل إفريقيا، من بينها العامل االجتامعي الذي كان حيايب اشرتاك الصبية يف 
كام أن دخول الصبية البالغني . التعليم عىل اشرتاك الفتيات عىل مر تاريخ هذه البلدان

َّونظرا مليل النسوة ألن يعمرن .  حمو األميةًإىل سوق العمل كان يتيح هلم فرصا أكرب يف ًُ
 فرتة زمنية، سنجد نسبة النساء أكرب من ةأطول من الرجال، فإننا إن أخذنا يف اعتبارنا أي

َّبيد أن معظم دول . ٍالرجال يف وقت تدنت فيه تغطية التعليم املدريس لكبار السن َ ْ َ
.  بشكل ملحوظ1980منذ عام قلصت معدل األمية هبا  الرشق األوسط وشامل إفريقيا

%. 15إىل % 26وهذا بدوره أفىض إىل تقليص الفارق الكبري بني الرجال والنساء من 
ًومشكلة ازدياد نسبة األمية بني اإلناث ستتضاءل شيئا فشيئا يف املنطقة بفضل توفري  ً

ًلكن دوال مثل اجلزائر ومرص وامل. التعليم االبتدائي بشكل شامل وكبري للفتيات غرب َّ
 .واليمن ال زالت حتتاج قطع طريق طويلة لتقليص أمية الفتيات
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 )9.1(جدول 
 ً فصاعدا، من حيث النوع، 15معدالت األمية بني السكان من عمر 

 )بالنسبة املئوية (1980 - 2004/2000من 
 إناث ذكور إمجايل إناث ذكور إمجايل  2003معدل األمية لعام  1980معدل األمية لعام 

 39.9 20.4 30.1 75.5 5.5 63.4 زائراجل
 16.4 11.5 13.5 40.7 21.6 28.8 البحرين
 - - - - - - جيبويت
 4.6 .17 28.6 75.3 46.3 60.7 مرص
 29.6 16.5 .23 61.8 39.1 50.3 إيران
 35.8 15.9 .26 -  - العراق
 15.3 4.9 9.7 44.6 17.8 30.8 األردن
 .9 5.6 6.7 40.6 .27 32.9 الكويت
 - - - - - - لبنان
 29.3 8.2 18.3 69.5 28.8 47.3 ليبيا

 60.4 34.3 47.7 84.5 57.9 71.4 املغرب
 26.5 13.2 18.7 83.7 48.6 63.8 عامن
 11.4 10.9 .11 34.6 28.2 30.2 قطر

 30.7 12.9 20.7 67.7 .35 49.2 السعودية
 26.4 .14 20.4 66.2 27.8 46.7 سوريا
 34.7 16.6 25.7 68.8 41.6 55.4 تونس

 19.3 24.4 22.7 .41 32.6 34.6 اإلمارات

 12.6 3.3 8.1 - - - الضفة الغربية -غزة 
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 إناث ذكور إمجايل إناث ذكور إمجايل  2003معدل األمية لعام  1980معدل األمية لعام 
 71.5 30.5 .51 94.5 61.8 .80 اليمن

 .30 15.3 22.5 63.7 37.6 49.6 املتوسط

 13.5 4.9 9.1 45.7 .21 32.9 الصني

 13.2 .6 9.6 40.6 20.9 .31 اندونيسيا

 - - - - - - كوريا

 14.7 .8 11.3 37.7 .20 28.8 ماليزيا

 7.4 7.5 7.4 13.2 11.2 12.2 الفلبني

 9.5 5.1 7.4 17.4 7.5 12.5 تايالند

 11.6 6.3 .9 30.9 16.1 23.5 املتوسط

 2.8 2.8 2.8 .6 5.3 5.6 األرجنتني

 11.2 11.6 11.4 25.9 .22 .24 الربازيل

 4.4 4.2 4.3 9.5 7.7 8.6 شييل

 10.4 7.6 9.1 23.5 13.7 18.7 كسيكامل

 17.9 6.5 12.3 29.4 11.7 20 بريو

 9.3 6.5 .8 18.9 12.1 15.5 املتوسط

 .)EdStatesعرب هيئة (الدليل اإلحصائي ومعهد اليونسكو لإلحصاء  :املصدر
 .ٍيف حالة عدم توفر بيانات إحدى السنوات، استخدمنا بيانات أقرب سنة هلا :ملحوظة
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يف الوقت الذي قد تزيد فيه نسبة االلتحاق يف التعليم ونوعيته، فإن مدى توفر  

ِهذا التعليم ربام يكون قارصا عىل جمموعات عالية الدخل، أو عىل أهل احلرض، أو  َ َ ً
َّومن ثم يفيض هذا الوضع إىل توزيع غري. لصالح البنني عىل حساب الفتيات  متكافئ ْ

ا بذلك قدرته كآلية مقلصة للفقر ومعززة للنمو االقتصادي . ُلرأس املال البرشي، منهكً
واملسألة التي يناقشها هذا القسم من كتابنا هي ما إذا كانت إسرتاتيجيات التعليم 

واألجوبة . ًباملنطقة جتنح تدرجييا إىل املساواة يف توزيع رأس املال البرشي بمرور الوقت
ْإذ ربام تكون سياسات القبول قد فنت مع الوقت، فيام  غامضة يف أهبى صورها؛هاهنا  َ َ

 .أثبتت جهود املساواة بني النوعني من الذكور واإلناث فاعليتها


ًعالوة عىل ارتفاع مستوى اإلنفاق العام والتوسع يف معدالت االلتحاق بالتعليم،   
ق األوسط وشامل إفريقيا توفري التعليم بشكل واسع من منطقة الرش كفلت معظم دول

ْخالل سياسة التعليم للجميع باملجان التي سنت معظمها بني فرتيت اخلمسينيات  َّ ُ
ًوطبقت هذه السياسة عامة عىل كافة مستويات التعليم من األسايس حتى . والستينيات

ًهذا واقعا ملموسا يف دول ًوكانت الكثري من الدول ترى التعليم حقا، وكان . الثالثي ً
ًوبفضل هذه السياسات حققت املنطقة تكافؤا أكرب يف توزيع . املغرب ومرص وسوريا

وكام هو .  من عينتنا من الدول املتمثلة يف رشق آسيا وأمريكا الالتينية 1970التعليم عام 
 نواتتشري البيانات إىل أن االنحراف املعياري عن متوسط س) 10.1(موضح يف اجلدول 

 3.4مل يكن سوى ) ً سنة فصاعدا15البالغة أعامرهم (التعليم بني البالغني من الدارسني 
بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، فيام بلغ االنحراف املعياري النظري يف أمريكا 

َ بيد أنه بني عامي (9).عىل التوايل 3.77 و 3.64الالتينية ورشق آسيا  ْ  2000 و 1985َ
املناطق انحرافات معيارية متزايدة عن متوسط أعوام الدراسة للمتعلمني أظهرت كافة 
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منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا،  ًومع ذلك فقد كان هذا االجتاه قويا يف. البالغني
 .ًلدرجة أن أصبح متوسط انتشار التعليم أكثر انحرافا من املنطقتني األخريني

يم يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا تثبته َّإن زيادة عدم تكافؤ توزيع فرص التعل 
معلومات أخرى حول نسبة التحاق الفقراء واألغنياء، والريفيني واحلرضيني يف 

ٍالتعليم االبتدائي والثانوي يف عينة مكونة من عدة دول فالبيانات املعروضة باجلدول . ٍ
. تسعينياتُمشتقة من مسوحات إقليمية أجريت يف النصف األخري من فرتة ال) 11.1(

منطقة الرشق األوسط وشامل  وهذه البيانات متوفرة فقط بشأن ست دول من دول
ورغم ذلك تكشف هذه . إفريقيا، والتي مل تتوفر بمرور الوقت سوى ملرص واملغرب

عن أن الطالب األغنياء القاطنني  -رغم وجود حسن النوايا  -البيانات النقاب 
.  للتعليم من الطالب الفقراء القاطنني الريفباحلرض يتمتعون بإمكانية وصول أعىل

واالستثناءان الوحيدان مها اجلزائر وإيران؛ إذ تظهر البيانات وجود تكافؤ تقريبي يف 
 .توفر التعليم للمجموعتني يف كافة املواقع اجلغرافية فيام خيص التعليم االبتدائي

َلكن مل انتقلت دول  ٍن توزيع متساو إىل منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا م ِ ٍ
ًحد ما للتعليم إىل توزيع بات أكثر انحرافا َ بمرور الوقت؟ سنسعى لإلجابة عن هذا  ٍّ

بالنسبة . ٍالسؤال بتقفي أثر عدد من العوامل، بعضها هيكيل الطبيعة، واآلخر سيايس
 املعيارية عن املتوسط إىل الزيادة مع الوقت حني تللعوامل اهليكلية، متيل االنحرافا

توسع الدول أنظمتها التعليمية بسبب زيادة االنتشار؛ إذ يعمل متوسط مستوى التعليم 
ومن ثم، فمع وصول املستوى املتوسط من التعليم . عىل رفع املستويات املتدنية

يف التعليم (للمدرسة الثانوية العليا، تتضاءل مستويات االنتشار ثم تضمحل يف النهاية 
ْنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد قدر هلا البدء من ً؛ نظرا ألن دول م)اجلامعي َِّ َ ُ

ٍمستوى متدن من اإلنجاز املدريس بخالف غريها من دول املناطق األخرى  وأما بالنسبة. ً
ًللعوامل السياسية، فقد ذكرنا بالفعل أن املنطقة أنفقت أمواال أكثر لكل تلميذ ثانوي 

 .، مقارنة برشق آسيا وأمريكا الالتينية»يف التعليم األسايس«عن التلميذ األسايس
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 )10.1(جدول 
 2000 حتى 1970توزيع التعليم، من 

 )ً سنة فصاعدا15االنحراف املعياري عن متوسط سنوات تعليم السكان من (
 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

 5.03 4.95 4.78 4.38 3.89 3.46 3.11 اجلزائر
 5.24 15.13 .5 4.67 4.24 3.42 - مرص
 5.08 4.90 4.66 2.49 4.28 3.92 3.43 إيران

 5.41 5.17 5.35 5.21 4.93 4.37 4.14 األردن
 - - - - - - - املغرب
 4.77 4.76 4.8 4.65 4.32 3.84 3.23 سوريا
 5.15 5.01 4.82 4.65 4.34 3.93 3.09 تونس
 - - 3.29 2.55 1.55 .90 - اليمن

 5.11 5.2 4.67 4.37 3.94 3.41 3.40 املتوسط
  4.4 4.03 4.42 4.68 4.55 4.53 كوريا
 4.55 4.51 4.49 2.44 4.30 4.18 .4 ماليزيا
 3.71 3.84 3.78 3.93 3.94 3.83 3.81 الفلبني
 4.71 4.53 4.29 4.01 3.62 3.39 3.30 تايالند

 4.53 4.45 4.33 3.29 3.47 3.34 3.22 اندونيسيا
 4.34 4.36 4.36 4.37 4.36 4.43 - شييل

 4.31 4.29 4.21 4.08 4.06 3.95 3.77 املتوسط
 4.14 4.04 3.94 4.02 3.72 3.78 3.54 األرجنتني
 3.87 3.71 3.65 3.56 3.41 3.22 3.55 الربازيل
 4.90 4.76 4.56 4.43 4.35 4.15 4.04 شييل
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 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
 4.5 4.35 4.17 3.95 3.81 3.65 3.04 كولومبيا
 4.64 4.65 4.62 4.51 4.4 3.80 3.67 املكسيك

 1.74 4.67 4.58 4.48 4.41 4.07 4.04 بريو
 4.53 4.40 4.26 4.05 .4 3.86 3.98 يأورجوا
 4.47 4.37 4.25 4.14 4.01 3.79 3.69 املتوسط

 Thomas, Wang, and Fan 2001 :املصدر
 
وقد فضلت بعض الدول كمرص التوسع يف التعليم الثانوي والعايل قبل أن   

 معدالت االلتحاق الطاليب باملدارس االبتدائية، رغم غرابة هذه املامرسة عىل تكتمل 
لكن كل القرارات السياسية كانت جتيء يف صالح أرس الطبقات . بلد كمرص

 .االجتامعية العالية عىل حساب الطبقات األقل
ع وعالوة عىل العوامل آنفة الذكر، فقد اعتمدت املنطقة عىل نحو كبري عىل القطا  

وفيام قد يزيد هذا االجتاه ). 12.1جدول (اخلاص يف متويل التعليم يف مستوياته املختلفة 
اختالل توزيع التعليم، فإن الناتج األخري يتوقف عىل اإلسرتاجتية التي تتبناها احلكومة، 
السيام اإلسرتاتيجية اخلاصة بمستوى التعليم املرتوك للقطاع اخلاص، وطبيعة التمويل 

ًإن إسرتاتيجية قائمة عىل القطاع اخلاص، هادفة متويل التعليم يف مستوياته و. العام ً ً َّ
ًالعليا، مع التزام احلكومة بتمويل التعليم األسايس هلي أكثر مساواة من إسرتاتيجية  ُ
. ٍأخرى تسمح باشرتاك أكرب للقطاع اخلاص يف التعليم األسايس عن التعليم العايل

 الفقراء، حتى إن كانوا طالبجية لتقديم التمويل العام للوباملثل، فإن وجود إسرتاتي
ِملتحقني بمدارس خاصة، ألكثر مساواة من أخرى ترتك العنان للحكومات اإلقليمية  ً ُ

وعىل الصعيدين، كانت . يف التمويل الكامل بغض الطرف عن قدرهتا عىل الدفع
ًل بالء من نظريهتا يف دول اإلسرتاتيجية املتبعة بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا أق َّ

 .َّرشق آسيا، وأقل بكثري من دول أمريكا الالتينية
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 )11.1(جدول 
 معدالت اشرتاك الطالب الفقراء واألغنياء

 )بالنسبة املئوية(
َاحلرض  غني فقري غني فقري  الريف َ

 .66 .59 .82 .77 ثانوي 1995 اجلزائر .89 .89 .95 .96 ابتدائي
6.45 89.5 98. 92.9 95.6 

 1995 مرص 74.7 67.2 83.9 .66 15.19
15.19 72.4 84.9 64.7 72.9 
 2001 إيران .98 .98 .10 .09 6.10

11.13 92. 97. 76. 84. 
 43.2 34.3 81.1 70.7 .15 1990 املغرب

 1998 7.45 69.4 87.2 36.4 49.8 
 70.7 .67 82.2 79.4 6.18 2000 تونس
 .62 59.6 92.1 .83 10.14 1998 اليمن

، وتقديرات اهليئة الواردة يف )ONS)  و)ENMNY(دراسة قياس مستوى املعيشة : اجلزائر :املصادر 
 SECH survey 2001 through World: ؛ إيرانWorld Bank 2002a: ؛ مرصWorld Bank 1999البنك الدويل 

Bank 2006املكتب اإلحصائي : ؛ املغربStatistical Office،1991/1990 مستوى  بيانات دراسة قياس
 World الدويل  عرب البنكINS، based on HBCS 2000؛ تونس World Bank 2001املعيشة عرب البنك الدويل 

Bank 2003aتقديرات هيئة: ؛ اليمن HBCS عرب البنك الدويلWorld Bank 2002c. 
 DH 2674(ستخدام خطوط الفقر أعىل با: املغرب. باستخدام خط الفقر العلوي العام: اجلزائر :ملحوظة
بالنسبة للمجموعة : اليمن. ًفقراء ومهددون اقتصاديا: تونس. )يف الريف  DH 2384و  يف احلرض،

  . سنوات غري متوفرة9 إىل 5واملعلومات اخلاصة باملجموعة العمرية من .  سنة15 إىل 10العمرية من 
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الرشق  ومات تشري إىل أن دولمن معل) 12.1(واألكثر واقعية ما يعرضه اجلدول  
َاألوسط وشامل إفريقيا قد سمحت بمشاركة أكرب للقطاع اخلاص يف متويل التعليم عىل  ٍ
ّكافة مستوياته بمرور الوقت؛ فيام قلصت املناطق األخرى إسهامها يف االلتحاق 

دل وبالنسبة للتعليم األسايس، فقد زاد مع. الطاليب والتعليم اخلاص باملدارس الثانوية
إىل ) بسبب لبنان عىل نحو جوهري( 1980عام % 10.5متوسط االلتحاق الطاليب من 

والتغريات الطارئة عىل التعليم . (10) يف أغلب دول العينة2003عام % 19.8متوسط بلغ 
إىل % 12ٍالثانوي يف الفرتة ذاهتا كانت شديدة التواضع؛ إذ زادت بشكل طفيف من 

ي، فرغم شحة املعلومات املتوفرة، نجد أن ما يتوافر منها أما عن التعليم الثالث%. 13.7
ًيوضح أن عددا قليال فقط من الدول  ً ) مثل لبنان وإيران والضفة الغربية وقطاع غزة(َّ

وتتجىل امللحوظة الرئيسة . هو الذي سمح بمعدالت التحاق كبرية للقطاع اخلاص
 بالرشق األوسط وشامل الثانية يف أن متوسط معدل االلتحاق يف املدارس اخلاصة

ويف . كان أعىل يف مستوى التعليم األسايس منه يف التعليم الثانوي2003إفريقيا عام 
من %) 24بلغ نحو (العام ذاته، كان معدل االلتحاق بالتعليم الثالثي أعىل بشكل يسري 

 .متوسط معدل االلتحاق باملدارس الثانوية
 آسيا وأمريكا الالتينية، وإن كان والوضع السابق هو النقيض التام حلال رشق 

فقد خصخصت رشق آسيا، عىل نحو كبري املستويات . ًالتناقض مع األخرية أقل قليال
ًالعليا من التعليم، وتركت التعليم االبتدائي برمته تقريبا أليدي القطاع العام وكان . ّ

س االبتدائية، باملدار% 8.2 نسبته 2003 املدارس اخلاصة عام وضع االلتحاق الطاليب يف
ًوفيام عدا الصني وماليزيا، فإن جزءا .  العايلمبالتعلي% 52.5باملدارس الثانوية، % 22.8

ٌوشبيه بذا الوضع يف أمريكا . ًكبريا من تكلفة التعليم العايل برشق آسيا تدفعه األرس
 رشق الالتينية، رغم وجود التزام أقل من جانب القطاع العام بالتعليم االبتدائي منه يف

ًإذن، فمن كال املنطقتني نجد أن دوال مثل كوريا والصني والربازيل وتشييل قد . آسيا
ٍخصخصت بشكل كبري التعليم العايل، إما بتقليص املساحة يف اجلامعات اخلاصة غري  ٍ 
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  (12.1)جدول 
 اخلاص بمدارس التعليم االبتدائي والثانوي محصة االلتحاق الطاليب بالتعلي

 2003إىل  1980سبة من االلتحاق اإلمجايل، من عام والثالثي، كن
  ثالثي ثانوي ابتدائي

1980 1990 2003 1980 1990 2003 1980 1990 2003 
 - - - صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلزائر
 - - - 15.5 8.8 - 22.6 13.2 - البحرين
 - - - .21 15.7 - 15.5 8.9 - جيبويت
 16.5 12.5 - 5.5 3.8 .11 .8 5.8 .5 مرص
 54.1 - - 5.7 .7 - 4.3 .1 - إيران
 6.5 - - - - - - - - العراق
 24.7 - - 16.6 6.1 .19 29.9 22.9 .6 األردن
 - - - 27.6 22.6 - 32.3 .25 - الكويت
 49.3 - - 51.9 57.8 .47 64.7 19.3 .61 لبنان
 - - - 2.8 - - 2.5 - - ليبيا

 5.1 1.5 - 4.6 2.7 .5 5.5 3.6 .3 املغرب
 28.7 - - 1.1 .7 - - 1.8 - عامن
 - - - 32.3 12.3 - 71.8 23.4 - قطر

 7.4 - - 7.3 2.8 .20 6.9 4.1 .3 السعودية
 - - - 4.1 5.6 .7 4.2 3.6 .5 سوريا
 .4 - - 3.9 .12 .7 .1 .5 .1 تونس

 - - - 40.6 2.7 .10 57.6 32.3 - اإلمارات
الضفة -غزة

 58.1 - - 4.3 - - 8.4 - - الغربية

 8.7 - - 1.7 - - 1.8 - - اليمن
 23.6 -  13.7 11.5 .12 19.8 14.2 10.5 املتوسط
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  ثالثي ثانوي ابتدائي
1980 1990 2003 1980 1990 2003 1980 1990 2003 

 - - - - - صفر - - صفر الصني
 65.2 - - 42.9 49.2 .49 16.3 17.6 .12 اندونيسيا

 80.6 - - 35.9 45.2 .46 1.3 1.4 .1 كوريا

 32.7 - - 5.3 6.2 - .94 .3 - ماليزيا

 65.7 - - 8.7 30.4 .48 7.3 6.7 .5 الفلبني

 18.5 - - 10.4 26.2 .13 15.2 9.6 .8 تايالند

 52.5 - - 22.8 30.6 31.2 8.2 7.1 .7 املتوسط
 22.3 - - .27 - .39 20.6 .2 .18 األرجنتني
 70.3 - - 12.3 34.8 - 9.9 14.2 .13 الربازيل
 75.3 - - 51.2 .49 .24 50.2 36.8 .20 شييل
 .33 - - 15.5 16.6 .19 8.1 6.2 .5 كاملكسي
 46.9 - - 21.6 14.6 .15 15.3 12.6 .31 بريو

 49.6 - - 45.5 28.8 24.1 20.8 18.4 13.8 املتوسط
الكتب اإلحصائية السنوية ملنظمة اليونسكو، ومنظمة اليونسكو لإلحصاء من خالل هيئة  :املصادر

EdStates ،اء البيانات والدليل اإلحصائيونظام استقص التابعة للبنك الدويل. 
نسبة التعليم : مرص. األرقام التالية خاصة بأقرب السنوات التي توفرت بياناهتا لدينا :ملحوظة

: ؛ الكويت2002 من عام 2003نسبة االلتحاق الثانوي لعام : ؛ إيران1991 من عام 1990الثانوي لعام 
 1990نسب التعليم االبتدائي والثانوي لعام : ان؛ لبن1991 من عام 1990نسبة التعليم الثانوي لعام 

نسبة التعليم : ؛ تونس2002 من عام 2003نسب التعليم االبتدائي والثانوي لعام : ؛ ليبيا1991من عام 
 من عام 2003نسب التعليم االبتدائي والثانوي لعام : األرجنتني. 2002 من عام 2003الثالثي لعام 

 . 2002 من عام 2003الثي لعام نسبة التعليم الث: بريو. 2002
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، أو بإضافة مزيد من الرسوم عىل )كام حدث يف كوريا والربازيل(املجانية يف املقابل 
وعىل هذا النحو، يستخدم التعليم . (11))كام يف تشييل والصني(اجلامعات العامة 

 .اخلاص كإسرتاتيجية لتعبئة املوارد اخلاصة، وتنويع طرائق تقديم التعليم


ًعىل الرغم من نمو بعض أوجه االختالل يف توزيع رأس املال البرشي عامة، كام  
ًذكر آنفا، فإن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد أحرزت تقدما ملموسا يف  ً ً ُ

وكان التقدم . السنوات الثالثني السالفة يف تقليص اهلوة بني البنني والبنات يف التعليم
وكام هو موضح يف جدول . ًيسري بخطى رسيعة يف تؤدة، مغطيا مستويات التعليم كافة

ً، فإن هنالك تكافؤا يكاد يكون تاما بني الذكور واإلناث يف مستوى )14.1(، و ) 13.1( ً
ًورغم أن املنطقة بدأت بمستويات متدنية نسبيا من هذا التكافؤ، فإن . التعليم األسايس

ٍّوعية اخلاصة بالتعليم الثانوي والعايل ليست خمتلفة بشكل دال عن مؤرشات املساواة الن
واملنطقة التي ال زالت بحاجة ملزيد من . املؤرشات النظرية بأمريكا الالتينية ورشق آسيا

التقدم، ترتبط باألمية، وتكون نسبتها كبرية بني اإلناث من السكان الكبار هبذه املنطقة، 
 .نوعية التعليمُكام نوقش يف القسم اخلاص ب

زال  فبالنسبة للتعليم االبتدائي، ال.ومع ذلك، مل يشمل هذا التقدم كافة الدول 
 وفيام خيص التعليم. َّأمام جيبويت واليمن أن يسدا الفجوة القائمة بني تعليم البنني والبنات

ٌزال نزر يسري الت تامة من االلتحاق الطاليب الالثانوي، فرغم بلوغ بعض الدول معد ٌ
َّفمثال نجد أن جيبويت والعراق واملغرب واليمن هم الذين . منها مل يسد هذه الفجوة ً

ًوفضال عن ذلك، جتد يف اجلزائر والبحرين . يعوزهم سد الفجوات يف التعليم الثانوي
واألردن والكويت ولبنان وليبيا وتونس واإلمارات العربية املتحدة والضفة الغربية 

ًني والبنات يف التعليم الثانوي أقل اتساعا منها يف التعليم وغزة أن الفجوة بني البن ُّ
ٍومعدالت املساواة بني النوعني يف التعليم العايل أكرب بكثري منها يف التعليم . االبتدائي



 الفصل األول 
 

 

 78  

 

واحلق أننا ال نجد سوى جيبويت . الثانوي بأغلب دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا
ويف اجلزائر .  الذكور اإلناث بشكل كبريطالبالوالعراق واليمن التي تفوق فيها نسبة 

والبحرين وإيران واألردن والكويت ولبنان وليبيا وعامن والسعودية وتونس 
وقد حققت . ًواإلمارات والضفة الغربية وغزة، تفوق التلميذات اإلناث الذكور عددا

ًمعظم الدول تكافؤا نوعيا يف فرتة التسعينيات ً. 

 
 )13.1(جدول 

ؤ النوع إلمجايل معدل الداخل يف املستوى الصفي األول، وإمجايل معدالت مؤرش تكاف
 االلتحاق، ومعدل التكرار يف التعليم االبتدائي

 )الذكور اإلناث كنسبة من(
1970 1985 2003 

إمجايل  
معدل 
 الداخل

إمجايل 
معدل 
 االلتحاق

 التكرار
إمجايل 
معدل 
 الداخل

إمجايل 
معدل 
 االلتحاق

 التكرار
 إمجايل

معدل 
 الداخل

إمجايل 
معدل 
 االلتحاق

 التكرار

 .63 .93 .98 .69 .81 .87 - .62 - اجلزائر

 .75 .1 .99 1.04 1.06 1.04 - .74 - البحرين

 .1 .79 .83 - .70 - .85 .42 .43 جيبويت

 .58 .95 .98 .82 .81 .86 1.54 .65 .70 مرص

 .55 1.40 11.5 - .80 .88 .62 .56 .60 إيران
 .72 .82 .94 .85 .85 .94 1.07 .43 .46 اقالعر

 .94 1.01 1.01 - 1.01 1.01 - .82 - األردن
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1970 1985 2003 
إمجايل  

معدل 
 الداخل

إمجايل 
معدل 
 االلتحاق

 التكرار
إمجايل 
معدل 
 الداخل

إمجايل 
معدل 
 االلتحاق

 التكرار
 إمجايل

معدل 
 الداخل

إمجايل 
معدل 
 االلتحاق

 التكرار

 .82 1.01 .99 .98 .97 .98 .96 .76 .82 الكويت

 .71 .96 .99 - - - - .86 - لبنان

 - .1 - - .92 - .95 .62 .85 ليبيا

 .74 .90 .95 .87 .64 - - .55 - املغرب

 .64 1 1.01 .7 .80 .99 - .16 - عامن

 - .98 .1 .61 .97 1.06 .99 .85 .92 قطر

 .66 .96 .1 .58 .78 .85 - .47 - السعودية

 .79 .95 .97 .82 .88 .93 .85 .62 .73 سوريا

 .67 .1 1.01 .88 .85 .94 - .66 - تونس

 .68 .97 .99 .85 .1 .97 - .63 - اإلمارات

الضفة  -غزة
 .84 1 .99 - - - - - - الغربية

 .83 .73 .77 - - - - - - اليمن

 .74 .95 .97 .81 .86 .95 .98 .61 .69 املتوسط

 .76 1 .98 - - - - - - الصني

 1 .98 .96 - .86 - - .83 - اندونيسيا
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1970 1985 2003 
إمجايل  

معدل 
 الداخل

إمجايل 
معدل 
 االلتحاق

 التكرار
إمجايل 
معدل 
 الداخل

إمجايل 
معدل 
 االلتحاق

 التكرار
 إمجايل

معدل 
 الداخل

إمجايل 
معدل 
 االلتحاق

 التكرار

 - .99 1 - .94 1.02 .88 .99 1 كوريا

 - 1 1 - 1.02 1.01 - .89 - ماليزيا

 .54 .99 .93 .99 .99 .94 - - - الفلبني

 1.03 .96 .93 - .99 - - .91 - الندتاي

 .83 .99 .97 - .96 .99 - .90 - املتوسط

 .69 .99 1 - 1.01 - .79 1.01 .98 األرجنتني

 .96 .94 .92 - - - - 1 - الربازيل

 62 .95 .98 - .97 - .83 1 1 شييل

 .66 .98 .99 - .98 - - .94 - املكسيك

 .94 .99 1.01 - .96 - .93 .87 .86 بريو

 .77 .97 .98 - .98 - .85 .96 .95 املتوسط

 ) التابعة للبنك الدويلEdstatsعرب هيئة (الدليل اإلحصائي ومعهد اليونسكو لإلحصاء  :املصدر
إمجايل معدل الداخل للمستوى الصفي األول هو املجموع الكيل للطالب اجلدد  :ملحوظة

طرف عن أعامرهم، ومعرب عنهم كنسبة من الداخلني الصف األول من التعليم االبتدائي بغض ال
 .رشحية السكان يف العمر النظري املؤهل للتعليم االبتدائي
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 )14.1(جدول 
 مؤرش تكافؤ النوع إلمجايل معدالت االلتحاق يف التعليم الثانوي والثالثي

 )اإلناث كنسبة من الذكور(
 ثالثي ثانوي ثالثي ثانوي ثالثي ثانوي  2003 1985 1970

 1.08 1.07 .47 .74 .25 .41 جلزائرا

 1.84 1.06 1.70 .99 1.29 .72 البحرين

 .82 .69 - .62 - .37 جيبويت

 - .93 .46 .70 .37 .49 مرص

 1.11 .94 .4 .66 .35 .51 إيران
 .45 .66 .6 .57 .3 .43 العراق
 1.10 1.02 .93 1.08 .49 .57 األردن

 2.12 1 1.16 .91 1.10 .81 الكويت

 1.12 1.09 - .98 .32 .68 بنانل

 1.09 1.06 - .94 .13 .23 ليبيا

 .87 .84 .47 .67 .19 .42 املغرب
 1.37 .96 .6 .49 - - عامن

 2.86 .97 2.63 1.10 - .72 قطر

 1.50 .88 .78 .65 .1 .26 السعودية

 - .93 .57 .70 .26 .39 سوريا

 1.26 1.05 .85 .7 .25 .38 تونس

 3.24 1.05 1.96 1 - .32 اإلمارات
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 ثالثي ثانوي ثالثي ثانوي ثالثي ثانوي  2003 1985 1970
 1.04 1.05 - - - - الضفة الغربية-غزة 

 .38 .49 - - - - اليمن

 1.40 .94 .95 .79 .42 .48 املتوسط

 .85 1 .44 .7 - .52 الصني

 .79 .99 - .75 .32 .51 اندونيسيا

 .61 1 .46 .98 .34 .65 كوريا

 1.41 1.14 .8 1.01 - .68 ماليزيا

 1.28 1.11 - 1.02 1.28 .94 الفلبني

 1.17 1 - - .62 .70 تايالند

 1.02 1.04 .57 .89 .64 .67 املتوسط

 1.51 1.07 1.13 1.13 .77 1.14 األرجنتني

 1.32 1.11 - - .61 1.03 الربازيل

 .94 1.01 .78 1.09 .63 1.15 شييل

 .97 1.07 .61 .95 .26 .64 املكسيك

 1.07 1.01 - .90 .54 .77 بريو

 1.16 1.05 .84 1.02 .56 .95 املتوسط

 ) التابعة للبنك الدويلEdstatsعرب هيئة (الدليل اإلحصائي ومعهد اليونسكو لإلحصاء  :املصادر
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ًعالوة عىل األثر املبارش الستثامر التعليم عىل تراكم رأس املال البرشي، فإن هذا  

كذلك أن يسهم يف تقليل اخلصوبة ومعدالت وفيات األطفال االستثامر من املمكن 
ومثل هذه احلواصل قد لوحظت يف دول نامية أخرى، السيام . وزيادة املتوسط العمري

وبافرتاض أن دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد . مع انتشار التعليم بني اإلناث
ًحسنت تكافؤ النوع هبا حتسنا ملحوظا يف العقود القليلة ً املنرصمة، إذن يبيت علينا لزاما ً

والبيانات املعروضة أدناه تدعم هذا . أن نراقب االجتاهات املشاهبة يف املنطقة كذلك
 .التنبؤ
، فقد بدأت دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا من معدالت )1.1(كام بالشكل  

فاض ًعالية جدا من اخلصوبة ووفيات األطفال، ومن متوسط عمر زمني شديد االنخ
 ، كانت2004وبحلول عام . ًيف فرتة الستينيات مقارنة بدول عينتنا بآسيا وأمريكا الالتينية

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد حلقت بمستوى متوسط العمر الزمني لألفراد 
برشق آسيا وأمريكا الالتينية، ووصلت بمعدالت وفيات األطفال إىل مستويات 

وفيام ال زالت معدالت اخلصوبة بالرشق . يف هاتني املنطقتني اشديدة القرب من نظريهت
األوسط وشامل إفريقيا مرتفعة عن املناطق األخرى، نجد متوسط عدد األطفال لكل 

لقد كان التقدم  .2004 عام 3 إىل 1965 أطفال عام 7سيدة باملنطقة قد تضاءل من 
ًبالرشق األوسط وشامل إفريقيا ملحوظا ومتخطيا معدل الت  .قدم بأماكن أخرىً

فعىل سبيل املثال ال . ةومع ذلك، ال زالت هنالك تباينات ملحوظة داخل املنطق 
 مقارنة بمعدل خصوبة 4زالت اليمن وجيبويت وعامن هبا معدالت خصوبة أعىل من 

 سنة فقط يف 53وباملثل، متوسط عمر الفرد بلغ .  يف لبنان واجلزائر والكويت2مقداره 
َبيد أن .  سنة يف البحرين75 سنة يف تونس و 69 يف اليمن مقارنة بـ  سنة61جيبويت، و  ْ َ

 .هذه املؤرشات قد حتسنت بمرور الوقت يف سائر دول الرشق األوسط شامل إفريقيا
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1.1
 204 إىل 1960من  معدالت اخلصوبة والوفيات ومتوسط عمر األفراد،
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رغم تلكؤ دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف الرشوع يف استثامر رأس  

ًماهلا البرشي عرب التعليم الرسمي، نجد أهنا ما كانت لتستهل ذلك حتى أنفقت قدرا 
وزادت متوسط مستوى التعليم  م،ًعاليا نسبيا من إمجايل ناجتها املحيل عىل التعلي

ًلسكاهنا عىل نحو رسيع نسبيا ِّوحارضا، تعلم كل هذه الدول تقريبا بنينها وبناهتا يف . ٍ ُ ً
وقد تقلصت . املدارس االبتدائية، وهنالك نسبة كبرية منهم بالتعليم الثانوي والثالثي

ًمعدالت األمية بشكل كبري، وأخذت بعض الدول تسجل درجات جيدة نسبي ا يف ٍ
االختبارات الدولية، خاصة حني وضع مستوى الدخل وإمجايل معدالت االلتحاق يف 

ًوفضال عن ذلك، متكنت معظم دول املنطقة من حتقيق تكافؤ بني البنني . احلساب
ًوالبنات يف كافة مستويات التعليم تقريبا، ومن حتسني معدالت اخلصوبة ووفيات 

 . األطفال ومتوسط عمر األفراد
ًزالت متلكئة يف السباق ال  الرغم من الشوط الطويل الذي قطعته املنطقة،وعيل 

ٍّعن رشق آسيا، وإىل حد ما عن أمريكا الالتينية، من حيث مستوى رأس املال البرشي، 
كام أن متوسط عدد سنوات التعليم يف الرشق األوسط . ونوعيته وتوزيعه كذلك

 .  بأكثر من عام درايسوشامل إفريقيا، أدنى منه يف كلتا املنطقتني
وذاك التوسع الكبري يف التعليم الثانوي والعايل قد جاء عرب التوظيف يف القطاع  

بدال من أن جييء من خالل زيادة الطلب عىل العاملة املعلمة  ًالعام بأجور عالية نسبيا،
كام أننا نجد نمط اإلنفاق العام متحامال لصالح . يجيدا من قبل قطاع خاص دينامك

 يف مستويات التعليم العليا مقارنة باملناطق األخرى، مما يعكس حتامال يف طالبال
 .صالح الطبقة املميزة اجتامعيا 

. وفيام خيص نوعية رأس املال البرشي، فمعدالت حمو األمية ال زالت متدنية 
كام أنه بسبب املستويات . ًوتزداد املشكلة حدة يف اليمن واملغرب واجلزائر ومرص
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َّدنية جدا من معدالت االلتحاق األولية أو االستهاللية للنساء، نجد أميتهن عالية املت َ ً
وربام يكون االستثامر املتلكئ لتعليم النساء قد أعاق معدالت اخلصوبة عن . ًجدا

وتتحسن الصورة . اهلبوط كام حدث بشكل تارخيي ورسيع يف مناطق أخرى من العامل
 املستويات الصفية طالب أساس األداء األكاديمي لًنوعا ما عند تقييم اجلودة عىل

وتضع النتائج لبنان واألردن وإيران وتونس . الثامنة والتاسعة يف االختبارات الدولية
. تيف املقدمة، والسعودية واملغرب والكويت يف مؤخرة سلسلة درجات االختبارا

نسمة وإمجايل وحني نعدل الصورة، فنضع يف حسباننا إمجايل الناتج املحيل لكل 
ًنجد أداء لبنان واألردن مشاهبا ألداء دول رشق آسيا  معدالت االلتحاق الطاليب،

َّوحتى مع هذا التعديل للصورة، نجد درجات الرياضيات أقل بكثري منها يف . العايل
وبذا، فقوة العمل بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ال . ًكوريا أو ماليزيا مثال

 .املال البرشي الذي متتلكه ماليزيا أو كوريا متتلك نفس رأس 
وعن توزيع رأس املال البرشي، فقد أخذ يسوء بمرور الوقت يف الرشق األوسط  

وشامل إفريقيا، وذلك عند قياس العدالة يف توزيع التعليم باالنحراف املعياري 
، أصبح ًفبالبدء من توزيع عادل نسبيا يف الستينيات والسبعينيات. لسنوات الدراسة

ًاالنحراف املعياري ملتوسط سنوات الدراسة اآلن عاليا يف املنطقة عنه يف الكثري والكثري 
آخذين يف  Gini coefficientومعامل جيني  من األطفال يلتحقون بمدارس املنطقة،

بيد  .ًالنزول يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا ومناطق أخرى كام سنناقش ذلك الحقا
ويف غضون ذلك، فإن ختصيص . يمي النسبي بينها قد اتسع وازدادأن اإلنجاز التعل

ًالنفقات العامة يبدو حمابيا للتعليم العايل، كام أن االعتامد املتزايد عيل القطاع اخلاص 
ٌمستمر من غري وجود إسرتاتيجية واضحة املعامل بالنسبة ملستوي التعليم املرتوك للقطاع 

 ) .املدارس اخلاصة( الفقراء طالباخلاص أو بالنسبة لكيفية دخول ال
ال تنطبق كام هي عيل كافة دول الرشق األوسط  بوضوح، وهذه التعميامت، 

وشامل إفريقيا التي تتباين يف درجة استثامرها لرأس ماهلا البرشي، واسرتاتيجياهتا 
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ثري َّفسوريا عيل سبيل املثال كان استثامرها لرأس املال البرشي أقل بك. االستثامرية ككل
 التعليم الثانوي طالبَّوبدت املغرب ختصص من النفقات عيل . ًمن األردن مثال

وبالنظر إىل . ا يف التعليم االبتدائي ما يفوق بكثري دولة اجلزائر املجاورةطالهبمقارنة ب
ًاملتوسط العايل جدا من الدخل املخصص لكل فرد بدول النفط كالبحرين والكويت 

ًمتدنية عن أغلب دول  يف املتوسط،  التعليم بجميعها،والسعودية، نجد أن نوعية
وهذه الفروق تؤثر عيل دور رأس املال البرشي يف . الرشق األوسط وشامل إفريقيا

لكن املنطقة ككل ال زال جيمعها . حتقيق النمو االقتصادي وتوزيع ثمراته يف كل دولة
ليم وحتقيق تكافؤ يف تعليم منها االلتزام الكبري باستثامر التع. عدد من أوجه التشابه

. والوجود املتكرر يف الغالب للسياسات الكافلة للتوظيف احلكومي الصبية والفتيات،
ًوالسؤال الذي سنتناوله الحقا يتناول مدى إسهام استثامرات التعليم يف املايض يف 

 . النمو االقتصادي وحتقيق توزيع أفضل للدخل واحلد من الفقر باملنطقة


لسوء احلظ مل تكن املعلومات اخلاصة باإلنفاق الداخيل عىل التعليم متاحة ملعظم   (1)
 .دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

تم اختيار الدول النظرية يف عينة املقارنة عىل أساس معايري مثل الدخل العائد   (2)
ا ملا لكل نسمة، لكن هذا املعيار غري مناسب لدول الرشق األوسط وشامل إفريقي

ولذا اخرتنا عينة منوعة من دول رشق . بينها من تباين كبري يف دخل كل نسمة
هذه الدول حتمل بعض املالمح االجتامعية ) 1: (آسيا وأمريكا الالتينية ألن

عيل نحو يفوق بوضوح دول أمريكا اجلنوبية أو أوربا (واالقتصادية يف منطقتنا 
 .ا ما يف إصالح أنظمتها التعليميةقد حققت هذه الدول تقدم) 2(و  ؛)الرشقية

جيب ) 2.1(البيانات اخلاصة باإلنفاق عيل التعليم الثانوي والعايل يف اجلدول   (3)
فاألرقام ال تعرب إال عن مقدار ما ينفقه القطاع عيل كل . ابتغاء الدقة يف تفسريها
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ال ، مما سيقلل من تقديرات اإلنفاق املخصص لكل تلميذ يف الدول إىل طالبال
كاألرجنتني والربازيل (يتمتع فيها التعليم الثانوي بدعم من القطاع اخلاص 

الربازيل وتشييل (والتعليم العايل ) وكولومبيا واندونيسيا وكوريا ولبنان والفلبني
كام أن هذه البيانات ال تضع باعتبارها اإلسهام املايل الكبري ). وكوريا والفلبني

 ) .تشييل(معي العام للقطاع اخلاص يف التعليم اجلا
البيانات اخلاصة بصايف معدالت االلتحاق يف التعليم الثانوي واجلامعي ال   (4)

وبذلك، فإن معدالت االلتحاق اإلمجايل املقررة باجلدول . تظهرها أغلب الدول
فهي متيل إىل املبالغة يف تقدير نسبة الرشحية . يتعني اختاذ احليطة يف تفسريها) 4.1(

تي ترتاد املدارس الثانوية؛ إذ إن معدالت التكرار مرتفعة وهنالك العمرية ال
واملشكلة .  ممن تزيد أعامرهم عن السن املؤهل هلذه املرحلةطالبالكثري من ال

األخرى يف هذه البيانات أن معدالت االلتحاق يف التعليم الثالثي تشتمل عيل 
فعىل سبيل . ة األخرىالذي يتباين من دول التعليم غري اجلامعي بعد الثانوي،

لكن  ،%35 كانت نحو 2001 اجلامعيني يف األرجنتني عام طالبنسبة ال املثال،
 %.57 املرحلة بعد الثانوية كان طالبجلميع ) 4.1(يف جدول  اإلمجايل املوضح

الختبار برنامج التقييم  مجيعها من أمريكا الالتينية، مل ختضع سوى أربع دول،  (5)
 تكن سوى إحدى عرش دولة هي التي خاضت اختبار ومل. طالبالدويل لل

ومجيع دول الرشق األوسط (االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم 
ويف احلاالت التي مل خيضع فيها ). وشامل إفريقيا خال تونس تندرج يف هذه الفئة

 .استخدمنا هذا املقياس الوحيد املحدد بالدرجات  سوى الختبار واحد،طالبال
قمنا  ويف احلاالت التي شاركت فيها الدول يف عدة سنوات يف ذات االختبار،

 برنامج التقييم الدويل«بحساب متوسط الدرجات وإلحداث مضاهاة بني اختبار 
حولنا  ،»االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم« واختبار »طالبلل

 باستخدام صيغة جئنا هبا وذلك ،1999 لالختبار األول الثاين 2000درجات عام 
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 عيل االختبار األول لعام 1999عرب حساب انحدار درجات االختبار الثاين لعام 
كام حولنا درجات االختبار .  يف سبعة عرش دولة شاركت يف االختبارين2000

 بصيغة أخرى قدرناها عرب حساب انحدار 2003 إىل الثاين لعام 2003األول لعام 
 الثنني وعرشين دولة خضعت لكال 2003 عيل األول 2003االختبار الثاين 

 .االختبارين

 E +507165 pIsA2000 + 15702 = Timss1999: املعادالت املقدرة هي 
  E +508084 pisA2003 + 11108 = Times 2003   
 فيام تكون ؛%5يكون داال عند مستوي  Times 1999واملصطلح الفاصل الختبار  

ويف حالة اشرتاك الدولة يف كال % 1الة عند مستوي مجيع املعامالت األخرى د
 وحسبنا Timesإىل مكافئتها عيل اختبار  PISAحولنا درجات اختبار االختبارين،

تشري إىل اختبار االجتاهات الدولية يف  Timesمع مراعاة أن .(متوسط الدرجات 
 .)طالبقييم التشري إىل اختبار الربنامج الدويل لت PISAدراسة الرياضيات والعلوم؛ و

متوسط الدرجات الدولية هنا هو متوسط الدرجات الدولية الختبار االجتاهات   (6)
  .2003 ،1999الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم لألعوام 

أن الدول  (Murphy Sheleifer and Vishng 1991) يوضح مرييف وشيلفر وفيشني  (7)
ملعدالت النمو هبا أعىل من  مية،ذات النسبة األعىل من خرجيي احلقول العل

 .ُالدول التي يتخرج اغلب دارسو ها من أقسام العلوم اإلنسانية
معهد اليونسكو لإلحصاء والتمويل احلكومي للتنمية وقاعدة البيانات املركزية   (8)

 .اخلاصة باملؤرشات التنموية العاملية 
لذات جمموعة دول ذكرنا كذلك معامالت جيني لسنوات التعليم املدريس   (9)

فـإن معامالت جيني التعليمية  وكام سيوضح يف الفصل الثاين،). 2.1(اجلدول 
والعلة  متيل للهبوط من قيم عالية جدا بدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا،
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املبدئية لذلك وجود نسبة كبرية من السكان ممن مل يمضوا أية عدد من السنوات 
لكن . لدول األخرى معامالت جيني منخفضةوتكاد تظهر معظم ا. يف املدارس

  كانت2000 و 1970متوسط جيني لدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا بني عامي 
 .وال تزال أكرب منها يف األخرى

الذي يمنع فيها القطاع اخلاص من دعم التعليم يف أي من (ُتعد اجلزائر   (11)
ًعددا من دول الرشق ناهيك عن أن .  واضحنيوتونس استثنائيني ؛)مستوياته

ًاألوسط وشامل إفريقيا تبدي التزاما يشبه دول رشق آسيا بالتعليم االبتدائي 
 ).ونذكر منها سوريا واملغرب ومرص(

 »نظام التعليم املدعوم باإليصال« رغم حصول التعليم اخلاص يف شييل عيل دعم  (12)
دائي والثانوي فإن إسهامات القطاع اخلاص يف التعليم االبت عيل نحو كبري؛
وباملثل فأن . من اإلنفاق الكيل% 70 ومتثل يف التعليم الثالثي إسهامات كبرية؛

 طالبمن % 72إسهامات القطاع اخلاص باألرجنتني والربازيل يف التعليم يرتاد 
 .املؤسسات اخلاصة التعليم العايل
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 خلصنا من الفصل األول إىل أن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد استثمرت 
ستوى التعليم هبا بقوة عىل مدار العقود القالئل املنرصمة، فأفىض ذلك إىل حتسني م

ما : أما السؤال الذي يتعرض له هذا الفصل فهو. رأس املال البرشي وكمه ونوعه
هل أسهمت التحسينات الطارئة عىل : ٍكانت ثمرات هذا االستثامر؟ أو بكلامت أخرى

رأس املال البرشي يف النمو االقتصادي، وحتسني توزيع الدخل، وتقليص معدل الفقر 
 يف املنطقة؟

يغطي األول منها العالقة بني التعليم والنمو : أقسام ثالثةوينتظم نقاشنا يف  
االقتصادي؛ فيام يتناول الثاين العالقة بني التعليم وتوزيع الدخل؛ ويفحص القسم 

ِّويف كل قسم نفص. الثالث العالقة بني التعليم والفقر  عرض احلجج حول نوع هُل فيٌ
 يف حالة ً هذه العالقة موجودةُالعالقة التي ينبغي أن توجد، ونستكشف ما إن كانت

 ِ عدمَ حالً بديلةٍ ثم نقدم تفسريات،منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا أم ال
 .وجودها
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 ًلقد ظل النمو االقتصادي لكل نسمة بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا متدنيا 

ًئيا إىل معدالت النمو السكاين العالية؛ نفة، ويرجع ذلك جزًنسبيا طيلة العرشين سنة اآل
 من دول املنطقة ال تزال تعتمد يف نموها االقتصادي عىل ًاوالسبب اآلخر أن كثري

ًتصدير البرتول، يف الوقت الذي مل تفتأ فيه أسعار البرتول تنخفض نسبيا يف الثامنينيات 
ٍنطقة يعوزها بشكل  فامل،ًوفضال عن ذلك.  الثالثةوالتسعينيات وحتى باكورة األلفية

ٌعام قطاعات ً يسعها التنافس دوليا، واالتساع داخليا ألسواق غري رسمية ٌ كبريةٌ ديناميةٍ ً
وهذه السامت تقف عىل النقيض التام . وضخمة، السيام يف اخلدمات املتدنية املستوى

 .حلال منطقة رشق آسيا واالقتصادية األكثر دينامية ألمريكا الالتينية
ه الظروف، ال يمكن أن نتوقع انعقاد عالقة وثيقة يف منطقة الرشق ويف ظل هذ 

السيام استثامر التعليم  - األوسط وشامل إفريقيا ككل، بني استثامر رأس املال البرشي
 ،وبذا. لكن اتضح أن هذا هو احلال بالفعل. وبني النمو االقتصادي - الثانوي والثالثي

ًة أن استثامر رأس املال البرشي ال يولد بذاته نموا فخربة املنطقة جتيء إىل خواطرنا بفكر
 يف رشق آسيا هي »دوائر العمل الفعالة« إن استنتاجات البحوث السابقة بأن. ًاقتصاديا

فهذه االستنتاجات .. التي أدت إىل رفع معدالت النمو باملنطقة بفضل استثامر التعليم 
ًة نسبيا من رأس املال البرشي يف فاملستويات املرتفع. ًناقصة متامابل غري صائبة، 

. الستينيات والتزايد الرسيع منذ ذاك احلني؛ مل تكن بال ريب ذا أمهية لنمو رشق آسيا
 ٌزةِمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، فهنالك سياسات أخرى معز وبخصوص

 .هاِّللنمو مل تكن يف حملها، فأدى ذلك إىل عدم جني ثمرات استثامر التعليم كل


  التعليم يزيد بالرضورة النمو االقتصادي؟ يفتثامراالسهل 
ًهنالك أسباب حتتم أن ذلك صحيح، بيد أن َ الدالئل العملية ال تدعم ذلك دوما َّ َ ْ َ. 
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اء سنوات كثرية يف التعليم املدريس، وأحد أسباب ذلك أن يعزم األفراد عىل قض 

ويعد االرتقاء يف سلم . ٍمكسبهم أكرب وفرصة حصوهلم عىل وظيفة تنمو بنمو التعليم
وباملثل هتتم الدول واملناطق املختلفة برفع . التعليم للكثريين وسيلة للحراك االجتامعي

ن ذلك سريفع اإلنتاجية، وحيسن  ألهنم يرون أ؛متوسط سنوات التعليم بني سكاهنا
 .نوعية الوظائف يف قطاع االقتصاد، ويزيد النمو االقتصادي

لقد كانت العالقة بني التعليم والنمو االقتصادي يف بعض بواكري األعامل حول  
 وجود عاملة  إن إذ؛ٍ عىل حجة فحواها أن التعليم له أثر كبريًاقتصاديات التعليم قائمة

وألن العامل ذوي التعليم األفضل أقدر عىل القراءة .  عىل اإلنتاجماهرة يزيد القدرة
ومن اليسري عليهم تعلم املهارات شديدة .  فمن السهل تدريبهم،ًوالكتابة، وأكثر عددا

 عىل اكتساب عادات عمل إجيابية، السيام إدراك قيمة َناهيك عن كوهنم أقدر. التعقيد
 ة التي يزيد هبا التعليم اإلنتاجية، ومدى أمهيته،لكن الكيفي. الوقت واالعتامد عىل الذات

 األفرادإن نقص .  واضحةًةوأوجه هذه األمهية؛ كل أولئك تساؤالت مل تكتسب أجوب
ًاملتعلمني قد يقلص النمو، بيد أنه ليس واضحا أن زيادة العامل املتعلمني يزيد النمو  ْ ََ

 أهو التعليم -  أكرب يف النموالتعليم املسهم بشكل »نوع« وال يتضح كذلك. االقتصادي
 »مستوى« يتضح كذاك وال - العام أم التدريب الفني النظامي أم التدريب أثناء الوظيفة

 .أهو التعليم االبتدائي أم الثانوي أم العايل - التعليم املسهم بشكل أكرب يف النمو
املتمتعة وأحد األدلة الداعمة الستنتاج أن التعليم يسهم يف النمو هو أن الدول  

 بمستويات عالية من النمو االقتصادي لدهيا قوى عاملية ذات مستويات أعىل من التعليم
هذه للعالقة بني التعليم والنمو االقتصادي  »االقتصاد الكيل« الرسمي وبخالف نظرة

تأيت نظريات النمو احلديثة لتؤكد أن األمم النامية فرصتها أفضل ملواكبة اقتصاديات 
حني تتوفر لدهيا خمزون من العاملة ذات املهارات الالزمة لتطوير  ً تقدماالدول األكثر

ففي . التكنولوجيات احلديثة بأنفسهم، أو تطويع التكنولوجيا األجنبية واستخدامها
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إضافة املهارات  :مثل هذه النامذج، يعمل تعليم قوة العاملة عىل رفع اإلنتاج من ناحيتني
تعلم ( وزيادة قدرة العمل عىل االبتكار ،هتا عىل اإلنتاجهلذه العاملة مما يرفع من قدر

بشكل ) طرائق جديدة الستخدام التكنولوجيا املوجودة واملجيء بتكنولوجيا جديدة
وأوىل هذه النظريات تؤكد جانب رأس املال .  إنتاج سائر العامل، وبالتايل،يزيد إنتاجيته

عية العاملة مما يرفع اإلنتاج، ويسمح أي أن التعليم حيسن نو(البرشي املرتبط بالتعليم 
 النظريات تضع رأس املال البرشي يف صميم النمو  هذه؛ وثاين)بالتطوير التكنولوجي

االقتصادي، وتؤكد أن العوامل اخلارجية التي يولدها رأس املال البرشي هي مصدر 
اجية أعىل  وأن رأس املال البرشي ال يفيض فقط إىل إنت،النمو االقتصادي القائم بنفسه

 .ًللعامل األكثر تعلام، بل ألغلب العامل اآلخرين كذلك
ويرى هذا النموذج كذلك االبتكار والتعلم عرب األداء يف صميم عملية اإلنتاج،  

ًألهنام جيعالن زيادة اإلنتاجية عملية تتولد ذاتيا داخل الرشكات واألنظمة االقتصادية 
)Lucas 1988; Romer 1990 .( األداء واالبتكار كجزئني من العمل والتعلم عرب

أضحيا جانبني تيرسمها الرشكات واملجتمعات املعززة إلرشاك العامل بشكل أكرب يف 
ًاختاذ القرارات، نظرا ألن هذه هي الرشكات واملجتمعات التي سيتمتع فيها العامل 

 .ًاملتعلمون جيدا بفرصة التعبري عن قدراهتم اإلبداعية
ٌرة بأن األفراد احلاصلني عىل تعليم أعىل تزداد دخوهلم، إيامء ويف املالحظة املتكر  ّ ٍ

ويعكس االرتباط بني الدخول العالية والتعليم . أن التعليم يسهم يف النموإىل خر آ
ن الدخول العليا إ إذ ؛للعالقة بني التعليم والنمو االقتصادي »االقتصاد اجلزئي« نظرة

 فزيادة العاملة ،ثل إنتاجية مرتفعة، ومن ثمالتي حيصل عليها ذوو التعليم األعىل مت
وهنالك حاالت تعكس . املتعلمة تفيض إىل حواصل اقتصادية ومعدالت نمو أعىل

ٍفيها زيادة دخول ذوي التعليم األعىل جمرد عائد سيايس متنحه طبقة الصفوة ألعضائها، 
َبيد أنه من العسري. ًففي ضوء كوهنم جزءا من طبقة اجتامعية بارزة ْ  إدامة نظام اقتصادي َ

فرتة طويلة إن مل نكافئ املنتجني الفعليني فيه عىل إنتاجيتهم العالية؛ وإن حاز أصحاب 
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ومن األسباب اجلوهرية التي . السلطة السياسية كل العوائد واملكافآت هكذا ببساطة
جعلت األنظمة االشرتاكية بأوربا الرشقية عاجزة عن احلفاظ عىل نموها االقتصادي، 

ً عزوفها عن مكافأة أفرادها اقتصاديا بقدر إنتاجهم، وجنوحها ملكافأة السلطة هو
 .السياسية باالمتيازات االقتصادية

 
ِّهنالك إذن أسباب ملح  ة لتصديق أن التعليم يرفع اإلنتاجية، وجييء بسامت ُ

لكن املشكلة تكمن يف . تصاداقتصادية واجتامعية أخرى تسهم بشكل إجيايب يف نمو االق
بالنمو االقتصادي، تظهر نتائج خمتلطة،  أن األدلة التجريبية حول عالقة التعليم

 .ًوترفض غالبا افرتاض أن استثامر رأس املال البرشي يرفع النمو االقتصادي
 ُوثمة أنواع ثالثة من الدراسات التجريبية بني األدبيات املتوفرة، تعني بدور التعليم 

 ومها تدرسان. الدراستان األوليان منهام تشتقان طبيعتهام من االقتصاد اجلزئي. اإلنتاجيف 
.  وبني التعليم واإلنتاجية من ناحية أخرى،العالقة بني التعليم ودخل الفرد من ناحية

ورغم تباين نتائج هذين النوعني من الدراسات يعكسان بشكل قوي وجود عالقة 
 من الدراسات األخرى يف هذا الصدد(لفرد وإنتاجيته، ودخله إجيابية بني مستوى تعليم ا

Psacharopoulos 1973, 1993; Carnoy; 1995, 1972 ( أما النوع الثالث من هذه
الدراسات التجريبية فيسعى لتقدير أثر استثامر التعليم عىل النمو االقتصادي باستخدام 

َّبيد أن هذه املحاولة. تقنيات القياس االقتصادي َ ْ من منظور االقتصاد  -  لتقدير العالقةَ
َبني استثامر التعليم واإلنتاج هي التي أفضت إىل تناقضات مجة - الكيل َ . 
لقد ظهرت حتليالت االقتصاد الكيل يف هناية فرتة الثامنينيات داخل إطار التقارب  

ٍمعني  أول من يوضح أنه بالنسبة ملستوى 1990 عام Barro» بارو« وكان. يف نقطة واحدة
من الثروة، هنالك ارتباط إجيايب بني معدل النمو االقتصادي واملستوى األويل من رأس 
املال البرشي، هنالك ارتباط سلبي بني معدل النمو واملستوى األويل من إمجايل الناتج 
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ٍ مرشوط بقوة بوجود مستوىconvergence يبدو أن التقارب ،ولذلك. املحيل لكل نسمة ٌ 
أن  Azcaridis and Drazen (1990)زيناويفرتض أزارياديس ودر. مأويل من التعلي

النمو االقتصادي ليس عملية خطية، إنام تدخل يف مراحل متوالية يعمل فيها خمزون 
وتوضح . رأس املال املادي والبرشي عىل متكني الدولة من بلوغ مستوى نمو معني

ًب دورا خمتلفا يف التنبؤ بمعدالت نتائجها أن املعدل األويل لتعلم القراءة والكتابة يلع ً
فتعلم القراءة والكتابة مرتبط بتغريات النمو يف . النمو عند مستويات خمتلفة من التنمية

ًالدول األقل تقدما، لكنه ال يبدو كذلك يف الدول األكثر نموا وتقدما ويفرتض . ًً
دخار، أن مستوى اال (Mankiw, Romer. and Weil, 1992)مانكي و رومر و ويل 

ّوالنمو السكاين، واستثامر رأس املال البرشي كلها جوانب حتدد الوضع الدائم ألية 
ة لديمومة ِّجدوا كذلك أن هذه األوضاع الدائمة املختلفة تبدو مفرسقد وو. دولة

 .التباينات يف النمو
 ٍوتوضح هذه الدراسات املختلفة أن تنوع معدالت النمو من دولة ألخرى، يمكن 

لكن هل وجود مستوى أعىل من . ًزئيا باملستوى األويل من رأس املال البرشيتفسريه ج
دونام بالنفي  هذا السؤال األخري ناالستثامر التعليمي يؤثر عىل طريق النمو؟ ونجيب ع

 .أي شك
أن زيادة عدد رواد التعليم الثانوي ) Baro and Lee, 1994(ويوضح بارو و يل  

 عىل النمو؛ لكن التقديرات التي جاء هبا ٌ إجيايبٌأثر كان له 1995 و 1965بني عامي 
 سبيجلاحبيب و فباستخدام دالة اإلنتاج التجمعية، قام بن. آخرون ال تؤكد هذه النتيجة

(Benhabib and Spiegel, 1994)  وكذلك برتشت(Pritchett, 1996) بقياس أثر استثامر ،
خدموا عدة مقاييس لرأس املال واست. رأس املال البرشي عىل معدل النمو االقتصادي

البرشي، شاملة عد سنوات التعليم، ومعدالت تعلم القراءة والكتابة، ومعدالت 
ًفكانوا كلام استخدموا متغريا تعليميا منها، ظهرت . التحاق الطالب بالتعليم الثانوي ً

 . (1)املعامالت املرتبطة غري دالة أو سالبة
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ًجريبية عامة أن التعليم واحد من وخالصة القول، توضح االختبارات الت 
الظروف األولية التي حتد الوضع الثابت طويل املدى ألية دولة الذي يستقر عنده 

 ، فرصتها أكرب، 1960فكانت الدولة ذات املستوى العايل من التعليم عام : االقتصاد
ٍومن ناحية أخرى، فرغم تنوع أساليب .  سنة، لبلوغ مستوى تنموي أعىل40بعد 
اييس متغريات رأس املال البرشي، يبقى دور رأس املال البرشي يف عملية التقارب ومق

ًوليس واضحا أن الدول التي استثمرت قطاع التعليم هبا .  غري إجيايب عىل نحو ملحوظ
 .ٍبقوة، شهدت معدل نمو أعىل


، ما الذي سيؤول إليه حال دول منطقة الرشق األوسط وشامل ٍيف ظروف كهذه 

إفريقيا؟ وعىل وجه التحديد، هل متكنت املنطقة من ترمجة استثامرها لتعليم إىل نمو 
ٍاقتصادي أعىل وزيادة يف اإلنتاجية؟   

 
 » التعليم؟ذا ه كلما مآل« يف مقالته البحثية (Pritchet, 1996)يفحص بريتشت  

ٍأثر استثامر رأس املال البرشي عىل رشحية مكونة من  وتوضح نتائجه عدم .  دولة86ٍ
ًيزا إياها ممثم خيترب الرجل نفس اخلاصية . ٍوجود أثر دال لتعليم عىل النمو االقتصادي

 أن كامفظهر أن التعليم له أثر إجيايب يف آسيا وأمريكا الالتينية؛ . باملنطقة اجلغرافية كذلك
ً والنتيجة ثابتة نسبيا أيا كان متغري . منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا  يفًاسلبيًله أثرا 

 .رأس املال البرشي املستخدم
 َ أكثرًدراسة) Fattah, Liman, and Makdisi, 2000(يس قدوقد أجرى فتاح وليامن وم 

ّتكامال ملحددات النمو االقتصادي يف   الباحثونواخترب. ريقياالرشق األوسط وشامل إف ً
 أثر متغريات عديدة مثل استثامر رأس املال املادي، واستثامر رأس املال البرشي، واالنفتاح
عىل التجارة واالستثامر، والبيئة املؤسسية الشاملة، والصدمات اخلارجية؛ اختربوا أثر 

 ).1.2(والنتائج موضحة يف اجلدول . هذه املتغريات عىل النمو االقتصادي
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 )1.2(جدول 
 نتائج تراجع النمو بني الدول

 النسبة التائيةإحصاء  املعامل املتغري/العينة
 ) دولة86جمموعة مكونة من (العينة الكبرية 

 1.930- 1.844- الثابت
 3.798 0.132 معدل االستثامر

 2.310- 0.002- أداء االقتصاد الكيل
 4.515- 0.0003- الثروة األولية
 3.350 0.017 التعليم األويل
 2.304- 2.880- املوارد الطبيعية

 3.427 1.245 االنفتاح
 0.555 0.192 الصدمة الداخلية

 0.017 0.001 التنوع 
 الرشق األوسط وشامل إفريقيا بخاصة

 4.483- 0.152- معدل االستثامر
 6.646 0.038- أداء االقتصاد الكيل

 21.908 0.001 الثروة األولية
 0.569 0.004 ويلالتعليم األ

 3.147- 5.010- املوارد الطبيعية
 2.650- 1.135- االنفتاح

 4.871 1.750 الصدمة اخلارجية
 2.529- 0.220- التنوع

  N = 86  
R2= 567 

 )Fattah, Liman, and Makdisi, 2000 (:املصدر
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 تغرياتوبينوا أن معامالت هذه امل.  دولة86وقد استخدموا بيانات رشحية مكونة من  
َبيد أن النتائج اخلاصة. ًدالة إحصائيا بالنسبة للعينة ككلهي حتمل اإلشارة املتوقعة، و ْ َ 

بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا تشري إىل أن املستوى األويل من التعليم ليس 
ًدا داال لِّحمد  ).رغم أنه حيمل إشارة موجبة(نمو لً

ء األنامط التارخيية لنمو االقتصادي واستثامر  يف ضوً فعالٌإن االستنتاج اآلنف حمري 
فإمجايل الناتج املحيل لكل نسمة باملنطقة كان . الرشق األوسط وشامل إفريقيا التعليم يف

ًمن ناحية إجيابيا ورسيعا يف الستينيات والسبعينات، وأقل بكثري يف الثامنينيات  ً ٍ
 ) 2.2نظر جدول أ(والتسعينيات 

أحرزهتا املنطقة يف السياق الباكر يف النمو االقتصادي لكل لقد كانت النقاط التي  
هنا ختطت معدالت النمو النظرية يف باقي دول العامل إغاية حتى لكانت مؤثرة ل - نسمة

  يفستثامراالٍومن ناحية أخرى، كان . فيام كاد أداء املنطقة يكون األسوأ يف العقود التالية
ٍابتا بشكل كبري لًرأس املال البرشي باملنطقة خطيا وث ويف الوقت الذي شهدت . غايةلً

ًفيه املنطقة زيادة يف استثامر رأس ماهلا البرشي أثناء فرتة النمو الرسيع يف الستينيات 
ومن . ًوالسبعينات، استمر استثامر رأس املال البرشي قائام يف الثامنينيات والتسعينيات

  عىل النمو يف الثامنينيات والتسعينيات،ٌجيايب إٌ كان ينبغي أن يكون لالستثامر الباكر أثر،ثم
ّوقبل حماولة حل هذا الغز، ننظر فيام ييل إىل العالقة بني . لكن هذا األثر مل يلمسه أحد
 .استثامر التعليم واإلنتاجية

يوضح اجلدول . منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا التعليم ونمو اإلنتاجية يف 
من فرتة الستينيات حتى التسعينيات، التي قام  »الكيلإنتاجية العامل « نمو) 3.2(

يمثل نمو إنتاجية .  بالنسبة لعدة مناطقKeler and Nabli 2002بحساهبا كيللر و نابيل 
ُالعامل الكيل اجلزء املتبقي من معدل النمو يف اإلنتاج، والذي ال يعزي إىل زيادات يف 

 أن نفرس إنتاجية العامل الكيل بأهنا وبذلك يمكن. خمزون رأس املال املادي أو البرشي
 .ٌمعربة عن التقدم التكنولوجي، وكذلك الكفاءة يف استخدام رأس املال و العاملة
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 )2.2(جدول 
 نمو إمجايل الناتج املحيل لكل نسمة

 )النسبة املئوية، متوسط الفرتة الزمنية(
 1960 - 

1969 
1970 - 

1979 
1980 - 

1989 
1990 – 

2000 
 .1 .2- 3.9 1.7 اجلزائر
 2.7 2.8- - - البحرين
 3.5- 6.9- - - جيبويت
 2.2 3.3 4.1 2.9 مرص
 3.3 2.9- 2.7- - إيران
 - 9.6- 6.9 3.2 العراق
 .7 .1 11.1 - األردن
 .2- 5.2- 3.9- 4.8- الكويت
 6.3 43.7- - - لبنان
 1.3 10.2- 1.5- 20.5 ليبيا

 1.3 1.7 2.8 .1 املغرب
 .1 4.5 2.7 19.7 عامن
 - - - - قطر

 .3 5.8- .9 2.1 السعودية
 .2 .5- 5.3 3.5 سوريا
 3.2 .1 4.9 3.3 تونس

 1.4- 4.7- 4.4- - اإلمارات
 4.6- - - - الضفة الغربية وغزة

 1.4 - - - اليمن
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 1960 - 
1969 

1970 - 
1979 

1980 - 
1989 

1990 – 
2000 

 .8 25.1 2.9 5.4 املتوسط
 8.2 8.2 5.3 .9 الصني

 3.2 4.4 5.3 1.5 اندونيسيا
 5.3 6.4 6.3 5.6 كوريا
 .4 .3 5.2 3.5 ماليزيا
 .9 .4- 2.9 1.9 الفلبني
 .4 5.4 4.6 4.6 تايالند
 4.3 4.5 4.9 .3 املتوسط

 1.5 2.1- 1.3 2.6 األرجنتني
 .5 .9 5.9 .3 الربازيل
 .4 2.7 .8 .2 تشييل

 1.4 .2 3.3 3.5 املكسيك
 1.3 1.9- 1.1 2.3 بريو

 1.7 صفر 2.5 2.7 املتوسط
ك الدويل، وقاعدة البيانات املركزية ملؤرشات التمويل التنموي العاملي والتنمية العاملية البن :املصدر

 )2005متوفرة يف أغسطس (
ٌولنتائج إنتاجية العامل الكيل أثر كبري يف مساعدتنا عىل فهم مشكلة النمو   ٌ

لكيل لقد زاد نمو إنتاجية العامل ا. منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا االقتصادي يف
لكن يف . بشكل رسيع يف الستينيات كاملتوقع، بسب معدالت النمو العالية يف هذا العقد

ًالعقدين التالني كان نمو إنتاجية العامل الكيل سلبيا، متمثال يف نقص النمو لكل نسمة  ً
ًويف التسعينيات مل يعد نمو إنتاجية العامل الكيل سلبيا . يف السبعينات والثامنينيات

 .ًوكان النمو املخصص لكل نسمة إجيابيا بشكل متواضع) ًاصفر(
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  (3.2) جدول
 نمو إنتاجية العامل الكيل لكل منطقة، من الستينيات حتى التسعينيات

  
نمو إمجايل 

الناتج 
املحيل 
 للعامل

نمو رأس 
املال 

املادي 
 للعامل

نمو رأس 
املال 

البرشي 
 للعامل

نمو 
إنتاجية 
العامل 
 الكيل

 .1 .4 3.8 1.8 الستينيات
 1.3- .3 4.2 .6 السبعينيات
 1.3- .7 .1- .9- الثامنينيات
 صفر .5 صفر .3 التسعينيات

شبه الصحراء 
 فريقيةاإل

 1.2 .8 1.1 2.1 الستينيات 
 .7 .9 5.3 3.3 السبعينيات
 2.3 .1 6.7 5.6 الثامنينيات
 رشق آسيا واألطليس .4 .6 7.8 7.5 التسعينيات
 1.3 .6 3.1 2.9 الستينيات
 2.4- .9 .2 1.7- الثامنينيات
 .1- .8 .6 .6 التسعينيات
 1.7 .5 5.8 4.4 الستينيات
 .4- 1.4 3.6 1.8 السبعينيات
 .7 .3 2.3 1.8 الثامنينيات

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

 .1 .5 2.2 1.3 التسعينيات
 .2 .6 .4 2.2 الستينيات
 .7- .1 1.9 .6 السبعينيات

منظمة التنمية 
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 1.6 .8 2.1 2.9 التسعينيات 
 2.4 .5 4.9 4.6 الستينيات
 1.4- 1.5 7.9 2.6 السبعينيات
 1.3- 1.4 2.1 .4 الثامنينيات

الرشق األوسط 
 وشامل إفريقيا

 صفر 1.2 .3- .7 التسعينيات
 1.1 .6 3.2 2.7 الستينيات
 صفر .1 4.1 2.2 السبعينيات
 العامل 1.2 .8 3.8 3.2 الثامنينيات

 .2 .7 4.1 .4 التسعينيات

 Keller and Nabli 2002 :املصدر
 

والشاهد هنا أنه رغم ارتفاع معدل استثامر رأس املال املادي والبرشي يف  
، وسط وشامل إفريقيانطقة الرشق األم السبعينات، تضاءل نمو إنتاجية العامل الكيل يف

ًمقارنة بفرتة الستينيات؛ فيام ارتفع يف رشق آسيا، وظل ثابتا يف أمريكا الالتينية، مع 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف هذا  ٍوصول املنطقتني لنمو أعىل من نمو

ن إن الزيادة الرسيعة يف االستثامر يف فرتيت الستينيات والسبعينات، وما تالها م. العقد
ٍنمو سلبي مقابل يف إنتاجية العامل الكيل يف السبعينات؛ كانت سامت  يزة ملعظم دول مم 

ًيف مرص مثال، وصل معدل استثامر رأس املال املادي . الرشق األوسط وشامل إفريقيا
َلضعف، بيد أن نمو إنتاجية العمل الكيل تناقص بنسبة اوالبرشي  ْ ويف املغرب % 25َ
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ف معدل استثامر رأس املال املادي والبرشي، لكن نمو إنتاجية  كذلك، تضاع.واجلزائر
 .ًالعمل الكيل كان سلبيا يف السبعينات

ففي . وكانت الصورة أسوأ بكثري يف الثامنينيات، السيام يف الدول املنتجة للنفط  
ٍهذا العقد مل يعد يسمح انحطط أسعار النفط بمزيد من االستثامر لرأس املال البرشي 

ففي الواقع انخفضت (ٍمما أدى إىل تقليص هذه اجلهود االستثامرية بشكل حاد . واملادي
 2002ويوضح كيللر ونابليل عام %). 75معدالت نمو خمزون رأس املال املادي بنسبة 

 يف نمو إنتاجية العامل ًانخفاضاأن مجيع دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا شهدت 
سامهت برامج احلفاظ عىل استقرار االقتصاد الكيل، وقد .  الثامنينيات عقدالكيل هبا يف

ٍ يف حتقيق نمو إجيايب خفيف إلنتاجية العامل ،التي تم تأسيسها فقي مستهل التسعينيات  
وكانت الكويت واملغرب وعامن ). رغم قربه من الصفر(الكيل، يف أنحاء املنطقة قاطبة 

 . التسعينياتوالسعودية هي الدول التي أخذت إنتاجيتها تتضاءل حتى
 تبقى القصة هي وبذلك، فبغض الطرف عن كيفية تقييم أثر استثامر التعليم فيام 
ًمل يكن املستوى العايل من االستثامر التعليمي يف العقود األربعة األخرية مصحوبا  :هي

ٍبنمو اقتصادي أعىل أو بثمرات قيمة يف نمو إنتاجية العامل الكيل مقارنة برشق آسيا  ٍ  ٍ
 .كا الالتينيةوأمري



ٍحني صعب عىل كثري من املحل  َ ُ ني قبول فكرة أن زيادة مستوى التعليم ال تؤثر لَ
بشكل إجيايب عىل النمو االقتصادي أخذوا يسعون للتوفيق بني التناقض بني التوقعات 

ويرتبط واحد .  حمتملةتفسرياتفأثمر جهدهم عدة . جات التجريبيةوبعض االستنتا
ويدور . عدم جتانس العالقة بني التعليم والنمو من دولة ألخرىمن هذه التفسريات ب

 ً آخر حول نوعية التعليم، شاملة قدرة العامل عىل االبتكار أو تطويع التكنولوجياتتفسري
. ع فرص التعليم داخل السكان الفعليني ثالث مرتبط بتوزيتفسريوهنالك . احلديثة
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ٌويتناول تفسري رابع توظيف العامل يف النشاطات االقتصادية املختلفة فمن هذا . ٌ
  عمليةّ مما حتددهاَّل أقٍّاملنظور، تتحدد فرص النمو بواسطة استثامرات التعليم بشكل

 .توظيف العامل املتعلمني يف وظائف تستغل مهاراهتم
ً صلة بحال منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا؟ ُريات أوثقٌّفأي هذه التفس 

قول إن أغلب هذه ال هذا السؤال فيام ييل، نوجز اإلجابة بنبة عاجوفيام نسعى لإل
 .التفسريات وثيق الصلة بحال املنطقة لكن بدرجات متفاوتة
  

األساسية التي وصل إليها املحللون بصدد العالقة بني التعليم من االستنتاجات  
فإذا عملت املالمح االقتصادية . والنمو هو غياب التجانس بني كافة الدول

 ربام ،واالجتامعية والثقافية لكل دول عىل تعديل العالقة اجلزئية بني التعليم واألجور
 .النموتعمل ذات املالمح عىل تعديل العالقة بني التعليم و

  قام لو وجاميسون،فعىل سبيل املثال. ّوهذا االستنتاج تدعمه دراسات جتريبية عدة 
 بتقدير أثر التعليم االبتدائي عىل النمو يف (Lau, Jamison, and Louat, 1991) ولوات

 هذا  آسيا، وليس جنوب رشقفوجدوا أن األثر إجيايب يف دول. مخس مناطق من العامل
. الرشق األوسط وشامل إفريقيا ٌّسلبي يف دولبل إنه ل أمريكا الالتينية، ً داال يف دواألثر

أن معامل رأس املال ) Aczariadis and Drazen, 1990(ويوضح أزازيادس ودرازين 
ُويقيص . البرشي يف معادلة النمو أعىل مخس مرات يف الدول النامية عن الدول املتطورة

من عينة ) مالحظات خارجية( عن العالقة  الدول غري املعربةTemple 1999تيمبل 
، ليظهر لنا عالقة إجيابية دالة بني زيادة 1994بنحابني و سبيجل التي درساها عام 

 .مستوى التعليم ومعدل نمو إنتاجية العامل الكيل
َجانب للصواب أن نفرتض أن للتعليم ذاتن امل فم،إذن  َّ  األثر عىل النمو يف الدول ْ
 كان هذا االفرتاض هو بالضبط ما نتج بعد ضم مجيع الدول إىل ،ظ احللسوءلكن . ّكافة
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إن من مميزات حتليالت رشحية جممعة من . بوتقة حتليالت ما بني الدول من تداخل
الدول هو القدرة عىل اإلملام بخصوصيات كل دولة، عرب اجلمع بني املساحات املشرتكة 

لعالقة بني التعليم والنمو هي ذاهتا؟  بني كل منها؛ لكن مع ذلك، يفرتض التحليل أن ا
 .حني وضع تلك اخلصوصيات املشرتكة يف احلسبان

وبالنظر إىل التحليالت التي متيز الرشق األوسط وشامل إفريقيا عن غريها من  
الدول، ال نلبث أن نجد عالقة ضعيفة، إن مل تكن سلبية، بني استثامر التعليم والنمو 

 جيب ختصيص بحث حول املنطقة ككيان ، الضعفوملعرفة علة هذا. االقتصادي
ومثل هذا البحث سيدور كذلك حول سامت األنظمة التعليمية باملنطقة، أو . مستقل

 .حول اخلرجيني، كام سنناقشه فيام ييل
هل نوعية التعليم هي احللقة املفقودة؟ إن العامل األول يف تفسري ضعف العالقة  

ن يف نوعية رأس املال البرشي وقدرة العامل عىل بني التعليم والنمو االقتصادي يكم
، »لنوعية رأس املال البرشي« فبالنسبة. االبتكار أو تطويع التكنولوجيات اجلديدة

تستخدم معظم انحدارات النمو متوسط سنوات التعليم التي تقضيها القوة العاملة 
ات وتنوعات غري أن هذا املقياس ال يشمل تغري. كمقياس ملخزون رأس املال البرشي

فال هو ينظر إىل املستوى األويل من نوعية التعليم، وال إىل تغريات هذه . نوعية التعليم
واألكثر من ذلك أنه إذا زاد متوسط . ٍالنوعية بمرور الوقت وانقضاء كل عام درايس

قاس بسنوات الدراسة، فليس أمام نوعية التعليم إال أن تتدين يمستوى التعليم كام 
 ،التعليمب املنحدرين من طبقات اجتامعية متدنية طالب حشد كبري من الاقالتحبسبب 

ناهيك . وهذا من شأنه أن يقلص أثر استثامر رأس املال البرشي عىل النمو االقتصادي
خرى له نفس األمهية حني تتباين من إىل أٍعن أن تباين أنامط التعليم املدريس من دولة 

 اخلاصة بالعالقات واملساحات البينية بني الدول  فإن االنحدارات،وبذا. ٍفرد آلخر
ًتقوم عىل افرتاض أن سنة دراسية واحدة هي ذاهتا بني األفراد ً  وتعجز الدول عىل ،ً

 .حساب التباين يف نوعية هذا التعليم
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 إىل هذه املشكلة، (Hanushek and Kimko, 2000)لقد فطن هانوشيك و كيمكو  
ورغم عدم .  االختبارات الدوليةدرجاتًاستنادا إىل ًفصاغا عددا من مؤرشات اجلودة 

 فقد اتضح أن الدول املشاركة أظهرت ،اشرتاك الكثري من الدول يف هذه االختبارات
ًارتباطا إجيابيا بني التعليم والنمو االقتصادي وتوحي االستنتاجات بأن الفروق يف كم . ً

ولقد وصل . معدل النمومن التباين يف % 40التعليم ونوعه بني الدول قد تقلل 
وحني بنى .  إىل ذات النتائج التي أتى هبا هانوشيك وكيمكو(Dessus, 2000)ديسويس 

ًاملؤلف نموذجا اعتمد فيه املدفوع من املال عىل استثامر رأس املال البرشي عىل نوعية 
ٌ استنتج أن زيادة مقدارها انحراف معياري واحد تفيض إىل زيادة يف معد،التعليم ًٌّ ل ٌ

وعىل نفس املنوال وجد أن وجود .  نقطة0.2العائد من رأس املال البرشي بمقدار 
 وملعلمني بمدارس التعليم االبتدائي تعمل عىل زيادة أثر التعليم طالبنسبة قليلة من ال

 .عىل النمو االقتصادي
 وبالنسبة لدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، توضح عدة دراسات أن نوعية التعليم 

وجاء العريان و هيلبلينج . تدنية واحدة من أسباب ضعف العالقة بني التعليم والنموامل
 لدول العربية ينصب تركيزهاا ليؤكدوا أن أنظمة التعليم يف )1998( ورضا )1998 (و بيج

عىل تكرار التعريفات، ومعرفة احلقائق واملفاهيم عىل نحو يفوق تركيزها عىل تنمية 
َ مل يصبهم الدهش من أن اتساع متوسط ،ولذا. ت حل املشكالتالتفكري الناقد ومهارا

 .ًمستوى التعليم لدى القوة العاملة مل يولد مزيدا من اإلنتاج أو يعجل النمو االقتصادي
ُّوللتيقن من ذلك، توضح البيانات التي عرضنا هلا بالفصل األول أن املنطقة  

ًأحرزت تقدما ملحوظا يف نوعية التعليم  معدالت تعلم القراءة والكتابة فازدادت. ً
ًومل تنخفض كثريا . ٍلدى الذكور واإلناث عىل نحو ملحوظ يف العقود القالئل املنرصمة

 يف االختبارات الدولية ببعض دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا طالب الدرجات
وكان للمستوى املرتفع من التعليم . ٍعن نظريهتا يف عدد من دول أمريكا الالتينية

 يف نقص معدالت اخلصوبة وزيادة ٌ مثيلٌبمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا أثر
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ٌلكن مل ال يكون هلذا التحسن أثر. متوسط عمر األفراد، كام حصل يف آسيا َ  عىل ٌ إجيايبِ
لنوعية  »احلتمية« ال »النسبية« النمو االقتصادي؟ ربام تكمن األجوبة يف املقاييس

ًفيه رأس املال حتركا نشطا، وتصبح املعرفة فيه مفتاح ٍالتعليم يف عامل يتحرك  . ملنافسةاً
لكن كام ذكرنا يف الفصل األول، فإن معدالت تعلم القراءة والكتابة يف الرشق األوسط 

ً يف الدول النامية األخرى؛ فضال عن أن اًوشامل إفريقيا ال تزال متدنية كثريا عن نظريهت
ول العلوم اإلنسانية، وأقل حول العلوم حقول الدراسة تتمركز بشكل كبري ح

وبذلك ال يسعنا إقصاء .  االختبارات أدنى من املتوسطات النظريةدرجاتالتجريبية، و
 العالقة بني استثامر ِّ اجليل يفلضعفلت املحتملة فسرياتدين نوعية التعليم كأحد الت

 .رأس املال البرشي والنمو االقتصادي باملنطقة
، نجد احلجة »ة األفراد عىل االبتكار وتبني التكنولوجيا اجلديدةقدر« وباألوبة إىل 

ًوكام ذكرنا آنفا، تقول هذه النظرية بأن اإلسهام اهلام . ًمنبثقة من نظرية النمو األصيل
لرأس املال البرشي لتحقيق زيادة يف اإلنتاج االقتصادي يكون من خالل التطويع 

، سواء كانوا نيعاملالارتفاع إنتاجية كل  إىلوالنجاح يف االبتكار، فهذا هو املفيض 
ًمتعلمني تعليام عاليا أم ال ٍونظرا ألن نامذج القياس االقتصادي التقليدية تركز بشكل . ً ً

ُ عىل التأثري املبارش للتعليم عىل إنتاجية الفرد العامل، فقد تغفل هذا اإلسهام من أسايس
تكنولوجيا اجلديدة واستخدامها غري أن قياس أثر التعليم عىل تطويع ال، حسباهنا

ًبنجاح ليس أمرا يسريا  أن إسهام رأس املال )1994 (حبيب و سيجيل يري بن إذ. ً
البرشي يف التقدم الفني مرتبط بزيادة القدرة عىل استخدام وتطويع التكنولوجيا 

وتوحي هذه النتيجة بأن أثر . عىل نحو يفوق ارتباطه بتنمية االبتكار املحيل األجنبية
ويدعم  .ٌالتعليم عىل النمو والتطور التكنولوجي مرتبط بقوة بدرجة انفتاح الدولة

ومع وجود اقتصاد أكثر .  هذا االستنتاج(Gould and Ruffin, 1995)جولد و رافني 
ًقد تولد العوامل اخلارجية متمثلة % 70 ومعدل معرفة القراءة والكتابة به يبلغ ،ًانفتاحا

 ديسويسأما استنتاج بريثليمي و. ً سنويامن النمو اإلضايف% 1.75يف رأس املال البرشي 
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ً فقد كان أكثر تصنيفا؛ ،)Berthelémy, Dessus, and Varoudakis,1997(و فاروداكس 
 .فهم يرون أن االقتصاديات املنفتحة فقط هي التي جتني ثمرات استثامر التعليم

وء احلظ، ال يبدو أن لكن ماذا عن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا؟ لس 
ففي فرتة التسعينيات كانت . القدرة عىل االبتكار أو تبني التكنولوجيا احلديثة عالية

ًتسجيالت براءات االخرتاع العربية بأوربا أو أمريكا صفرا من نسبة االخرتاعات 
ٍحد كام أن اإلنجازات املتعلقة بالتكنولوجيا الفائقة نادرة إىل ). 4.2انظر جدول (بالعامل 

ما، كام أن أنشطة املعاجلة الدقيقة باملغرب أو إنتاج برجميات اللغة العربية يف مرص، كلها 
إذن فإذا كانت العالقة اإلجيابية الدالة بني التعليم والنمو، . أنشطة استثنائية غري معهودة

 هي املحصلة األوىل لتنمية التكنولوجيا احلديثة أو تطويعها؛ فإن غياب االبتكار وتدين
ال حيمالن  منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا مستوى االستثامر األجنبي املبارش يف

 .ٍ بشائر بأثر إجيايب الستثامر التعليم عىل النمو االقتصادي احلايل املستقبيل
 

 ن بسببربام كاًإن عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بني التعليم والنمو االقتصادي  
 هنا أن أثر تناوحج.  إلقصائها من انحدارات النموميلتوزيع التعليم، وهي نقطة ن

التعليم عىل اإلنتاجية سينخفض يف حالة حصول فئة ضئيلة من السكان عىل التعليم 
ولسرب أغوار هذه املسألة قام لوبيز و فينود و وانج  .العايل فيام يظل أغلبهم أميني

)Lopez, Vinod, and Wang,1998(  باختبار أثر املقاييس املختلفة لتوزيع سنوات
 أصبح معامل مؤرشات رأس املال ،مؤرشات التوزيعوبالنظر إىل . التعليم عىل النمو

ْواألكثر من ذلك أن وجد املؤلفون عالقة سلبية بني .  عىل نحو إجيايبًالبرشي داال
كلام زادت أوجه ؛ إذ صاديمل جيني لتوزيع رأس املال البرشي ومعدل النمو االقتامع

وقد وجد . التباين يف تعليم القوة العاملة، قلت الزيادة املتوقعة يف دخل كل نسمة
ًكذلك أدلة تدعم االفرتاض ) Birdsall and Londono,1997(بريدسول و لوندونو 

 .القائل بأن زيادة تكافؤ فرص التعليم تفيض إىل نمو اقتصادي أعىل
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 )4.2(جدول 
 ملية والتكنولوجية يف مناطق العاملالقدرات الع
 )1995نسبة إمجايل العامل (

 
اإلنفاق عىل 

البحوث 
 والتنمية

املنشورات 
 العلمية

براءات 
االخرتاع 
 األوربية

براءات 
االخرتاع 
 األمريكية

 صفر صفر 0.7 0.4 الدول العربية

 51.5 37.4 38.4 37.9 أمريكا الشاملية

 19.9 47.4 35.8 28 أوربا الغربية

 .2 .2 1.6 1.9 أمريكا الالتينية

 .2 .2 .8 .5 شبه الصحراء اإلفريقية

 27.3 16.6 10.1 18.6 اليابان

 .2 .1 1.6 4.9 الصني

 صفر صفر 2.1 2.2 اهلند وآسيا الوسطى

 .6 1.3 2.9 2.2 أخرى

 100 100 100 100 العامل

 .1998اليونسكو  :املصدر
 .1994ق عىل البحوث والتنمية خاصة بعام البيانات اخلاصة باإلنفا :ملحوظة
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  من1998ن عام ورغم أنه مل تكن أية دولة يف الدراسة التي أجراها لوبيز وآخرو 
فإن املعلومات الواردة بالفصل األول توحي ، منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا

 النزول ًبأن توزيع التعليم قياسا باالنحراف املعياري لعدد سنوات الدراسة، أخذ يف
والسبب الرئيس هلذا الوضع هو االرتكاز عىل أو البدء من مستويات . (2)بمرور الوقت

فعىل سبيل املثال، ظل متوسط مستوى . ًمتدنية جدا من اإلنجاز الرتبوي بني السكان
َالتعليم يف مرص يف زيادة رسيعة طيلة العقود القالئل املنرصمة؛ بيد أن التباين بني نسبة  ْ َ

ويبدو أن هذا االجتاه قد تكرر يف .  البالغني، وخرجيي التعليم العايل ازداد كذلكاألميني
دول أخرى من منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا مما قد يساعد عىل تقليل ضعف 

 .إسهام التعليم يف النمو االقتصادي
 

ًصائيا بني التعليم والنمو ًوأخريا من املحتمل أن يكون عدم وجود عالقة دالة إح 
ٍنتيجة للفرص املحددة أمام العامل املتعلم للحصول عىل وظيفة يف ظل اقتصاد يقوده  ٍ ً

ٌقطاع خاص دينامي قادر عىل التنافس ٌّ ٌّ ونتيجة نقص هذه الفرص أو ندرهتا يف أية . ٌ
 نولوجيارشكة من رشكات القطاع العام، تنقص احتاملية أن يطور هذا العامل املتعلم التك

ٌفالتوظيف احلكومي بديل يسء هلذه النشاطات. اجلديدة أو النشاطات اإلنتاجية  إذ ؛ٌ
وهلذين السببني يعمل التخصيص . متيل اإلنتاجية للتدين يف ظل الوظائف احلكومية

 .السيئ لرأس املال البرشى عىل إضعاف إسهام االستثامر التعليمي يف النمو االقتصادي 
 فوفق ما وصل إليه ،دراسات يثبت صحة هذه الفرضيةوهنالك عدد من ال 

إن مل يكن بحوزة الدولة النامية هيكل منتج قادر عىل ضم أغلب ، 1996)(بريتشت 
ويوضح .  فإن حصيلة االقتصاد الكيل من التعليم ستتضاءل بشدة،األفراد املؤهلني

بني وجود  ًاأن هناك ارتباط) Gelb, Knight, Sabot, 1991(جيلب ونايت وسابوت 
نسبة كبرية من اخلرجيني حاصلة عىل وظائف يف القطاع العام، وبني تدين النمو 
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 )Lodde, 2000( يرى لود  مثل إيطاليا،قدمةوحتى يف الدول املت. ٍ االقتصادي بشكل دال
 . العاملة املتعلمةقطاع الصناعة إنام تأيت منادة لف أقىص استأن

 ُّيقيا، يعد ختصيص العاملة املهرة يف النشاطاتويف منطقة الرشق األوسط وشامل إفر 
ٍاملختلفة أكرب مفرس لضعف العالقة بشكل ملحوظ بني استثامر التعليم والنمو االقتصادي َّ. 

إن املنطقة تعاين من تدين مستوى التنوع االقتصادي، ليس فحسب يف الدول املنتجة 
لذا، فعىل . يا واملغربللبرتول، بل كذلك يف الدول الفقرية بالعاملة كمرص وسور

 نجد أن ،ٍالنقيض التام من رشق آسيا، وعىل نحو أقل من أغلب دول أمريكا الالتينية
ًقطاع التصنيع بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ضئيل جدا بالنسبة ملرحلتها 

 ونتيجة ذلك أن هذا اهليكل االقتصادي ال يسمح باالستغالل الكامل ؛التنموية
ًل املتعلمني تعليام عاليا، أو ال يسمح بذلك سوى يف نشاطات زهيدة ملهارات العام ً

 .األجر
تتسم املنطقة  - وربام بسبب ضعف مستوى التنوع االقتصادي - ًوفضال عن ذلك 

ففي التسعينيات كان نصيب املنطقة من التوظيف العام ؛ بمركزية دوهلا يف التوظيف
فقد عينت احلكومة ). 2.2، و1.2 األشكالنظر أ(أعىل من أية منطقة أخرى يف العامل 

ًبنسبة تربو نوعا ما عىل أوربا الرشقية ودول منظمة التعاون  - من مجيع عامهلا% 20قرابة  ٍ
ويف الوقت الذي . (3)لكن أعىل بكثري من أمريكا الالتينية أو آسيا - والتنمية االقتصادية

ا يف دول هتري إفريقيا نظتضاهي فيه نسبة التوظيف احلكومي بالرشق األوسط وشامل
 فإن جمموع ما تدفعه املجموعات ، أوربا الرشقيةيفمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

منطقة  األخرية من أجور يعد أقل بكثري بالنسبة إلمجايل الناتج املحيل هبا عن دول
 .الرشق األوسط وشامل إفريقيا

املرتبطة متيازات كذا اال، ولعملباعتباره صاحب اإن الدور املهيمن للقطاع العام  
 كارتفاع األجور عن القطاع اخلاص، والتوظيف الدائم، واملكانة(لعمل لدى احلكومة با

 الطالبهلام آثار سلبية عىل سوق العاملة وعىل اختيارات ) االجتامعية، وما إىل ذلك
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تظار ٌفكثري من اخلرجيني يفضلون ان. التعليمية يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا
ٍالوظيفة احلكومية ملدة تربو عىل سنوات عرش بدال من قبول وظيفة أخرى؛  ٍ ًٍ ويرسي هذا ٍ

ويف . كمرص دول التي ألغت السياسة الكافلة للتوظيف فرتة من الدهرالحتى يف األمر 
 هنالك تفضيل قوي حلقول الدراسة التي تؤهل الدارسني لشغل الوظائف ،الوقت ذاته

ٍفهذان املؤثران يعمالن بقوة كبرية عىل . وظائف القطاع اخلاصًاإلدارية، بدال من  ٍ
حرمان االقتصاد من جني ثمرات االستثامر التعليمي لتحقيق إنتاجية أعىل، وعوائد 

ّعىل األفراد، ونمو اقتصادي ٍ. 
 

  (1.2)شكل 
 1990حجم حكومات العامل بالنسبة لكل منطقة، عام 

 

 

 

  

 

 
شبه 

الصحراء 
 اإلفريقية

 التنمية منظمة
والتعاون 
 االقتصادي

MENA  أمريكا
 الالتينية

أوروبا الرشقية 
واالحتاد 

 السوفيتي السابق
 آسيا

 )النسبة املئوية إلمجايل التوظيف(التوظيف احلكومي  
 )النسبة املئوية إلمجايل الناتج املحيل(األجور احلكومية  
 .2004 مطوع عن البنك الدويل :املصدر
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  (2.2)كل ش
 يف بالقطاع اخلاص كجزء من إمجايل التوظيف التوظ

 بدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا
 

 

  

 
 
 
 

نس
تو

ودية 
لسع

ا
رب ُعامن 

املغ
يت 

لكو
ا

ردن 
األ

رص 
م

رين 
لبح

ا
زائر 

اجل
 

  بداية التسعينيات 
 أواخر التسعينيات 
 . 2004 مطوع عن البنك الدويل :املصدر


طة التعليم وتوزيع الدخل، نجد أن توزيع الدخل بأي بلد يتأثر حني نعود إىل نق 

أو برشية ) أرض أو رأس مال مادي(بعوامل عدة، السيام توزيع الثروة، سواء مادية 
زادت كلام ُوبشكل عام، كلام وزعت هذه األصول بالتساوي، ). تعليم أو مهارات(
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ثر من ذلك، يف املجتمعات واألك. احتاملية ثمرات النمو االقتصادي بالتساوي كذلك
احلاوية لنسبة ضخمة من األصول التي متلكها الدولة، أو يسع الدولة فرض رضائب 
باهظة وتوزيعها بني جمموعات حاصلة عىل دخول متنوعة، وذلك من خالل اإلنفاق 

 .العام للدولة ودخوهلا وسياسات االستثامر التي هلا دور هام يف توزيع الدخل
إن العالقة بني استثامر التعليم وتوزيع الدخل تعد جزء من وفضال عن ذلك، ف 

ًعالقة أكثر تعقدا بني التعليم والنمو االقتصادي، من ناحية، وبني النمو االقتصادي  ٍ
فعىل سبيل . وقد تكون هذه العالقة إجيابية أو سلبية. وتوزيع الدخل من ناحية أخرى

ها االقتصادي إىل أقصاه، فإن هذا املثال إذا استثمرت الدولة التعليم لرتفع عائد
َبيد أنه إن كان املعدل . االستثامر قد يسهم عىل نحو أفضل يف النمو االقتصادي ْ َ

االجتامعي لعائد استثامر التعليم العايل أعىل من العائد عىل التعليم االبتدائي فإن 
عظيم يف إسرتاتيجية استثامر التعليم الفضىل هذه قد يتمخض عنها مع الوقت اختالل 

 فإن ذات إسرتاتيجية ،ن ذلكموعىل النقيض . توزيع الدخل وما خال ذلك سينضبط
التعليم قد تسهم يف تكافؤ أعىل يف توزيع الدخل إن كان العائد من التعليم االبتدائي 

 فإن ، وأيا كان األمر. Psaropoulos 1993أعىل من عائد املستويات األعىل يف التعليم 
فمع نمو االقتصاد وتغري النمط . هتا ال يستقيم هلا أمر بمرور الوقتمعدالت العائد ذا

 معدالت ،ومن ثم، االستهالكي و أوجه التكنولوجيا، يتغري هيكل طلب العاملة
وقد تعمل هذه القوة عىل زيادة اخللل يف توزيع الدخل حتى لو كان استثامر . العائد

 . هذا النوع من التعليمالتعليم من النوع املسهم يف إحداث تكافؤ كبري يف
وهدف هذا .  فإن العالقة بني التعليم وتوزيع الدخل رشيطة عوامل عده،وهكذا 

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا  القسم من كتابنا فحص طبيعة هذه العالقة يف
 .ُملعرفة ما إذا كان استثامر التعليم يسهم يف تغيريات إجيابية يف توزيع الدخل
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ينبغي أن يكون توزيع الدخول العائدة من التوظيف ومن من حيث املبدأ،  

ينبغي أن يكون وثيق الصلة  - التوظيف الذايت بالقطاع اخلاص ذي احلوافز املعروفة
، إن بواكري األعامل البحثية حول توزيع الدخل التي أجراها كوزنتس. بتوزيع التعليم

توحي بأنه يف املجتمعات التي يسود فيها ) Kuznets, 1956; Adelman, 1961(ملان دوأ
النشاط الزراعي املتسمة باالنخفاض الشديد يف دخلها وتوسط مستوى تعليمها 

ً جدا ٍ مستوى متدنيعانون منًبتوزيع الدخل عىل نحو أكثر تساويا ألن معظم العامل 
فالدخول هاهنا متمركزة . دائيةمن التعليم وال يشرتكون سوى يف جوانب الزراعة الب

لكن مع زيادة مستوى ، عىل مستويات متدنية وهذا التمركز يسيطر عىل توزيع الدخل
ٍ وتتجه مثل هذه املجتمعات نحو مزيد من ً،التعليم يصبح توزيع التعليم أكثر اختالال

 .مزيد من االختاللإىل ن، وجينح توزيع الدخل يالتمد
للباحث كوزنتس اخلاصة بتوزيع  » املقلوبةu«نظريةوقد قامت أدملان باختبار  
 وذلك عن طريق وضع معامالت جيني بالدول املختلفة يف مقابل إمجايل ،الدخل

ًوأوضحت أن الدول ذات املستويات املتدنية جدا من إمجايل . إنتاجها املحيل لكل نسمة
ل املتوسطة يف الناتج املحيل لكل نسمة تكون متوسط معامالت جيني هبا أقل من الدو

إمجايل إنتاجها املحيل لكل نسمة وأوضحت كذلك أن الدول ذات إمجايل الناتج املحيل 
لكل نسمة تكون معامالت جيني هبا أقل من الدول املتوسطة يف إمجايل إنتاجها املحيل 

 .لكل نسمة
 اعاتًال يبدو منطقيا عىل الدول فرادى ومج»  املقلوبةu« وغري أن تأكيد أدملان لنظرية 

تغريات مجة يف هيا كلها باإلضافة إىل بوحتى مع مرور االقتصاديات . بمرور الوقت
فعىل . ً ال يزال التغيري احلادث يف توزيع الدخل طفيفا،اهلياكل التعليمية لقوى العمل هبا

ً جدا يف ا ريفياقد مرت مجهورية كوريا بتغري عميق من كوهنا جمتمع، سبيل املثال
ة تعلم كبريمستويات ٍقتصاد صناعي عايل التقنية ذي دخل مرتفع واخلمسينيات إىل ا
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 يف التسعينيات، لكن بتغري طفيف يف توزيع الدخل يف هذه الفرتة وما حدث لدى عاملته
ً مرتبطا بسياسات الدخل احلكومي أكثر من ارتباطه بتغريات اإلنتاج يبدومن تغريات 

خر يتعارض مع فكرة كوزنت و آومثال ). Nam 1994(وتغريات هيكل قوة العمل 
أدملان املرتبطة بارتفاع ثم انخفاض اختالل املساواة يف الدخول مع تطور الدول كام 

ر  فتوزيع الدخل يف الواليات املتحدة أصبح أكث؛حدث يف الواليات املتحدة األمريكية
كورة األربعينيات، ثم ظل يف حركة التكافؤ هذه حتى بامساواة بني فرتيت العرشينيات و

التسعينيات رغم املساواة الرسيعة يف توزيع التعليم، ثم أخذ يتحول بشكل كبري إىل 
 ).Carnoy, 1994(من منتصف التسعينيات حتى الوقت احلارض  توزيع غري متكافئ

البحوث بمراجعة أدبيات ) Bourguignon, 2005(وبشكل أوسع، قام بورجينيون  
وخلص فيام خيص أثر التوزيع عىل . خل والنموالتجريبية حول العالقة بني توزيع الد

النمو إىل أن احلجج النظرية اجليدة املتوفرة تتنبأ باآلثار االجيابية والسلبية، أما الدليل 
 إن هذه ًوفيام خيص أثر النمو عىل التوزيع، استنتج قائال. »فلم يتم تضمينه« التجريبي
 ....النتائج

فاألحرى أهنا تشري .  يؤثر بشكل دال عىل التوزيعبالتأكيد ال تعني أن النمو ال ...« 
ًإىل خصوصية شديدة جدا لكل دولة عىل حده من حيث الطريقة التي يؤثر فيها النمو 

واحلق أن دراسات احلاالت يف تناقضها مع الدراسات املقطعية الشاملة، . عىل التوزيع
ًتوضح أن تغريات التوزيع ترتبط ارتباطا كبريا برسعة نمو وا ملالمح اهليكلية اخلاصة ً

 ) Bourguignon, 2005, p.13( »باالقتصاد يف الفرتة التي خضعت للتحليل
 فاحلجج الدائرة حول القوى الكلية املؤثرة عىل التوزيع مل تثبت صحتها حتى ن،إذ 

اآلن ويف ضوء هذا االستنتاج تورى ما الذي يمكن أن يقال حول العالقة بني التعليم 
 منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا؟ وعىل وجه التحديد، ما الذي وتوزيع الدخل يف

يمكن أن يقال حول األثر الواقع عىل توزيع الدخل من قبل بعض املتغريات كتوزيع 
 ،سنوات التعليم يف قوة العمل، وتغريات ألوان االستثامر يف مستويات التعليم املختلفة
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يام ييل مناقشة هلذه األسئلة، متبوعة بمراجعة وتغريات تباين عوائد استثامر التعليم؟ وف
 . للدخل وتوزيع التعليم يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا


بقدر وصول التعليم إىل املجموعات متدنية الدخول، بقدر عمله عىل زيادة  

 كافة ىتساو، وإن حيدث ذلك، ت حيسن توزيع الدخلنه أنأوهذا من ش. كسبهم
ويف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، توحي البيانات املتاحة أن . األشياء األخرى

توزيع الدخل حتسن بمرور الوقت، بينام ال يوجد حتسن مماثل يف متوسط عدد سنوات 
ًسنوات مشاهدا عرب الدراسة النظامية كام يقاس باالنحراف املعياري ملتوسط هذه ال

 . الوقت الذي حتسن فيه توزيع الدخول


 اخلاصة بمنطقة الرشق األوسط وشامل ينيمعامالت ج) 5.2(يوضح اجلدول  
يني جمن املسلم به أن معامالت . إفريقيا، وخاصة كذلك برشق آسيا وأمريكا الالتينية

ًا تتوزع توزيعا أكثر اعتدالياأي أهن(لدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا أقل بكثري  ً (
سيا الرشقية األكثر آمنها يف أمريكا الالتينية، تساوى تقريبا نفس املعامالت بدول 

وسط وشامل إفريقيا، يف املتوسط، أكثر مساواة من املناطق فمنطقة الرشق األ. ًتكافؤا
  .األخرى

االت توزيع الدخل ففي أمريكا الالتينية، باستثناء الربازيل، التي هبا أسوأ ح 
ً صار أكثر اختالال قد ًجنوحا عن العدالة يف العامل، فإن توزيع الدخل يف معظم البلدان
كام أن .  عىل ما يبدوًونأيا عن العدالة يف عقد التسعينيات ومع بداية األلفية اجلديدة

  رشق آسيا يبدو أنه أخذ يستقر أكثر فأكثر بمرور الوقت خال يف دولتوزيع الدخل يف
ًالصني التي أصبح فيها توزيع الدخل أكثر جورا بعدما كان يف بدايته أكثر عدالة، وأما 

ويف العديد من . ً ومساواةًالوضع يف تايالند، فقد غدا توزيع الدخل فيها أكثر عدالة
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وربام توزيع الدخل (دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، بدا توزيع االستهالك 
 .  يف عقد التسعينيات، مع ذلك، إىل عدم املساواةًأكثر جنوحا) مكذلك

 )5.2(جدول 
 2003 - 1960توزيع الدخل، من 

 )100معامالت جيني مرضوبة يف (

 1960 1970 1980 1985- 
1989 

1990 
- 1995 

1996- 
2000 

2001- 
2003 

 - 35.3 - 38.7 40.2 - - اجلزائر
 34.4 28.9 32 - 32.1 385 42)44( مرص
 - 43 - - 47.7 44)56( - إيران

 - 36.4 40.7 36.1 40.8 - - األردن
 - 39.5 39.2 - 39)52( 49 50 املغرب
 39.8 41.7 40.2 43 42.7 44)53( 42).50( تونس
 - 33.4 - - 33.6 - - اليمن

 37.1 36.9 38 39.3 39.4 43.8 44.7 املتوسط
 - 40.3 38 32 30 - - الصني

 34.3 - 33 32 34)51( 31)46( 33 اندونيسيا
 - 31.6 31.6 34 38 33 32 كوريا
 - 49.2 48.5 48.4 - 50 - ماليزيا
 46.1 46.2 45 45 - 49 50 الفلبني
 43.2 41.4 46)49( 48 47 42 41 تايالند
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 1960 1970 1980 1985- 
1989 

1990 
- 1995 

1996- 
2000 

2001- 
2003 

 41.2 41.7 40.4 39.3 37.3 41 39 املتوسط
 52.2 - - - - 44 47 األرجنتني
 59.2 59.1 60 60 - 61 60 الربازيل

 57.1 57.5 56.5 53 53 46 - يلتشي
 - 57.1 53.7 - 55 57 52 كولومبيا
 54.6 51.9 50.3 55 51 54 53 املكسيك

 49.8 46.2 44.9 - 49 57 60 بريو
 - 44.6 42 42 42 - - أورجواي
 59.4 52.7 51.2 52.2 50 53.2 54.4 املتوسط

 مل ينرش ما خيالف التايل، فإن معامالت إن. Deiniger and squire1996g ,world Bank 2005 :املصادر
 ) .قبل الرضائب والتحويالت اخلاصة بالدخول وغري الدخول(جيني خاصة بتوزيع إمجايل دخل الفرد 

عىل دخول فردية،  ًاألرقام بني األقواس تشري إىل معامل جيني إذا كان التوزيع قائام :ملحوظة
 . ية لنفس العامللمقارنة بالدخل القائم عىل اإلنفاقات الداخل

-a 1965 
-b 1975 
-c   معامالت جيني خاصة بتوزيع اإلنفاقات الداخلية 
-d  معامالت جيني خاصة بتوزيع الدخول الداخلية 
-e  معامالت جيني خاصة بتوزيع الدخول يف املدن فقط 
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َّغري أن هذا االستنتاج جيب أن يعدل  َ ) 5.2(ومتثل البيانات املعروضة يف اجلدول . ُ
 ،توزيع الدخل الداخيلوتوزيع الدخل الفردي، : ثالثة مقاييس خمتلفة من التوزيع

الفردي عامة  ومعامالت جيني لتوزيع الدخل. الداخلية/وتوزيع اإلنفاقات الشخصية
معامالت جيني هذه أعىل من و أعىل من املعامالت املقدرة لتوزيع الدخل الداخيل،

 متيل الدخول املرتفعة اتد واألقاليم الداخلية ذً نظرا ألن األفرا؛لتوزيع اإلنفاقات
 من ًبايناإلنفاق جزء صغري من دخوهلم، وبذا فتوزيعات اإلنفاق تتسم بأهنا أقل ت

 .توزيعات الدخل
ومعظم تقديرات التوزيع يف دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا تستخدم بيانات  

املمكن مقارنة معامالت جيني  كان من ،ويف بعض احلاالت. اإلنفاق ال بيانات الدخل
ً دوما إن معامالت جيني للدخل. إلنفاقلللدخول يف نفس السنة كمعامالت جيني 

ًتعطينا فكرة عن مدى ارتفاع معامل جيني مستقبال يف دول الرشق وقد مرتفعة، 
 فرغم أن ،وبذا.  توزيع الدخل ال اإلنفاقاتنقيساألوسط وشامل إفريقيا إذا كنا 

ًأكثر تكافؤا يف : أي(شامل إفريقيا أقل بكثري ودول الرشق األوسط معدالت جيني ل
ًتقريبا معامالت دول رشق آسيا  من املعامالت يف أمريكا الالتينية وتساوي) التوزيع

يف ) أو ربام جزء كبري منها(مل أن بعض الفوارق عىل األقل تمن املح، فًاألكثر تكافؤا
 من نتاج يإفريقيا وأمريكا الالتينية همعامالت جيني بني الرشق األوسط وشامل 

 واستخدام  من جانب،استخدام بيانات اإلنفاق يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا
 نجد أن معامل ، فعىل سبيل املثال عىل اجلانب اآلخر؛بيانات الدخل يف أمريكا الالتينية

 ؛الستهالكنقاط أعىل منه بالنسبة لتوزيع ا 9الفردي يبلغ نحو  جيني لتوزيع الدخل
معامل أي ب –ًأكثر تكافؤا أخذ يتحول ) وربام الدخل(فتوزيع االستهالك التونيس 

 يف هذه 5إىل  48  لكن معامل جيني لتوزيع الدخل ربام يبلغ حوايل من–جيني أصغر 
 وهنا يضع ،، املوضحة بالنسبة لتوزيع اإلنفاق واالستهالك41 إىل 39ًالفرتة بدال من 

ويف نفس مستوى اختالل ، تصف توزيعات الدخل ألمريكا الالتينيةًتونس تقريبا يف من
 . لصنياًلكنها أقل تكافؤا بكثري من كوريا أو  ،أو تايالند أو ماليزيا التكافؤ للدولتني
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 الشاملة باجلدول العرضيةورغم املواصفات املذكورة أعاله، فإن معظم البيانات  
ً تعطي وزنا إضافيا الستنتاج أن توز(6.2)  يف منطقة الرشق ًا نسبيًايع الدخل أعىل تكافؤً

وهذه البيانات تقيس اختالل التكافؤ .  باملناطق األخرىًاألوسط وشامل إفريقيا مقارنة
  من الدخول إىل أقلأصحابمن % 20سب من قبل أعىل تمن حيث نسبة الدخل املك

دول من ال تغطي سوى سبع  والبيانات. 2002 و 1995 الدخول عام أصحابمن % 20
ورغم أن هذه . دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وليس إحداها من دول اخلليج

توزيع  (يبدو بوضوح أن نمط ً سابقا،املشار إليهاالبيانات تعاين من بعض املشكالت 
وعىل وجه التحديد، فإن .  يف صالح منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا)الدخول

ً تكافؤا يف املنطقة مقارنةتوزيع الدخل هبذا املقياس أكثر ورغم .  بدول أمريكا الالتينيةً
أن بعض دول رشق آسيا مثل كوريا اجلنوبية وإندونيسيا تستمتع بتوزيع دخل أكثر 
ًتكافؤا من أغلب دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، فإن أغلب دول املنطقة لدهيا 

 . توزيع دخل أفضل من ماليزيا والفلبني


مقارنة بمستوى واجتاهات توزيع الدخل يف منطقة الرشق األوسط وشامل  
يوضح الفصل األول من . ًإفريقيا، فإن توزيع التعليم يصبح أقل تكافؤا بمرور الوقت

إفريقيا قد ذللت استثامرات ضخمة  وشامل، هذا التقرير أن دول الرشق األوسط
كام أن متوسط تعليم قوى العمل . تللتعليم يف السبعينيات والثامنينيات والتسعينيا

ًبدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد ازداد من مستويات متدنية جدا يف الستينيات 
َبيد أنه يف . إىل نحو سنتني أسفل متوسط تعليم قوى العمل يف دول أمريكا الالتينية ْ َ

 سنوات االنحراف عن متوسط بًذات الوقت، نجد أن انتشار رأس املال البرشي قياسا
، 2000 إىل 1970ًسنة فصاعدا يف الفرتة من 15 من كانسالرشحية العمرية للالتعليم يف 
 ).5.1انظر جدول (مستمر  كان يف ارتفاعر الذي ثوهو األك
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 (6.2)جدول 
 الدخول أصحابمن  %20ًتوزيع الدخل مقاسا بنسبة الدخل املكتسب من قبل أعىل 

 2002 إىل 1995من  الدخول، أصحابمن % 20إىل نسبة أقل 

 السنة 
النسبة املئوية 

إلمجايل الدخل 
املكتسب ألقل 

 من أصحاب% 20
 الدخول

النسبة املئوية 
إلمجايل الدخل 
املكتسب ألعىل 

من أصحاب % 20
 الدخول

النسبة املئوية 
إلمجايل الدخل 
املكتسب ألعىل 

إىل أقل % 20
20% 

 4.7 42.6 .7 1995 اجلزائر
/2000 مرص

1999 
8.6 43.6 5.1 

 10 49.9 5.1 1998 إيران
 5.8 44.4 7.6 1997 األردن
/1998 املغرب

1999 
6.5 46.6 7.2 

 7.9 47.3 .6 2000 تونس
 5.6 41.2 7.4 1998 اليمن

 6.8 45.1 6.9 املتوسط
 5.2 43.3 8.4 2002 اندونيسيا

 4.7 37.5 7.9 1998 كوريا
 12.3 54.3 4.4 1997 ماليزيا
 9.7 52.3 5.4 2000 الفلبني
 8.2 .50 6.1 2000 تايالند

 .8 47.5 6.4 املتوسط
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 السنة 
النسبة املئوية 

إلمجايل الدخل 
املكتسب ألقل 

 من أصحاب% 20
 الدخول

النسبة املئوية 
إلمجايل الدخل 
املكتسب ألعىل 

من أصحاب % 20
 الدخول

النسبة املئوية 
إلمجايل الدخل 
املكتسب ألعىل 

إىل أقل % 20
20% 

 18.2 56.4 3.1 2001 األرجنتني
 26.3 63.2 2.4 2001 الربازيل
 18.8 62.2 3.3 2001 تشييل

 22.9 61.9 2.7 1999 كولومبيا
 19.1 59.1 3.1 2000 املكسيك

 18.3 53.2 2.9 2000 بريو
 10.4 50.1 4.8 2000 أورجواي

 19.2 .58 3.2 توسطامل
 World Bank 2005a :املصدر

املعلومات خاصة بتوزيع الدخول  :^املعلومات خاصة بتوزيع اإلنفاقات الداخلية؛ +  :ملحوظة
  .املعلومات خاصة بتوزيع دخل املدن فقط) u(الداخلية؛ 

 
 لنفس املدريس النظاميوحني ننظر إىل معامالت جيني لعدد سنوات التعليم  

، سواء من الرشق األوسط وشامل إفريقيا أو غريها، )7.2جدول (الدول جمموعة 
وأخذت معامالت جيني يف اهلبوط من قيم مرتفعة . ًنجدها تظهر حتسنا بمرور الوقت

 يف  بأي عدد من سنوات التعليم املدريسَ من السكان مل حيظًا كبريًاًجدا ألن جزء
ًكثرا ًا فإن أفراد،وبذلك. البداية ُ ٌوإن بدا هناك نوع من التباين  حتى  اآلنيمهم يتم تعلُ

 لكن حتى مع ذلك، فإن معامالت . السكانالنظامي لدى سنوات التعليم املتزايد يف
جيني التعليمية ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا أعىل بكثري منها يف رشق آسيا 
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 الرشق  دوليم يفمزيد من اختالل التكافؤ يف التعلمما أدى إىل وأمريكا الالتينية، 
 .األوسط وشامل إفريقيا

 )7.2(جدول 
 2000 إىل 1970معامالت جيني لتوزيع التعليم، من 

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
 .518 .562 .606 .655 .707 .767 .816 اجلزائر
 .443 .481 .514 .603 .631 .665 .724 البحرين
 - - - - - - - جيبويت
 .518 .562 .619 .668 .788 .846 - مرص
 .517 .5556 .616 .677 .727 .783 .838 إيران
 .65 .622 .677 .744 .732 .807 .852 العراق
 .443 .468 .504 .548 .613 .614 .655 األردن
 .521 .533 .544 .574 .631 .712 .612 الكويت
 - - - - - - - لبنان
 - - - .631 - 78 - ليبيا

 - - - - - - - املغرب
 - - - - - - - عامن
 - - - - - - - قطر

 .458 .481 .518 .562 .617 .674 .713 السعودية
 .538 .571 .616 .670 .693 .758 .818 تونس

 - - - - - .764 - اإلمارات
الضفة الغربية 

 وغزة
- - - - - - - 
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 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
 - - .846 .910 -957 .991 - اليمن

 .607 .537 .606 .658 .710 .758 .760 املتوسط
 .383 .601 .419 .493 .507 .552 - الصني
 .192 .198 .210 .281 .333 .389 .510 كوريا
 .379 .392 .420 .454 .471 .514 .547 ماليزيا
 .255 .275 .291 .332 .340 .357 .432 الفلبني
 .391 .398 .404 .400 .371 .433 .425 تايالند

 .502 .536 .581 .438 .505 .581 .586 اندونيسيا
 .350 .367 .388 .400 .421 .471 .500 املتوسط

 .267 .27- .272 .317 .249 .325 .311 األرجنتني
 .429 .434 .437 .482 .484 .465 .520 الربازيل
 .372 .374 .368 .367 .370 .387 .383 تشييل

 .481 .489 .485 .473 .472 .459 .509 كولومبيا
 .358 .373 .384 .469 .497 .498 .511 املكسيك

 .361 .359 .418 .424 .414 .490 .492 بريو
 .346 .346 .343 .335 .357 .348 .392 أورجواي
 .373 .378 .387 .410 .413 .425 .448 املتوسط

 )Thomas, Wang & Fan, 2001( :املصدر

 



سريات حمتملة لضعف العالقة بني التحسينات امللحوظة يف توزيع هنالك ثالثة تف 
الدخل بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، واختالل التكافؤ املتزايد يف توزيع 
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وأول هذه التفسريات مرتبط بنمط اإلنفاق . ًسنوات التعليم يف قوة العمل األكثر تعلام
 متعلق بتغريات يف معدالت عوائد التعليم العام عىل مستويات التعليم املختلفة؛ والثاين

فهذه التفسريات . يف مستوياته املختلفة؛ والثالث متعلق بمشاركة النساء يف قوة العمل
 .تؤخذ كذلك يف احلسبان

 
توزيع إن أحد متغريات رأس املال البرشي املساعد عىل التنبؤ بالتغريات يف  
فالتحول يف اإلنفاق .  نمط اإلنفاق عىل مستويات التعليم املختلفةتغري  يكمن يفالدخل

 التحول يؤديًسوءا، فيام أكثر  توزيع الدخل إىل أن جيعلاملحايب للتعليم العايل يميل 
 والسبب اجلوهري لذلك أن ،ىل حتسني توزيع الدخلإاملحايب للتعليم االبتدائي 

م إىل طالهببإرسال ) وتكبد النفقات(القادرين عىل بذل دخوهلم ) همءوآبا (طالبال
 من أولئك الذين ال ًهم أفضل حاال من حيث الوضع املايلمؤسسات التعليم العايل 

 .يسعهم إال أن يقنعوا بالتعليم األسايس
ِولسرب أغوار ما حدث يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، يوضح شكل   ْ َ
 يف املستوى اجلامعي بالنسبة إىل القدر املنفق عىل طالبق العام لكل  نسبة اإلنفا(3.2)

 مخس عنوالبيانات متوفرة فقط .  2000و1980كل تلميذ يف املرحلة االبتدائية يف عامي 
إيران، الكويت، املغرب، السعودية، هي (دول من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

ورغم أن العينة .  آسيا وأمريكا الالتينية والتي نقارهنا بعينة من دول رشق،)تونس
، قامت  2000و 1980  فبني عامي؛صغرية، يمكننا التقاط ملحوظتني جديرتني بالذكر

ًكل الدول تقريبا يف عينة الدول خارج منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بتقليص 
ة الرشق ويف منطق.  باجلامعة بالنسبة إىل التعليم األسايسطالبإنفاقها عىل كل 

سارت  واألوسط وشامل إفريقيا، فيام حذت املغرب والسعودية وتونس نفس احلذو،
ن يف أن مأما امللحوظة الثانية فتك. إيران والكويت يف االجتاه املضاد يف نفس الفرتة

ت ي بق يف التعليم العايل بالنسبة إىل التعليم األسايسطالبمتوسط اإلنفاق عىل كل 
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 .األوسط وشامل إفريقيا من النسب امللحوظة يف دول املقارنةأعىل يف منطقة الرشق 
ً بني رشحية من السكان الكبار األكرب تعلام وباعتبار أن توزيع سنوات التعليم املدريس

ًبمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، قد أصبحت كذلك أكثر اختالال يف تكافؤها 
امعة بالنسبة إىل املدارس االبتدائية  باجلطالببمرور الوقت، فإن اإلنفاق األعىل لكل 

التأثري املحتمل يف حتقيق تكافؤ بالنسبة إىل املناطق األخرى، ربام قد أضعف وباملنطقة، 
 . الرشق األوسط وشامل إفريقيا دول يفالتوزيع التعليمي

 
 (3.2)شكل 

 نسبة اإلنفاق العام لكل تلميذ باجلامعة مقارنة باملدرسة االبتدائية، 
 2000 إىل 1980من عام 
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 ًبناء عىل مؤرشات التنموية العاملية للبنك الدويل  إحصاءات املؤلف :املصدر
 

 
ًالتي كان يفرتض سالفا  ة عىل مستويات التعليم املختلفةيماذا عن تغريات العوائد النسب

 بالكيفية التي متكن االستثامر يف رأس املال عوامل التنبؤكون هذا أهم أهنا ثابتة؟ ربام ي
فلئن كان معدل العائد عىل التعليم . البرشي من تغيري توزيع الدخل بمرور الوقت

العايل يزيد بشكل أرسع من معدل العائد عىل التعليم األساس، فإن أصحاب التعليم 
ريون مكاسبهم تزيد بشكل أرسع من س) ذوي املكاسب املبدئية املرتفعة(العايل 

وهذا االجتاه ). املكاسب املبدئية املتدنيةي وذ(أصحاب املستويات املتدنية من التعليم 
 .تغرياتثبات بقية املًسيزيد توزيع الدخل سوءا، يف حالة 

ٍ من معدالت العوائد ألربع من دول الرشق األوسط ً يقدم جمموعة(8.2)واجلدول  
ومقارنة . اإلضافة إىل عينة من دول من آسيا وأمريكا الالتينيةوشامل إفريقيا، ب

حني  - ًمعدالت العوائد هذه بني املناطق بعضها بعضا يوحي بأن العوائد عىل اجلامعة
التعليمية دون التعليم اجلامعي  املستويات ها يف عنًارتفاعاكانت هذه العوائد أكثر 

ة يف أمريكا ري باملعدالت النظً مقارنةًيةنجدها متدن - بالرشق األوسط وشامل إفريقيا
 يف معدالت العوائد عىل ملعامالت التباين الضعيفةوقد كان . رشق آسيادول الالتينية و

 عىل تكافؤ ٌقد كان هلا أثر - مستويات التعليم املختلفة بالرشق األوسط وشامل إفريقيا
حظة الثانية يف أن وتكمن املال.  املستوىَالدخل، حتى إن كانت املكاسب متدنية

وهذا يعمل . معدالت العوائد بالرشق األوسط وشامل إفريقيا ال ترتفع بمرور الوقت
كلتا املالحظتني أن دول الرشق األوسط وشامل ة وعل.  كذلك،يف نفس االجتاه املكافئ

ا من النمو االقتصادي يف ً يف املتوسط مستويات متدنية جد–إفريقيا قد شهدت 
 أن هذا قد ثبط َّبد  وال،ًن املاضني، كام ذكرنا آنفا يف هذا الفصلالعقدين األخريي
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 . العوائد عىل التعليم العايل
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 (8.2)جدول 
ًاملعدالت اخلاصة واالجتامعية عىل التعليم قياسا باملستوى التعليمي، من السبعينيات 

 حتى التسعينيات
 )يميًبالنسبة املئوية سنويا لكل سنة دراسة داخل املستوى التعل(

  املعدل االجتامعي للعائد املعدل اخلاص للعائد
 الثالثي الثانوي االبتدائي الثالثي الثانوي االبتدائي

 - - - 9 6 5 1988مرص 
 - - - 8 6 5 1988مرص 

 - - - 7 4 3 1988األردن 
 - - - 9 4 2 2002األردن 
 10 9 - 12 10 8 1991املغرب 
 9 8 - 9 8 5 1999املغرب 

 - - - 5 2 3 1997ن اليم
 - - - 16 25 - 1977اندونيسيا 
 15 16 22 - - - 1978اندونيسيا 
 5 11 - - -  1989اندونيسيا 

 12 16 - 19 20 - 1974كوريا 
 12 11 - 19 14 - 1979كوريا 
 12 8 - 19 10 - 1986كوريا 

 8 6 7 10 6 9 1971الفلبني 
 8 - - 16 - - 1977الفلبني 
 10 9 13 12 10 18 1978الفلبني 

 - - - 11 9 30 1985األرجنتني 
 11 12 - 12 14 - 1987األرجنتني 
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  املعدل االجتامعي للعائد املعدل اخلاص للعائد
 الثالثي الثانوي االبتدائي الثالثي الثانوي االبتدائي

 8 7 8 15 14 10 1989األرجنتني 
 12 12 - 16 16 - 1996األرجنتني 

 13 24 - 14 25 - 1970الربازيل 
 21 5 36 28 5 37 1989الربازيل 

 7 صفر 12 10 12 28 1976شييل 
 7 9 12 10 11 28 1985شييل 
 15 15 - 20 19 - 1987شييل 
 14 11 8 21 13 10 1989شييل 

 - - - 21 15 15 1973كولومبيا 
 16 10 19 22 15 22 1984املكسيك 

 - 3 - - - - 1980بريو 
 11 - - 40 7 13 1990بريو 
 16 7 - 12 8 - 1987بريو 

 12 19 - 18 19 - 1987أورجواي 
 10 8 - 13 10 - 1989أورجواي 
 13 20 - 12 36 - 1996أورجواي 

البنك  ):1997(، اليمن )1991،1999(، املغرب )1997(، األردن )1998، 1988(مرص  :املصادر
دول . HEIs 2000اإلحصاءات القائمة عىل مسح  :2002األردن ). تقديرات اهليئة (2004الدويل 

  Allen 2001، CRESUR 2004 :رشق آسيا وأمريكا الالتينية
 –كل الدول األخرى . الذكور فقط، املتوسط البسيط ملعدالت القطاع اخلاص والعام * :ةملحوظ

الذكور واإلناث جمتمعان أو املتوسط البسيط ملعدالت عوائد الذكور واإلناث يف حالة تقدير 
 . ملعدالت مستقلةا



 العوائد االقتصادية من االستثامر يف التعليم 
 

 

 135  

 

 
لرشق األوسط وشامل إفريقيا التفسري األخري املحتمل لعلة أن توزيعات الدخل با 
ًتكون أكثر تكافؤا منها يف أمريكا الالتينية حني يصبح توزيع التعليم تدرجييا أقل  قد ً

ًتكافؤا بمرور الوقت هي أن نسبة  من قوة العمل بالرشق األوسط وشامل ً صغريةً
 من ً يكسبن دخوال أدنىً عامةُ النساءوملا كانت). 9.2انظر جدول (إفريقيا من اإلناث 

الرجال، لدخول الكثري منهن قوة العمل، فإن هذا قد جيعل توزيع الدخل أكثر 
ًاختالال، السيام إن كانت رشحية النساء الداخالت قوة العمل هي األقل تعلام وعىل . ً

خر، إن كانت النساء الالئي يعملن ذوات مستويات تعليمية مرتفعة، فإن الصعيد اآل
 متوسط يؤدي إىل انخفاض ألنه ؛ توزيع الدخلهذا قد يعمل بالفعل عىل تكافؤ

 .أصحاب الدخول العليامن % 20مستويات الدخل بني أعىل 
ً جدا من النساء ذوات ٌ عاليةٌويف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، توجد نسبة 

التعليم العايل مقارنة بنسبة ذوات التعليم املتدين املشاركات يف قوة العمل، وهذا 
يف كل ك، ووعىل ذل. ركة أعىل منه يف أمريكا الالتينية أو رشق آسياالفارق يف املشا

األحوال، تعمل مشاركة النساء يف قوة العمل بدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا عىل 
 . ًجعل توزيع الدخل أكثر تكافؤا من املناطق األخرى


ْ تأمل العالقة بني التعليم والفقر،ًوأخريا  ويف هذا املقام تأيت احلكمة التقليدية لتقول إن .َّ

وهذه النظرة مصاغة .  من الفقرللحد املفتاح إىل إسرتاجتية ناجحة  هوالنمو االقتصادي
ٍبشكل جيد يف تقرير التنمية العاملي لعام  ، الذي »حماربة الفقر«  بعنوان2001/2000ٍ

 :يرصح بأن
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 (9.2)شكل 
  لكل دولة2003 إىل 1980ائية، من معدالت مشاركة قوة العمل النس

 )بالنسبة املئوية(
 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 

 29.9 29.2 28.4 27.6 24.4 21.1 21.4 اجلزائر
 22.9 22.5 22.1 21.7 18.9 .17 .11 البحرين
 - - - - - - - جيبويت
 31.4 31.1 30.8 30.5 28.9 27.1 26.5 مرص
 29.4 28.6 27.8 .27 23.5 20.3 .20 إيران
 - - - - .18 16.3 17.3 العراق
 25.5 .25 24.4 23.9 20.4 17.1 14.6 األردن
 23.9 23.2 22.3 21.5 19.2 22.8 .13 الكويت
 30.2 29.9 29.6 29.3 28.2 26.6 22.7 لبنان
 24.7 24.2 23.8 23.4 20.9 18.4 18.6 ليبيا

 35.2 .35 34.9 34.7 34.6 34.5 33.5 املغرب
 20.1 19.1 18.2 17.2 13.7 10.7 6.3 عامن
 17.9 17.5 17.1 16.6 14.5 11.7 6.4 قطر

 20.2 19.4 18.6 17.7 14.6 11.4 7.6 السعودية
 27.9 27.6 27.3 26.9 25.6 24.4 23.5 سوريا
 14.5 14.1 13.6 13.2 11.7 29.1 28.9 تونس

 12.8 12.4 11.9 11.5 11.7 10.7 5.1 اإلمارات
 38.3 38.2 38.1 37.9 37.2 - - فة الغربية وغزةالض

 .47 .47 47.1 47.1 .47 29.7 32.5 اليمن
 41.8 41.7 41.7 41.6 40.9 20.5 18.2 املتوسط
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 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 
 .45 45.1 45.1 15.1 45.2 .45 43.8 تشييل

 41.2 .41 40.8 40.5 39.2 38.1 34.8 اندونيسيا
 40.7 40.9 41.1 41.4 40.3 39.3 38.7 كوريا
 38.4 38.1 37.9 37.6 36.3 .35 33.7 ماليزيا
 38.3 38.2 38.1 37.9 37.2 36.5 34.7 الفلبني
 .47 .47 47.1 47.1 .47 47.2 47.6 تايالند
 41.7 41.7 41.7 41.6 40.9 40.2 38.8 املتوسط

 35.1 34.5 33.9 33.3 30.9 28.5 27.6 األرجنتني
 35.5 35.5 35.5 35.5 35.2 34.8 28.4 الربازيل
 35.1 34.6 34.1 33.6 31.8 29.9 26.3 تشييل

 39.7 39.5 39.3 39.1 37.7 .36 26.2 كولومبيا
 34.4 34.2 .34 33.8 31.7 .30 26.9 املكسيك

 31.8 31.5 31.2 30.9 29.6 27.5 23.9 بريو
 35.4 .35 31.7 34.4 32.8 31.1 26.6 املتوسط
املتوفرة (ملالية احلكومية للتنمية، واملؤرشات التنموية العاملية البنك الدويل، وقاعدة بيانات ا :املصدر

 )2005يف أغسطس 

ع الفرص االقتصادية للفقراء، رغم أن هذا جمرد يالنمو رضوري لتوس«
ق نمو ي يف كيفية حتقالقضية األساسيةكمن تو .. العمل العامقصة البداية ل

ٍرسيع دائم وداعم للفقراء ٍ ية الستثامر خاص وابتكار إن بيئة العمل املفض. ٍ
 التي تفرستكنولوجي رضورية، كرضورة االستقرار السيايس واالجتامعي 

 وتعمل اختالالت تكافؤ األصول .االستثامر العام واخلاصاستقرار 
 من رسعة ٍّالتأثري بشكل مبارش عىل كل واختالل التكافؤ االجتامعي عىل

 )38صفحة ( »النمو وتوزيع ثمراته
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ً بل رشطا رضوريا له، فإن ؛ للحد من الفقرًيا كافًمو ال يعد رشطاورغم أن الن  ً
ّ عىل النمو وحمدداتهٌأمر ينصبتأكيد النظرة السابقة  ُ. 

 ليقول (Burguignon, 2005, p. 2) ًوبعيدا عن احلكمة التقليدية جييء بورجونيون  
ن من دولة إنه رغم أن العالقة بني الفقر والنمو االقتصادي وتوزيع الدخل تتباي

 خر؛ فهناكآ نمطدخل إىل ال توزيع  نمط يفخر، ومننموي آلت ومن مستوى ،ألخرى
 بتغري  حسايب تربط بني نمو متوسط الدخل يف رشحية سكانية معينةعالقة متاثل«

 يعد ،وبكلامت أخرى. »وبني احلد من الفقر املدقع - ةيالنسب أو يف الدخول - التوزيع
لتفاعل بني معدل نمو متوسط دخل السكان وبني تغري اأحد تداعيات تقليص الفقر 
ٍبشكل متساو عىل النمو االقتصادي ينصب  التأكيد هنا ِّومن اجليل أن .توزيع الدخل

 .وتوزيع الدخل، ال عىل النمو وطريقة تأثري التوزيع عليه
 استثامر أداه الدور الذي ربام يف استكشافوحلجة بورجونيون تضمينات هامة  
 يف احلد من الفقر بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وهو موضوع هذا التعليم

ًفاحلجة تقرتح أن أفضل طريقة للميض قدما هي بالنظر إىل الطريقة . زء من الفصلاجل ُ
، باإلضافة ًزء أيضاويف هذا اجل.  ربام أثر هبا التعليم عىل النمو االقتصادي والتوزيعالتي

ضح الكيفية التي ربام أثر هبا التعليم عىل تهلذه املناقشات، ستإىل تكرار النقاط البارزة 
 .الفقر عرب تأثريه عىل نمو السكان بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا


ما مستوى الفقر يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا؟ وما الذي جرى للفقر  

 طقة مقارنة بالدول النامية األخرى؟باملنطقة بمرور الوقت؟ وما حال املن
ًاألجوبة عىل هذه األسئلة هي أن املنطقة أبلت بالء حسنا سواء من حيث تقليص   ًً

 .الفقر بمرور الوقت أو مناطق األخرى 
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ًنمطا مشوقا) 10.2(وتوضح البيانات املعروضة باجلدول   نه عىل مدار إ إذ ؛ً
ًمهيمنا عليهام البيانات (األطليس العرشين سنة املاضية كان بمنطقة رشق آسيا و

أي الذين يعيشون (أعىل نسبة من األفراد ذوي الدخول املنخفضة ) املجلوبة عن الصني
هبوط   سجلت أعىل، الثالث؛ لكنها مع ذلكملناطقمن بني ا) ًعىل دوالر أو اثنني يوميا

 بأمريكا ةت النسبكان، 1981ويف عام .  الدخل املتدين يف هذه الفرتةأصحابيف نسبة 
ًنسبيا بكثري من نسب أفراد رشق آسيا َّأقل الالتينية والرشق األوسط وشامل إفريقيا 

ً تقريبا يف أمريكا الالتينية لدرجة تغري فهذه النسب مل ت،ومع ذلك. ةل املتدنيوذوي الدخ
ًأن أرقام رشق آسيا التي كانت مرتفعة جدا عام  ٍ قد قلصت فجوهتا بشكل حاد 1981ً ٍ

 فقد ،أما منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. 2001كا الالتينية بحلول عام مع أمري
 السكان باملنطقة العائشني عىل أقل من ةفنسب. يف العقدين األخريينًحسنا ًأبلت بالء 

، وانخفضت نسبة العائشني عىل أقل من 2001عام % 2ًدوالر يوميا قد انخفضت بنحو 
 ال يمثل ذلك سوى ،يكا الالتينية؛ لكن مع ذلك أمرتها يفًدوالرين يوميا عن نسب

 . 1981عام إحصائيات  بًسري مقارنةيهبوط 

التغريات يف تقليص الفقر يف مقابل معدل نمو إمجايل الناتج  (4.2)ويصف شكل  
املحيل لكل نسمة باملنطقة يف فرتيت الثامنينيات والتسعينيات ويوضح أن الرشق األوسط 

 يف ً الالتينية، ورشق آسيا، كلها كان النمو لكل نسمة هبا إجيابياوشامل إفريقيا، وأمريكا
 من األقاليم  رشق آسيا كان أعىل بكثري يف دولنمو معدل الهذين العقدين، لكن

ويوضح كذلك أن تقليص الفقر بأمريكا الالتينية كان أدنى بكثري يف هذه . األخرى
لكن معدل الرشق األوسط ). الجتاهنظر خط اأ(الفرتة منه يف رشق آسيا كام كان يتوقع 

ًوشامل إفريقيا يف تقليص الفقر مل يكن بعيدا عن معدل رشق آسيا رغم التدين الشديد 
 .معدل نمو إمجايل الناتج املحيل لكل نسمة بالرشق األوسط وشامل إفريقيايف 
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 (10.2) جدول
  منطقة، دوالرين يوميا، لكل وعىل نسبة األفراد العائشني عىل أقل من دوالر

 )بالنسبة املئوية( 2001 إىل 1981من 
 1981 1984 1987 1990 1996 2001 

 رشق آسيا واملحيط اهلادي
 14.9 16.6 29.1 .28 38.9 57.7 ًدوالر واحد يوميا

 47.4 53.3 69.9 67.7 76.6 84.8 ًدوالرن يوميا
 والكاريبي أمريكا الالتينية

 9.5 10.7 11.3 10.9 11.8 9.7 ًدوالر واحد يوميا
 24.5 24.1 28.4 27.8 30.4 26.9 ًدوالرن يوميا

 الرشق األوسط وشامل إفريقيا
 2.4 .2 2.3 3.2 3.8 5.1 ًدوالر واحد يوميا

 23.2 22.3 21.4 24.2 25.2 28.9 ًدوالرن يوميا
 2005 البنك الدويل عام (5.2)جدول  :املصدر

 

دالت الفقر يف فرتة التسعينيات،  بيانات إضافية حول مع(11.2)ويقدم اجلدول  
ومعدالت الفقر الواردة يف هذا اجلدول . لكن يف هذه احلالة لكل دولة من دول املنطقة

تم قياسها بلغة التعريف الوطني للفقر بكل دولة، لذا ينبغي اختاذ احليطة يف تفسري هذه 
رشق آسيا لكن البيانات تعود لتوحي بأن معدالت الفقر عامة أدنى يف . البيانات

والرشق األوسط وشامل إفريقيا عنها يف أمريكا الالتينية، وأهنا آخذة يف اهلبوط يف 
 ارتفع معدل ،فعىل سبيل املثال. الدول الواقعة باملنطقة التي هبا معدالت نمو أرسع

الفقر بالرشق األوسط وشامل إفريقيا يف املغرب يف التسعينيات بسبب وجود معدل نمو 
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، لكنه انخفض يف )فقط يف العقد كله% 7مجايل الناتج املحيل لكل نسمة إذ زاد إ(بطيء 
بإمجايل الناتج املحيل لكل % 22حلصول زيادة قدرها (مرص حني كان معدل النمو أعىل 

أما معدالت الفقر باألردن واجلزائر فقد هبطت رغم النمو ). نسمة يف هذا العقد
 .االقتصادي املتدين يف التسعينيات 

 
 (4.2)شكل 

 2000 إىل 1980النمو االقتصادي وتقليص الفقر لكل منطقة، من عام 
 )بالنسبة املئوية(

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) 3.3( بالشكل 2005ّمطوع عن بيانات البنك الدويل عام  :املصدر
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 (11.2)جدول 
 نسبة السكان العائشني حتت خط الفقر يف التسعينيات

السكان الوطنيون أدنى خط 
 الفقر

رضيون أدنى السكان احل
 خط الفقر

 

1995 1998 1995 1998 
 7.3 14.7 12.2 22.6 اجلزائر
 - 22.5 46.7)99( 22.9 مرص

 - - 11.7)1997( .15)1999( األردن
 - - - - الكويت
 .12 7.6)1990( .19 13.1)1990( موروكو
 3.6)1995( 3.5)1990( 7.6)1995( 7.4)1990( تونس
 30.8 - 41.8 - اليمن
 43.4 18.6 18.2 16.2 طاملتوس
 22 22)1996( 4.6 .6)1996( تشييل
 - - - - كوريا
 - - - 15.5)1989( ماليزيا
 21.5)1997( .28)1994( 36.8)1997( 40.6)1994( الفلبني
 40.2)1992( - 13.1)1992( .18)1990( تايالند
 - - 18.2 .20 املتوسط

 - - - - األرجنتني
 29.9 28.4 22 23.9)1996( الربازيل
 44.7 15.4)1996( 17 19.9)1996( تشييل

 - - .64 .60 كولومبيا
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السكان الوطنيون أدنى خط 
 الفقر

رضيون أدنى السكان احل
 خط الفقر

 

1995 1998 1995 1998 
 .55)1999( 48 - 10.1)1988( املكسيك

 - - .49)1997( 53.5)1994( بريو
 40.1)1997( 46.1)1994( .38 33.5 املتوسط

 2005البنك الدويل  :املصدر
 2 تعني أقل من > 2 :ملحوظة



 ؛هناك عدة دراسات تدعم ما للنمو االقتصادي من أثر سلبي عىل تقليص الفقر 
 أن Chen and Revallion (2002) توضح دراسة تشني وريفاليون ،فعىل سبيل املثال

ًالنمو االقتصادي مرتبط ارتباطا كبريا بالفقر امل لكل  االستهالك بزيادة معدل ع، أيدقً
ويف . ً يوميا واحديعيشون عىل أقل من دوالررشحية السكان الذين تقلص  و،نسمة

لكن يف . ً يكون النمو مصحوبا بتقلص أكرب للفقر عنه يف دول أخرى،بعض الدول
املتوسط، عملت كل نسبة نمو إضافية يف متوسط االستهالك الداخيل يف التسعينيات 

ٍ مخس وستني دولة نامية عىل تقليص نسبة يفوالثامنينيات  يشون عىل  الذين يعاألفرادٍ
 .)World Bank 2001, figure 3.3% (2ًأقل من دوالر يوميا بنحو 

واألثر االجيايب للنمو االقتصادي عىل تقليص الفقر يتجىل كذلك من استعراض  
 ففي أوربا والواليات املتحدة، نجد أن النمو االقتصادي عىل ؛االجتاهات التارخيية

من 180قد عمل عىل تقليص الفقر يف املدى البعيد منذ مفتتح القرن التاسع عرش   عاما ً
يف الواليات املتحدة، وأقل بكثري يف % 15 أرباع السكان إىل ة من ثالثةمستويات قريب

فالنمو الرسيع بالصني منذ عام ). Bassanini and Scarpetta 2001(خرى األالدول 
ًيوميا من  قد عمل عىل تقليص نسبة السكان الذين يعيشون عىل أقل من دوالر 1980
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، والسكان الذين يعيشون عىل أقل من دوالرين من 2001عام % 17 إىل 1981عام % 64
وقد قللت كوريا معدالت الفقر هبا يف ). World Bank 2005, table 2.5% (47إىل % 88

ٍجيل واحد من خالل النمو االقتصادي املتسم بالرسعة و  . عىل نحو متفرداالضطرادٍ
مو يقلص الفقر بشكل كبري، فكيف الستثامر التعليم أن يساهم وإذا كان ارتفاع الن 

بيد أن ،  احلايل الفصل مفتتحيف رفع النمو االقتصادي؟ لقد نوقشت هذه القضية يف
أن  "ينبغي" فاستثامر رأس املال البرشي. كانت مرجية، وغري حاسمةنتائج املناقشة 

 التعليم يتم مع  يفستثامراالن ألًلكن، نظرا . ًيسهم يف النمو، وربام يكون كذلك فعال
وضح نُائد من هذا االستثامر جتنى بعد فرتة طويلة، فمن العسري أن وصغار السن، والع

، )ًكالثامنينيات مثال( استثامرات التعليم يف السنوات األخرية َثارآا من بيانات نبام لدي
تينية ودول الرشق  يف أمريكا الالً رسيعاًحني توسع التعليم الثانوي والعايل توسعا

 فرتة الستينيات توضح  يففاملستويات التعليمية االستهاللية. األوسط وشامل إفريقيا
ًتأثريا مجا عىل معدالت النمو األخرية القائمة عىل دراسات ً فطبقا هلذه التقديرات ، إذن.ً

ا  نجد أن دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا التي كانت مستويات التعليم هبإمبرييقية،
معدالت النمو هبا أدنى ْأن ستكون  كانت قد تم التنبؤ هبا للغاية يف الستينيات ًمتدنية

 .بكثري منها يف رشق آسيا يف الثامنينيات والتسعينيات
 استثامر والتعليم يسهم بشكل حايل يف  إن إذ؛لكن ليست هذه القصة الكاملة 

ويف دول . اطات أكثر إنتاجيةالنمو حني نتاج للمتعلمني فرصة تطبق ما تعلموه يف نش
ً كانت هذه الفرص أقل منها يف رشق آسيا مثال، والعلة ،الرشق األوسط وشامل إفريقيا

الزراعة ذات القيمة والرئيسة لذلك أنه كان هناك استثامر أقل يف قطاع الصناعة، 
يقيا، املضافة العالية، واخلدمات ذات القيمة املضافة العالية بالرشق األوسط وشامل إفر

ًكام أن جزءا كبريا من األفراد ذوي التعليم العايل . فكانت أقل منها يف رشق آسيا ً
 ً كبريةًبالرشق األوسط وشامل إفريقيا يتم توظيفهم يف القطاع العام، فيام نجد أن نسبة

 .  قطاع التصنيع واخلدمات ذات القيمة املضافة العالية يفيف رشق آسيا تعمل
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َمل توجد بالرشق األوسط وشامل إفريقيا معدالت فقر مساوية أو أدنى من   ِ

رغم أن معدالت نموها االقتصادي مل  معدالت الفقر برشق آسيا وأمريكا الالتينية
َّتكن أعىل مثال من أمريكا الالتينية، وكانت أقل  بكثري منها يف رشق آسيا؟ جتيء إحدى ً

بالنسبة ملعدل نمو معني، يعتمد مدى تقليص  :لسؤال عىل هذا النحو هذا ان عةاألجوب
الفقر عىل كيفية توزيع تغريات الدخل مع النمو، وعىل اختالالت التكافؤ املبدئية يف 

 World(الدخل، واألصول، وتوفر الفرص التي تتيح للفقراء أن يشاركوا يف النمو 
Bank, 2001, p. 52(. 

َّتوزيع املبدئي للدخل تكافؤا، تقلص الفقر وذلك بالنسبة شكل عام، كلام زاد البو  ً
 ألن دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا ًونظرا). 5.2شكل (ملعدل معني من النمو 

كاجلزائر ومرص وإيران واألردن واملغرب تبلغ توزيعات الدخل هبا بمعامل جيني نحو 
بخالف كوريا  (ياسرشق آدول ب الكثري من اقتصاديات  فيام تقرت0.45 – 0.35

 يسعه ههذا وحدو؛ )5.2نظر جدول أ( 0.50 – 0.45من ) وإندونيسيا، وربام الصني
 النسبتني تا نسبة مئوية صغرية من التقليص السنوي للفقر لكلهتفسري وجود فارق قدر

 كانت معدالت النمو ا ألن دول رشق آسيًكام أنه نظرا. من نمو الدخل لكل نسمة
عن متوسط معدل النمو لكل نسمة % 6بنحو ( هبا أكرب من هذه االقتصادي لكل نسمة

؛ وقد ساعد هذا يف )الثامنينيات والتسعينيات بالرشق األوسط وشامل إفريقيا يف
َبيد أن النقطة. تعويض أثر توزيع الدخل بشكل فائض ْ  تكمن يف أن ،مع ذلك، الرئيسة َ

 عىل ٌ إجيايبٌيقيا ربام كان له أثرًتوزيع الدخل األكثر تكافؤا بالرشق األوسط وشامل إفر
لدرجة أن معدالت الفقر متدنية يف هذه املنطقة رغم أن  ٍ فهو أثر كاف–تقليص الفقر 

 منها يف رشق آسيا، وأدنى بكثري منها يف أمريكا أمعدالت النمو االقتصادي هبا أبط
 . الالتينية رغم معدالت النمو املتشاهبة يف هذه املنطقة

حديث حول تقلص الفقر والتنمية االجتامعية يف منطقة الرشق وهناك تقرير  
 : وصف احلال عىل هذا النحو) world Bank 2005(األوسط وشامل إفريقيا 
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 )5.2(شكل 
 متوسط التقليص السنوي يف أثر الفقر 

 يف متوسط استهالك كل نسمة% 1ًمصحوبا بزيادة قدرها 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )3.6شكل  (2001مطوع عن البنك الدويل  :املصدر
 

خر موجه نحو آإن االنتقال من نظام اقتصادي موجه نحو الدول إىل «
وهلم . لنمو االقتصادي والتنمية االجتامعيةلالسوق حيمل تضمينات 

ًنجازف لنبسط األمر تبسيطا بالغا فنقول إن األنظمة املوجهة نحو السوق  ً
ية عادلة أو  اقتصادي، وأسوأ يف ضامن تنمية اجتامع نموأفضل يف حتقيق

ولئن كان . متكافئة بلغة تقليص الفقر، وحتسني وصول التعليم، والصحة
احلال كذلك، فإن املرء سيتنبأ بأن النمو املرتفع والتنمية االجتامعية الرديئة 
يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا كانت من نتاج التحول املستمر يف 
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إذ ؛ لعكس هو الذي حدثلكن كام يتجىل لنا، فإن ا. األنظمة االقتصادية
ًهبط النمو االقتصادي يف املنطقة يف الثامنينيات، وكان متدنيا جدا يف  ً

 كانت مؤرشات الفقر والتنمية االجتامعية، ،ويف الوقت ذاته. التسعينيات
ًوالسيام األخرية، أكثر سوءا بشكل يفوق كل التوقعات، من حيث ضعف 

حة لسياسة اجتامعية نشطة تسعى وهذا يوحي بأن اإلدارة الناج. النمو فقط
حلامية أهداف التنمية االجتامعية رغم تدين النمو وما استتبعه من قيود 

 ).World Bank 2005, p. 1 (»مالية
 ًومع نمو االقتصاديات، قد يتغري توزيع الدخل، وهذا يغري تباعا معدالت تقليص 

أثر تغري توزيع الدخل  أن Bourguignon (2005)ون يويوضح بورجون. الفقر مع الوقت
وهو أثر كبري سواء حني تقوم الدول ذوات التوزيعات غري . عىل الفقر يمكن قياسه

ًاملتكافئة نسبيا للدخل بتقليص اختالل تكافؤ الدخل، أو حني تصبح الدول ذوات 
والسؤال الذي يشغلنا . ًاملستويات املتدنية نسبيا من اختالل تكافؤ الدخل أكثر اختالل

املقام بدور حول ماهية دور التعليم يف تأثريه عىل تغريات توزيع الدخل، ومن يف هذا 
 .ثم الفقر بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا

وكام هو مذكور أعاله، فإن أثر التعليم عىل توزيع الدخل مرتبط بنمط االستثامر  
ففي . ختلفةيف مستويات التعليم، وبتغريات معدالت العائد من مستويات التعليم امل

أغلب الدول، تضاءلت معدالت العائد من التعليم االبتدائي والثانوي يف الثامنينيات 
وربام ترتب عىل ذلك . والتسعينيات، فيام ارتفعت معدالت العائد من التعليم العايل

. حدوث أي زيادات للمساواة يف الدخل نتيجة املساواة بني توزيع التعليم يف املجتمع
ًإذا زاد شباب األرس متدنية الدخل من متوسط مستوى تعليمهم قياسا وهكذا، فحتى 

بتعليم شباب األرس عالية الدخل، فإن األجر العائد عىل الشباب متدين الدخل سيقابل 
التعليم الذي حصلوا عليه مقارنة بمستويات التعليم األعىل التي حصل عليها شباب 

 .األرس مرتفعة الدخل
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ق األوسط وشامل إفريقيا، فإن إمجايل اإلسهام يف زيادة بصدد منطقة الرشأما و 
ًمتوسط مستوى التعليم يف السكان، ال يبدو أنه قد أسهم إسهاما كبريا يف حتقيق مزيد  ً

ُ دول كً يقينافقد ارتقت. من املساواة يف الدخول ٌر باملنطقة باإلنجاز الرتبوي برسعة يف َّثٌ
 يف ًأي االستثامر أوال: »القاعدة« ًع بدءا منالثامنينيات والتسعينيات، وجنحت للتوس

وال ريب أن هذا النمط . التعليم االبتدائي الشامل، ثم توسيع التعليم الثانوي وهكذا
من التوسع قد أسهم يف حتقيق مزيد من التوزيع املتساوي للتعليم بني أفراد القوة 

ومع ذلك .  تقليص الفقرالعاملة، وربام طال اإلسهام إىل حتسني توزيع الدخل، وبالتايل
فهذه القوة املحققة للتساوي قد وهنت بسبب تدين معدالت العائد من التعليم، 

فاألجور العائدة عىل التعليم العايل يف دول الرشق األوسط وشامل . وتغريها مع الوقت
إفريقيا كانت أقل منها يف أمريكا الالتينية ورشق آسيا، وكان التغري يف هذه األجور 

وكانت . ًئدة عىل التعليم العايل يف املنطقة يف الثامنينيات والتسعينيات صغرية نسبياالعا
مرص االستثناء الوحيد لنمط التوسع السابق، حيث كان االستثامر الكبري يف التعليم 

ٍالعايل يف الثامنينيات سابقا حلصول اشرتاك طاليب كامل يف املدارس االبتدائية ٍ ولربام . ً
يف ) بالنسبة إىل معامل جيني املعتدل كذلك(يادة اختالل توزيع الدخل أسهم ذلك يف ز

 .ًأواخر التسعينيات، ومع ذلك كان األثر طفيفا
وأحد هذه . ًوثمة عوامل أخرى بجانب التعليم تؤثر يقينا يف توزيع الدخل والفقر 

 من ُالعوامل هو دعم الدولة املبارش لدخول الفقراء، واحلق أن احلكومات يف الكثري
الدول مثل مرص واألردن يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وتايوان والصني يف 

رغم أن (ٍرشق آسيا، مل تفتأ تعيد توزيع الدخل بنشاط من خالل آليات متنوعة 
 ويبدو أن هذه السياسات). سياسات إعادة توزيع الدخل الصينية آخذة يف االضمحالل

الفقر أقوى بكثري من سياسات االستثامر التعليمي، ألهنا كان هلا أثر مبارش عىل تقليص 
ًتؤثر تأثريا مبارشا عىل دخول األرس متدنية الدخل، بدال من االعتامد عىل اآلثار غري  ً ً

يف  »لالشرتاكية العربية« وكان). وعوائد السوق املتغرية(املبارشة لالستثامر التعليمي 



 العوائد االقتصادية من االستثامر يف التعليم 
 

 

 149  

 

ناهيك عن أن دول النفط . كبريرد بشكل ، ومضطٌ متواصلٌاجلزائر ومرص وسوريا أثر
 من الدخل تشمل اخلدمات الصحية احلكومية، ًتضمن ملواطنيها بشكل رئيس أرضية

 .وامليزات األرسية األخرى
 

لالستثامر يف تعليم النساء أثر إجيايب عىل مساواة الدخول وتقليص الفقر عرب  
األرس متدنية الدخل، وعرب رفع دخول األرس، ربام بشكل تقليل معدالت اخلصوبة يف 

وملا تلكأ استثامر دول . أكبري ملستويات الدخل املتدنية عن مستويات الدخل األعىل
عن دول أمريكا  - السيام تعليم النساء - الرشق األوسط وشامل إفريقيا للتعليم

ًالالتينية أو رشق آسيا، تلكؤا طويال، فقد اتسمت منطقة ا لرشق األوسط وشامل ً
ٍإفريقيا بشكل عام بارتفاع كبري يف معدالت اخلصوبة  ومعدالت نمو ) 12.2اجلدول (ٍ

وملا كانت األرس متدنية الدخل متيل إلنجاب أطفال أكثر من ). 6.2شكل (السكان 
ٌوملعدالت اخلصوبة املرتفعة هذه آثار ثالثة. األرس مرتفعة الدخل ٌ: 

 ألن األرس متدنية الدخل حتتاج ملزيد من املوارد إلعالة ًتزيد معدالت الفقر نظرا =
 األطفال الكثريين لدهيم؛

ًتزيد نفقات التعليم نظرا ألن األرس متدنية الدخل التي تعول أطفال كثريين لدهيا  =
موارد قليلة لكل طفل كي تستثمر يف تعليم أطفاهلا، مما يزيد الضغط عىل موارد 

 يم معينة؛الدولة لتقدم هلم نوعية تعل
 .تزيد تكلفة برامج التدخل املبارش يف تقليص الفقر =

 ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا هو أن اجتاهات تكافؤ  باخلريواخلرب املبرش 
. النوع يف التعليم ومشاركة النساء يف قوة العمل قد حتسنت يف العقود القالئل األخرية

 .ؤ نوعي يف التعليم بأغلب دول املنطقةفحتى وقت الناس هذا، يكاد يكون حتقق تكاف
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 )6.2(شكل 
 1990-2003 ومن 1970-1979معدل النمو السكاين لكل دولة ومنطقة من 

 

 اجلزائر
 البحرين
 يتجيبو

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العراق
 األردن
 لبنان
 ليبيا

 املغرب
 عامن
 قطر

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

 ستون
 اإلمارات العربية املتحدة
 الضفة الغربية وقطاع غزة

 مجهورية اليمن
 متوسط املعدل بالنسبة لدول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا

 الصني
 اندونيسيا

 اجلمهورية الكورية
 ماليزيا
 الفلبني
 تايالنـد

 متوسط املعدل لدول رشق آسيا
 األرجنتني
 الربازيل
 تشيلـي
 املسيك
 البريو

 متوسط املعدل لدول أمريكا الالتينية

 البنك الدويل: املصدر
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 (12.2)جدول 
 2003 إىل 1962معدالت اخلصوبة، من 

 )عدد األطفال بالنسبة للنساء يف سن اإلنجاب(
 1962 1972 1990 1997 2003 

 2.7 3.5 4.5 7.4 7.4 اجلزائر
 2.3 3.1 3.8 6.2 7.2 البحرين
 5.2 5.5 .6 6.7 6.9 جيبويت
 3.1 3.6 .4 5.5 7.1 مرص
 .2 2.8 4.7 6.5 7.3 إيران
 4.1 4.7 5.9 7.1 7.2 العراق
 3.5 3.9 5.4 - - األردن
 2.5 2.9 3.4 6.9 7.3 الكويت
 2.2 2.5 3.2 4.9 6.4 لبنان
 3.3 3.8 4.7 7.6 7.2 ليبيا

 2.7 3.1 .4 6.9 7.2 املغرب
 .4 4.8 7.4 9.3 7.2 عامن
 2.5 2.8 4.3 6.8 .7 قطر

 5.3 5.7 6.6 7.3 7.3 السعودية
 3.4 .4 5.3 7.7 7.5 سوريا
 .2 2.4 3.5 6.2 7.2 تونس

 .3 3.5 4.1 6.4 6.9 اإلمارات
 4.9 50.5 - - - الضفة الغربية وغزة

 .6 6.4 7.5 7.7 7.6 اليمن
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 1962 1972 1990 1997 2003 
 3.4 3.9 4.9 6.9 7.1 املتوسط
 1.9 1.9 2.1 4.9 7.6 الصني

 2.4 2.8 3.1 5.4 5.4 اندونيسيا
 1.5 1.6 1.8 4.1 5.4 كوريا
 2.8 3.3 3.8 5.2 6.7 ماليزيا
 3.2 3.6 4.1 5.5 6.6 الفلبني
 1.8 1.9 2.3 صفر 6.4 تايالند
 2.3 2.5 2.8 .5 6.3 املتوسط

 2.4 2.6 2.9 3.2 3.1 األرجنتني
 2.1 2.3 2.7 4.7 6.2 الربازيل
 2.2 2.3 2.6 3.6 5.3 تشييل

 2.2 2.6 3.3 6.5 6.8 املكسيك
 2.7 3.1 3.7 .6 6.9 بريو

 2.3 2.6 .3 4.8 5.6 املتوسط
البنك الدويل، وقاعدة البيانات املركزية لتمويل التنمية العاملية، ومؤرشات التنمية  :املصادر
 )2005املتوفرة يف أغسطس .(العاملية

، أصبحت مشاركة النسوة يف قوة العمل يف ازدياد السيام بني ويف ذات الوقت 
ٍوما من دهش يف تضاؤل معدالت خصوبة النساء من متوسط . املتعلامت َ ً طفال عام 7.1َ

ويف الوقت الذي ال زالت فيه معظم املعدالت األخرية . 2003 عام 3.4 إىل 1962
لالتينية، فإن الفجوة للخصوبة مرتفعة يف املنطقة عن دول رشق آسيا وأمريكا ا

 ً.ولربام تسهم هذه التطورات يف تقليص الفقر مستقبال. أوشكت عىل االنسداد
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لقد ذهب هذا الفصل إىل أن العالقة بني رأس املال البرشي والنمو االقتصادي  

بنوعية وتوزيع التعليم يف قوة العمل، واهليكل  - عىل نحو واضح - ٌمرشوطة
فاستثامر التعليم اجليد واألفضل يف قوة العمل يساعد عىل خلق .  دولةاالقتصادي لكل

َظروف مفضية إىل إنتاجية ونمو اقتصادي عاليني، بيد أن هذا وحده ال يكفي ْ فمن . َ
الرضوري كذلك تبني سياسات تقود إىل خلق قطاعات متنوعة ودينامية ذات قدرة 

ًام، ابتغاء حتويل رأس املال البرشي تنافسية قادرة عىل امتصاص قوة العمل األكثر تعل
دعم النظرة القائلة بأن الدول التي جتمع ت توجد شواهد بحثيةو. إىل نمو اقتصادي أعىل

 .ًبني األمرين تؤدي أداء أفضل يف املتوسط من الدول التي تأيت بأحدمها فقط
إن قصة منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا هي ببساطة مواكبة التقدم عىل  

 وهنالك استثناءات لكن، كام نوقش يف الفصل األول، فإن معظم دول الرشق. جلبهتنيا
األوسط وشامل إفريقيا ال زال عليها أن تبلغ مستوى ونوعية رأس املال البرشي يف 

كام أن أغلب الدول يف منطقة الرشق . ًاالقتصاديات األكثر دينامية يف العامل النامي
ً عليها أن تتطور اقتصاديا إىل هياكل حديثة ذات إنتاج األوسط وشامل إفريقيا ال زال

أما . تصنيعي قادرة عىل امتصاص قدر كبري من قوة العمل إىل الوظائف عالية اإلنتاجية
عىل الصعيدين، فيجعل ال طائل من املزيد من االستثامر يف  التقصري يف إحداث قفزة

 .التعليم
 قد اتضح أن توزيع الدخل يف منطقة وبصدد العالقة بني التعليم وتوزيع الدخل، 

ًالرشق األوسط وشامل إفريقيا أكثر تكافؤا إىل حد ما عام هو عليه يف الكثري من الدول 
ًالنامية األخرى، ولربام أضحى أكثر من ذلك تكافؤا يف العديد من دول الرشق 

. مة سنة املنرصاخلمسة عرش إىل العرشيناألوسط وشامل إفريقيا الرئيسة عىل مدار 
وحتليل التعليم والنمو االقتصادي املتقدم ذكره يف هذا الفصل يقدم بعض األدلة فيام 

ًفقدر كبري جدا من خرجيي اجلامعة موظفون يف القطاع . خيص علة حصول هذه احلالة
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ٌالعام بالرشق األوسط وشامل إفريقيا، وقدر يسري فقط موظف يف القطاع اخلاص ٌ .
اة احلال يف رشق آسيا وبعض دول أمريكا الالتينية وهذا النمط يضاهي كل املضاه

حيث يتوظف قدر كبري من اخلرجيني ذوي التعليم األعىل يف قطاع التصنيع رسيع 
وهذه القطاعات عادة ما تكافئ التعليم . التنامي أو يف اخلدمات املالية أو التجارية

 .العايل بأجور أعىل منها يف القطاع البريوقراطي العام
 اآلخر يف هذا الصدد أن التوسع يف التعليم بني السكان يف منطقة الرشق والسبب 

فبالنظر إىل وجود فرص . ًاألوسط وشامل إفريقيا كان رسيعا مقارنة بنمو الوظائف
ًعمل قليلة نسبيا خارج احلكومة خلرجيي التعليم الثانوي واجلامعي، فإن التوسع يف 

ًالتعليم قد أفرز فائضا ضخام من اخلرجي ًني، وبطالة عالية، وفرتات انتظارً طويلة  ً
وهذا يعني أن معدالت العائد من التعليم العايل يف الرشق . للوظائف احلكومية

. األوسط وشامل إفريقيا ربام ال تكون يف ازدياد كحاهلا يف رشق آسيا وأمريكا الالتينية
وسط وشامل إفريقيا وهذه املعدالت املتدنية من العائد من التعليم العايل يف الرشق األ

ًربام تكون العامل الرئيس يف تفسري توزيع الدخل األعىل تكافؤا إىل حد ما يف دول 
 .الشق األوسط وشامل إفريقيا مقارنة برشق آسيا وأمريكا الالتينية

ً عىل ذلك، ربام يكون توزيع الدخل قد ظل أكثر تكافؤا إىل حد ما يف منطقة ًعالوة 
ًريقيا منه يف أمريكا الالتينية نظرا ألن مشاركة النسوة يف سوق الرشق األوسط وشامل إف

العمل يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا طيلة العرشين سنة املنرصمة مال إىل ضم 
ذوات التعليم األفضل؛ فيام يف أمريكا الالتينية ورشق آسيا كانت نسبة أعىل بكثري من 

وملا كان .  الداخالت إىل قطاع التصنيعالنمو يف توظيف النساء ذوات التعليم املتدين
ِهؤالء النسوة قريبات من قاعدة سلم الدخل، فهذا يميل إىل زيادة توزيع الدخل  َّ ُ

 .ًاختالال يف أمريكا الالتينية ورشق آسيا مقارنة بالرشق األوسط وشامل إفريقيا
قر املتدنية قد أسهام إىل معدالت الف ًوأخريا، ال يبدو أن معدالت النمو أو التعليم 

ًفقد كانت معدالت النم متواضعة جدا يف . بدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا
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واألدهى أن األسباب الرئيسة . العقدين األخريين، وكانت العوائد من التعليم متدنية
ًمتوسطة نسبيا ) أ: (لتدين معدالت الفقر يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا يبدو أهنا

 اختالل توزيع الدخل، لذا مهام كانت معدالت النمو يف إمجايل وتنقص إىل حد ما من
الناتج املحيل لكل نسمة، فإهنا تسهم يف زيادة استهالك كل نسمة بني الفقراء، وبالتايل 

 .برامج دعم الدخل، السيام لألرس الفقرية) ب(ًحصول معدالت فقر أكثر تدنيا؛ و
يبدو أن . اركة النساء يف قوة العملأما العامل الثالث فهو الزيادة يف تعليم ومش 

هذه االجتاهات قد أسهمت يف تدين اخلصوبة ومعدالت نمو السكان بني رشحية كبرية 
ًوفضال عن تقليص نفقات اإلصالح . من املجموعات منها األرس متدنية الدخل

احلكومي وتكلفة تقديم التعليم، فإن تدين اخلصوبة ومعدالت نمو السكان قد يضعفا 
 التوزيعي السلبي ملعدالت العائد املتباينة عىل التعليم العايل مقارنة بالتعليم األثر

ًاألدنى، التي يصحبها دوما تعيني القوة العاملة املتعلمة يف القطاعات األكثر دينامية من 
 .االقتصاد


ًيف التسعينيات، أدخلت أدوات القياس االقتصادي اجلديدة بعدا زمنيا إىل اإل  (1)  حصاءاتً

 ;Knight, Loayza, and Villanueva 1993)وهذه التحليالت اجلامعية . بني الدول
Islam 1995; Judson 1995; Berthelmy, Dessus, and Varoudakis 1997; 

Bassani; and Scarpetta 2001; Dessus 2001) تبدأ بالنتائج املجلوبة من بحث 
أن دمج البعد الزمني يعدل ، وتوضح كيف 1992مانكيو ورومر وويل عام 

 .ًوالنتائج خمتلطة أيضا. النتائج

ًقياسا بمعامالت جيني، فقد حتسن توزيع التعليم يف الرشق األوسط وشامل  (2)
َإفريقيا كتحسنه يف أماكن أخرى، بيد أن الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد تلكأ  ْ َ

ًتلكؤا ملحوظا عن املناطق األخرى عىل نحو ما نوقش أعال  .هً
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فاحلكومة . ومع ذلك توجد اختالفات كبرية داخل الرشق األوسط وشامل إفريقيا (3)
من السكان العاملني، أما مرص واألردن فتوظفان نحو % 10املغربية توظف فقط 

والوضع أكثر حدة يف الدول املنتجة للنفط حيث توظف احلكومة ما يربو %. 35
 .من السكان العاملني% 70عىل 
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New Challenges Facing the Education  
Sector in MENA 

 
 
 

َّقلنا حتى اآلن إن أثر التقدم الكبري الذي يشهده قطاع التعليم باملنطقة كان أقل من  
لكن مدى كون . ًاملتوقع، قياسا عىل النمو االقتصادي، وتنمية العدالة، وتقليص الفقر

ًهذا الوضع نتيجة لسامت معينة لألنظمة التعليمية باملنطقة، ومدى رجوع ذلك لضعف 
ومع ذلك، جيئ . عليم وأسواق العاملة، كلها أمور من العسري حساهباالروابط بني الت

استنتاجنا بأن اهلوة املستمرة بني التعليم والتنمية قد تدفع صناع السياسة إىل النظر يف 
  .طرائق بديلة لتنمية التعليم يف املستقبل

ْأضف إىل ذلك أن الظرو   التي تسهم أنظمة التعليم يف ظلها يف التنمية فِ
القتصادية واالجتامعية قد تغريت، وهذا بالطبع يدعو للنظر يف طرائق بديلة لتنمية ا

مسرية مل تكتمل يف إصالح التعليم بالرشق األوسط وشامل « واسم الكتاب. التعليم
ً كذلك بأن األنظمة التعليمية يتحتم عليها أن تسلك سبال مل تطأها آنفا  يشري»إفريقيا ُ ُ

ة التعليم متيل إىل إخراج جمموعة جديدة من التحديات لكل فأنظم. ًإلمتام مسريهتا
َّمشكلة حلت ُ ًومع استقرار كل نفر يف املدرسة، يبت لزاما علينا أن نكفل عدم ترسبه. ٍ ٍ .

ًومع إبدائه استعدادا للتعلم، يتعني . ًثم مع رسوخه هنالك، علينا ضامن أنه يتعلم شيئا
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 ملستقبله ولنا، وبذا قد تشكلت بعض معامل الطريق علينا ضامن أن املادة املقدمة له مثمرة
 . اجلديدة التي جيب عيل أنظمة التعليم قطعها؛ وقد شكلها النظام التعليمي ذاته

ويف هذا الوضع، فقد نجحت دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف توفري فرص  
البنني والبنات، ّالتعليم ملعظم األطفال املؤهلني، مما قلص اهلوة القائمة بني تعليم 

وقد أفىض ذلك إىل . والريف واحلرض، والفجوة االجتامعية واالقتصادية يف التعليم
قيود ناشئة عن نفقات صيانة اجلهاز التعليمي القائم، واملطالب اجلديدة من التعليم يف 

كالترسب . املراحل بعد اإللزامية؛ والنفقات املرتتبة عيل أوجه القصور املستمرة
والسؤال اجلوهري الذي . ملتدين لتوظيف اخلرجيني، وتأرجح حواصل التعليمواملعدل ا

ما الذي سنفعله : يواجه سلطات التعليم يف دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا هو
 اآلن وقد أوشكنا عيل الوصول لتعليم اجلميع ؟

ُأيا ما كان جواب صناع السياسة عيل هذا السؤال، يتعني عليهم أن يضعوا يف   ّ
يف  »املعرفة«، وازدياد أمهية »العوملة«ساباهتم حتديات جديدة متنوعة، أوهلا وأمهها ح

 :خللق املعرفة، فاملهمة واضحة ًونظرا ألن التعليم هو الينبوع األصيل. العملية التنموية
ٍيتحتم تغيري أنظمة التعليم عيل نحو يسمح هلا بتقديم املهارات واخلربات اجلديدة 

 .ٍ يف بيئة عالية التنافسالرضورية للتميز
 طالبفأعداد ال. وثانيها أن العمالء الذين خيدمهم نظام التعليم قد تغريوا كذلك 

ُاملؤهلني الباحثني عن التعليم بعد اإللزامي يتوقع أن تزيد بشكل كبري يف العقود املقبلة، 
ظل العوملة ًمفضية إىل مزيد من الضغط عيل نظام التعليم لتوفري فرص تعليم منوعة ويف 

واالقتصاد املعريف، ستحتاج رقعة كبرية من السكان للحصول عيل املهارات الرئيسة 
 التعليم ألن تكون أكثر فعالية يف نقل املهارات ةاملتخصصة، إذ ستحتاج أنظم

والكفاءات إليهم ومواجهة هذه التحديات اجلديدة، يف النهاية، له ثمنه، وبذا ستحتاج 
ل إفريقيا ليس فقط للنظر يف كيفية توصيل التعليم، بل دول الرشق األوسط وشام

 .وفيام ييل نناقش هذه التحديات الثالثة. ًكذلك يف كيفية توفري نفقاته، إن أرادوا نجاحا
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تثري العوملة حتديات إمام تنمية األنظمة التعليمية بمنطقة الرشق األوسط وشامل  
.  ويفحص هذا القسم كيف غريت العوملة دور رأس املال البرشي يف التنمية.إفريقيا

ًويسرب أغوار االجتاهات الدولية يف التعليم، التي تطورت تباعا فيام يفحص مدى تبني 
 .أنظمة التعليم بدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، هلذه االجتاهات



بأهنا علة أو دواء كل األسقام االجتامعية والسياسية  »ةالعومل«مهام قيل عن  
واالقتصادية يف يومنا هذا، تبقى العوملة ظاهرة مفيدة ألصول أية اسرتاتيجية تنموية 

ٍولكل فريق مؤيدوه  -ًوربام جتنح السلطات إىل جتنب هذه الظاهرة أو تعتنقها كلية 
ة السياسة اخلاصة بكل قطاع  جتاهل أثرها عيل صناععلكنها ال تستطي -األقوياء 

 .اقتصادي وال يستثني من ذلك التعليم
شاملة التعليم ( »املعرفة« ومن أهم النتائج املرتتبة عيل هذا االجتاه الكبري أن 

وجتديدها وتطبيقها أصبحت عوامل حاسمة مثرية )  واملعلومات والدرايةتواملهارا
ُ النامية، جرت العادة أن تستخدم ففي الكثري من الدول. للتنافس والنمو االقتصادي

َوفرة من العاملة غري املدربة زهيدة األجر لتحقيق نمو رسيع ورفاهية قومية؛ بيد أن هذا  ْ َ
ففي عاملنا اليوم املتسم بالتنافس العاملي احلامي والتغري . ًاإلجراء مل يعد سليام

ة جيدة التعليم، التكنولوجي املتسارع أضحى السبيل إىل الرفاهية هو القوة العامل
ًوفضال . وعالية املهارة الفنية التي تنتج بضائع وخدمات عالية القيمة وغنية باملعرفة

عن ذلك، يتحتم تعيني هذه العاملة يف مرشوعات ذات قدرة إدارية عىل إجياد 
التكنولوجيا احلديثة وتطويعها وتبنيها، ثم بيع إنتاجها من البضائع واخلدمات الراقية 

 .ق املحلية والعامليةيف األسوا
ولقياس مدي امتالك األنظمة االقتصادية هلذا النوع من املعرفة، صاغ البنك  
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 دالئل مباستخدا Knowledge Economy Index »مؤرش االقتصاد املعريف«الدويل 
 ما إذا كانت اجلوانب التالية قد وضعت يف مكاهنا ةوتستهدف هذه الدالئل معرف. أربعة

ٍاإلطار االقتصادي واملؤسيس الذي يقدم احلوافز لكل إنتاج فعال ) 1: (املناسب، وهي
) 2(للمعرفة، ثم نرشها واستخدامها لالرتقاء والنمو وزيادة الرفاهية يف هذا املكان؛ و

) 3( القادرون عيل اإلضافة إىل املعرفة القائمة وتطبيقها؛ وةالعامل املتعلمون واملهر
كات ومراكز البحث واجلامعات واالستشاريني  املكونة من الرشتشبكة االبتكارا

ّواملنظامت األخرى القادرة عيل النهل من املخزون املتنامي من املعرفة العاملية، ثم 
آثار البضائع (تطويعها ملالئمة احلاجات املحلية، وحتويلها إىل منتجات تقيمها األسواق 

تواصل الفعال، ونرش َّبنية أساسية معلوماتية متحركة تيرس ال) 4(؛ و)واألسواق
 . (1)ومعاجلة املعلومات

مؤرش االقتصاد املعريف لبعض دول الرشق  »نقاط«) 1.3(ويعرض الشكل  
ويوضح الشكل أن دول الرشق . األوسط وشامل إفريقيا وغريها من مناطق أخرى

كام أن نقاطها أقل . األوسط وشامل إفريقيا تقع تقريبا أسفل املعدل املتوسط للمؤرش
اط دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وأغلب الدول ذات االقتصاديات من نق

وإسهام التعليم واملوارد البرشية يف املؤرش الكيل . االنتقالية، وبعض دول آسيا الرشقية
ًذات داللة كبرية يف البحرين واألردن والكويت ولبنان، وتكون أكثر تواضعا يف 

وبذلك ففي الوقت الذي حتتاج فيه . بية السوريةجيبويت واملغرب واجلمهورية العر
املجموعة األخرية  سائر املنطقة إىل حتسني كافة مقومات مؤرش االقتصاد املعريف، فإن

 .ٍمن الدول حتتاج إىل مزيد من االنتباه لتنمية أنظمتها التعليمية


، جيب أن يكون النظم التعليمي كي تكون أية دولة أو منطقة قادرة عىل التنافس 

أوهلام إنتاج أكرب أساس ممكن من رأس املال : ًهبا قادرا عىل توفري نوعني من اخلدمات
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ُ البرشي، وإذا كانت املعرفة ينظر إليها إىل حد بعيد عىل أهنا املفتاح الرئيس للمنافسة، 
 اخلدمتني أنه إن كانت؛ وثاين (2)ًفهذا يفيض إىل اإلعالء من شأن األشخاص األكثر تعلام

 قابلة لالتساع والنمو، فإن أساس معرفة الفرد جيب »املعرفة«هبة املنطقة أو الدولة من 
 .كذلك أن يتغري ويتسع عىل نحو مستمر

 
 )1.3(شكل 

 مؤرش االقتصاد املعريف مصحوبا بتحليل مؤرش الدعائم األربعة
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  :املصدر
World Bank “Knowledge for Development” (accessed in May 2006). 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBI 
PROGRAMS/KFDLP/0,,menuPK:461238~pagePK:64156143~piPK:64154155~theSitePK:4
61198,00.html. 

زائر
اجل

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBI
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بمقدورها الوفاء هبذه األهداف عىل األقل من وجهة  »حلياةالتعلم مدى ا«وفكرة  
ٍنظر فنية  التعليم الرسمي الذي يوفر للجميع 1- :فالتعلم مدى احلياة يشتمل عىل. ٍ

فرص اكتساب املستوى األسايس من التعلم، وإن كنا نستند يف ذلك إىل السياقات 
ألفراد كي جيدوا معارفهم  عىل جمموعة منوعة من الفرص جلميع اأشتمل 2-القومية؛ و 

ُ بنية مؤسسية تستجيب وتتكيف برسعة ويرس مع 3-ومهاراهتم وقدراهتم باستمرار؛ و 
املطالب التعليمية املتغرية لألفراد والرشكات والفاعلني السياسيني عىل الصعيد املحيل 

امت ًوفيام ييل نناقش كال من هذه الس). World Bank 2003(والقومي، والبيئة الدولية 
 .من منظور اخلربة الدولية وأنظمة التعليم بالرشق األوسط وشامل إفريقيا


 سلسلة من املستويات املهارية Levy and Murnane (2004)لقد حدد ليفي و مورنان  

ًتقتيض كل منها استخداما مكثفا للمهارات املعرفية،   والقدرة عىل صنع القرار، وهيً
 : ًأمور دوما يف أية عملية إنتاج

حل املشكالت التي ليس هلا قاعدة حتكم حلها، مثل تشخيص  :التفكري املتمرس 1-
 .علة مريض

التفاعل مع البرش الكتساب املعرفة أو رشحها أو إقناع اآلخرين  :االتصال املعقد 2-
 .بنتائجهم العملية

ًاملوصوفة جيدا القواعد املنطقية مثل احلفاظ املهام العقلية  :املهام املعرفية الروتينية 3-
 .عىل تقارير التكلفة

ًاملهارات البدنية املوصوفة جيدا باستخدام القواعد  :املهام اليدوية الروتينية 4-
 .ّكفواتري العد والتعبئة

ًاملهارات البدنية التي ال يمكن وصفها جيدا كنتيجة  :املهام اليدوية غري الروتينية 5-
ً، إنام تقتيض إدراكا برصيا »قواعد األوتوماتيكية املتمثلة يف العلة واملعلوللل«تابعة  ً

ًوحتكام جيدا بالعضالت ً. 
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 أن احلاجة Autor, Levy, and Murnane) 2003(ويرى أوتور، وليفي، ومورنني  
 غدت ماسة، فيام تضاءلت احلاجة إىل القيام »االتصال املعقد« و »التفكري املتمرس« إىل

كام هو موضح (م الروتينية يف أغلب دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية باملها
 .) أدناه2.3بالشكل 

َّأوهلا أن صياغة املواد املدرسة باملدارس قد : وهنالك تضمينات عدة هلذا االجتاه 
ًإذ توجد جوانب أكاديمية حمددة كانت خاصة سابقا بالصفوة، وجيب  حتتاج لتغيري؛

؛ وثانيها، أن نوع الكفاءات املطلوبة قد تغري، مع طالبكرب قدر من الاآلن إتاحتها أل
ٍحصول تأكيد بالغ عىل  ٍالتي متكن املواطنني من التكيف بشكل  »املهارات املرتابطة«ٍ

 .أفضل مع سوق العاملة اآلخذ يف النمو، واملجتمع، والسياسة
 

 )2.3(شكل 
  الوظيفية رسيع التغريتالطلب عىل املهارا
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 ، ستبقى معرفة القراءة والكتابة واألعداد أساس»نطاق املواد الدراسية«وفيام خيص  
ففي االقتصاد املعريف، تتطلب القدرة عىل التواصل والتحليل  :كافة األنظمة التعليمية

َإملاما تاما هبذه املهارات الرئيسة، بيد أن املواد األساسية تشمل كذلك فيام تشمل  ْ َ ً ً
 .لوم واللغات األجنبيةتدريس الع

ًوقد اكتسب مقرر العلوم والتكنولوجيا اهتامما خاصا يف الكثري من األنظمة   ً
ّاملدرسية؛ ألن العلامء واملهندسني والفنيني يعدون اهليكل األسايس لالقتصاد املعريف ُ .

كام يعتقد أن العلم والتكنولوجيا يساعدان يف تدريس املهارات املعقدة حلل املشكالت 
 .واملعرفة التطبيقية التي ال غنى عنها للعمل بسوق العاملة

وباملثل، هنالك حاجة متنامية الكتساب أكثر من لغة أجنبية واحدة يف ظل العوملة  
ولسد هذه احلاجة، تتبنى الكثري من الدول واملدارس مناهج دراسية . التي نعيشها

إن اكتساب لغة أجنبية ). World Bank 2005(تشمل تدريس لغتني أجنبيتني عىل األقل 
، وتعد كذلك أداة تسويق عملية »نطاقات أوسع« يوسع بوضوح فرص عمل الفرد يف

 .ومثمرة تزيد من قدرة الفرد يف سوق العاملة
ويف أغلب دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، فيام يتم تدريس اللغات األجنبية  

اإللزامي حيايب العلوم والفنون عىل نحو واسع، ال يزال بناء برامج التعليم بعد 
فكام ذكرنا يف الفصل األول، فإن قرابة ثلثي . اإلنسانية عىل دراسة العلم التجريبي
ّدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ختصصهم يف  الطالب اجلامعيني، يف املتوسط، يف َ

؛ ففي وهذا يفوق املتوسطات املسجلة يف رشق آسيا وأمريكا الالتينية. هذه املجاالت
جيبويت واملغرب وعامن والسعودية والضفة الغربية وغزة، تبلغ نسبة داريس الرتبية 

 طالب، من نسبة %76، %76، %75، %75، %71والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية 
 .اجلامعة عىل التوايل

 ت، فقد أكدت اإلصالحاTransversal Skillsوبالنسبة للمهارات املرتابطة  
 : لتي طبقت يف أنحاء العامل عىل فكرتني رئيستنيالرتبوية ا
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 تقديم التعلم القائم عىل البحث واالستقصاء،  1-
فالعامل ينتظر منهم أن يعملوا عىل .  عىل التعلمطالبتطويع التدريس لقدرة ال  2-

نحو يشبه املحرتفني، ويتولوا مسؤولية اختاذ القرارات بدون اللجوء للهياكل 
 .ره يتطلب جمموعة جديدة من الكفاءاتوهذا بدو. اهلرمية

 يويف أواخر التسعينيات، قام عدد من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا بتبن 
كالتعلم املتمركز حول (إصالحات تعليمية هلا كثري من السامت املعروضة أعاله 

 لكن رغم هذه). ، واملنهج القائم حول الكفاءات، والرتكيز عىل التفكري الناقدطالبال
ٍاجلهود، هنالك شواهد ضئيلة عىل حصول نقلة دالة من النموذج التعليمي التقليدي ٍ .

فال تزال األنشطة الرئيسة بالصفوف يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا متمثلة يف 
أما العمل ). El-Haichour 2005(االقتباس من السبورة والكتابة واإلصغاء للمعلمني 

وال يزال . ي، والتعلم النشط، فهي أنشطة نادرةيف جمموعات، والتفكري اإلبداع
ًملمحا  - الذي خياطب فيه املعلم كافة الصف ويتكلم فيهم - التدريس األمامي

ففي . ًمهيمنا، حتى يف الدول التي قدمت املنهجية الرتبوية املتمركزة حول األطفال
ستويات الصفية ُمجهورية مرص العربية عىل سبيل املثال، وجد أن سلوك املعلمني يف امل

 :األوىل واخلامسة عىل هذا النحو
ال تزال النتائج اخلاصة بتطبيق أساليب التدريس التفاعلية، خمتلطة «

 هي املادة التعليمية األوىل واألخرية يف الصف ةوالكتب الدراسي. ومشوبة
وفيام يستخدم املعلمون خطط الدروس ويعرفون . من املعلمني% 80لنحو 

وقد . ال يستخدمون املواد التدريسية حني تكون متوفرةاملحتوى، جتدهم 
% 90 للمعلمني، م كانوا يولون انتباههطالبمن ال% 98ذكر املراقبون أن 

ويف الوقت الذي تتوفر . ًيبدون مهتمني، لكن التعلم التفاعيل كان حمدودا
من % 56فيه حجرة للوسائط املتعددة بكافة مدارس مرص، نجد أن 

 ).World Bank 2002( »موهناالصفوف ال يستخد
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 حسبهم أن يدرسوا نوال يلبي الصف االحتياجات الفردية لكل تلميذ؛ فاملعلمو 
ًللصف ككل، وأن يولوا اهتامما ضئيال للفروق الفردية يف عملية التعليم . التعلم/ً

 الضعفاء، رغم طالبّواألخص من ذلك أن املامرسات الرتبوية احلالية يعوزها دعم ال
 .ونس واألردن ومجهورية إيران اإلسالمية ملزيد من االستثامر يف هذا الصددتكريس ت

ٍوأخريا، نجد أن الدول القالئل التي سعت لتقديم مهارات املعرفة العليا كهدف   ً
، 1995ففي عام . ٍّتربوي مل حيالفها النجاح يف تغيري ممارسات املعلمني يف هذا اجلانب

ية التعليم بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ركزت دراسة بحثية نادرة عىل نوع
(Valverde, Schmidt, and Bianchi 1995) يدرس هلم كيفية تعلمطالبأوضحت أن ال َّ ُ 

ًأجوبة ألسئلة ثابتة نوعا ما يف مواقف ملشكالت، لكنه نمط تدريس غري «واستظهار 
 املهرة يف استقبال ، وأن النظام التعليمي يكافئ عىل نحو أسايس»هادف و قليل اجلدوى
ٌورغم كون هذا البحث غري حديث نسبيا، تبدو كثري من . املعرفة بشكل سلبي ً

 وحل املشكالت وإصدار ةاستنتاجاته ما فتئت قائمة؛ فاملهارات املعرفية العليا كاملرون
 .يف املدارس ٍاحلكم، الزال االهتامم هبا غري كاف

 ل إفريقيا قد استدخلت ذلك النمطوبذلك، فالكثري من دول الرشق األوسط وشام 
زالت  أجزاء أخرى من العامل؛ لكنها المن االبتكارات الرتبوية التي بدت واعدة يف

والفلسفة الكلية والتأكيد النهائي عىل هذه اإلصالحات . ًمجيعا يف طور التنفيذ الباكر
 .لدراسةشبيهان بغريمها يف أماكن أخرى، لكنهام مل جيدا بعد طريقهام إىل حجرة ا


. ًتوصف أنظمة التعليم التقليدية دوما بأهنا هرم قاعدته نظام التعليم اإللزامي 

  ملواصلة تعليمهم يف كل من مستويات طالبوبالتايل، ختتار جمموعة ثانوية من ال
لتعليم هبدف احلراك االجتامعي، ظهرت وللوفاء باملطلب املتزايد عىل ا. التعليم العايل

ٍمستويات فردية متنوعة من التعليم، بأنواع ٍ خمتلفة عن التعليم الثانوي أو العايل التي  ٍ
ُمن سلم اهلرم فقد  »يتساقطون« أما من.  مع اختالف قدراهتمطالبًأصبحت متاحة لل
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غري الرسمي ًتم عالجهم أحيانا من خالل برامج التدريب املهني وأشكال التعليم 
ًوغالبا، من يكمل أحد املستويات الدراسية بدون حتقيق متطلبات الوصول . األخرى

فالتعليم الرسمي فرصة واحدة كالعيار . للمستوى التايل، فإنه يلتحق بقوة العمل
 .الناري ال يتكرر انطالقه

ومع احلاجة للتجديد املتواصل للمهارات واخلربات، يتم تعديل عنارص عدة من  
ورغم أن هلذا .  االقتصاد املعريفتَذا النموذج التقليدي، ابتغاء التكيف مع متطلباه

ًتضمينات خاصة بالتعليم اإللزامي، مع التأكيد اجلديد عىل النجاح التعليمي للجميع،  ٍ
. »التعليم بعد اإللزامي حتويل«فإن تبني نموذج التعلم مدى احلياة دعوة كبرية إىل 

 .ة التعليم الثانوي والعايل واملهني باستجابة كبرية ملتطلبات التنافسٌويتوقع أن تقوم أنظم
 تنويع 1-: ولبلوغ هذه األهداف، ينمي التعليم بعد اإللزامي فيه املالمح التالية 

 تيسري االنتقال بسهولة بني 2-ًاملقررات املقدمة وجعل التعليم منصبا عىل كل فرد؛ و 
اوق الطريق التعليمي مع اهتاممات التلميذ وداخل املستويات الدراسية، كي يتس

 املستمر للجميع بتقديم نقاط دخول منوعه؛ و م توفري فرص التعل3-وقدراته اخلاصة؛ 
 عقد روابط 5- إجياد نمط يشجع عىل إحداث تعاقب بني سوق العمل والدراسة؛ و 4-

لربامج ذات ممثلني لقطاعات اإلنتاج للمساعدة عرب صياغة األجندات البحثية، وا
 . (3)األكاديمية، ومناهج املقررات الفردية

 .يف الكثري من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ينمو التعليم بعد اإللزامي برسعة 
ًبيد أن هذا النمو مل يكن مصحوبا باملرونة َّ َ ْ ُفام أن يتخذ قرار بشأن املجال . ًاملوصوفة آنفا َ

والنحو املثايل يف الرشق األوسط .  يف ذلكالذي سيكمل فيه الطالب دراسته، ال عودة
ًوشامل إفريقيا الذي تتخذ وفقا له القرارات اخلاصة باملشوار الدرايس للطالب يكون يف 

 وهذا يرتجم إىل أوجه من التصلب. ًاملدرسة الثانوية الدنيا، وبذا يكون يف سن صغرية نسبيا
 ليا يندر أن يغريوا مساراهتم الدراسية املدرسة الثانوية العطالبف :والرصامة يف النظام كله

 خالل ويف اجلامعة، ال خيول إعادة التحويل من حقل آلخر. أو موضوعات مقرراهتم
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ًواألكثر من ذلك أن هناك اختالفا كبريا يف مقررات. العام الدرايس يف أية دولة يف املنطقة ً 
الثالثي عليم الدراسة التي تقدمها اجلامعات العاملة أربع سنوات ومؤسسات الت

بنظام   تعليمية تعملة ضئيلة يف التحويل من مؤسسطالبواحلق أن فرص ال. األخرى
َّوأخريا، قل أن يواصل . السنوات األربع إىل أخرى   التعليم املهني دراستهم يفطالبً

وبمعظم الدول بعض خيارات التعليم الثالثي يف احلقول الفنية واملهنية، . اجلامعات
ْرغم قرصها عىل  ). لتجد بعض أمثلة ذلك1.3أنظر مربع  (طالب نطاق ضيق من الَ

يف السياق السابق الطريق املفيض إىل التعلم مدى  »التعليم الثانوي«قد أضحى  
لقد كان اهلدف . احلياة، ألنه يعد املساحة الفاصلة بني التعليم اإللزامي وغري اإللزامي

ثم حتول إىل إعداد . لتعليم العايل لطالبالتقليدي للتعليم الثانوي هو اختيار ال
 بمجموعة كبرية من فرص التعلم التالية لتعليمهم الثانوي، ولسوق العمل طالبال

ومن ثم، مل يعد التعليم الثانوي مؤسسة اختيار، بل مؤسسة مسؤولة عن إعداد . كذلك
 املعريف ًا حلياة الكبار؛ وكام ذكرنا آنفا، ففرتة البلوغ الناجحة يف االقتصادطالهبكل 

ٍتتطلب مهارات وكفاءات ختتلف بشكل ملحوظ عن نظريهتا يف املايض َوإليك بعض . ٍ
 :لالجتاهات الدولية احلالية يف التعليم الثانوي األمثلة

بشكل يفوق التأكيد عىل املعرفة ) الرباعة(زيادة التأكيد عىل املعرفة اإلجرائية  =
 .)ٍمعرفة بعض النقاط عن يشء ما(االستظهارية 

بإضافة قدر كبري من الدراسات (توسيع املادة العلمية التي تقدمها املقررات  =
 . إىل أقىص درجة ممكنة، واحلد من التخصص الباكرطالبلزيادة قدرة ال) املتداخلة

ً، بدال من املعرفة »تعلم املعرفة«وبالنسبة للمدرسني، زيادة التأكيد عىل تدريس  =
إلدارة الصفية، والرتبية، والتقويم، واملدرسة ملؤسسة حول ا(املرتبطة بامدة الدراسة 
 ).تعلم وإنتاج للمعرفة

اختفاء اختبارات الدخول إىل التعليم الثانوي، أو تطبيقها فقط ألجل املشورة  =
 .والتوجيه، ال االختيار



 الثالث الفصل  
 

 

 174  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3




ًباألردن واحدا من أكثر النظم مرونة باملنطقة، ملا  يعد النظام التعليمي - األردن
ٍيتيحه من طرق واصلة بني املسارات األكاديمية واملهنية من التعليم  طالبفال. ٍ

هم فقط الذين ال ) طالبمن ال% 6(الذين يرتادون املدارس الثانوية التطبيقية 
 .اصلة التعليم يف املستوى الثالثيُيسمح هلم بمو

فال توجد خيارات . ُّحتد اللوائح من مرونة نظام التعليم والتدريب املهني - سوريا
. ملعاودة دخول النظام التعليمي الرسمي أو االلتحاق بربامج التعلم مدى احلياة

وقد أشارت إحدى الدراسات احلديثة إىل التعليم املهني بسوريا، ووصفته بأنه 
ٍ ثاين أفضل نمط تعليمي، وال يشوبه سوى ضعف ارتباطه باملسارات املهنية «

 هذا النظام ينتقلون إىل التعليم املهني بعد طالب من ةومخسون باملائ. »الواعدة
 .اجتياز االختبارات النهائية باملدرسة االبتدائية

ثالثي يف أمام خرجيي التعليم املهني مواصلة التعليم ال - الضفة الغربية وغزة
 الذين اشرتكوا يف طالبلكن ال. منهم% 20 إىل 15املجتمع، ويفعل ذلك من كليات 
املهني يف التعليم الثانوي حيرمون من هذا اخليار بسبب نقص املحتوى  التدريب

 .النظري باملنهج
ال يقدم النظام التعليمي باليمن التعليم العايل يف كليات املجتمع أو  - اليمن

 املهنيني دخول سوق طالبوأمام ال.  املدارس الثانوية املهنيةبطالاجلامعات ل
أو مواصلة  -  التدريب املهنيطالبالعاملة مبارشة وهو اخليار األوحد أمام 

 .التعليم الفني بعد الثانوي لثالث سنوات أخرى
 Luinstra 2006  :املصدر
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ح منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا مشرتكة اآلن يف إصال وما من دولة يف 
ًكامل هلذا املستوى التعليمي وفق املعامل التي حددناها سابقا ّ فرغم اتساع االشرتاكات . ٍ

الطالبية برسعة، وتعرض معظم الدول ملعدالت عالية من الترسب يف هذا املستوى 
ٍالتعليمي، مل تتخذ أية حماولة منظمة لتقديم أسلوب جديد لتوفري التعليم الثانوي ٍ ُ .

 كإزالة احلدود بني الدراسات املهنية والعامة، والتأكيد القوي عىل واألفكار املختلفة
ًتوجيه خربة املعلمني تربويا، وصياغة مناهج تقوم عىل الدراسات البينية 

Interdisciplinary Course Offeringsاملستوى الثانويطالب، والتوجيه املتواصل ل  - 
واألدهى من . وسط وشامل إفريقياُكلها أفكار مل تعرض بشكل منظم يف دول الرشق األ

ذلك أن مجيع دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا ال تفتأ تسعى للمجيء بمبادرات 
 إىل برامج التعليم املهني، وتعتمد عىل االمتحانات لضبط طالبتوجه من خالهلا ال

 .دخوهلم وخروجهم من التعليم الثانوي
ًمقصورا عىل صفوة قليلة من ) الثالثي(وعىل الصعيد الدويل، مل يعد التعليم العايل  

ًفكام أرشنا آنفا، يعد إنتاج املعرفة . الناس، بل غدا حمور ارتكاز االقتصاد املعريف
َّوتكييفها مع عمليات اإلنتاج املحيل املفتاح إىل التنافس؛ والتعليم الثالثي هو امليرس  َ

 :ح يف التعليم الثالثيبوضو االجتاهات التالية ومن هنا تتجىل. األول هلذه العملية
 تتيح مؤسسات التعليم الثانوي فرص اكتساب مهارات ومعارف إضافية من خالل =

 .حياة املرء املنية
ككليات اجلامعة، واجلامعات املفتوحة، والتعلم (تنمية نامذج العرض املختلفة  =

 .لتستوعب أكرب عدد ممكن ومنوع من العمالء) االلكرتوين، وغريها
 ً.لب عىل الدرجات العلمية والشهادات املعرتف هبا دوليازيادة الط =
آليات ضامن اجلودة لتقييم واعتامد الدورات والربامج والدرجات العلمية التي  =

 ).العامة واخلاصة(تقدمها اجلهات التعليمية املختلفة 
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الذي ينظم البحوث وبرامج التدريب  »العلوم البينية«ظهور االجتاه املعروف باسم  =
ًستنادا إىل البحث عن حلول للمشكالت املعقدة، بدال من املواد الدراسية التقليديةا ً. 

 .زيادة اإلدارة الذاتية وحرية مؤسسات التعليم الثالثي يف تنويع العوائد =
توثيق الرشاكات بني اجلامعات واجلهات االقتصادية اإلقليمية، هبدف إنتاج املعرفة  =

 .وتكييفها لزيادة التنافس
ٌويف ظل هذه األوضاع، تظهر أشكال من النمو اإلجيايب يف منطقة الرشق األوسط  

ًفبعض الدول ختول للجامعات إدارة ذاتية أكرب، . وشامل إفريقيا بصدد التعليم الثالثي ً ّ
ِّمما يسمح هلا بإعادة تنظيم مناهجها، وتقديم أنامط جديدة من الربامج ألنايس كثر  ُ ٍ ٍ

نظري توفري فرص ً، وتتيح أحيانا مرصوفات )ق بديلة للدراسةكصقل املهارات، وطرائ(
ًومع ذلك، فإن تنفيذ هذه التغيريات يتفاوت تفاوتا مجا بني هذه الدول . تدريبية معينة ً

ًبعضها البعض، بيد أن األردن وإيران بلغتا شأوا عظيام يف هذا الشأن ً. 
يد عدد مؤسسات كام قدمت بعض الدول آليات ضامن اجلودة، السيام مع تزا 

وحتى اآلن، قامت ستة من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا . (4)التعليم الثالثي
وفيام . ٍ باستدخال نظام قومي لضامن اجلودة، وكلها كان يف السنوات الست املنرصمة

كمرص وعامن والسعودية والضفة الغربية (تقوم آليات ضامن اجلودة يف بعض الدول 
ً العامة واخلاصة، نجد أنظمة أخرى لضامن اجلودة تامد املؤسسابتقييم واعت) وغزة

 .(5) )كام يف األردن والكويت واإلمارات العربية املتحدة(ًقارصة عىل املؤسسات اخلاصة 
ولكون هذه األنظمة ال زالت يف طفولتها، فإن فاعلية آليات ضامن اجلودة يف املنطقة ال 

 .ٍزالت بحاجة للتقييم
ِابني عمومة غري مرشفني«ًيم والتدريب الفني واملهني قديام لقد كان التعل  َ ِّ ُ يف  »ّ

َّبيد أنه يف ظل االقتصاد القائم عىل املعرفة، مل يلبث دورمها أن تغري. عائلة التعليم َ ْ  فبعدما. َ
ًكان التعليم والتدريب الفني واملهني مستقر ومستودع الفشل املدريس، أضحيا بابا 
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وتشتمل املقومات الرئيسة لنجاح التعليم . ارات وإعادة التأهيليدور حوله جتديد امله
 :دريب الفني واملهني عىل ما ييل والت

 عن مواصلة تعليمهم، حتى يف طالبهيكل مفتوح ومرن، ال يعوق الدخول إليه ال =
 .املستويات الرسمية

د الدراسية يف عرب تقديم املزيد من املوا(املهني والتعليم العام / دمج التعليم الفني  =
 ).التعليم والتدريب الفني واملهني، واملزيد من املواد العملية يف التعليم العام

 . والعاملطالبالتوجيه الفعال لل =
 .برامج إلنشاء املرشوعات والتوظيف الذايت =
ٍضامن اجلودة عرب إطار قويم للمواصفات القومية، ونظام قياس، وتوفري للبيانات  = ٍ

 .الالزمة
 .اك اجلهات االقتصادية يف عمليتي التخطيط والتقويمإرش =

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، مل تكن برامج التعليم والتدريب املهني  ويف 
ًوفضال عن ذلك، فلكون . ًالسابقة للخدمة، ناجحة نسبيا يف ربط التدريب بالتوظيف
ًف ملن مل يبل بالء حسنا يف التعليم والتدريب املهني السابقني للخدمة املستودع املألو ً ِ ْ ُ

 ال يستوعبون بقوة املهارات األساسية طالبًتعليمه اإللزامي، جتد أن كثريا من ال
كام خيفق التعليم والتدريب . ًالالزمة الكتساب الكفاءات الفنية األكثر حتديا لقدراهتم

ًاملهني إخفاقا جليا يف وضع أقدام ال ا فرص أفضل  عىل طرق واضحة املعامل، هبطالبًّ
 .للتعليم والتدريب

إذن، فاملقومات اجلوهرية للتعليم بعد اإللزامي يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا  
ُترتبط ببعضها بعضا فقط عىل نحو خطي، ومن ثم فأهداف وحمتوى كل منها متليها  ً ٍ

 . واالقتصاد واملجتمعطالبًحاجات املستوى التعليمي التايل، بدال من حاجات ال
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ّجيب أن يطوق التعلم مدى احلياة كافة جوانب النظام التعليمي عىل نحو يفي  

بحاجات رأس املال البرشي املتزايدة، من خالل االبتكار والتطويعات واملرونة وإعادة 
ٍ وهذه النظرة يف تناقض تام مع فكرة األنظمة التعليمية شديدة . التنظيم الرسيع

كالتعليم الرسمي وغري الرسمي،  :ية التي تفصل بني املقومات املختلفة للتعليمالتقليد
 .واإللزامي وغري اإللزامي، وتعليم الصفوة والتعليم الشعويب، وما إىل ذلك

وخللق ودعم هذا التصور البديل للعالقة بني أنظمة التعليم واملجتمع واالقتصاد،  
ًنحتاج جهدا مجاعيا لطمس احلدود القاب عة بني مؤسسات التعليم، وربط النظام ً

التعليمي بشدة باملتطلبات رسيعة التغري والتعقيد للمستفيدين من أصحاب األسهم 
كاملؤسسات البحثية، واملوظفني، والسلطات املحلية، واجلهات االقتصادية (باملجتمع 
رضورية ، ومن ثم، حتتاج األمم إىل تكوين بنية مؤسسية إلقامة العالقات ال)الدولية

وتأيت بعض مالمح التعلم مدى احلياة . إلنتاج رأس املال البرشي يف االقتصاد املعريف
 :النظام التعليمي، عىل هذا النحوِّامليرسة للرشاكات وراء نطاق وحدود 

ترسيخ إطار قومي للتعلم مدى احلياة، ذات أدوات مؤسسية تربط بني قطاع  =
 .عيةالتعليم واهليئات االقتصادية واالجتام

كالشهادات (صياغة وتطويع املعايري الدولية وآليات ضامن اجلودة األخرى  =
 بالتعاون مع أصحاب األسهم السياسية واالجتامعية واالقتصادية من) واالعتامدات

 .خارج النظام التعليمي
 .حتسني أشكال االرتباط بني أنامط التعلم املختلفة، واالعرتاف بالتعلم غري الرسمي =
يق الوشائج بني املؤسسات التعليمية وسوق العاملة، مع خلق فرص للتميز توث =

ًاألفضل، ورشاكات أوثق، وتعلم تشاركي أهدى سبيال؛ وزيادة فرص التعلم 
 .ّللموظفني املحليني والقوميني والدوليني
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ًصياغة إطار للوائح القانونية تنشئ مساحة من التواصل بني مقومي اخلدمات  = ُ
 .صة، ويتيح املعلومات اخلاصة باألداء املؤسيسالعامة واخلا


 

لكن القليل من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا هو الذي ارتقى بالتعلم مدى  
اية ألفرادها فأنظمة التعليم بأغلب دول هذه املنطقة تسمح بفرص حمدودة للغ. احلياة

الكتساب املزيد من املهارات واملعارف بعد إهناء درجاهتم العلمية الرسمية أو بدء 
ٍوليس التعلم مدى احلياة سوى هدف وسط جمموعة أهدف قومية حلفنة من . العمل ٍ
منطقة  ًوتأيت مخسة تقارير فقط من بني ستة عرش تقريرا ملنظمة اليونسكو، حول. نالبلدا

شامل إفريقيا لتذكر أمهية التعلم مدى احلياة يف األهداف واالسرتاتيجيات الرشق األوسط و
التعلم مدى «ومع ذلك، ينحرص تعريف ) UNESCO 2004(القومية هلذه املنطقة 

 يف إطار التعليم الرسمي، ويلتصق بمحو أمية الكبار أو تدريب املعلمني أو »احلياة
ًففي مرص مثال، يستخدم املصطلح . (6)التعليم املتواصل يف ثوب التعلم اإللكرتوين

ّلإلشارة إىل فرصة املعلمني يف احلصول عىل شهادات عملية متخصصة ومفضية للرتقي 
ُويستخدم يف األردن لإلشارة إىل تقديم برامج التنمية املهنية هليئة التدريس . الوظيفي
 .باملدارس

عىل إكساب التعليم إذن، وباختصار، قد عملت العوملة وبزوغ االقتصاد املعريف  
ًهدفا جديدا حيث عىل إنتاج املعرفة وتطويعها ومن ثم، تبنت عدة دول من أرجاء . ً

العامل التعلم مدى احلياة بمقوماته املنوعة، من أجل إعادة توجيه أنظمتها التعليمية 
ّبشكل يزود سكاهنا باملهارات واخلربة الالزمني للتنافس العاملي وقد أخذت بعض . ٍ

ًق األوسط وشامل إفريقيا حتذو حذوا مماثال، لكنها مل تكمل املسري حتى اآلن؛ دول الرش ً
 .فيام ال زالت أخرى بحاجة لبدء املسري
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إن الوضع والتغريات الديمغرافية بالرشق األوسط وشامل إفريقيا سيفرضان  

ُوستتجىل هذه التحديات يف بعدين . ام التعليم يف العقود املقبلةحتديات ضخمة أم
يف الرشحية ( غري العادي Youth Bulge »االنتفاخ الشبايب«األول مرتبط هبذا : اثنني

 طالب، مما سيزيد الضغوط عىل نظام التعليم الستيعاب ) سنة24 إىل 15العمرية من 
أنظمة التعليم احلالية يف االشرتاكات وثاين التحديات نتيجة ثانوية الجتاهات . جدد

الطالب ومدة بقائهم بالتعليم، فكان نتيجة ذلك وجود مستويات عالية من الترسب 
 .وإليك تفصيل لكال التحديني. الدرايس والشباب غري امللتحق بمدارس


فاالنتفاخ «.  يف العامل»ع األطفالمزار«ينعم الرشق األوسط بواحدة من أكرب  
ورغم أنه من املتوقع . احلايل راجع إىل ارتفاع معدالت اخلصوبة يف املايض »الشبايب

ًانخفاض معدالت نمو السكان مستقبال، فإن املطالب التعليمية ستتعاظم، ملا هلذا 
 .االنتفاخ من أثر عىل النظام

19502050
ًمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا نمطا فريدا يف نموها السكاين  لقد شهدت  ً

 100ًضعفا يف هذه الفرتة، من  3.7فقد زاد إمجايل السكاين . طيلة اخلمسني سنة املنرصمة
وما من منطقة أخرى يف العامل بلغت . 2000 مليون يف 380 إىل نحو 1950مليون يف 
نمو هذه؛ وتقول بعض التقديرات إن إمجايل سكان الرشق الوسط وشامل رسعة ال

 ).Yousef 1999( 2025ًمليونا بحلول عام  600إفريقيا سيبلغون 
ويكمن السبب الرئيس يف لنمو السكاين بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا،  

ت معدالت ففي الستينات، بلغ). ال يف اهلجرة الداخلية(يف معدالت خصوبة املايض 
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اخلصوبة نحو سبعة أطفال لكل سيدة؛ ويف ظل هذه املعدالت يتضاعف السكان عىل 
وأخذت معدالت اخلصوبة يف النزول منذ بواكري .  سنة20-30نحو طبيعي كل 

غري أن نسبة الشباب يف سكان . الثامنينيات، ومن ثم انخفضت معدالت نمو السكان
 مناطق أخرى من العامل ملدة داد عن نظريهتا يفالرشق األوسط وشامل إفريقيا لن تفتأ تز

 ).3.3شكل (عقود 
من )  مليون70نحو % (21.5 سنة 25 إىل 14واآلن متثل رشحية السكان من عمر  

 U.S. State Department( سنة 15ممن أعامرهم أقل من % 45سكان املنطقة؛ فيام توجد نسبة 
2005 .( 

 
 (3.3)شكل 

 2050 إىل 1950طقة، من نسبة السكان الشباب لكل من
 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.un.org/esa/population/unpop.htm. 2006قسم األمم املتحدة للسكان  :املصدر

http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
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 إىل أن الشباب يمثلون (4.3) املوضح بشكل –ويشري اهلرم السكاين للمنطقة  
ًقطاعا ضخام  ٍعىل نحو كاسح من إمجايل السكانً هذه باتت مستعدة  »فمزارع األطفال«. ٍ

ومع . للحاق بالسكان الكبار، ومن املتوقع أن تؤثر عىل املنطقة يف الستني سنة املقبلة
 يف السكان، تبقى صورة رأس املال البرشي املتمخض »االنتفاخ«ظهور أفاعيل هذا 

ًمن دول املنطقة يف النمو اقتصاديا عن هذا الوضع لتحدد مدى نجاح كل دولة 
ًواجتامعيا وسياسيا وثقافيا ً ً. 

 
 )4.3(شكل 

 2000اهلرم السكاين بالرشق األوسط وشامل إفريقيا، والعامل لعام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصورة العاملية للسكان. 2000مكتب الواليات املتحدة لتعداد السكان  :املصدر
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الرشق األوسط وشامل إفريقيا ستؤثر عىل املطالب  »مزرعة أطفال« ال غرو أن 
ًأوهلام وأكثرمها وضوحا زيادة الطلب عىل التعليم الرسمي؛ : التعليمية من طريقتني

فالدول التي قررت رفع معدالت االلتحاق الطاليب يف مستويات التعليم املختلفة 
ًستجابه زيادة مباغتة يف الط ، ناهيك عن الزيادة »االنتفاخ السكاين«لب بسبب هذا ً

وثاين الطريقتني متعلق بطلب حواصل . املباغتة كذلك يف نفقات الوفاء هبذا املطلب
وبموجز العبارة، . تعليمية خمتلفة كام ذكرنا يف النقاش السابق حول االقتصاد املعريف

ٍيمية ليس هلا وجود اآلن ٍسيفيض هذا العدد الضخم من الشباب إىل احتياج فرص تعل ٍ
ًكام أو كيفا ً. 

ُوحيتمل أن تكون هذه الزيادات يف الطلب عىل التعليم موجهة نحو الرشحية  
 سنة؛ 11 إىل 6من (العمرية املتوسطة من مستويات التعليم االبتدائي والثانوي والثالثي 

كل دولة من دول  يف 2050 حتى 1950يف الفرتة من ) ، عىل التوايل23 إىل 18؛ 17 إىل 12
ًواستنادا إىل هذا الواقع، يمكن تصنيف دول هذه . الرشق األوسط وشامل إفريقيا

ًأوهلا قد شهدت أو أوشكت أن تشهد امتالء طالبيا يف  :املنطقة إىل ثالث جمموعات ً
فقد وصل مستوى التعليم االبتدائي بلبنان إىل متامه من . مستوى تعليمها االبتدائي

ٍ، سابقة بذلك دوال أخرى من املجموعة بفرتة طويلة؛ إذ وصلت 1975الطالب عام  ً ً
البحرين ( يف منتصف التسعينيات؛ بينام يتوقع أن تبلغه ىاجلزائر والكويت هذا املستو

ًأما املجموعة الثانية متمثلة يف ليبيا واملغرب والسعودية . 2010وإيران واألردن بحلول 
ًوأخريا تأيت جمموعة . 2030 و 2020 عامي  وسوريا، فستصل إىل أقىص حد هلا بني

التعليم االبتدائي بجيبويت والعراق وعامن وقطر واإلمارات العربية املتحدة واليمن، 
حول تصورات املجموعة العمرية من  5.3انظر شكل . (2050لتستمر يف نموها حتى 

 .)ٍ سنة بعدد من الدول11-6
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 سنوات؛ أو 6 بعد تأخر مدته نحو وذات األنامط ستتكرر بصدد التعليم الثانوي 
وبالنسبة للمجموعة األوىل من الدول، سيصل حجم .  سنة بشأن التعليم الثالثي12

. 2030؛ والتعليم الثالثي بحلول 2000جمموعة التعليم الثانوي إىل ذروته بحلول عام 
ٍّأما املجموعة الثانية، فسيصل املستوى الثانوي هبا المتالء تام يف  ملستوى ؛ وا2035ٍ

 . (7) 2045الثالثي يف 
 ولقد تصورنا كذلك مطالب االلتحاق الطاليب الناجتة عن االجتاهات الديموغرافية 

فأظهرت النتائج املتفتقة بصدد التعليم االبتدائي أن دول . وأهداف االلتحاق بالدول
إحداث ًاملجموعتني األوىل والثانية قادرة حاليا عىل استيعاب املطالب املتوقعة بدون 

ٍتوسع كبري لسعتها؛ السيام وقد وصل معظمها بالفعل لـ  من إمجايل معدل % 100ٍ
َّبيد أن . االلتحاق الطاليب، وقد بدأت أو أوشكت عىل تقليص عمالئها يف هذا املستوى َ ْ َ

من إمجايل معدل االلتحاق الطاليب % 100معظم دول املجموعة الثالثة مل تصل بعد إىل 
. َّ، ومن ثم ستحتاج ملواصلة توسيع سعتها يف العرشين سنة املقبلةبالتعليم االبتدائي

ٌوكثري من دول هذه املجموعة كذلك به جمموعات طالبية يف تعليمها االبتدائي آخذة 
 .يف النمو

ُوعىل النقيض، يفرتض أن حتتاج كافة دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل التعامل 
َّلتعليم الثانوي والثالثي؛ إذ يعدان عاملني هلام أثرمها مع قفزة طويلة مباغتة يف مطالب ا ُ

.  يف كل من معدالت االلتحاق املستهدفة والنمو املتوقع للمجموعة العمرية املرشحة
ْلكن مل تكن سوى تونس التي نمت سعتها عىل الوفاء بكافة مطالب التعليم الثانوي  َّ

عتني األوىل والثانية، يتوقع أن يمتلئ وبالنسبة لدول املجمو. وفق تقديراتنا وتصوراتنا
 ؛2025-2035 املستوى الثانوي بمعدالت التحاق مكتملة أو بالغة قمة االلتحاق بحلول

 .2040بينام يف املستوى الثالثي يكون ذلك بحلول 
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 )5.3(شكل 
يف عدد من دول الرشق األوسط وشامل )  سنة6-11(تغريات املجموعة العمرية 

 1950-2050إفريقيا، من 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 http://www.un.org/esa/population/unpop.htm). 2006(القسم السكاين لألمم املتحدة  :املصدر
 

ٍوترتجم هذه االجتاهات إىل نمو ضخم يف عدد ال   الذين سيحتاجون إىل طالبٍ
ُويتنبأ أن تزيد .  الثانوي والثالثي طيلة الثالثني سنة املقبلةأماكن يف مدارس التعليم

رشحية طالب التعليم الثانوي يف املنطقة ثلث ما كانت عليه يف هذه الفرتة، أما يف 
 .التعليم الثالثي فستتضاعف أكثر من ذلك

http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
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ًوسط وشامل إفريقيا قد أحرزت تقدما منطقة الرشق األ كم ذكرنا بالفعل، فإن 

ٍ إىل املدارس، مع حصول أثر كبري عىل الوضع التعليمي طالبًملموسا يف اجتذاب ال ٍ
ٍّفنسبة الكبار من غري احلاصلني عىل تعليم رسمي تضاءلت . (8))6.3شكل (للكبار  ٍ

 .ُحناعىل مدار الثالثني سنة املنرصمة يف الدول التي شملها مس% 50 إىل 40بنسبة 

 
 (6.3)شكل 

 ُمتوسط مقاس ، ( اإلنجاز التعليمي لسكان الرشق األوسط وشامل إفريقيا
 )2000، 1985، 1975ً سنة فصاعدا، لألعوام 25من عمر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Barro and Lee 2000 :املصدر
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والتقلص يف نسبة الكبار الذين مل يرتادوا مدارس من قبل قد نجم عنه فئتان  
أن نسبة الكبار الذين أمتوا  - يف نطاق عينتنا من الدول - األوىل. عمريتان جديدتان

% 60 إىل 40 إىل 1970عام % 20 إىل 10عىل األقل تعليمهم االبتدائي قد زادت من حوايل 
ويف الوقت ذاته، فإن نسبة الكبار املترسبني من التعليم االبتدائي قد زادت بنسبة . اليوم

منطقة  من سكان% 90يل السكان الكبار من متوسط من إمجا% 25 إىل 15ترتاوح من 
 .1970الرشق األوسط وشامل إفريقيا عام 

وقد حدثت دينامية شبيهة بالنسبة للسكان الكبار الذين واصلوا االشرتاك يف  
ففي املتوسط، زادت الدول يف عينتنا من حصة السكان . التعليم الثانوي أو الثالثي

 40 إىل 1970عام % 15 إىل 10ليم الثانوي أو الثالثي من الكبار احلاصلني عىل بعض التع
ًلكن نسبة كبرية ممن واصل التعليم بعد اإللزامي مل تكمل املستوى . 2000عام % 50إىل  ً

، ترسب حوايل نصف من أكمل بعض تعليمه 2000ويف . التعليمي الذي التحقت به
 .بعد اإللزامي قبل حصوهلم عىل درجاهتم العلمية

فإن صورة رأس املال البرشي للسكان البالغني بالرشق األوسط وشامل وبذلك،  
ًإفريقيا صورة مشوشة جدا وخمتلطة للغاية؛ فاملستوى اإلمجايل لتعليم الكبار، من  ٌ ٌ

ًناحية، قد حتسن حتسنا ملحوظا ومن الناحية األخرى، باءت األنظمة التعليمية . ً
 .ّبإخفاقات ذريعة بينة عىل طول الطريق

ْهل هذا هيم ؟ إن من ترسب من املدرسة، السيام من مستويات التعليم بعد لكن   َ ّ
 وبوسعهم اإلسهام واملشاركة يف. ًاإللزامي قد حاز فعال بعض املهارات واملعارف

ً االقتصاد واملجتمع بمستوى تعليمي ال بأس به لكن يف احلقيقة، يدخل ثلث هؤالء 
التعليم، وبذا فمن املحتم أن تفقد دول الكبار دائرة كسب معايشهم كمترسبني من 

إن درجة الدبلوم باملنطقة، كام يف . املنطقة ومواطنوها بعض ما استثمروه يف التعليم
 فهي تفيد اهليئة املوظفة بأن هذا الفرد 1- : للفرد»اعتامدية«أغلب دول العامل، هلا قيمة 

ًقد اجتاز مستوى معينا من الكفاءة، و  رص مواصلة تعليمهم  تتيح للكثريين ف2-ً
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وبدون هذا الدبلوم تغدو خيارات املرء حمدودة، وتزداد احتاملية إقصائه من الوظائف، 
 .السيام يف ظل سوق العاملة العاملي

20152030
إن الصورة املحتملة لإلنجاز التعليمي للسكان الكبار قد تم إحصاؤها لألعوام  
؛ آخذين يف احلسبان املعدالت احلالية من وصول التعليم، والكفاءة 2030، 2015

والنتائج اخلاصة بثامين دول من دول الرشق . الداخلية، وتغريات الوضع السكاين
 ).7.3(األوسط وشامل إفريقيا، ثم توضيحها بالشكل 

تويات أعىل ًوإمجاال للقول، إننا نتوقع أن صورة السكان الكبار لن تفتأ ترينا مس 
وسيكون هنالك نسبة . من اإلنجاز التعليمي عىل مدار اخلمس وعرشين سنة القادمة

أكرب من الكبار احلاصلني عىل بعض التعليم بعد اإللزامي،لتحل بذلك حمل الكبار غري 
ٍ احلاصلني عىل تعليم مدريس، وكذلك الكبار الذين مل حيصلوا سوى عىل التعليم 

وبالنسبة ألغلب الدول، ستتضاءل نسبة غري . بعض مستوياتهّاالبتدائي أو أمتوا 
عام % 40 إىل 30 إىل 2000عام % 90 إىل 50ٍ احلاصلني عىل تعليم مدريس واملترسبني من 

لكن نسبة املترسبني من . ؛ ومن ثم ستزداد نسبة حاميل الدرجات بعد اإللزامية2030
ُونجمل القول فنقول . 2030 عام %10التعليم الثانوي والثالثي ستزداد كذلك بنسبة 

َّبيد أنه يف . 2000، كحال عام )ًأو مل يدخلوها أصال(ترسبوا من املدرسة  َ ْ ستفوق  2030ً
 .أعداد املترسبني من التعليم الثانوي والثالثي نظريهتا يف االبتدائي


ب الذين ال يرتادون املدارس هم أولئك األشخاص من عمر إن األطفال والشبا 

السادسة حتى قرابة العرشين؛ حيث كان ينبغي أن يكونوا ملتحقني بالتعليم اإللزامي، 
من األطفال والبالغني ممن يف سن % 20 إىل 15ًوإمجاال، فإن نحو . غري أن هذا مل حيدث

مل  2-ً حيرضوا املدرسة أبدا؛ أو مل 1- :الدراسة هم اآلن خارج أبواب املدارس ألهنم
 .مل حيرضوا أو يتموا التعليم الثانوي اإللزامي 3-؛ أو ييتموا تعليمهم االبتدائ
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 )7.3(شكل 
 اإلنجاز التعليمي للسكان الكبار بعدد من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا،

 2030 عام 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

  Miyajima 2006 :املصدر

 
 10 إىل 6ً مليون تقريبا منهم يرتاوح سنهم من 5 ً؛يون طفال مل9وقد كان حوايل  

 مل يكونوا باملدارس عام – سنة 15 إىل 11ً مليون طفال يبلغ أعامرهم من 4أعوام؛ و 
 مليون 5.6 مليون و 7.5 ستزيد هذه األعداد إىل 2015ُويتصور أنه بحلول عام . 1995

ً مليون طفال وشابا يف سن الدراسة 13 عن عىل التوايل، ال بالنسبة إلمجايل مقدر بام يزيد ً

 اجلزائر
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ولن يغري هذا املوقف املحتدم لألطفال والشباب املحرومني من . ولن يكون يف املدرسة
 .ٍاملدرسة يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا سوى االنقالبات السياسية احلاسمة

 إن تكلفة .األمثل هلذه املشكلة »العالج«والوقاية من الفشل الدرايس والترسب هو 
َّتدريب األطفال وإعادة ضمهم إىل التعليم املدريس أكثر بكثري من إبقائهم يف نظام 

لكن حلسن احلظ، هنالك جمموعة متنوعة من الطرائق للمساعدة عىل . التعليم الرسمي
 :إبقاء األطفال يف نظام التعليم الرسمي مثل

لوقت الدراسة، وذلك يف دعم التعليم العالجي للعمل عىل عالج الضياع الكبري  =
يف املكان والزمان املناسبني ) بام فيها االستشاريون املدربون(حالة وضع األنظمة 

 .لتقليص الترسب الدرايس
إعادة توزيع املعلمني األكفاء لضامن جودة تعليمية أعىل، واحلد من صعوبات  =

إغالق هذه بالنظر إىل معوقات األمان و) يف أحيان معينة(الوصول إىل املدارس 
 .املدارس

 .ّ كي حيرضوا املدارس أو يتموا تعليمهمطالبزيادة احلد العمري لل =
الالئي ربام حرمن من ) أو النساء الشابات املنجبات(السامح للفتيات املتزوجات  =

ّارتياد املدارس العتبارات اجتامعية وثقافية بأن يبقني يف املدارس أو يعاد ضمهن 
 .إليها

رس عىل القيام بتقليص معدالت الترسب من خالل عقد اجتامعات تشجيع املدا =
 .مع املعلمني واآلباء

غري أن هذه اإلجراءات العالجية ال تكفي للتعامل مع هذا املخزون من األطفال  
والشباب غري املترسب من املدارس، والذين جتدهم يف الغالب فقراء ريفيني، يتحدثون 

تيات والنساء الشابات، أو األطفال ذوي اإلعاقات، لغات األقليات، وأغلبهم من الف
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أو األطفال ذوي املشكالت الصحية والبيئية البالغة اخلطورة، أو األطفال املحصورين 
 كام أهنم يتمتعون بأدنى حد ممكن، أو ال يتمتعون . يف مناطق الرصاع وبقع العنف

ًر من ذلك أن كثريا منهم واألكث. ًأصال، باخلدمات االجتامعية واالقتصادية األساسية
ًيستهلون العمل يف سن صغرية، وقد يصابون بأمراض سوء التغذية، أو يعتلون بدنيا،  ّ

يف الشوارع أو دور األيتام، أو يلجأون إىل  - مع ذلك - ُأو يعاقون؛ وهم يعيشون
كام أهنم إن مل حيصلوا عىل تعليمهم الرسمي، يصريوا بالوعة متتص . اجلريمة واجلنوح

تنمية االقتصادية، مما يزيد احتاملية تزايد التغريب السيايس، وتفاقم التوترات بني ال
 هؤالء »امليل األخري«ويشمل سكان . األجيال املختلفة، والرشائح االجتامعية املتنوعة

ًأكثر األطفال حرمانا وتعرضا للمخاطر«فيام يشملون  والوصول هلؤالء .  يف املنطقة»ً
قتيض سياسات مبدعة متعددة القطاعات، وبرامج قليلة التكلفة األطفال والبالغني ي

 .تاألرس واملجتمعا) أو مطالب(لكن فعالة، والبناء عىل مواطن القوة واهتاممات 


أوهلام أن الطلب  :ينيمن األقسام اآلنفة من هذا الفصل، نستقي استنتاجني رئيس 

ٍ واسع؛ أن االجتاهات احلالية يف لوضع عىل التعليم بعد اإللزامي سيزيد عىل نحو
السكاين لدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ستتضافر مع االشرتاكات الطالبية 

وهذا الطلب سيزداد حتى لو تبنت الدول فكرة التعلم مدى . ويضفيان أثرمها امللموس
. ةاحلياة التي تشجع كل الكبار عىل مواصلة البحث عن املهارات واملعارف اجلديد

واالستنتاج الثاين يتمثل يف توقع تغري طبيعة التعليم عىل نحو جوهري؛ إذ يتوقع أن 
ً، وحيققون نجاحا كبريا يف مستويات حتصيل أكاديمي طالبيزيد عدد الناجحني من ال ً

 .أعىل
ونتيجة هذا االجتاه واضحة؛ ستحتاج دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل  

 ًوبافرتاض ثبات االجتاهات احلالية يف التكلفة مستقبال،. تعليميةتوفري املزيد من الفرص ال
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لكن كيف . فإننا نتنبأ بزيادة التكلفة اإلمجالية للتعليم عىل نحو ملحوظ يف العقود املقبلة
ستوفر املنطقة هذه النفقات، وكيف تضمن أن الضغط املايل لن يفيض إىل انحطاط 

 ً.ما سيواجهه صناع السياسة مستقبالاجلودة؟ إن هذه األسئلة واحلسابات هي 
ٍّويف سعي لإلجابة عىل األسئلة السالفة، يفحص اجلزء املتبقي من هذا القسم أشكال 

ويستكشف كذلك تضمينات االجتاهات السكانية . اإلنفاق احلالية عىل التعليم
بقية ٍوعىل الصعيدين نديل باقرتاحات س. والتأكيد عىل اجلودة، وذلك من املنظور املايل

 .نتناول هبا القيود املالية التي تبزغ حني مواصلة املسري


ٍلفهم البدائل املحتملة لتمويل التعليم مستقبال عىل نحو أفضل، من املجدي أن   ً
ما ننظر إىل مدى إسهام حكومات منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف التعليم، ومدى 

 .ًدمه القطاع اخلاص، والنفقات التي حيتاجها كل تلميذ يف كل مستوى تعليمييق


كام ناقشنا يف الفصل األول، فإن دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا تنفق، يف  
ًاملتوسط، نحو مخس إمجايل نفقاهتا العامة عىل التعليم، ونسبة أعىل نسبيا من إمجايل  ً ُ

% 20َوأغلب الدول، فقريها وغنيها، خيصص ما يربو عىل ). 8.3شكل (اجها املحيل إنت
ًمن ميزانياهتا للتعليم، بام فيها مثال السعودية واإلمارات وتونس وليبيا واجلزائر من 

وهنالك عدد مشابه من الدول . ناحية، واليمن واملغرب وجيبويت من ناحية أخرى
َّخيصص أقل من   للتعليم مثل عامن واألردن ولبنان والبحرين من ميزانيته% 15ّ

ومع ذلك نجد القطاع اخلاص أكثر (والكويت وسوريا والضفة الغربية وغزة وقطر 
ًنشاطا يف بعض الدول، كام ستناقش ذلك الحقا ً.( 
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 )8.3(شكل 
اإلنفاق العام عىل التعليم يف الرشق الوسط وشامل إفريقيا، بالنسبة ألقرب سنة يف 

 2003 إىل 1999 الفرتة من
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فتغريات . ًوتارخييا، زاد اإلنفاق عىل التعليم عىل نحو أرسع من النمو االقتصادي 
ًالنمو االقتصادي عادة ما يستتبعها تغري يف اإلنفاق عىل التعليم، ويكون التغري طرديا  ٌ ً

َإىل حد بعيد؛ بيد أن اإلنفاق عىل   ْ َ ًالتعليم غالبا ما يفوق النمو االقتصادي يف رسعة ٍ
ًتغريه، وقد كان إىل حد ما مصانا أثناء فرتات انخفاض إمجايل ففي .  الناتج املحيلُ

السعودية عىل سبيل املثال، تضاعف اإلنفاق عىل التعليم كنسبة من اإلنفاق العام ثالث 
ٌوال سعر النفط أثر كبري عىل ومل يكن للنمو االقتصادي  .2000 إىل 1970مرات من عام  ٌ

َويف اجلزائر، عملت القيود االقتصادية عىل تثبيط اإلنفاق عىل التعليم، بيد . هذا االجتاه ْ َ
من % 10من اإلنفاق العام و % 29(أن هذا اإلنفاق كان يف أعىل مستوياته يف املنطقة 

 .قبل أي تدهور اقتصادي) 1980إمجايل الناتج املحيل عام 
من اإلنفاق احلكومي، وليس ذلك % 20 هبط اإلنفاق عىل التعليم إىل ًوأخريا، 

وتشري .  يف أسعار البرتول1986سوى بعد عرش سنوات من االنخفاض املفاجئ عام 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يمليه  هذه األمثلة إىل أن اإلنفاق عىل التعليم يف

 الوضع احلايل للاملية العامة؛ وهذا حال الطلب االجتامعي عىل التعليم أكثر مما يمليه
ًويبقى التعليم أولوية، وخيصص له إنفاق عام حمفوظ نسبيا يف أغلب . ٍكثري من املناطق ٌٌ ُ

 %.25 إىل 20ومع ذلك، سيصعب عىل معظم الدول زيادة إنفاقها أكثر من . دول املنطقة


 املايل غري احلكومي يف التعليم يف الرشق األوسط وشامل يصعب تناول اإلسهام 
ًإفريقيا؛ إذ املتاح من البيانات نذر يسري؛ بيد أن َ هنالك اعتقادا كبريا بأن هذا اإلسهام  ً َّ َ ْ َ ٌ

ًويرجع هذا جزئيا إىل أن االلتحاق الطاليب يف التعليم اخلاص يميل . متواضع
انظر شكل (اجلزائر واليمن وليبيا لالنخفاض الشديد يف بعض الدول مثل تونس و

ورغم سري هذا الوضع يف اجتاه التغري، وحازت بعض الدول، عىل نحو تقليدي، ). 9.3
، فإن انخفاض معدالت االلتحاق بالتعليم )كام يف لبنان(معدالت التحاق خاصة أكرب 

 .اخلاص يوحي بأن احلكومات تتكبد معظم العبء املايل عىل التعليم
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 )9.3(شكل 
 2002إىل  1990اخلاص من عام  و نسبة التعليم االبتدائينم

 
 

 

 

 

 

 

 

 الدليل اإلحصائي: املصدر
 

َّوفضال عن ذلك، تبنت أغلب حكومات الرشق األوسط وشامل إفريقيا سياس   ةً
ً اجلامعة عادة ما يدفعون طالبتكفل التعليم املجاين يف كل مستويات التعليم العام؛ ف

ًرسوما رمزية ال تغطي ٍ سوى جزء طفيف ال يذكر مما تنفقه الدولةً ويف ظل هذا . ٍ
االنتفاخ الشبايب والزيادة املتوقعة يف الطلب عىل التعليم الثانوي والثالثي، فإن الوضع 

ُومن هنا حيتاج صناع السياسة إىل صياغة اسرتاتيجيات . »بكارثة تلوح من بعيد«ينذر 
 .لبات املتزايدةلتمويل التعليم، تديم اجلودة وتفي هبذه الط

ًوهذا ال يعني أن اإلنفاق الداخيل عىل التعليم ضئيل؛ ففي تونس مثال حيث ال  
ًوجود تقريبا للتعليم اخلاص، زاد اإلنفاق الداخيل عىل التعليم كنسبة من إمجايل الناتج 
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 Tunisia Institute of National(اليوم % 1.4يف الثامنينيات إىل % 0.5املحيل من 
Statistics .( ٍوهنالك احتاملية كبرية يف ظهور اجتاه مثيل يف دول أخرى السيام يف دول

لكن بقدر انتشار وتفاقم . كمرص التي بلغت فيها معدالت التعليم اخلاص ذرى جديدة
ّهذه الظاهرة، يوجد متنفس لتعبئة بعض ألوان التمويل من احلكومات الداخلية بدون 

ًغري أن تنفيذ هذا التحول السيايس يمثل حتديا . يةاالضطرار إىل زيادة أعبائها املال
 . الفقراءطالبًسياسيا سيتحىل بشكل خاص يف احتياج آليات تتناول احتياجات ال


 مستويات التعليم بالنظر إىل النفقة النهائية املوحدة التي يدفعها التلميذ يف 

 يتضح أن دول الرشق األوسط كي مع تكافؤ القوى الرشائية،املختلفة بالدوالر األمري
وشامل إفريقيا تنفق عىل كل تلميذ ما يكافئ إنفاق الدول متوسطة الدخل، وما يقل 

وهذه ). 10.3شكل (بشكل ملحوظ عن دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 
 اجلزائر،:الية وشامل إفريقيا الت املالحظة تقوم عىل عينة من دول الرشق األوسط

ألظهرت  إذن أما إن شملت العينة الدول املنتجة للنفط،. وتونس، ومرص، واألردن
 . وشامل إفريقيا الرشق األوسط املقارنة نفقات موحدة أكرب يف

ٍويزداد االستنتاج السابق قوة حني ننظر إىل اإلنفاق املخصص لكل تلميذ كنسبة   ً
في هذه احلالة، نجد أن دول الرشق األوسط  إمجايل الناتج املحىل لكل نسمة؛ فنم

تتفق  - ًتأسيسا عىل ذات اإلحصائيات املبنية عىل ذات العينة اآلنفة - وشامل إفريقيا
بشكل يفوق أية جمموعة دولية أخرى، بام فيها دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 

ًوالفارق متواضع نسبيا يف املستوى االبتدا). 11.3أنظر شكل ( ئي والثانوي األدنى؛ ٌ
دول الرشق األوسط «لكنه كبري يف املرحلة الثانوية العليا والتعليم العايل؛ فاحلق أن 

عن الدول املتوسطة التي اختربت %50 ةًوشامل إفريقيا يبلغ إنفاقها ما يزيد تقريبا بنسب
ون للمقارنة حيال املرحلة الثانوية العليا؛ ويبلغ ضعف دول منظمة التنمية والتعا

 .»ًاالقتصادي بصدد التعليم الثالثي قياسا عىل إمجايل الناتج املحىل لكل نسمة
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 ) 10.3(شكل 
القيمة النهائية ملتوسط نفقات كل تلميذ بمنقطة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، 

 )تكافؤ القوي الرشائية(وبدول مناطق أخرى، بالدوالر األمريكي 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Education at) 2005(ملحة عىل التعليم  :ة والتعاون االقتصادي واألردندول منظمة التنمي :املصادر
a glance2004(املصدر القومي  اجلزائر وتونس؛ ؛.( 

 

َّ، خصص من نفقات رأس املال ربع إمجايل النفقات توىف السبعينيات والثامنينيا  ُ
سع وإنشاء وكانت هذه فرتة تو.  األوسط وشامل إفريقياقعىل التعليم يف منطقة الرش

، %13ً، فصاعدا نقصت هذه النسبة إىل 1990رسيعني للبنية التحتية للمدارس ومن عام 
وبذا، . ًوهي نسبة ال ختتلف كثريا عن سهم رأس املال يف النفقات الكلية بالدول النامية

  .واملعلمني فإن هذه النفقة املوحدة املرتفعة بالرشق األوسط وشامل
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 )11.3(شكل 
ٍ كل تلميذ كنسبة من إمجايل الناتج املحيل لكل نسمة بدول منطقة الرشق اإلنفاق عيل

 .األوسط وشامل إفريقيا، ودول مناطق أخرى، بالنسبة املئوية
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 Education at a Glanceملحة عىل التعليم :  واألردنيدول منظمة التنمية والتعاون االقتصاد :املصادر
 ).2004(در القومي اجلزائر وتونس؛ املص ؛(2005)

 

 تظهر 2002، 1970يف الفرتة بني عام ) 12.3(والنسب املوضحة يف الشكل  
 املخصصني لكل معلم بالتعليم االبتدائي والثانوي؛ طالببوضوح انخفاض عدد ال

ًبيد أهنا تظهر زيادة يف نسبة التعليم الثالثي بدءا من عام  ً َ ْ  بعد توسيع نطاق التعليم 1980َ
 يف العديد من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ومن هذا طالبور الالعايل جلمه

 :االستعراض نستطيع أن نسوق املالحظات التالية
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ًتنفق املنطقة قدرا كبريا جدا لكل تلميذ بالنسبة إىل دخلها لكل نسمة؛ عىل نحو  = ً ً
 .يفوق الدول النامية واملتطورة، السيام عىل صعيد التعليم الثالثي

ً عىل نحو ثابت عىل املراحل التعليمية بدءا من دت املنطقة ختصيص املوارأعاد =
ٍالثانوي حتى الثالثي، لكن عىل نحو غري كاف ملكافأة االلتحاق الطاليب املتزايد 

 .باملستويات العليا من التعليم
يقع الكثري من عبء التمويل عىل عاتق ميزانية احلكومة، مع احتاملية زيادة ما تنفقه  =

ًألقاليم الداخلية من مبالغ مالية قد ال تكون غري موثقة جيداا ّ ُ. 
ّوبذلك حيتمل أن تواجه املنطقة قيدا كبريا عىل املوارد يف متويلها للتعليم، اللهم إال   ً ً

 . ُإن أتبعت سياسات بديلة
 

 )12.3شكل (
 2002 إىل 1970 واملعلمني يف كل مرحلة تعليمية، من طالبالتناسب بني ال
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ًفضال عن النفقات املوحدة املرتفعة نسبة إىل الدخل املخصص لكل نسمة، فإن   ً

ًاملنطقة ستشهد توسعا ملحوظا يف التعليم بعد الثانوي مستقبال ً ويوضح الشكل . ً
بتدائية  يف مراحل التعليم االطالبالتغريات الطارئة عىل األعداد الفعلية ل) 13.3(

وتومئ هذه . 2002 إىل 1970والثانوية والثالثية، باإلضافة إىل مؤرشاهتا يف الفرتة من 
ًاالجتاهات بأن املنطقة قد حققت استقرارا ملحوظا يف معدالت االلتحاق الطالبية  ً

 بالتعليم الثانوي طالببالتعليم االبتدائي، لكن كان هنالك زيادة رسيعة يف عدد ال
 .وبعد الثانوي

وىف أثناء العقد املقبل بخاصة، . ًومن املحتمل أن تستمر هذه االجتاهات مستقبال 
ًفإن نمو التعليم الثانوي سيستمر حمدثا ضغوطا عىل التوسع يف التعليم بعد الثانوي  ً

تتضح صحتها من عينة من الدول تشمل ) 14.3(وهذه املسارات املتصورة باجلدول 
 منها سوى تونس،والتي حيتمل أن حيقق فيها ىستثنوال ي. املغرب واجلزائر وجيبويت

 .ًااللتحاق الطاليب استقرارا عن قريب 
 

 )13.3(شكل 
  التارخيي للطالب بالتعليم االبتدائي والثانوي والثالثيااللتحاق

 
 
 
 
 

  الدليل اإلحصائي:املصدر
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 )14.3(شكل 
  املتمني املرحلة الثانوية يف عدد من طالبقصور عدد ال

 ق األوسط وشامل إفريقيادول الرش
 
 
 
 
 
 

 
  Etude sur la restructuration du post- obligatoire (2005) البنك الدوىل -اجلزائر:املصادر
 Etude Sar l'enseigement )2004(إحصاءات املؤلف والبنك الدويل :املغرب  وزارة التعليم؛:جيبويت 

collegial2006(البنك الدويل : تونس ؛ le financement de l'enseignment super Lear  Etude sur 
 

ُومن باب اليقني، فإن املنطقة يتوقع هلا أن تستمر يف حتويل بعض املوارد من  
ًالتعليم االبتدائي إىل خمصصات التعليم العايل، باعتبار أن كافة الدول تقريبا قد نجحت 

هذه املدخرات إن زادت عن َّلكن . ٍّيف حتقيق معدل التحاق تام يف التعليم األسايس
حدها، قد تتسبب يف ختفيض نوعية التعليم يف هذا املستوى التعليمي، وال حيتمل أن 

وبعد كل ذلك، فالتوسع . تكون كافية لسد نفقات توسيع املستويات العليا من التعليم
َيف تلك املستويات العليا من التعليم أمر يستجلب نفقات أكرب كام أوضحنا يف القسم  ٍ

َكام أن ثمة تأكيدا متزايدا عىل نوعية التعليم، وهو ما يتطلب موارد كذلك. السالف ً ً .
ٍواألكثر من ذلك أن التمويل العام مستوياته عالية نسبيا بالفعل، سواء كسهم من  ً

 اجلزائر
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ٌإذن، فهناك متسع حمدود لزيادة . ٍميزانية احلكومة أو كنسبة من إمجايل الناتج املحيل ُ
 التعليم بدون تقليص ألوجه اإلنفاق األخرى أو املجازفة بزيادة التمويل العام عىل

فكل هذه العوامل توحي بأن دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا ليس . العجز املايل
فباإلضافة إىل السعي عن طرائق بديلة لتمويل . أمامها من اخليارات سوى اليسري

، وزيادة املوارد من بيوت الشباب، مثل التشارك يف اإلنفاق، والديون الطالبية(التعليم 
 .فإن اخليار الثاين يتمثل يف حتسني كفاءة النظام التعليمي ذاته )واخلدمات األخرى


ملواجهة التوسع يف الطلب عىل التعليم العايل، ولإلبقاء عىل اجلودة، عىل املنطقة أن  

اع السياسة هو مواصلة وهنا سيكون اخليار اليسري عىل صن. تواجه عملية من التوازن
ًبيد أن يف هذا اخليار مرضة . توسيع النظام التعليمي دونام تغيري إلسرتاتيجية التمويل ََّ َ ْ َ

 أما احلل البديل ملواجهة زيادة الطلب. بجودة التعليم ومدى إسهامه يف التنمية االقتصادية
ن وصول التمويل السيام عىل التعليم الثالثي، فيكمن يف تعبئة التمويل العام مع ضام

. احلكومي للطالب املؤهلني للمراحل التعليمية لكنهم عاجزون عن تسديد رسومها
ُفإسرتاتيجية مثل هذه ستتسق مع االجتاهات الدولية املشار إليها بالفصل الثاين َّ. 


حتى إن أفضت االستثامرات التعليمية املاضية إىل أقىص عوائد من حيث النمو  

ي، وإحداث مزيد من التكافؤ يف توزيع الفرص، وتقليص الفقر، فإن منطقة االقتصاد
الرشق الوسط ال تزال بحاجة إىل إعادة تشكيل أنظمتها التعليمية ملواجهة عدد من 

ًوأكثر هذه التحديات بزوغا يتعلق بالعوملة، وأمهية االقتصاد . التحديات اجلديدة
نتفاخ الشبايب، واألطفال والكبار املنقطعني عن املعريف املتزايد يف عملية التنمية، واال

 .الدراسة، ومتطلبات التمويل
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 أن تترصف معهام بإنتاج ةأما العوملة واالقتصاد املعريف، فعىل األنظمة التعليمي 
كام مل تعد قضايا التعلم . رأس مال برشي يتسم بالكفاءة واملرونة ويمكنها من التنافس

ل والكبار املنقطعني عن الدراسة، قضايا ترفيهية بل مدى احلياة وحل مشكلة األطفا
ًفكال التحديان يتطلب حتوال يف مناهج التدريس وطرق تدريسها، . حتمية ورضورية

عىل نحو يمكن الطالب من اكتساب املهارات املرتابطة واجلوهرية الرضورية ثم تطوير 
 .هذه املهارات بمرور الزمن

َن جراء ظاهرة االنتفاخ الشبايب مل تر من قبل ًوباملثل، تواجه املنطقة ضغطا م  ُ
إن مزارع األطفال الناجتة عن معدالت اخلصوبة عالية . باملنطقة أو بأي مكان آخر

الزيادة يف العقود القليلة املنرصمة سوف تزيد الضغوط عن قريب عىل احلكومات 
ٍلتوسيع النظام التعليمي لعقود مقبلة  ىلب عىل مستووستكون أغلب الزيادة يف الط. ٍ

ِّالتعليم الثانوي والثالثي ذوي التكلفة األعىل من التعليم االبتدائي َ َ. 
ُوأخريا، يتطلب مواجهة التحديات السابقة التمويل الذي يصعب ضامنه يف ظل   ً
فمكمن التحدي هنا هو إجياد طرائق لتعبئة .  احلالية لإلنفاق ومصادر التمويلفالظرو

 .ية التعليم والعدالة يف توزيع فرصةاملوارد من غري إضعاف نوع
َّبد منه لتمكني السكان للعيش بشكل ح يف مواجهة التحديات السابقة الوالنجا 
والسؤال الذي نتناوله يف الفصول التالية هو كيف سينجح صناع السياسة يف . أفضل

 .مواجهة هذه التحديات


(1)   http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPRO 

GRAMS/KFDLP/0,,menuPK:461238~pagePK:64156143~piPK:
64154155~the SitePK:461198,00.html. 

تطلق لإلشارة إىل أدنى جمموعة من املهارات  »املستوى األسايس« نعبارة ع  (2)

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPRO
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. والكفاءات واملجوعات املعرفية الالزمة لإلضافة إىل القيمة االقتصادية ملجتمع
 يشمل تًوى األسايس مفتوح دوما للنقاش، لكنه بأدنى االعتباراوهذا املست

ٍمعرفة األعداد والقراءة والكتابة بلغة قومية ٍ. 
. إن حتويل التعليم بعد اإللزامي ال يستلزم توسيع هياكل األنظمة التعليمية  (3)

 ستظل قائمة إن مل - الثانوي، والعايل، واملهني، –فمستويات التعليم التقليدية 
 .أت أشكال وظيفية جديدةت

واآلن . 1950كان ثمة إحدى عرش مؤسسة فقط للتعليم العايل باملنطقة قبل عام   (4)
يوجد منها ما يربو عىل املائتني، ست وسبعون منها مؤسسات للتعليم العايل 

 .)UNESCO 2006(اخلاص 
(5) Egypt: PAD for Higher Education: Mid-term Review of Higher 

Education Project (June 2005); Oman: 
http://inqaahe/org/members_view_all.cfm? mID=3&sID=22; 
UNESCO (2003) Higher Education in Arab Region 1998–2003. 

 ألربعة عرش 2003ًأجرى الفريق مسحا للتقارير القومية ملنظمة اليونسكو من عام  (6)
 .ريقيا، ودول جملس التعاون اخلليجيدولة من دول الرشق األوسط وشامل إف

بدول % 100يف املتوسط، يبغ صايف معدل االلتحاق الطاليب باملدارس االبتدائية   (7)
. بالتعليم الثالثى% 15بالتعليم الثانوي، و % 75الرشق األوسط وشامل إفريقيا، و 

ًويتوقع أن تستمر أغلب الدول يف توسيع الوصول للتعليم بام يعادل تقريبا ُ 90 %
من التعليم الثالثى، ومن % 40من صايف معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي، و 

 .العرشين إىل األربعني سنة املقبلة
، 2000عام  »يل« و »بارو« ٍإحصائيات هذا القسم مبنية عىل بيانات قام بجمعها  (8)

رصد وباستخدام هذه املعلومات ن. حول مستوى اإلنجاز التعليمي يف أنحاء العامل
اجلزائر، : الرشق األوسط وشامل إفريقيا ٍحالة االجتاهات يف تسعة من دول

http://inqaahe/org/members_view_all.cfm
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والبحرين، ومجهورية مرص العربية، وإيران، والعراق، واألردن، والكويت، 
 واجلمهورية العربية السورية، وتونس
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عرفنا من اجلزء األول من تقريرنا أن األنظمة التعليمية يف منطقة الرشق األوسط  
ًوشامل إفريقيا، قد حققت تقدما ملموسا يف أن توفر لقطاع كبري من مواطنيها املؤهلني  ً

فبادئ ذي بدء، . التعليمية؛ لكنها يف ذات الوقت أخفقت يف جوانب رئيسة الفرص
إسهامها يف النمو االقتصادي واملساواة يف الدخول وتقليص الفقر، غري مرشوط كان 

والسبب الثاين املكافئ يف األمهية أهنا ال تبدو يف . بارتفاع مستوى االستثامر التعليمي
وضع طيب يمكنها من مواجهة التغريات االقتصادية واالجتامعية اجلديدة احلادثة عىل 

ما الدرب : ه االستنتاجات تقودنا إىل صميم تقريرنا هذاوهذ. صعيد املنطقة والعامل
اإلصالحي الذي ينبغي لألنظمة التعليمية أن تسلكه لرفع عوائدها من التعليم إىل 

  أقصاها، والنجاح يف مواجهة هذه التحديات اجلديدة؟
ًيفرتض الفصل الرابع مدخال . ويتناول اجلزء الثاين هذا السؤال يف فصول ثالثة 
ٍوبا حتليليا جديدا إلصالح التعليم، غري مركز فقط عىل حتسني العالقات الفنية أو أسل ُ ً ً ً

ُبني مدخالت التعليم وخمرجاته  ، بل كذلك عىل احلوافز املواجهة )هندسة التعليم(ُ
وعىل نظام املحاسبة العام من قبل صناع السياسة ) املعلمني، املدارس(للفاعلني املعنيني 

ل اخلامس فيتتبع مسار الدرب اإلصالحي الذي قطعته دول أما الفص. للمواطنني
الرشق األوسط وشامل إفريقيا حتى اآلن، ابتغاء معرفة ما إذا كانت تقرتب بمرور 

 ًوأخريا يطبق الفصل السادس املدخل. الوقت من الطريق الذي يقرتحه املدخل التحلييل



 اجلزء الثاين 
 

 

 208  

 

وسط وشامل إفريقيا، ملعرفة ٍالتحلييل عىل عينة من أربعة عرش دولة من دول الرشق األ
ًما إذا كانت الدول األكثر نجاحا من بينها يف حواصلها التعليمية هي التي هبا أنظمة 
تعليمية حتتوي عىل عمليات حديثة هلندسة التعليم أو ختطيطه، وحوافز متساوقة مع 

والغرض من هذا التحليل معرفة إذا . احلواصل التعليمية، ونظام حماسبة عام قوي
نت اخلربات الفعلية تدعم املدخل التحلييل، بشكل يمكننا من تصور درب جديد كا

 ً.تسلكه املنطقة مستقبال
منطقة الرشق األوسط وشامل  ويشري التحليل إىل أن اإلصالحات التعليمية يف 

فاستهالل بعض الدول مشوارها اإلصالحي . إفريقيا تتبنى االجتاهات السليمة
وصياغة املنهج واستئجار املعلمني  تعليمية عرب بناء املدارسبرتسيخ أقدام أنظمتها ال

وتكوين هيكل قيادي وإداري؛ قد هيئها لبدء تناول املقاييس املحفزة للفاعلني املعنيني 
واملعززة ) مثل إنشاء احتادات أولياء األمور وزيادة اشرتاك القطاع اخلاص يف التعليم(

َبيد أن بعض الدول مل تبدأ حتى هذه ). زيةعرب الالمرك(ملزيد من املحاسبة العامة  ْ َ
ًواألدهى من ذلك أن جهود اإلصالح آنفا كانت جزئية، ولطاملا أبدت عدم . العملية
ًويف احلاالت التي كانت فيها حواصل التعليم جيدة نسبيا، كان هذا يف الدول . فعاليتها

ىل نحو أقوى من التي متتلك أنظمة تعليمية تتضمن هندسة وحوافز وحماسبة عامة ع
ومن ثم يوحي اإلطار التحلييل واخلربات العقلية أن املنطقة بحاجة .باقي العينة

ولقد أوضحنا املسري . لالنرصاف عن دأهبا يف تصميم وتنفيذ إصالحاهتا التعليمية
 .السري فيها ببعض التفصيل الذي ينبغي
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Analytical Framework 

 
 
 
 
 

إذا كان االستثامر يف التعليم بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف املايض مل  
ٌيتولد عنه أقىص عوائد اقتصادية عىل الفرد واملجتمع، فجدير بنا أن نسأل عن علة عدم 

ًواجلواب عن هذا السؤال يتطلب إطارا حتليليا يمكن من خالله تقييم . حصول ذلك ً
ومن غري هذا اإلطار، . ّ املاضية، وتصور جهود املستقبلجهود اإلصالح التعليمي

ً، إن ظننت أن هنالك طريقا واحدا كام يقول املثل البنجايب»ُيصعب أن ختطئ الطريق« ً. 
ًومع ذلك، فعملية اختاذ قرار بصدد حتديد اإلطار التحلييل املناسب ليس أمرا  

املنظور األول : خذناها باعتبارنافثمة منظورات ثالثة عىل األقل أ. ًيسريا، هكذا ببساطة
يف طبيعتها وهذا معناه أن  »مشكلة فنية«يقوم عىل افرتاض أن مشكلة النظام التعليمي 

ٍالنظام ليس مدارا أو مموال بشكل كاف، وبذا يعجز عن توفري النوعية املناسبة والكم  ً ً ُ
 ) والكتب الدراسيةكاملدارس واملعلمني(املطلوب واملزيج اجليد من املدخالت التعليمية 

ٌّأما املنظور الثاين فمبني عىل تعريف املشكلة بلغة . للوصول إىل أفضل حواصل تعليمية
ويف هذه احلالة، يمكن النظر إىل املشكلة عىل أهنا مشكلة القيادة، التي حيتاج . »احلوافز«



 الرابع الفصل  
 

 

 210  

 

، يف ظلها إىل التغلب عىل مشكلة عدم جتانس املعلومات) املديرون(صناع السياسة 
 واملنظور.  التعليمية املنشودةلمع احلواص) العوامل(املدارس /وتوحيد حوافز املعلمني

 من التأثري طالبُالثالث يعزى إىل مشكلة ضعف املحاسبية العامة التي حترم اآلباء وال
عىل األهداف والسياسات التعليمية، وختصيص املوارد جلني أقىص ثمرات يمكن 

 .(1)عليمحصدها من االستثامر يف الت
ٌواإلطار التحلييل املتبع يف هذا الفصل وباقي التقرير مؤلف من املنظورات الثالثة   ُ
 واحلق أن احلجة الرئيسة التي تستند إليها يف ذلك أن اإلصالحات التعليمية (2).تلك

 حتفيز الفاعلني املشرتكني؛  2-إصالح العملية التعليمية ذاهتا؛   1-: الناجعة تتطلب 
 لكن اإلصالحات.  لإلسهام يف صياغة سياسات التعليمطالب الفرصة لآلباء وال إتاحة3-

ُالتعليمية لن يرجتى هلا إنتاج املستوى املطلوب واجلودة املنشودة والتوليفة املرغوبة من 
ٍرأس املال البرشي إن بالغ صناع السياسة يف الرتكيز عىل منظور واحد وأمهلوا الباقي ٍ .

تدريب املعلمني وحتسني املناهج، كلها أمور رضورية لكنها غري إذن فبناء املدارس و
ُكافية إلصالح يرجتى منها أو هبا النجاح كام أن صياغة آليات ملراقبة أداء املعلمني . ٍ

َّتقرب جهود ) املالية وغري املالية(واملدارس، وتوثيق روابط بني أدائها واملكافآت 
 بآليات لطلب سياسات تعليمية طالبء والوتزويد اآلبا. اإلصالح من بلوغ أهدافها

ًيعد ركيزة إنشائية أخرى للوصول ) األصوات االنتخابية أو الالمركزية عرب(أفضل  ُّ ُ
 .بعوائد استثامر التعليم إىل أقصاها

: ولتفصيل احلديث عن احلجج السابقة، سينتظم باقي فصلنا عىل هذا النحو 
 ثم نناقش الروابط. ز البناء الثالثة لإلطار التحلييلّ يناقش القسم التايل مربرات كل من ركائ

ًوأخريا سرب أغوار قابلية املدخل . املحتملة بني اإلطار املفاهيمي و أدوات اإلصالح
للتطبيق، من حيث املبدأ، عىل مستويات التعليم املنوعة والدول املختلفة؛ ونختتم ذلك 

 .ٍبموجز للنقاط الرئيسة املعروضة
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أفضل  »ًهندسة«كام أكدنا يف املقدمة، فإن اإلصالحات التعليمية الناجحة تقتيض 

فهذه الركائز البنائية الثالثة، . ذكية »حماسبة عامة« أكرب، و »حوافز« للتعليم، و
. ُيرى أهنا تضيف اجلديد إىل إصالحات التعليم الناجحة) 1.4(املعروض هلا يف الشكل 
َة قد تنفع، بيد أهنا ال حيتمل أن جتني أعىل ثمرات من االستثامر إن اإلصالحات اجلزئي ْ َ

 .وإليك نقاش حول كل مقوم من مقومات اإلصالح. التعليمي
 
 )1.4(شكل 

 ركائز البناء الثالث لإلطار التحلييل
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
= 

 
 

  »التخطيط«اهلندسة 

 احلوافز

 املحاسبة العامة

 إصالح تعليمي ناجح
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ُيراد   أهنا عملية إنتاجية إلحدىالتعليم أن تنظر إىل التجهيزات التعليمية وك »هبندسة« ُ

ًإذن بكل بساطة ستحتاج حجرة دراسة ومعلام وكتابا دراسيا، واحتامل . الرشكات ً ً
ّوحتدد هذه النوعية والكم و التوليفة من املدخالت، بشكل احلواصل . تعليم التلميذ

وحني ال تكون احلواصل مرضية، فإن املنظور اهلنديس سيقرتح زيادة كم . التعليمية
 .الت أو حتسني جودهتا أو تغيري توليفتها عرب إضافة املوارد وحتسني اإلدارةاملدخ
ًفكثريا ما يطلب . ًوعلميا يبدو أن أغلب جهود اإلصالح تركز عىل حتسني اهلندسة 

صناع السياسة التعليميني ختصيصات أكرب للموارد من وزارة املالية لبناء املدارس 
ًويكرسون وقتا طويال . علمني ودفع األجوروصياغة املرافق القائمة وتدريب امل ً ّ

ًوجمهودا كبريا لتحسني املناهج، وختطيط توسيع أنظمة التعليم، واملجيء بطرائق جديدة  ً
ًفهم جوهريا منهمكون يف حتسني الوصول للتعليم وكفاءته . لالختبار واالمتحان

 .الفنية، عرب زيادة التمويل وحتسني اإلدارة
أي (فتحسني الوصول إىل التعليم . ّىل للتعليم فوائد مجةُوهلذه اهلندسة الفض 
وبالنسبة . واالرتقاء بكفاءته الفنية؛ أمور ال غنى عنها لتحسني حواصل التعليم) توفريه

لصناع السياسة، تتميز اهلندسة بإخراج نتائج ملموسة إىل الوجود، كأن تتحدث عن 
كام أن اهلندسة .  أو املعلمنيبناء مدارس مهودة للعيان، ال عن سلوك هذه املدارس

األفضل قد تكون طريقة معقولة ملواصلة تطوير األنظمة التعليمية يف أطوارها األوىل، 
 .حني تفتقر أغلبية السكان إىل فرص التعليم

فهذا املنظور بخاصة . غري أن هذه الفوائد تصحبها أشكال مقابلة من القصور  
جيء بأفضل ما عندهم، لضعف العالقة لبن ُيعجز عن حتفيز مقدمي التعليم عىل امل

كام خيفق يف . املكافآت واالنجازات؛ ولعدم جتانس املعلومات، وضعف أجهزة املراقبة
ُتزويد اآلباء بآليات ملراقبة األداء املدريس أو إتاحة الفرصة هلم الختيار أحد مقدمي 



 إطار حتلييل 
 

 

 213  

 

ٍالتعليم، كام خيول لآلباء واملعلمني آليات ملامرسة تأثري عىل وبذا .  سياسات التعليمّ
 .ُفاإلصالحات التي تركز عىل اهلندسة فحسب، ال ينتظر منها توليد أكرب الفوائد املمكنة


يتضمن ) أو املنظومة الصناعية(عىل عكس املنظور اهلنديس، فإن منظور احلوافز  

ملنظومة وتفيد أدبيات ا. الرتكيز عىل التحفيز أكثر من تركيزه عىل املعامالت الفنية
 املدارس واملعلمني يف شكل ةالصناعية بأن احلوافز يف مقامنا هذا تتعدى نطاق مكافأ

 (3).ُفاألحرى أن املشكلة مصاغة يف شكل أزمة قيادية. فوائد مالية أو غري مالية
كتوفري تعليم جيد (مهتمون بحواصل معينة ) الساسة أو البريوقراطيون(فاملديرون 
لبلوغ ) كاملعلمني أو املدارس(هم االلتفات إىل عوامل أخرى لكن يبقى علي) النوعية

ومع ذلك فقد يكون هلؤالء املتعلمني وظائف وأهداف خمتلفة تفوق ما . هذه الغايات
ٍكام يمتازون بميزة معرفية، ألهنم عىل دراية بمجريات األمور باملدارس . عىل املديرين ٍ

هم توفري ما تشري إليه األدبيات ومن ثم بوسع. والصفوف، عىل نحو يفوق املديرين
ّحني تعلم أن املديرين ال يسعهم املراقبة التامة ألدائهم، ألن  »رسوم املعلومات«بـاسم 

وحلل هذه املشكالت تقرتح أدبيات املنظومة الصناعية . ذلك باهظ التكلفة للغاية
وافز صياغة عقود ضمنية أو رصحية مع اهليئات التجهيزية التي تعمل عىل توحيد ح

 ً.املعلمني واملدارس مع املديرين، مع تقليص رسوم املعلومات تلقائيا
يزداد أساسها  - يف إطار ما يوحي به مدخل املنظومة الصناعية - إن اإلصالحات 

وبإدراك أن املوارد اإلضافية ال تفيض بالرضورة إىل حتسني . ًقوة يف الدول النامية
هدين لربط مكافآت املعلمني واملدارس حواصل التعليم؛ يسعى صناع السياسة جا

ًفبعضهم يبتكر طرقا متكن أولياء األمور من املشاركة يف النشاطات . طالببإنجازات ال
والبعض األخر يشجع إرشاك القطاع . املدرسية، للتخفيف من حدة مشكلة املراقبة

معون والقليل جي. اخلاص يف التعليم، مما يزيد التنافس ويسمح لآلباء بتقديم يشء
 واملنطق الذي يقوم عليه كل هذه املقاييس،. معلومات حول أداء املدارس املتاحة للجمهور
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هو أن أداء املدارس واملعلمني سيتغري لألحسن، حال احتساهبم أن مواردهم ودخوهلم 
 .ً متدنياطالبُستتضاءل، ومستقبل ترقيتهم املهنية سيضعف إن كان أداء ال

وتوحيد حوافز مقدمي التعليم مع . كمل ملنظور اهلندسةإن منظور احلوافز هلو امل 
احلواصل التعليمية املنشودة، يشجعهم عىل بذل املزيد من اجلهود لبلوغ حواصل 

ًمفضية إىل حواصل تعليمية أفضل وأعىل   »xكفاءة « ونتيجة ذلك أن تتحسن. أفضل ُ
ائهم يف النشاطات  وآبطالبكام أن إرشاك ال. ًاستنادا إىل ذات املستوى من املوارد

ٍاملدرسية قد يؤدي كذلك إىل ختصيص أفضل للموارد ٍ. 
ًويف مقابل هذه امليزات الكبرية، نجد تطبيق منظور املنظومة الصناعية، مرهقا عىل   َّ

وتنبثق صعاب أخرى من . نحو جزئي، ألنه ينطوي عىل تغيري سلوك األفراد واملنظامت
 العقود أو التعاقدات، السيام يف قطاع التعليم عدم الدقة التي ال مناص منها يف صياغة

ُالذي يصعب قياس خمرجاته، ويتعرس عزو النتائج يف ظله إىل العوامل املختلفة، ويزداد  ّ
 .ًعدم جتانس املعلومات شدة


ٌّوهذا املقوم معني .  التحلييلرهي ركيزة البناء الثالثة لإلطا »املحاسبية العامة«  ّ
 عىل التأثري عىل صياغة ألهداف والسياسات لتعليمية وختصيص طالب اآلباء والبقدرة

 وملنطق يف ذلك أنه إذا كانت (4).ملورد، سوء عىل الصعيد القومي أو الصعد املحلية
أغلبية املستفيدين لدهيا ما تقنع به صناع السياسة لتحسني السياسات التعليمية، فإن 

َ إذا صمم التعليم ليخدم عدد قليل من أبناء املجتمع، أما. احلواصل التعليمية يستحسن َّ ُ
 .فإن الفوائد املجنية من استثامر التعليم ستتوزع بشكل ضيق

، فإن تقوية أراء املواطنني يمكن حتقيقها عرب 2004ووفق تقرير التنمية العاملية لعام  
وهو أمر معقد أوالمها تنطوي عىل حتسينات يف العملية االنتخابية ذاهتا، : طريقتني

أما الطريقة الثانية فهي اختاذ اإلجراءات التي جتعل املؤسسات . ومستهلك للوقت
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ًالعامة والساسة كثر مسئولية أمم ملوطنني، وذلك مثال عن طريق الالمركزية ملصاغة  ً
 .ًجيدا أو عرب إتاحة املعلومات حول ختصيص املوارد وحواصل التعليم للجمهور

 فجعل صناع السياسة مسئولني أمام. ًالعامة األكرب كثرية جداإن ثمرات املحاسبية  
ومن شأنه كذلك إحداث . َّاملواطنني، من شأنه أن حيسن توزيع التعليم بني السكان

كام أنه قد يكون أداة هامة لضامن أن التعليم خيدم . ٍختصيص ٍ أكثر عقالنية للموارد
ت أن املحاسبية العامة يصعب لكن ما يشوب هذه الثمرا. األهداف األوسع للمجتمع

وعىل الرغم من قابلية بعض . ًجدا طرحها السيام يف املجتمعات األقل ديمقراطية
 .اإلصالحات للتطبيق يف بعض احلاالت، حتتاج للتصميم بنفس القيود الشائعة يف العقول


ي منظم عىل ثالثة ًإن مقومات اإلطار املوصوفة سابقا، تشمل بشكل ختطيط 

والفاعلون ). 2.4انظر الشكل (فاعلني وثالث عالقات تعاقدية رصحية أو ضمنية 
أما العالقات . طالبال/ املعلمون، واآلباء/ الثالثة هم صناع السياسة، واملدارس

/ املعلمني واآلباء/  املدارس2-املعلمني؛ /  صناع السياسة واملدارس1-: التعاقدية فبني
 . وصناع السياسةطالب اآلباء ال3-؛ و طالبال

َّبتوفري قواعد اللعبة املحسنة لعمليات ) كحال املديرين(يقوم صناع السياسة  
وتقوم املدارس واملعلمون ). بوصفهم العمالء(اهلندسة واحلوافز، للمدارس واملعلمني 

ُ، الذين قد خيريوا أو ال خيريوا يف تقدي) أو آبائهم (طالببتوفري اخلدمات لل م هذه ُ
اخلدمات؛ والذين قد يكونون أو ال يكونون يف موقع يسمح هلم من مراقبة األداء 

 غري قادرين أو قادرين عىل التأثري) املواطنون (طالبًوأخريا قد يكون اآلباء وال. املدريس
عىل صناع السياسة حيال أهداف التعليم والسياسات املنظمة لتقديمه، وختصيص 

 والسيناريو (5).ًارتكازا عىل النظام املؤسيس والسيايس الشائعاملوارد املصاحب لذلك، 
األفضل بالطبع هو الذي تنعقد فيه كافة العالقات الثالث يف نفس االجتاه، عىل نحو 
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تتوحد فيه هندسة التعليم، وحوافز الفاعلني املعنيني، وحماسبة صناع السياسة، ابتغاء 
 .حتسني احلواصل التعليمية

فليست قابلة للتغيري . معقدة وديناميكية وخاصة بسياقات بعينهاوهذه العالقات  
ٍبواسطة فعل واحد هكذا ببساطة، أو عرب خوض طريق وحيد وتعقيداهتا مرتاكبة مع . ٍ

ًنذكر منها عىل سبيل املثل ال احلرص أنه من العصيب مثال أن تقيس . عدد من العوامل
 .صة بأهداف مثل بناء هوية قومية واحدةكافة احلواصل التعليمية بدقة، السيام تلك اخلا

فعىل سبيل املثال حني . وحتى حال قياس احلواصل، يصعب تعيني السباب املفضية هلا
ًيكون أداء التلميذ جيدا، فهل هذا راجع إىل طريقة املعلم يف التدريس، أم جلينات اآلباء 

 واألكثر من ذلك أن م يشء أخر؟ أالوراثية، أم خلقية اآلباء االجتامعية االقتصادية،
فعىل . العالقات بني املدخالت واملخرجات التعليمية ليست واضحة املعامل كذلك

 ، وإن كان كذلك، فكيف؟طالبسبيل املثال، هل يؤثر حجم الدراسة عىل نقاط ال
 

 (2.4)شكل 
 الفاعلون الثالثة والعالقات التعاقدية الثالث
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واسعة حول كيفية تناول بعض من هذه ورغم هذه الصعاب، هنالك معلومات  
وإليك مناقشة موجزة لبعض أدوات اإلصالح بحسب ارتباطها بركائز . املشكالت

 .البناء الثالث


 ُإن املفاهيم الواسعة تتضح جدواها وقت التطبيق، حني ترتجم إىل أدوات من املحتمل 
قسم إىل ترمجة هذه املفاهيم إىل أدوات من ويسعى هذا ال. بشكل كبري أن تعمل وتفلح

 وينتظم نقاشنا حول املفاهيم. ٍغري ادعاء أهنا وصفة شافية لكل ما ينبغي فعله يف أي سياق
  .)3.4كام هو موضح يف شكل (الرئيسية وراء ركائز البناء الثالث لإلطار التحلييل 

 
 )3.4(شكل 

 ركائز البناء الثالث لإلطار التحلييل
• املوارد املادية 

 املنهج والتدريس •
 التمويل واإلدارة •

 املراقبة/ التقييم  •
 املكافآت/ التحفيز  •
 األسواق واإلدارة/املعلومات •

 القومي) الرأي(الصوت  •
 الصوت إلقليمي •

  »التخطيط« اهلندسة

 احلوافز

 املحاسبة العامة

 إصالح تعليمي ناجح
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املدارس، ( إىل املوارد املادية املناسبة طالبتتطلب اهلندسة اجليدة أن يصل ال 

. ً، وإىل منهج حديث ومعلمني مدربني جيدا)  األساسيةيوالصفوف، وسائر البن
ًويقتيض توفري هذه املدخالت ختصيصا كافيا للموارد املالية واإلدارة الفعالة فحني ال . ً

ملوارد بسد متطلبات التعليم، وتكون اإلدارة غري فعالة؛ تضحي اهلندسة اجليدة تكفي ا
 .ال غنى عنها لالرتقاء باحلواصل التعليمية


 كي يتعلمون، حيتاجون وجود طالبإن ال. ًلننظر أوال يف قضية املوارد املادية 

وتتطلب هذه . ًداملدارس وصفوف دراسية متواضعة احلجم وبنى حتتية عاملة جي
ًاملدخالت موارد ال تقدر بعض احلكومات النامية عىل حتمل نفقاهتا، السيام يف ظل 

ًوكثريا ما ال . ، ومواصلة سياسة التعليم املجاين للجميعطالباألعداد املتزايدة من ال
َّفقد خيصص جزء كبري من املوارد يف غري حملة، ويبقى اجل. ُتدار املوارد ملتاحة بكفاءة زء ُ
كام أن رواتب املعلمني التي ربام تكون ضئيلة، يمكن أن . اليسري املدخالت التعليم

ًتتضاعف إن تركت املوارد املحدودة جدا من أجل احلصول عىل سائر املدخالت  ُ
وبعض الدول كذلك ختصص نسبة كبرية من ميزانيتها لتعليمية للتعليم . األخرى

 .لتحقوا بعد بالتعليم األسايسالعايل، حتى إن مل يكن معظم األطفال ا
 والتخصيص غري الكايف أو غري الكفء للموارد معناه أن بعض األطفال سيحرمون 

ٍمن االلتحاق باملدارس كلية، أو ويلتحقون بمستوى متدن من التدريس وبيئة تعلم غري  ً
واألطفال الفقراء بخاصة أكثر عرضة لذلك،  ألهنم يميلون للترسب بشكل . مربية

وبذا فإن . ًاألغنياء عددا، وألهنم يف الغالب ال يواصلون اكتساب تعليمهم العايليفوق 
ٍالرتتيب األول للعمل يف أي إصالح تعليمي هو التأكد من أن املوارد املادية متوفرة 

ٍوقد يتطلب هذا تعبئة موارد إضافية، مثال فرض رسوم عىل . لألطفال كي يتعلموا ً
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 أو إعادة ختصيص امليزانية احلالية عىل املدخالت املختلفة، القادرين عىل الدفع، طالبال
 .أو تشجيع إسهام القطاع اخلاص يف التعليم


إذا كانت املوارد املادية توفر وسائل التعلم، فإن املنهج وطرائق التدريس توفر  

يم واملعلمون وملناهج جيدة التصم. »كيفية« الذي حيدث يف الصفوف، و »التعلم«
املؤهلون هم املقومات اجلوهرية املفضية الضطالع األنظمة التعليمية بوظائفها عىل 

ًلكن نقول هنا جمددا إن األنظمة التعليمية بأغلب الدول النامية تبدو معاينة. أكمل وجه ً 
ًفطرائق التدريس جتنح للتأكيد عىل التكرار واحلفظ بدال من . من قصور عىل الصعيدين

 واحلق أن الختبارات القومية تبتغي. زها عىل التفكري اإلبداعي والتعلم مدى احلياةتركي
 ً يف االرتقاء للتعليم العايل، لكن هذا أيضا قد يؤول إىل أسلوبةتقديم فرص متكافئ

 ).Levi and Dubner 2006.(بالنتائج» التالعب«وحتى إىل  »التدريس من أجل االختبار«
ً بيدي التدريب، وإن كانوا كذلك، ال ينقلون دوما ما خطوا عليه ًواملعلمون ليسوا دائام
ًكام أن االمتناع عن ارتياد املدارس ليس مظهرا .  يف الصفوفطالبٍمن تدريب إىل ال

 .ًنادرا  السيام يف املناطق النائية
إن هذه بوضوح لنقطة إصالحية جد هامة إن كان للهندسة اجليدة للتعليم أن  

فتحديث املنهج وحتسني التدريب الذي يلقاه . واصل التعليمتسهم يف حتسني ح
وبالنسبة لكل هذه . ًاملعلمون، من املقومات اهلامة للميض قدما يف درب اإلصالح

ٍاجلوانب اإلصالحية، يوجد قدر متنام من املعرفة واخلربة املرتاكمة التي يمكن أن 
 .نستند عليها


ًطبقا ملا إذا كان التعليم يوفره القطاع ) أو البرشيةاملادية (ختتلف إدارة املوارد  

 .ودور احلكومة خمتلف كذلك يف كل حالة. اخلاص أو العام
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فاملدارس العامة، يف . ًوبالنسبة للموارد العامة، طبيعة املشكلة واضحة نسبيا 
خيتار َّفقل أن . شكلها النموذجي، تفتقر إىل املوارد أو إىل التحكم يف ما متلكه من موارد

والقرارات الرئيسية كتخصيص . املديرون املدارس املعلمني، وال حق هلم يف عزهلم
والرواتب . املوارد وفق صنوف خمتلفة من اإلنفاق، مقررات مركزية بشكل قوي

ًختول للمدارس مزيدا من «وعالج هذه املشكلة أن . ٍتتحدد بشكل رئييس وفق األقدمية ّ
ًلكن كام سنناقش الحقا، . »بل تكبري حجم املحاسبيةاحلكم واإلدارة الذاتية يف مقا

ٍيتطلب األمر أكثر من هذه العبارة العريضة إلدارة املدارس العامة بشكل جيعلها أكثر 
كام أن قضايا التقييم والتعويض واملراقبة حتتاج تناوهلا إن أردنا هلذه النقلة إىل . فعالية

 .أن تثمر نتائج إجيابية »بل املحاسبيةالذاتية يف مقا«النموذج اجلديد املتمثل يف 
ُوبالنسبة للقطاع اخلاص، فإن الدافعية جلني فائدة ما، حيتمل أن تفيض باملالك   ُ

أما القضية الرئيسية املتعلقة باحلكومة فهي . لفعل ما ينبغي للوصول إىل هذا اهلدف
  من تدخل احلكومةمحاية املصلحة العامة واحلد من إهدار خربات البلد، ومها أمران ال بد

ويف حالة اشرتاك القطاع اخلاص يف التعليم، ينطوي التدخل احلكومي عىل . فيهام
وقد ترتبط هذه املعايري . تقديم اللوائح والقانونية وإعامهلا لضامن حتقيق معايري معينة

 مةويف ذات الوقت يسع احلكو. بتوفري التعليم ذاته أو املنهج أو البنى التحتية أو االعتامد
 املؤهلني لكنهم فقراء ليشرتكوا يف املدارس اخلاصة، كام طالبكذلك توفري األموال ل

ًجرب مثال يف شييل وكولومبيا وكودي فوا َّ  ومجهورية التشيك وبنجالدش، يف شكل رُ
 .قسائم مالية

 إلنجاز بعض اخلدمات »التعاقد«ومن األوجه األخرى الشرتاك يف القطاع اخلاص  
وهذه اخلدمات قابلة للتعاقد . لدراسية العامة و صيانة املدارسمثل نرش الكتب ا

ويف . بسهولة، ألن حواصلها يسهل قياسها، كام يمكن تعيني تكلفتها من غري مشقة
حالة إجراء التعاقد عرب عمليات املناقصة العلنية، فقد تفيض إىل توفري نفقات حكومية 

 .العامةكثرية، وإىل خدمات  ذات جودة أفضل يف املدارس 
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ًويف معظم الدول تقوم احلكومة جزئيا بتقديم التعليم، وترتك جزءا آخر للقطاع   ً
وبذا فاإلصالحات بحاجة للسري يف مسارين متوازيني، أحدمها لتحسني إدارة . اخلاص

املدارس العامة، واألخرى لتحسني الوضع القانوين الذي حيكم اشرتاك القطاع اخلاص 
ُو أن الدول ختتلف فيام بينها يف املستوى التعليمي الذي حيبب ويبد. يف تقديم التعليم َّ ُ

 فاالجتاه األخري السائد إىل حد بعيد يف آسيا، وأقل . اشرتاك القطاع اخلاص يف توفريه
ًبأمريكا الالتينية، أن تركز احلكومة عىل التعليم األسايس، تاركة رشحية كبرية من 

 .س تكافؤ فرص التعليمالتعليم العايل للقطاع اخلاص عىل أس


تتطلب احلوافز اجليدة توحيد أهداف الفاعلني املعنيني، مع احلواصل التعليمية  
فمن املمكن تقييم ومراقبة املدارس . ّويمكن إنجاز ذلك من طرائق عدة. املرجوة

. طالبال بإنجازاتواملعلمني الطرق األخرى ربط مكافآت املدارس واملعلمني 
وبوضوح جتتمع كل هذه . وترتبط الطريقة الثالثة بدور اآلباء واألسواق يف هذه العملية

ُفتقييم من غري مكافآت ال يرجى . ًالطرائق مرتبطة وال يمكن أن تعمل إحداها يف معزل ٌ
 وال حيل التقييم بالكلية حمل املراقبة الفعالة،. لله تغيري سلوك املدارس واملعلمني لألفض

 ً.لتي جيرهيا املفتشون أو اآلباء مثالكا


إن التعليم املدريس ينطوي . ليس تقييم ومراقبة املدارس واملعلمني باألمر اهلني 
. ُّوبعض هذه العوامل يشق قياسها. عىل توصيل املهارات واالجتاهات والقيم

ًواالختبارات رغم كوهنا معربا معقوال، نجد أهنا الزالت ً ّ ٍ ال تقيس سوى جزء مما ينبغي ُ
ُوتزيد العملية تعقيدا حقيقة أن العالقات بني املدخالت . أن تكون عليه املدرسة ً ُ

فعىل  سبيل املثال، ال يكفل . واملخرجات يف عملية التعليم، عالقات ليست خطية
وال يفيض تقليص حجم الصف بالرضورة . ٍختصيص مزيد من املوارد حتسني احلواصل
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ًوهذا راجع جزئيا إىل أن . كام يصعب مراقبة أداء املعلمني. ني نقاط االختباراتإىل حتس ٌ
عملية التدريس ذاهتا تقتيض أن يتحىل املعلمون باالستقاللية الذاتية يف تقييم معارف 

  للموارد العلمية، وتقدطالبال
و  أطالبم التغذية الرجعة الرضورية، وتوفيق طرائقهم التدريسية مع سامت التي 

ًوفضال عن ذلك فعملية التدريس حتدث يف  الصف الذي ال يرى نفيه . طبيعة املادة
 . طالباملعلمني سوى ال

وحتى إن كانت آليات تقييم أداء املدارس واملعلمني موجودة، فهناك مشكلة  
ٍ عىل حفنة من العوامل طالبًفكام أرشنا آنفا، يعتمد أداء ال. ملصقة بأفراد معينني

وتشمل هذه العوامل األخرى فيام تشمل سامت والدي . مني أو املدارسبخالف املعل
ًإذن فقد حيرز التلميذ نقاطا جيدة يف مدرسة . الطفل، وتغذية الطفل، وتأثري األتراب ً

ويف مدرسة . ًمعينة، لكن يكون معظم ما سجله راجعا إىل تأثري األبوين أو األتراب
ٍ املدرسة واملعلمون معه من جمهود شاقأخرى قد تكون نقاطه متدنية رغم ما بذلته ٍ .

ٌواحلكم هاهنا بأن املدرسة األوىل أفضل من الثانية، حكم خاطئ بوضوح ٌ. 
 فمن طرائق. غري أننا ال يمكن أن  نقول أن هذه املشكالت  ليست هلا حلول واضحة  

اء الطارئة عىل أد »التغريات«  أن تتتبع– بخالف تركيب سكاهنا –تقيم أداء املدرس 
ٍالتلميذ يف نفس املدرسة يف توقيت معني إذ حيتمل هنا أن تكشف النقاط النقاب عن . ٍ

ُ وآبائهم؛ وسبب ذلك اجلوهري أن طالبًإسهام املدرسة، بدال من أن تعكس سامت ال
ٍوبشكل بديل فإن. ً يميل للثبات تقريبا لفرتة من الزمنطالببناء ال األداء  »مستوى« ٍ

بأداء مدارس أخرى، بعد توفيق الظروف وفق الفوارق يف املدريس يمكن مقارنته 
ورغم أن هذه .   يف كل منهاطالباخللفيات االجتامعية واالقتصادية لرشحية ال

. ّاملقارنات قد تكون غري دقيقة، فهي أفضل من أال يكون هنالك تقييم عىل اإلطالق
عن طريق مشاركة اآلباء ًويمكن كذلك تقوية العملية عرب آليات املراقبة اجليدة، مثال 

 ً. يف األنشطة املدرسية، كام سنتعرض له الحقاطالبوال
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باهلند، وأظهر نتائج إجيابية » أندرا براديش«  النظام التعليمي يفقام تقييم عشوائي حلالة
وقد جاءت نقاط . لربنامج الدفع القائم عىل األداء، املطبق عىل معلمي التعليم االبتدائي

ٍ الذين شملت مدارسهم هذا الربنامج، مرتفعة بشكل ملحوظ عن مدارس أخرى، طالبال ٍ ً
 Muraalidharan( يف الرياضيات واللغة عىل التوايل 0.12 و 0.19بانحرافات معيارية بلغت 
and Sundararaman 2006 . (وامتدت اآلثار لتشمل مواد دراسية أخرى. 

ًفحتى احلوافز الكبرية جدا للمعلمني ال تفيض . ومع ذلك فهناك أمثلة مناهضة لذلك
يرا ما كار« ، كام هو موضح يف برنامجطالببالرضورة إىل حواصل إجيابية يف تعلم ال

ُفرغم املكافآت املغرية، مل يظهر أي ارتباط سببي بني هذه اخلطة . »جسترييال باملكسيك
 بوضوح، طالبورغم حتسن تعلم ال) . McEwen and Santibanez 2005(وأداء املعلمني 

 ) .Lopez-Acevedo 2004. (السيام يف الريف، كانت النتائج خمتلطة كذلك
 حلوافز املعلمني يقدم مكافآته يف شكل غري مايل للمعلمني، ظهر ُويف كينيا، حني اتبع برنامج

 يف االختبارات بشكل ملحوظ بفضل تركيز طالبفقد حتسنت نقاط ال. ٌنجاح قصري املدى
، مما ترتب عليه زيادة جلسات االستعداد »التدريس من أجل االختبار« املعلمني عىل
 . فرتة الربنامجُومل يلحظ هذا التغيري اإلجيايب سوى. لالختبار

إن هذه احلاالت توضح أن املعلمني يتجاوبون مع الربامج املحفزة، لكن ليس ثمة ضامنات 
ويف الواقع جاء استنتاج إحدى الدراسات املقارنة يف . بأن جتاوباهتم هذه إجيابية أو دائمة

 بأن هنالك أشكال منوعة من) Vegas and Umansky 2005(سبع دول بأمريكا الالتينية 
حوافز املعلمني، وجمموعة خمتلفة من خطط احلوافز اجلديرة باملعاينة، ابتغاء التأثري عىل 

ويرى املؤلفون أنه من اهلام وجود . سلوك املعلمني وقدرهتم عىل أداء مهامهم باقتدار
ٍتصميم دقيق وإطار وضح وخطوط هادية وهدف منسبة لوضع كل دولة ٍ. 

 :املصادر
 Lopez-Accvado (2004); Muralidharan and Sundaraman (2006); Vegas and Umansky 
(2005). 
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إن تقييم أداء املدارس واملعلمني من غري تقديم املكافآت املالية وغري املالية، عملية  

 التطبيق ونظام املكافآت هذا يسهل احلديث عنه، لكن عند. ُال يرجتى منها تغيري سلوكهم
 .  تتجىل املصاعب

ًويف املدارس العامة، كام ذكرنا، يقوم نظام املكافآت والرتقية الوظيفية نموذجيا  
ًوالرواتب يف الغالب تكون متدنية للغاية بشكل ال يتيح مستوى . عىل األقدمية ال األداء

هلم ومن يقومون بأعام. ٍمتواضع من العيش، مما يسهم يف انتشار الدروس اخلصوصية
والتغيب قد ال . ٌبشكل ممتاز أو متوسط، سيان يف املعاملة، مما يشوه أخالق املعلمني

َّيلحظ أو ختصص له عقوبات ُُ. 
ومن طرائق عالج هذه املشكالت يف املدارس العامة، أن نطلق العنان لبعض  

 ومن هذه املامرسات إكساب نظراء املدارس املرونة. ممارسات املدارس اخلاصة الناجحة
ًيف تعيني وإقصاء املعلمني، ومكافآهتم بناء عىل أدائهم، وختصيص الرواتب يف شكل 

ًونظرا ألن املكان األصيل للنظراء هو املدارس، إذن فبإمكاهنم . مستويات تنافسية
ولتحايش حماباة .  وآبائهمطالبمراقبة أداء املعلمني واحلصول عىل تغذية راجعة من ال

ييم، يمكن لوزراء التعليم أن تصيغ قوانني للمراجعة والتقييم، النظراء وحتاملهم يف التق
 .وتلقي عىل عواتق النظراء مسئولية النتائج املقاسة


 لعب دور إجيايب يف االرتقاء بأداء املدارس، إن أتيحت طالبيستطيع اآلباء وال 
 »ملراقبة« دهيم آلياتأن يكونوا مقدمني للتعليم؛ وإن توفرت ل »حرية اختيار« هلم

ومعلوم أن حرية اختيار تقديم التعليم سيلقي الضغوط عىل املدارس . األداء املدريس
 :َّلتحسن من أدائها، لكن هذا لن يفلح إال حني 
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ُتتاح لآلباء حرية اختيار حقيقية، بمعنى أن تكون تكلفة االنتقال من مدرسة إىل  =
ّ ميرسة، من غري فرض املزيد من أخرى  .رسوم التعامل املتبادل أو التحويلُ

تتوفر لآلباء معلومات موثوق هبا حول األداء املدريس الذي قدمته احلكومة أو  =
 . املستقلةالوكاالت

 . واإلبقاء عليهمطالبتتأثر املدارس العامة بإخفاقها يف اجتذاب ال =
ع أفضل من وبالنسبة لدور اآلباء يف مراقبة األداء املدريس، فهم بوضوح يف موض 

ٌإذ تفاعلهم مع املدرسة غالب، إما بشكل مبارش أو غري . ّبريوقراطي احلكومة املركزية
فلكل . كام أهنم راغبون يف ضامن حصول أطفاهلم عىل تعليم جيد. مبارش عرب أطفاهلم

لكن هذا كذلك لن يفلح . السببني يسهم انخراطهم النشط يف املدارس يف حتسني األداء
 :ّإال حني 

 .ال يتعدى انخراطهم يف احلياة املدرسية احلرية الذاتية للمعلمني =
 .ال يستحوذ هذا االنخراط جمموعة ثانوية من أولياء األمور =
 .تؤسس املدارس عىل نحو يتيح هلا التجاوب مع ممثيل أولياء األمور =



حدت حوافز الفاعلني املعينني عىل النتائج ُحتى إن كانت عملية التعليم كفئة، وتو 
ٍاملنشودة؛ قد تبقى احلواصل التعليمية دون حتسن ملموس ٍ ُفعىل سبيل املثال قد تصاغ . ّ

أهداف التعليم خلدمة االهتاممات املحدودة للصفوة احلاكمة، أو طلب الوظائف غري 
مية إلنجاز هذه ُولربام تصاغ السياسات التعلي. اإلنتاجية لكن ذات رواتب مرتفعة

ّفتكون النتيجة أن خيصص املجتمع . ُاألهداف الضيقة، وختصص املوارد وفق ذلك
ُكموارد كبرية عىل التعليم، من غري أن جتنى غالبية السكان ثمراته كلها، أو حيرم من 

 .قدروا عىل االلتحاق بالتعليم مما يريدونه أو حيتاجونه
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، أعدت الواليات »ال لتخلف أي طفل عن التعلم« يف ظل مبادرة الئحة

ُوقد اتبعت ألوان . ًاملتحدة نظام بطاقات التقرير التي تعرض ملحة عن املدارس
وفيام يتباين أثرها من دولة . أخرى من هذا النظام يف أنحاء أخرى من العامل

مبادرة ال لتخلف أي طفل « استنتاج إحدى الدراسات حولألخرى، جييء 
قدرة املشاركني عىل االستفادة من ) 1 (-:ٌبأن نجاحها معتمد عىل  »عن التعلم

َّاملعلومات املجمعة؛ و  عزم اجلانب السيايس ) 3(نوعية نظام املعلومات، و ) 2(ُ
كثر فعالية أ "من القاع للقمة "وتصف الدراسة أن مدخل. عىل تنفيذ التوصيات

يف تعزيز املشاركة املجتمعية يف صياغة القرار  »من القمة للقاع« من مدخل
)Cameron et. 2006(.  

ًومن األنظمة التي أثبتت نجاحا يف الدول النامية، نظام التقييم الذايت للمدارس 
فقد ساعد النظام يف هذه احلالة عىل تعبئة اآلباء للمشاركة يف . ايف ناميبي
.  املدرسية واإلدارة يف عملية إعداد وتنفيذ اخلطط التنموية للمدارسالنشاطات

ًويعد نظام التقييم الذايت للمدارس أداة شاملة لتقييم أداء املدارس مغطية املناخ  ًُ ً
املدريس واإلدارة املدرسية والتنمية املهنية والتخطيط املدريس واجتاهات 

بأن أسلوب التقييم ) Gillies (2005)(ويرصح جيليل . املعلمني واإلدارة الصفية
الذايت للمدارس يفيد فائدة مجة يف مساعدة اآلباء عىل معرفة القضايا والسعي 

 .عن طرائق لإلسهام العميل هبا

 Cameron et al. (2006); Gillies (2004): املصادر 
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، ثمة جمموعات متنوعة من داخل ضوعىل النقي. ست أكاديميةإن هذه املسائل لي 
ويصيغ التقرير التنموي للبنك . ةاملجتمع تود أن حيقق التعليم أهداف مميزة أو مناضل

 : املشكلة عىل هذا النحو 2004الدويل لعام 
 هناك آباء سيئون يرون التعليم فرصة تفيض بأبنائهم إىل حياة أفضل، وربام«

وقد حتتاج الصفوة . يم كذلك لدعم بعض القيم التقليديةحيتاجون التعل
، لكنها يف الغالب يف صف اإلنفاق العام عىل التعليم العايل ايلالتعليم الع

وقد حتايب التحالفات احلرضية ورشاكات العمل املزيد . لصالح أبنائهم
من التعليم ألن هذا يزيد إنتاجية عامهلم، ولربام يرفض أرباب املصانع 

. ًجدا من التعليم عىل عامهلم ألن هذا يصيبهم بالضجر »قدر كبري« فرض
 ويف ذات الوقت يستخدمون ٍالساسة تنفيذ وعودهم بتعليم عالوربام يود 

واملعلمون ونقاباهتم . ذات النظام التعليمي لتوفري وظائف باملحسوبية
ًيريدون تعليام عامليا عايل اجلودة، وأجورا كذلك مرتفعة ً ً.«  

 تصالح بني املطالب املتضاربة عىل التعليم، حيتاج كل جمتمع إجياد آليات ولعقد 
يمكن للمجموعات املختلفة من خالهلا اإلدالء هبمومهم؛ وإجياد عملية ينظر من 

ُوسواء اقرتح هذه اآلليات الصفوة احلاكمة أو . خالهلا هلذه اهلموم عىل حممل اجلد
 . أن تكون عىل الصعيد القومي أو املحيلجاءت نتيجة لضغوط املواطنني، فمن املمكن


ربام تكون الديمقراطية األداة الفضىل للوصول إىل إمجاع رأي عىل أهداف التعليم  

ًوتعد كذلك نسقا للتصالح بني أوجه النظر ملتباينة بصدد أفضل أنامط . يف جمتمع ما
انية، من املمكن أن تؤدي الديمقراطية إىل ختصيص ومن خالل املناظرات الربمل. لتعليم

 غري دقيقة – كاألسواق –ورغم أن الديمقراطية . املوارد خلدمة أهداف أغلبية الشعب
الديمقراطية أسوأ األشكال احلكومية، «:  مقولته الشهرية لالقياس، فقد قال تشري ش

َّفيام عدا األشكال التي جربت ُ«. 
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ًابق جذابا، لكن ليس صائبا أبدا أن احلكام األقل وربام يكون الترصيح الس  ً ً
وبذلك فإن . ديمقراطية حيتاجون الترشيع وإمجاع رأي املواطنني للبقاء يف سلطتهم

القادة الشعبيني قد يسعون لبناء إمجاع رأي حول أهداف التعليم وسياساته، عرب بناء 
وقد يعجلون . فنيجلان لإلصالح أو عقد مؤمترات كبرية حلاميل األسهم املختل

بالتغيريات الدستورية التي تكفل التعليم املجاين للجميع، أو خيصصون املوارد عىل 
واملشكلة يف آليات املحاسبية العامة هذه أنه ليس . املناطق النائية، جلني الدعم الشعبي

 .ثمة ضامنات بأن القادة سيتبعوها، أو سيعملون بمقتىض الديمقراطية


إن كان النظام السيايس لتأسيس آليات املحاسبية العامة عىل الصعيد القومي،  
واحلق أنه . فهذا ليس معناه أن املجتمع عليه االنتظار حتى تتحقق الديمقراطية التامة

من املمكن إدخال مستويات من املحاسبية العامة عىل املستوى اإلقليمي، مع احتامل 
إن التصميم اجليد لالمركزية يف صناعة القرار . إجيابية عىل حواصل التعليموجود آثار 

 املتعلقة اعىل الصعيد املحيل، متكن املواطنني من اإلدالء بأصواهتم حول القضاي
 . التعليمية أو ختصيص املوارد أو حتى اإلدارة املدرسيةتبالسياسا

ًملمكن متاما أن توهن ومع ذلك فانقالب املوقف ليس بعيد االحتامل إذ من ا 
الالمركزية املحاسبية العامة، إن أوهنت متاسك السياسات التعليمية يف الواليات، ومل 

فغياب االنتخابات املحلية وضعف متثيل املواطنني يف . تعط للمواطنني أي أصوات
ّاملجالس املحلية يعني بوضوح أن الالمركزية قد ختول للساسة املحليني مطلق احلرية يف 

وبذا . ًوهذا يزيد األوضاع سوءا. ختاذ القرار من غري اعتبارهم مسئولني أمام أية جهةا
فالالمركزية أداة حيتمل نفعها يف دعم املحاسبية العامة، لكن جدواها تعتمد عىل 

ُالطريقة التي تصمم هبا وتطبق َُّ. 
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 سواء –ٍو يركز النقاش عىل أي مستوى خاص من مستويات التعليم حتى اآلن ل 

ومل يكن هنالك أي تفريق بني . كان الروضة أو التعليم األسايس أو الثانوي أو العايل
 والسؤال. الدول عىل أساس مستوياهتا التنموية أو إنجازاهتا التعليمية أو مواردها املتاحة

 اجلمع بني اهلندسة اجليدة واحلوافز نإذا كاالذي سنتعرض له يف هذا القسم هو ما 
 .ٌواملحاسبية العامة، أمر قابل للتطبيق عىل املستويات التعليمية والدول املختلفة أم ال 


ًال ريب أن مستويات التعليم املختلفة تتباين فيام بينها تباينا جوهريا  فعىل سبيل . ً

نبغي فعله لتحسني املنهج والبنية التحتية يف مرحلة الروضة، ليس هو ذاته املثال، ما ي
وكذلك ما هو مطلوب لتحفيز  معلم املدرسة الثانوية . املطلوب يف املراحل الثانوية

وال يمكن أن ينطبق .ليس بالرضورة هو ذات احلافز الذي سيشجع األستاذ اجلامعي
 التعليم األسايس واجلامعي عىل ذات النحو؛ اشرتاك اآلباء يف النشاطات املدرسية، عىل

ٍ اجلامعات بنضج يمكنهم من االضطالع هبذه األدوار من غري طالبفعىل األقل يتمتع 
 .آبائهم
ورغم هذه الفروق، فإن اإلطار املعروض يف هذا الفصل قابل للتطبيق يف كافة  

 بغض الطرف –ح إن اإلصالحات التعليمية التي يرجى هلا النجا. مستويات التعليم
 حتتاج للجمع بني أكثر من مقياس –عن خصوصية أو عمومية القطاع املشرتك 

وتفاصيل هذه . لتحسني عملية التعليم، وحوافز الفاعلني املعنيني، واملحاسبية العامة
َاإلصالحات بحاجة لتصميم يناسب كل مستوى تعليمي عىل حدة، بيد أن األبعاد  ْ َ ٍ

 . يمكن استخدمها كركائز بناء ال غنى عنها يف عملية اإلصالحالثالثة لإلطار التحلييل
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 ٌفقد تسبق دولة أخرى. ًوهنا جمددا نقول إنه ليس ثمة دولتني جتمعهام الظروف ذاهتا 

وربام ختتلف .  وقدرهتا املؤسسية عىل تنفيذ اإلصالحاتةمن حيث إنجازاهتا التعليمي
 ٍلكن الدولتني بحاجة لتصميم. ً أيضا يف مستوى النمو االقتصادي وتوفر املواردالدولتان

 البنى التحتية الالزمة لتعليمهم ومها بحاجة طالبأنظمتها التعليمية بشكل يتيح لل
أهداف وبحاجة إلرشاك املواطنني يف عملية صياغة . لتحفيز املعلمني والنظراء فيهام
 قد جتد وبذلك فكال الدولتني. مة لتحقيق هذه األهداف التعليم وختصيص املوارد الالز

 . اإلصالحيةا، أو عىل األقل طريقة من التفكري يف تصميم اسرتاتيجياهتااألسلوب املناسب هل
فتاريخ . وال يعني االستعراض السابق أن كل دولة عليها اختاذ اإلجراءات ذاهتا 

َّ، هي بوضوح املحددات اهلامة الدولة ومالحمها املؤسسية وطبيعة نظامها السيايس
 هو أن ةومكمن اخلدع. وهذا منطبق عىل سائر العوامل األخرى. لسياسة اإلصالح

ًنجد نظريا جيدا من بني الدول املختلفة السامت، ثم ترشح أسلوهبا اإلصالحي لبلدك ً. 


ًافرتض هذا الفصل إطارا حتليليا ننوي استخدامه يف الفصلني التاليني  ، لتقييم ً

ُولئن ثبتت صحة . إصالحات التعليم املاضية بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
ًاملدخل علميا، ستتوفر لدينا طريقة للنظر يف تصميم اسرتاتيجيات اإلصالح التعليمي 

 .الفعالة باملنطقة، وربام بأماكن أخرى
يم، والتحفيز اجليد اهلندسة اجليدة للتعل: يتكون املدخل املقرتح من ثالثة دعائم 

تتضمن . للفاعلني املعنيني، واملحاسبية العامة اجليدة من قبل صناع السياسة للمواطنني
اهلندسة اجليدة تقديم املستوى والتوليفة الرضورتني لبلوغ األهداف التعليمية من 

 أما احلوافز اجليدة فتتعدى نطاق األجور إىل. طريق اإلدارة الفعالة واملوارد الكافية
ٍوأخريا تشمل املحاسبية العامة ختويل صوت لآلباء .قضايا التقييم واملراقبة واملعلومات ً 

 . يؤثرون به عىل سياسات التعليم وختصيص املواردطالبوال
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3.4


 تبلغ الرشحية. إن بوجوتا البالغ سكاهنا سبعة ماليني نسمة، عاصمة كولومبيا 
 من أرس منخفضة الدخل %47 مليون منهم 1.6السكانية املؤهلة للتعليم املدريس 

وقد أجرت املدينة سلسلة من اإلصالحات التي آلت إىل إنجازات هامة يف فرتة 
ًوقد أحرزت املدينة تقدما ملموسا يف الوصول ملعظم السكان املؤهلني . وجيزة ً

 .)كالتعليم والصحة ولوقاية االجتامعية( األساسية هلم ةوتقديم اخلدمات االجتامعي
 1998ًسنويا من عام % 6فعىل سبيل املثال ازداد صايف معدل االلتحاق بمعدل 

 صايف معدل %89 إمجايل معدل االلتحاق، %98ونتج عن ذلك  . 2002حتى 
ومع زيادة . 2002عام ) بالنسبة للمرحلتني االبتدائية والثانوية معا(االلتحاق 

من إمجايل الناتج املحيل عام  %1.6من (اإلنفاق العام عىل القطاعات االجتامعية 
 تم تطبيق عدد من االسرتاتيجيات) 2000من إمجايل الناتج املحيل عام % 7 إىل 1991

ويوضح تقييم الكفاءات . طالبوالربامج، التي آلت إىل حتسني حواصل تعلم ال
 2003األساسية يف املستويات الصفية الثالث واخلامس والسابع والتاسع عام 

 بالنسبة للغة، مقارنة بنقاط عام %7.6، و %30 الرياضيات من ًحتسنا يف نقاط
2001. 

ٍويتحىل مثال بوجوتا بتوازن مجيل بني اهلندسة اجليدة واحلوافز واملحاسبية العامة، ٍ 
 .التي أفضت إىل هذه النتائج


 من أرس متدنية  لألطفال املنحدرينت تم تقديم اإلعانا:تدخل جانب الطلب =

 وكذلك أقيمت برامج لتقديم. الدخل، لتشجيعهم عىل ارتياد املدارس اخلاصة
 .وجبات الغذاء املدريس وخدمات النقل
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االستخدام األكثر فعالية للموارد العامة واالرتباط األقوى ووثاقة الصلة  =
صناعات املختلفة، من  ثم إعداد برنامج مشرتك يشمل ال:بطلب سوق العاملة

 التي ستعمل عىل رفع احتاملية طالبأجل حتديد الكفاءات واملهارات لل
كام تم تشجيع املوارد . عملهم الوظيفي حال انتهائهم من تعليمهم الثانوي

العامة كاملتاحف واملكاتب احلكومية واملنشآت الصناعية، عىل العمل كمراكز 
% 70أجل تطوير شبكة مكتبات تغطي َوأجري استثامر كبري من . تعلم عامة

. من السكان الكبار% 40 املدارس، وتقدم املصادر املكتبية إىل طالبمن كافة 
التي  »ميليندا جيتسمؤسسة بيل و« وهذه املبادرة اخلاصة قد جذبت انتباه

 .2002عام ) جائزة توقري التعلم(منحت املدينة 


ة جمموعة من ملؤرشات لقياس مدى توفر  تم صياغ:نظام املراقبة والتقييم  =
ًوتغطي املؤرشات قطاعا كبريا  . التعليم وجودته  صايف معدل االلتحاق 1-: ً

 االلتحاقات العامة 2-وإمجايل معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي؛ و 
عدد   4-ُ السكان املعانون عىل دخول املدارس العامة ؛ و 3-واخلاصة؛ و 

 مهارات وكفاءات 5-؛ و ) إعانات(دعومني بواسطة برامج خاصة  املطالبال
 تدريب املعلمني 7- تقديم لتعليم اخلاص؛ و 6-العمل املرتبطة باملنهج ؛ و 

 الرشاكات مع القطاع 9- برامج تعلم القراءة والكتابة ؛ و 8-أثناء اخلدمة؛ و 
 الكتب  مدى توفر11- عدد مستخدمي الشبكات املكتبية؛ و 10-اخلاص؛ و 

وقد ستخدم نظام املراقبة و التقييم هذا . الدراسية والكتب العامة لكل تلميذ
ٍبشكل أسايس من قبل معلمي ومديري املدارس، الذين حظوا بتدريب واف 
 عىل الوصول للنتائج املنشودة، والذين عمدوا إىل تقديم اإلجراءات التصحيحية

  االنرتنت، ثم أتيحت عىل شبكةوتم نرش النتائج عىل شبكة. حال احلاجة إليها
 .املكتبات
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جائزة «داد برنامج  لالرتقاء بنظام حوافز املعلمني، تم إع:حوافز املعلمني =
 .»مراكز التميز« وشبكة »التميز

 من العوامل :املقاييس التصويتية والدعم اخلاص للمدارس متدنية األداء =
احلاسمة يف نظام املراقبة والتقييم، أن يتم تقديم برامج داعمة خاصة إىل تسعني 

 غري مدرسة ابتدائية و ست وأربعني ثانوية بالتعاون مع اجلامعات واملنظامت
 .احلكومية


مع : ةاملجتمعيواملشاركة مة املحاسبة العاتوسيع املراقبة والتقييم لتحسني  =
َّاستهالل مبادرة املراقبة والتقييم يف قطاع التعليم، أخذت تتسع، كام شنت  ُ ّ

ومع انطالق . محلة عامة كبرية ملراقبة كيفية بلوغ العديد من األهداف التنموية
 واسطة حكومة املدينة واإلعالم واملنظامت غري احلكومية القيادية؛هذه حلملة ب

وتم تأسيس املؤرشات لتغطي  »كيف تعمل؟! بوجاتا « اختذت احلملة اسم
القطاعات املختلفة كالتعليم والصحة واخلدمات العامة واإلسكان والبيئة 

ملؤرشات وباستخدام ا.  العامة والتمويل والتنمية االقتصاديةةوالنقل واإلدار
 .ُاملصممة لكل قطاع، أجريت عملية املراقبة من خالل اجلمهور كل ثالثة أشهر
. وثم جتميع البيانات عرب اللقاءات وورش العمل وتقييم جمموعات الرتكيز
ُونرشت النتائج وأذيعت يف املجالت املحلية، والربامج التليفزيونية، والصحف ُ 

إذ : ًقا عىل نوعية حياة املواطنني كلية ًوكان للربنامج كذلك أثرا عمي. الرسمية
أسهمت هذه احلملة يف رفع الوعي بني صناع السياسة واملواطنني بشأن 

 .اإلدارة األفضل واملحاسبية العامة
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د الفجوة بني هذه املفاهيم الواسعة سًوفضال عن تقديم بعض األدوات املحتملة ل 
واإلصالحات الفعلية، رأينا أن املدخل املقرتح وثيق الصلة بمستويات التعليم 

فرغم وجود فوارق عىل كال الصعيدين، نرى أن كافة الدول بحاجة لرسم . والدول
إسرتاتيجية إصالح تعليمية تتساوق مع مالحمها املميزة، وتقوم عىل جمموعات 

إن اإلصالحات اجلزئية واملنعزلة . غطي املقومات الثالثة للمدخل التحلييلُإصالحية ت
ًقد تفيض إىل بعض التحسينات يف األداء، بيد أن اإلصالحات حني تتضافر تؤيت ثامرا  َ ُْ َ

 .وهذا هو االفرتاض الرئيس الذي سنسربه يف الفصليني القادمني. أكرب

 2002نقاط االختبار من 
 2003إىل 

 إىل 2005نقاط االختبار من 
املادة واملستوى  2006

املستوى  الصفي
 5الصفي

املستوى 
 9الصفي

املستوى 
 5الصفي

املستوى 
 9الصفي

 61.4 57.7 57.2 52.7 الرياضيات
 65.3 60.1 60.6 58.2 القراءة
 59.3 51.9 56.2 49.3 العلوم

 ارتقى هذا املدخل ملقام املقياس القومي، حتت لربنامج املرقوم 2002ومنذ عام 
 حواصل التعليم، كام جتىل يف نقاط ؛ فقد كان له بالغ األثر عىل»ثورة التعليم«

 .االختبارات املتحسنة
 :املصادر

El Tiempo, November 9, 2006; Martin and Ceballas (2004): Georgetown 
University; COLOMBIA Program.  
www.Georgetown.Edu/Sfs/programs/Clas/Colombia.  

http://www.Georgetown.Edu/Sfs/programs/Clas/Colombia
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يم اخلدمات االجتامعية بام فيها التعليم، إىل الفقراء، قد اإلطار الرابع املتكامل لتقد   (1)

 »املحاسبية« ، ووردت فيه كلمة)2004 (تم إعداده يف التقرير التنموي للبنك الدويل
ٍكموضوع موحد يتناول الروابط املعقدة بني الفاعلني الرئيسني املعنيني َّ ٍ. 

ًكام قد نقش أوال يف بحث جالل  (2) ُ)2003 (Galal. 

ًطبقت هذه األدبيات تقليديا عىل لوائح االحتكار، لكن ال ريب بإمكانية تطبيقها  (3) ُ
ًولإلطالع عىل عرض أكثر تفصيال لنظرية احلوافز انظر مثال . عىل التعليم كذلك ً ٍ

 ).Laffant and Tirola 1993(بحث 

ل، عىل األوىل مرتبطة بتعريف املحاسبية العامة يف هذا الفص: وهنا تستتبع نقطتان  (4)
. ٍنحو خيتلف عن الطريقة النموذجية التي يستخدم هبا املصطلح يف أدبيات التعليم

حلقة مغلقة .. « : املحاسبية بأهناLevin (2002)ُفعىل سبيل املثال، يعرف ليفني 
) وتكون... (تعكس سلسلة من االستجابات إىل حاجات أو مطالب ملموسة

ص (َّة، واملعلومات تولد وتبث بحرية مستمرة ودينامية حني تكون الروابط وثيق
 عىل املحاسبية القائمة عىل األداء، يف Alexander (2000)ويركز ألكسندر . »)375

ٍسياق جيب أن تستخدم فيه املوارد بكفاءة يف بيئة مقيدة بميزانية حمددة ٍ ويؤكد بني . ٍ
إطار وتتساوق هذه التعريفات مع . طالب عىل تقييم الBenveniste(2002) تفنس

 .احلوافز أكثر مما تتساوق مع املحاسبية العامة يف املدخل التحلييل احلايل

ُفالرتكيز هاهنا مسلط عىل الفوائد . والنقطة الثانية ختص املستفيدين من التعليم
غري أن هناك مواطنون آخرون .  وآبائهمطالباملبارشة للتعليم، العائدة عىل ال

تم بالتعليم كذلك ، وبمقدورها لعب دور هام هت) كاملجموعات املدنية باملجتمع(
 .يف تعزيز املحاسبية العامة
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عىل هذا النحو يتشابه املدخل املتبع هنا مع مدخل التقرير التنموي للبنك الدويل  (5)
َبيد . ًففي كلتا احلالتني نجد كال من الفاعلني الثالثة وعالقاهتم متشاهبني). 2004( ْ َ

يركز املدخل التنموي للبنك . ٍد كبري يف بؤرة تركيزمهاأن املدخلني خيتلفان إىل ح
الدويل عىل كيفية تقوية املحاسبية ، بمنظورها األوسع، كام تتجىل يف العالقات بني 

ٌأما املدخل احلايل فمركز عىل العنارص التي من . الساسة ومقدمي التعليم والزبائن
وفيام يتداخل . ملجتمعشأهنا حتسني تقديم اخلدمات التعليمية للمستفيدين وا

ًاملدخالن يف عدة جوانب من جوانب اإلصالح املوىص هبا ، يأيت كال منهام 
 .ببصائره اجلديدة إلينا
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The Rood Traveled Thus far in MENA 

 
 
 

 هل تبنت منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا إصالحات تعليمية جتمع بني إجراءات 
حتسني هندسة األنظمة التعليمية؛ مع إجراءات حتسني احلوافز املواجهة للفاعلني 

 للمحاسبة العامة؟ وهل تطور مدخلهم اإلصالحي مع الوقت؟ وما املعنيني واملعززة
ًكانت مربرات املدخل الذي اتبعوه تارخييا؟ وأخريا ما تضمينات هذه اإلجراءات  ً

ويف تناولنا . يتناوهلا فصلنا هذاالتي ًبصدد مسار العمل مستقبال؟ هذه هي التساؤالت 
صالحية بالرشق األوسط وشامل هذه األسئلة، نركز عىل طبيعة واجتاه الربامج اإل

 من هذه الربامج اإلصالحية »األشكال املنوعة«إفريقيا بمرور الوقت أكثر من تركيزنا عىل 
وسنرجئ استعراضنا . ٍمن بلد ألخرى) كام تعكسها املالمح احلالية ألنظمتها التعليمية(

.  أخرياتهلذه التنوعات للفصل الثاين حيث نسعى لتفسري علة تفوق بعض الدول عىل
ًومن هذا املنطلق هبدف حتليل فصلنا مبدئيا إىل تعريف الطريق الذي انتهى إليه 
ًاإلصالح تارخييا يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا مع استكناه ما إذا كانت 

 .املنطقة بحاجة لتغيري مسارها أم ال
الح الرئيسة  لكافة حلقات اإلص»النوعية والكمية«والتحليل القائم عىل السامت  

أن دول منطقة الرشق األوسط منه ُيف املنطقة عىل مدار العقود القالئل املنرصمة يستنتج 
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ٍوشامل إفريقيا قد سعت لتحقيق أهداف متشاهبة وسلكت طريقا مثيال إىل حد بعيد   ً
ُّلبلوغ أهدافها؛ وكان جل سعي دول املنطقة من أجل ضامن إحلاق األطفال املؤهلني  إىل ُ

رس، ومن ثم يستخدمون التعليم لتعزيز هوياهتم القومية، إذن، قد حتول االنتباه املدا
إىل جودة التعليم وكفاءته؛ وظال االثنان الشغل الشاغل لصناع السياسة يف املنطقة حتى 

ٌوقد هيمن عىل طريق اإلصالح الذي سلكته الدول مجعاء أسلوب . يوم الناس هذا
ولكن . تامم ضعيف باستخدام احلوافز واملحاسبية العامةٌّهنديس يف تناول التعليم مع اه

ًهذا امللمح آخذ يف التغري؛ إذ رشعت املنطقة جترب أنامطا جديدة من اإلصالح 
إذن فالوقت قد أزف لبدء تأمل . التعليمي، لكنها جتارب جزئية ومرتكزة يف دول قليلة

 .سبل بديلة لإلصالح
يقوم . تبوعني بموجز للنقاط األساسية منيظم باقي الفصل يف قسمني رئيستنيو 

وأحيانا لطريق اإلصالح الذي مضت يف دول الرشق . القسم األول مراجعة نوعية
ًويقدم القسم الثاين رصدا كميا جلميع املقاييس اإلصالحية . األوسط وشامل إفريقيا ً

تعليمية ثم مضاهاهتا باألهداف ال) حتت عناوين اهلندسة؛ واحلوافز؛ واملحاسبية العامة(
؛ ومستويات التعليم املختلفة )كاملساواة واجلودة والكفاءة واهلوية القومية(املختلفة 

 .والوقت املنقيض يف ذلك)  حتى الثالثيمن االبتدائ(


لقد كانت برامج اإلصالح التعليمي بالرشق األوسط وشامل إفريقيا تبزغ إىل  

 الواضحة يف نطالقاالكان االستغالل نقطة . ًبة ألحداث سياسية هامةالوجود استجا
ًأحداثا سياسية أخرى هناك  أن بيدغلب الدول، أ   فتوحيد اليمن،أدلت بدلوها؛ً

 وتكوين الدولة اجلديدة يف جيبويت، وظهور النظام ألبعثي يف العراق وثورة إيران،
 بشائر بدء برامج اإلصالح التعليميُّكل أولئك قد محل  - وتأسيس السلطة الفلسطينية

ٍ وأحيانا كانت الكوارث العارمة مبعثا عىل استهالل برامج إصالحية يف هذه الدول، ٍ ً ً
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ًوأحيانا أخرى كانت . 1991ٍجديدة، كام حصل بالكويت يف أعقاب حرب اخلليج عام 
ية يف كام حدث يف االنتخابات الربملان: التغيريات السياسية الصغرية حتفز اإلصالح

ميثاق «  باسم2000املغرب والتي أتاحت الفرصة إلنشاء برنامج إصالحي جديد عام 
 .»التعليم والتدريب

ٍوأيا ما كان الوقت الذي تستهل فيه اإلصالحات، فإهنا كانت تنشأ عن قانون   ُ  
ٍّسيايس أو ترشيعي يلزم احلكومة واملواطنني بمجموعة متامسكة من األولويات واحلواص  لٍّ

َّقطاعية، املعرفة بألفاظ يزيد وضوحها أو ينقص ال ومن أمثلتها ورقة احلكومة البيضاء (ُ
Government White Paper ( واملرسوم التنفيذيExecutive Decree .( وكانت

احلكومة تستخدم هذه الوثائق كإطار لتخطيط التغيريات القطاعية، وختصيص املوارد 
 .ملحرزوحتديد أولويات ذلك، وقياس النجاح ا

ورغم أن مجيع األهداف التعليمية مل خيط مجيعها بذات االهتامم يف ذات الوقت،  
تعزز اهلوية القومية، وتوسع اشرتاكات األطفال : فإن أغلب الدول مل تفتأ تفعل ما ييل

. والكبار املؤهلني يف التعليم الرسمي، وحتسن نوعية وكفاءة اخلدمات التعليمية املقدمة
االت، كانت اهلوية القومية والتعليم اجلامعي األولوية يف أعقاب حصول يف غالبية احل

وأعلت الدول من شأن الربط بني الرتاث املشرتك وفهم . هذه الدول عىل استغالهلا
ٍاملواطنة، واتبعت قراءة من نوع معني للتاريخ، وأكدت عىل تدريس اللغة، وأخلت  ً

واستمر التعليم اجلامعي عرب . وية القوميةالدين يف املنهج التعليمي كطريقة لتعزيز اهل
، مع بذل طالبالبدء يف بناء املدارس وتعجيل ذلك، واستقطاب املعلمني، واجتذاب ال

جمهود خاص إلحلاق جمموعات معينة كالفتيات وأطفال الريف واألطفال املنحدرين 
 .من خلفيات عرقية معينة واملعاقني، إىل النظام التعليمي

فقد أضحى هذان . لوقت، اعتلت اجلودة والكفاءة قائمة األولوياتومع انقضاء ا 
 طالبولضامن أن ال. اهلدفان اليوم الشغل الشاغل لعقول صناع السياسة يف املنطقة

يتعلمون ما يكفيهم ويتعلمون ما جيدي، سعت الدول لتقليص معدالت التكرار 
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وحاولت كذلك . ارد وزيادة معدالت التخرج، وحتسني عملية ختصيص املووالترسب،
 حتى جتيد نسبة كبرية منهم األهداف »طالباإلنجاز األكاديمي لل«ّأن حتسن من 

 .الرتبوية املوصوفة يف نظامهم التعليمي
ويف حماولتها لبلوغ هذين اهلدفني، واجهت معظم دول الشق األوسط وشامل  

 ٍ  ام تعليم قومي مجاعي؛ يؤسسوا نظ1-: ًفقد حتتم عليهم مجيعا أن. إفريقيا حتديات متشاهبة
 تقديم 3- خلق الطلب عىل التعليم الرسمي ثم التعامل مع هذا الطلب بنجاح؛ و 2-و 

واأليك وصف لكيفية سعي دول الرشق األوسط وشامل . التعليم غري الرسمي للكبار
 .إفريقيا ملواجهة هذه التحديات من خالل عدسة اإلطار التحلييل الوارد بالفصل الرابع


لقد واجهت معظم دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، بعد استقالهلا، مهمة  

 فالتعجيل من تطوير األساس الرضوري. مروعة متثلت يف بناء نظام تعليم قومي مجاعي
من رأس املال للوفاء بمتطلبات الدول القومية، ولبناء أمة من املواطنني يربطهم تراث 

 . ثقافة ومثل سياسية مشرتكة؛ التجأت السلطات إىل النظام التعليميو
 ّويف أغلب دول هذه املنطقة، كانت القوى االستعامرية األوربية قد قيدت االلتحاق 

ٍباملدارس عىل أطفال املستوطنني األوربيني، وعدد حمدود للغاية من القوميني؛ وكانت  ٍ
 كام كانت توجد. تعليم اجلامعي بالعاصمة املستعمرةًهذه املدارس قائمة دوما عىل أنظمة ال

 هذه وكانت. شبكة كبرية من املنشآت التعليمية التي تقدم دروس الدين يف املنطقة قاطبة
ً سواء جيدة التنظيم أو متدنية التنظيم اعتامدا عىل الدولة والتاريخ -األنظمة التعليمية 

تقدم الدروس الدينية لألطفال؛  »آنمدارس القر« فكانت:  قائمة لقرون من الزمان–
ًوكانت اجلامعات الدينية تساعد عىل تكوين الصفوة الدينية وأحيانا السياسية للكثري 

إذن فتطوير املقومات الرئيسة للنظام التعليمي ) Kijima and Vollmer 2006(من الدول 
وكان يف . مةاجلامعي اجلديد قد تطلب اجلمع والتوليف بني املقومات اجلديدة والقدي
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 اإلصالح من بواكري ذلك أكرب حتد مواجه للسلطات التعليمية يف املنطقة كلها يف 
 .اخلمسينات إىل الستينات

ٍوقد واجهت كل دولة من دول املنطقة هذا التحدي بتنسيق خاص ملقاييس   ٍ ٍ
 كل وكان اإلجراء األول يف. اإلصالح املتمثلة يف اهلندسة واحلوافز واملحاسبية العامة

 دولة باملنطقة إىل تنظيم االلتحاق لإذ عمدت ك. »باملحاسبية العامة« ً متعلقاتاحلاال
 ذواحلق أن التعليم قد استحو. ٍبالتعليم املجاين كحق إلزامي عىل كل املواطنني املستقلني

ٌنصيب األسد من كل دستور أو قانون أسايس يرسي مفعوله باملنطقة، وهذا موضح  ُ  ٍ
  .)1.5( يف اإلطار ببعض األمثلة

ومتثل اإلجراء الثاين الذي اختذته معظم دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف  
ٍالرتتيب ألحداث رسمية جتمع إليها أعضاء من جمموعات الدوائر املختلفة، ملناقشة  ٍ

ًوكانت هذه الطريقة هي حقا . الربنامج اإلصالحي التعليمي للحكومة واملصادقة عليه
وقد تباينت درجة املشاركة .  باملنطقة»املحاسبية العامة«ًعا للوصول إىل األكثر شيو

الفعلية، أو درجة التأثري الفعيل عىل برامج اإلصالح، أو القدرة عىل نقد اإلصالحات 
َبيد أن معظم الدول أدركت ميزة وجود سبيل لقياس . ٍاملاضية، من دولة إىل أخرى ْ َ

 .صالح، والتامس الدعم يف بلوغ أهداف اإلالطارئةاملصاعب 
ُورغم أن معظم املؤمترات عقدت يف أحداث معينة، فقد أصبغت أغلب الدول  

الصفة الرشعية عىل العملية من خالل تفويض جلان خمصصة ملراقبة تنفيذ اإلصالحات 
ًكان بعضها بعوثا من األحزاب السياسية : ًواختذت هذه اللجان أشكاال خمتلفة. التعليمية
لسلطة؛ وبعضها تكون من شخصيات سياسية واجتامعية اختارها اهليكل املتزعمة ا

ويف . التنفيذي؛ والبعض الثالث كان يف شكل جلان متبادلة العالقات بني الوزارات
أغلب األحوال كانت هذه اللجان تقدم العمل التحلييل لكي يتم مناقشته واملصادقة 

عىل (تمرت اللجان يف القيام بوظائفها عليه يف املؤمترات القومية؛ ويف أحيان قليلة اس
 .كوكاالت مراقبة جلهود اإلصالح) نحو غري منتظم
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 (1.5) مربع
 التعليم يف دساتري بعض دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا

 مقتطف من الدستور الدولة
التعليم جماين يف إطار الظروف التي .  التعليم حق مضمون53املادة  اجلزائر

 .التعليم األسايس إلزامي. حيددها القانون
 .تقوم الدولة بتنظيم نظام التعليم
 .عليم والتدريب املهنيتكفل الدولة الوصول املتكافئ للت

 ةمجهوري
مرص 
 العربية

 

هو إلزامي يف املرحلة االبتدائية،  . التعليم حق تكفله الدولة18املادة 
 .ّوعىل الدولة العمل عىل مد اإللزام ليشمل مراحل أخرى

 تقوم الدولة باإلرشاف عىل مجيع فروع التعليم، وضامن استقالل اجلامعات
 لنظر يف ربط كل ذلك باحتياجات املجتمعومراكز البحث العلمي، مع ا

 .واإلنتاج
 التعليم يف املؤسسات التعليمية بالدولة، باملجان يف مراحله 20املادة 
 .املختلفة

َّ جيب أن تكون حماربة األمية واجبا قوميا تعبئ له كافة طاقات 21املادة  ً ًُ
 .املجتمع

مجهورية 
إيران 

 اإلسالمية

 توجه كل نورية إيران اإلسالمية أ من واجب حكومة مجه3املادة 
 التعليم املجاين والتدريب (3)...مواردها لتحقيق األهداف التالية 

 . للجميع يف كافة املستويات، وإنشاء مرافق التعليم العايل وتوسيعهالبدين
 جيب أن توفر احلكومة التعليم املجاين لكل مواطنيها حتى 30املادة 

سع ذلك ليشمل التعليم العايل إىل احلد املرحلة الثانوية، وجيب أن تو
 .الذي حتتاجه الدولة لتحقيق االكتفاء الذايت
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 مقتطف من الدستور الدولة
 تكفل الدولة العمل والتعليم يف حدود اإلمكانيات، وتكفل 6املادة  األردن

 .حالة من الراحة والفرص املتكافئة لكافة األردنيني
 التعليم االبتدائي إلزامي عىل األردنيني وجماين يف مدارس 20املادة 

 .احلكومة
يم جماين إىل احلد الذي ال يناهض النظام العام واألخالق،  التعل10املادة  لبنان

وال ينبغي انتهاك حق .  وال يمس كرامة أي من األديان أو املعتقدات
املجتمعات الدينية يف أ، يكون هلا مدارسها، رشيطة إتباعهم القواعد 

 .ُالعامة املصدرة من قبل الدولة لتنظيم التعليم العام
ى كل املواطنني بحقوق متكافئة يف طلب التعليم  حيظ13املادة  املغرب

 .والتوظيف
اجلمهورية 
 العربية
  السورية

التعليم االبتدائي إلزامي وكل .  التعليم حق تكفله الدولة37املادة 
وتسعى الدولة ملد التعليم اإللزامي إىل املستويات . التعليم باملجان

 وق مع احتياجاتاألخرى، واإلرشاف عىل التعليم وتوجيهه بشكل تسا
 .املجتمع واإلنتاج

مجهورية 
 اليمن

واحلق تكفله الدولة عرب . ً للمواطنني مجيعا احلق يف التعليم37املادة 
 .تأسيس املدارس واملؤسسات التعليمية والثقافية املختلفة

 :املصدر
 El-Haichour 2005 and http://www.Oefre.Unibe.Ch/law/icl /index.html. 

 

http://www.Oefre.Unibe.Ch/law/icl
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 ٍ  ولتأسيس نظام تعليم مجاعي قومي، احتاجت كل دولة كذلك لصياغة إطار مؤسيس 
ق األوسط وشامل تبنت دول الرش) كلبنان(وباستثناء دول قليلة . جديد لتقديم التعليم

كصناعة : ٍإفريقيا نظام تعليم عايل املركزية تقوم فيه احلكومة بكافة الوظائف الرئيسة
األمر «وبذا فقد انطبعت منظومة التعليم بصبغة . القرار، والتمويل، وتقديم اخلدمات

وكانت املدارس واجلامعات .  يف معظم دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا»والضبط
ة؛ والكتب الدراسية واملواد األخرى من إنتاج وزارة التعليم؛ واألكثر أمهية ملك الدول

ب املعلمني يوشملت مسئوليات الوزارات تدر. ًفقد كان املعلمون خداما مدنيني
وتوظيفهم؛ وتصميم املناهج واملقررات؛ وإنتاج الكتب الدراسية وتقديمها؛ وإعداد 

 ةياغة السياسة التعليمية؛ وتنظيم املامرساالختبارات القومية؛ وإعداد الوجبات؛ وص
بام فيها عدد الساعات املنقضية يف  - والتفصيالت الدقيقة للمناهج. التعليمية باللوائح

ٍ كانت ترسم يف كل عام درايس - تعلم أحد جوانب املادة الدراسية ُ. 
يا عمدت دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل تأسيس هيئة حمرتفة تدرجيو 
ًربة من املفتشني الذين قاموا بزيارة املدارس دوريا، وتقديم القريرات امليدانية مد

 ومديري ،أثر مبارش عىل الرتقيات املهنية للمعلمنيالتقارير وكان هلذه . للسلطة املركزية
وتأسيس هذه املجموعات وصيانتها يمكن اعتباره . املدارس، وسائر هيئة التعليم

بني وزارات ) التعاقد( إذ أهنا موجودة لتنفيذ ؛»احلوافزمقاييس «ًشكال من أشكال 
 ذلك شكلت بشكل علكنها م. التعليم من ناحية واملدارس واملعلمني من ناحية أخرى

وقد . كبري ذراع القوة لألسلوب احلاكم املركزي ألغلب أنظمه التعليم بدول املنطقة
قيا إىل إدارة نشاطات عمدت أنظمة التعليم املركزية بالرشق األوسط وشامل إفري

 املعلني واملدرس عرب خطط وجداول مقننة، تشمل األدلة والكتب السياسية والتوجيهات
ًواملعايري املوحدة وخطط الدروس جلميع املعلني بكافة الصفوف الدراسية، فضال عن 

وكانت وظيفة املفتشني . اخلطوط العامة بشأن اجلوانب األخرى من املامرسة التعليمية
 . اإلذعان لذلك ضامن
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ًوبالطبع أجرت دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا عددا من املساعي اهلندسية 
فكانت أقسام . كان أوضحها بناء وجتهيز املدارس واملنشات اجلديدة). التخطيطية(

 تالتخطيط واألعامل العامة التابعة للوزارات جتدد املواقع وتتوىل مسئولية االلتزاما
 . وجتهيز املرفقاتالتعاقدية لبناء 

تقنيات ختطيطية أكثري إتباع فقد زاد الطلب عيل التعليم، وبدأت الوزارات يف  
ًتعقيدا لتحديد مكان بناء املدارس وطريقة البناء ومن أمثلة ذلك خطط املدارس، 

 »صديقة للفتيات«وقد متثل االبتكار الرئيس يف تنمية بيئة تعليم ). ومعايري البناء اجلديدة
إذ بنت الدول مراحيض منفصلة للبنني والبنات، : تويات التعليم اإللزامييف مس

وكذلك بذل . ُوجدران فاصلة، ومدارس مبنية عيل مسافات يسار إليها عىل األقدام
 الدراسية وأدلة املعلني بكالكت: جمهود كبري لتوزيع املدخالت عىل كل النظام التعليمي

 . إىل ذلك والدعم الرتبوي والتجهيز الرتبوي وما
  السعي اهلنديستعديله يتمثل يفويف كل دولة من الدول عينتنا، كان تطوير املنهج و 

ففي األطوار األوىل، حددت إصالحات املنهج . الرئيس يف غضون فرتة اإلصالح كلها
وكانت ممارسات التدريس يف . املجوعات املعرفية األساسية لكل مستوي تدريس

 ضغط املواد الدراسية واإللقاء عىل مسامع جمموعات كبرية تقليدية مركزة عىل الغالب
 كام اشتملت إصالحات املنهج بوضوح عىل مراجعة )Zafeir akou 2006( طالبمن ال

التي اعرتت املنهج إلصالحات ل كان ً،وأخريا. ملناهج الدراسات االجتامعية اجلديدة
سيكية ورفع مكانة التعليم تدريس اللغة العربية الكال: الدرايس مقومان اثنان آخران

، قد طبق بدرجات نجاح (2.5)موضح باإلطار هو فالتعريب، كام . الديني يف املنهج
متفاوتة، وكان عىل درجة خاصة من األمهية يف دول املغرب وبالنسبة للدين، فنسبة 

يف اخلمسينيات والستينيات، لكن % 13الوقت املخصصة لدراسة الدين وصلت إىل 
 . )meyer et al. 1992 (اليوم% 9نخفضت إىل هذه النسبة ا

 وقد واجهت دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا قصورا حادا يف املعلمني أثناء  
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فقد أقيمت مرافق تدريب معلمي املرحلتني . توسيع الوصول إىل التعليم اإللزامي
ملعلمني بعجلة يف دول كثرية، وتسارع تقديم الربامج إلعداد ا االبتدائية والثانوية

)chopman and miric 2006( . وقد واجه توسيع نظام التعليم العامي كذلك قصورا
ًحادا يف املدرسني، وكان قصورا مزمنا ألن احلصول عيل درجات الدكتوراه مل تكن  ً

 . مواكبة للطلب
. كام إن اجتذاب اإلفراد املؤهلني إىل جمموعات التدريس كان بمثابة حتد كبري 

لرئيس املتبع يف املنطقة قاطبة هو منح املعلمني صفة اخلادم املدين، وهذا وكان املدخل ا
 األقدميةناهيك عن إن خطط الرتقي كانت مبنية عيل . يضمن هلم حالة وظيفية مستقرة

 Chapman and Miric (واملؤهالت، مما يضمن طريقا ثابتا من النمو املهني للمعلمني
2006.( 
 ويعينون مركزيا يف املدارس، فقد جاهبت نا يوظفو دوماورغم إن املعلمني كانو 

فدفع ذلك كثري من . معظم الدول صعوبة يف اجتذاب املعلمني إىل املناطق الريفية
تعويض مشقة العمل يف بعض األمكنة، شاملة لالدول لتخصيص زيادات يف األجور، 

يني بعد وبدل السفر؛ وكذلك سمحت للمعلمني بإمكانية طلب إعادة التعبدل السكن 
فرتة وجيزة من استالمهم العمل؛ وقدمت ميزات خاصة لألرس؛ وما إىل ذلك من 

ولتشجيع الفتيات عىل حتقيق نجاح اكرب يف املدارس، عمدت الدول يف . تيسريات
اغلب األحوال الستقطاب املعلامت اإلناث وأدرجت يف دساتريها ميزات خاصة هلن 

عة إىل إن تأنيث مهنة التدريس يف منطقة الرشق كأجازة األمومة، وتشري البيانات املجم
يف % 50وبلغت نحو  1980األوسط وشامل إفريقيا قد ازدادت وتريهتا منذ عام 

ومع ذلك كانت هنالك تباينات كبرية يف إعداد . (Aggash – Abdo 2000(التسعينيات 
% 20 يف مقابل بلبنان% 72فيل سبيل املثال بلغت نسبة املعلامت (املعلامت بدول املنطقة 

 .ونقص املعلامت األكثر حدة يف املناطق غري احلرضية ). يف جيبويت
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2.5


 فرتمجة الكتب الدراسية وإصباغها بالصبغة. همة يكتنفها حتدكان التعريب بدول املغرب م
املحلية؛ وإعداد املواد الداعمة كالقواميس واألدلة واملراجع؛ وتدريب املعلمني قبل 

ٍاخلدمة وأثنائها، كل ذلك اقتيض جمهودا هائال اختذ مسارات شتى يف دول املغرب ً  .  العريبً
  وهم قلة –النظر إىل عدد الفرنسيني املؤهلني فب. تبنت مدخال تدرجييا وعمليا – 

وغياب املعلمني املغرتبني واملؤهلني لتدريس املواد العلمية؛ جلأ صناع السياسة إىل 
ٍاإلبقاء عىل الفرنسية كلغة أجنبية وأداة لتدريس الرياضيات والعلوم يف التعليم 

ة تدرجييا بداية باملرحلة االبتدائي وثم تعريب العلوم اإلنسانية والدراسات االجتامعي
 . االبتدائية ثم الثانوية

وقد ساعدت سياسة التعليم ثنائي اللغة التي تبنتها تونس عىل تلطيف الضغوط عىل 
الدولة للتعجيل من تدريب املعلمني عىل مسايرة معدالت االشرتاك الطالبية العالية؛ 

وجودة ودعم املواد فرنسية املالكتب الوأتاحت الدولة يف بادئ األمر استخدام 
ويف أواخر السبعينيات اختذ القرار بتعريب مجيع منهج . التعليمية اخلاصة بالعلوم

 التسعينيات بمد التعريب إىل كل بواكرياملرحلة االبتدائية ، لكن مل يتخذ القرار سوى يف 
. والفنيةاملواد الدراسية يف مراحل التعليم بعد االبتدائي، خال املسارات املهنية واليدوية 

ُويف املرحلة اجلامعية، أبقي عىل اللغة الفرنسية كلغة للتدريس ويف املعاهد الفنية 
 .والكليات العلمية 

 غطي بشكل ِ رسيع املواد الدراسية واملستوياتبسلكت طريقا خمتلفا للتعري ،ٍ 
ً ونظرا .ة التعريبالصفية املختلفة يف املرحلة االبتدائية، يف باكورة املرحلة األوىل من عملي
 السلطات تعيني ًلغياب املعلمني املؤهلني، السيام يف الرياضيات والعلوم، بات لزاما عىل

من قوة املعلمني % 50 كان ويف أوائل الستينيات،. معلمني غري مؤهلني بأعداد كبرية
 .العاملني بالتعليم االبتدائي، هم أنفسهم خرجيني من املرحلة االبتدائية
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يب كل املواد الدراسية يف إذا تم تعر: وقد اتبعت سياسة جديدة يف منتصف الستينيات
املستويات الصفية األول والثاين، وفيام ظلت الفرنسية لغة للتدريس ماديت الرياضيات 

وظلت الفرنسية كذلك . والعلوم يف املستويات الصفية الثالث والرابع واخلامس
ملواجهة الطلب عىل التعليم . للرياضيات والعلوم يف املدارس الثانوية الدنيا والعليا

لثانوي يف السبعينيات، حتتم عىل املغرب استرياد معلمني يتحدثون الفرنسية من دول ا
مثل فرنسا ورومانيا و بلغاريا لتدريس الرياضيات والعلوم؛ ومعلمني عرب لتدريس 

، 1989وبحلول عام . (mar round 1996)العلوم اإلنسانية والدراسات االجتامعية 
َ بجميع صفوف التعليم االبتدائي والثانوي، بيد أن اكتمل تعريب كافة املواد الدراسية ْ َ

املغرب أبقت عىل الفرنسية كلغة تدريس املواد العلمية باملدارس الفنية واملهنية؛ 
 . واملؤسسات الفنية وكليات العلوم باملرحلة اجلامعية

  ٍاتبعت مدخال أكثر حتديا يف التعريب، ويرجع ذلك بشكل كبري إىل حماولة ً ً
لذا ما أن حصلت عىل . رنسا يف فرتة االستعامر لزرع هوية جديدة بني سكان نيجريياف

استغالهلا، أضحت العربية مادة إلزامية عىل كل املستويات الصفية بجميع مراحل 
ًالتعليم، ثم تعريب سائر املواد بالتدريج، بدءا من املستوي الصفي األول فصاعدا كام . ً

الفرنسية إىل العربية ويف بادئ األمر، كان خرجيو املدارس ُترمجت الكتب الدراسية من 
الدينية واخلاصة يتم تعينهم وان افتقروا إىل املادة الدراسية الغزيرة والتدريب الرتبوي 
وكانت ماديت الرياضيات والعلوم مثريين للمشكالت، إذ كان املعلمون الفرنسيون 

 . تدريب مهني وجيز هلذين املادتني قد حتولوا إىل تدريس اللغة بعد
  إىل إقامة اثنتي1970 و 1967واستجابة لنقص املعلمني العرب، عمدت نيجرييا بني عامي 

 .عرشة مؤسسة لتدريب املعلمني، وثم زاد هذا العدد ليصبح إحدى ومخسني يف الثامنيات
 ورغم عدم تساوق خرباهتم دوما) معظمهم من مرص(وتم تعيني مدريب املعلمني العرب 

لقد كان التحدي صعبا،  (Bennune 1988 , p. 25).اقع النظام التعليمي للجزائر مع و
 . السيام مع توسيع عملية التعريب لتشمل املواد الفنية يف مرحلة التعليم بعد األسايس

 Houcine 2005 :املصدر
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 وحني وجهت بنقص هيئة املعلمني املؤهلني يف كافة املستويات، جلأت حكومات 
ظائف مدنية منحوا و »معلمني غري مؤهلني« 1-: املنطقة عامة إىل خيارات التعيني التالية

الذين كان ينقصهم االعتامدات الالزمة لكن استأجروا  »معلمني بالتعاقد«  2-ثابتة؛ و
  3-ة لتعويض عجز مؤقت يف املعلمني؛ يبمن قبل املدارس املحلية يف فصول دراسية مع

 . الذين كانوا عامة مؤهلني للتدريس وقادمني من دول أخرى »املعلمني املغرتبني«

قول كان حتدي إقامة نظام تعليم مجاعي يف أعقاب االستقالل يف إذن فبموجز ال 
فقد انطوت عيل بناء . اغلب دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، بال حمالة مهمة شاقة

ولتنفيذ . ضخم للمدارس، وإعداد املناهج اجلديدة، وتكوين سعة كبرية من املعلمني
وكان ثمة . ة واالعتامد عىل مركزيتهاهذا الربنامج الطموح، يتعني عىل احلكومة املبادر

 . ًتركيز كبري للغاية عىل اهلندسة، فيام غض الطرف عن احلوافز واملحاسبية العامة تقريبا


تركزت املناقشة السابقة عىل جانب إال مواد بالتعليم الرسمي، واآلن نعود جلانب  
وسط وشامل إفريقيا حتديات كثرية، سعت ًجمددا واجهت دول الرشق األ. الطلب

للتغلب عليها وكان من اكرب هذه التحديات األوىل ضعف الطلب عىل التعليم، تم 
 . لاللتحاق بالتعليمطالبم من الالتعامل بنجاح مع هذا الطلب ما أن يتقدم عدد ضخ

وبسبب مستوي الفقر وسواده يف كثري من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا،  
 تكلفة إرسال التلميذ إىل املدرسة كانت يف اغلب األحوال فوق مقدور أباء فإن

 وعىل النحو النموذجي كانت تقدم املوارد اإلنسانية كوجبات الغذاء (2).الكثريين
املجانية والكتب الدراسية واملواد األخرى واملنح الدراسية وتسهيالت اإلسكان 

ويف فرتات . هم عن دفع رسوم التعليم لتعويض عجزطالبالداخيل، وما إىل ذلك، لل
َّكأكشاك بيع الطعام ومرافق النواء والربامج املستهدفة (اإلصالح التالية، كانت احلوافز 

قد وضعت يف مكاهنا لتشجيع ) طالبالتي تقدم مواد تعليمية ووجبات جمانية لل
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لتعليم من عىل الفتيات عيل ارتياد املدارس أو تقلص الرسوم املبارشة أو غري املبارشة ل
وقد كان يعتقد أن عبء إرسال الفتيات إىل املدارس أثقل عىل . عواتق األرس الفقرية

اآلباء من إرسال البنني، فقد اتبعت إجراءات الطلب هذه كاسرتاتيجيات لتقليص 
 . والبناتالبنني الفجوة بني تعليم 

ًوعددا من  اإلصالح التعليمي، ذللت دول كثرية باملنطقة بواكريوكذلك يف  
ًوكانت هذه اإلجراءات غالبا استجابة . التدابري لالرتقاء بالطلب عىل التعليم العايل ً

لالعتقاد بأن الدول حديثة االستقالل يعوزها الفنيون عاليي املستوي واملحرتفون 
واشتملت هذه التدابري عىل املنح احلكومية الدراسية . الالزمون للتنمية الرسيعة

 . ً األخرى، وكثريا ما كان التوظيف مكفوال يف الوظائف العامةوأشكال اإلعانات
ًوشيئا فشيئا أخذت هذه السياسيات تتحول  فبعد التسلق إلحلاق ما استطاعوا . ً

 إىل نظام التعليم القومي اجلامعي، وجدت دول الرشق األوسط طالبإليه سبيال من ال
. وسع املفرط يف التعليم العايلوشامل إفريقيا نفسها أمام مشكلة جتلت مضارها يف الت

فقد عمل ارتفاع معدالت البطالة بني خرجيي التعليم العايل والرسوم املتسارعة يف 
غلوها للتعليم العايل، عىل الدفع بكثري من دول املنطقة للنظر يف طرائق للحد من 

 يمكن الطلب عيل نظام التعليم العايل أمام الكبار العاملني، وقللت عدد السنوات التي
ّكام ردت . للتلميذ فيها أن يعيد نفس املستوي الصفي يف املستويني الثانوي و الثالثي

فقد . ّدول كثرية ما خصصته من حوافز وامتيازات يف املراحل األوىل من اإلصالح
اتسم توزيع املنح الدراسية بالشح الكبري، وتضاءلت فرص الدراسة باخلارج وقللت 

ب، كام شاع ارتفاع  يف تنشيط الطالًايتوقع أن لذلك دور، إذا كان طالبمساعدة ال
وبذلك دفعت امليزانيات املتزايدة والزحام الطاليب الكثري من دول املنطقة . الرسوم

لفرض قيود مشددة عىل تقديم املنح الدراسية احلكومية وأشكال اإلعانات األخرى، 
كام . طالبالداعمة للوربط دخل األرسة والبعد اجلغرايف بقبول تقديم اخلدمات 

 لضامن التمتع هبذه - كاألداء األكاديمي -جاءت حكومات أخرى برشوط خمتلفة 
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 طالبلحمدودة بشكل أكرب حتى أهنا ال تتاح لوغدت منح الدراسة باخلارج . الفوائد
 .بلدهم األصلية باملواصلني دراسة جماالت ال تدرس 

 يف املوجهني نحو طالب عدد الًغري أن أكثر االستجابات شيوعا متثلت يف رفع 
 يوجهون عامة إىل طالبالتدريب املهني النهائي يف مستويات التعليم الثانوي فكان ال

دراسة التعليم املهني أو العام، وكان ذلك عادة عىل أساس نقاطهم يف االختبارات بعد 
 املهنية من  الذين تم إحلاقهم باملساراتطالبتباين نسبة التو. إمتامهم التعليم األسايس

.  التعليم الثانوي لذلكطالبالدولة األخرى باملنطقة، لكن كان معظمها خيتار ثلث 
 يبقوا هناك يف الطريق الذي يكسبهم  حتى يف املسار املهنيطالب الروما أن يستق

وكان نزر يسري منهج خيري ملواصلة . املهارات العملية الالزمة حلذف إحدى املهن
لكن اغلبهم كان أمامه االلتحاق بالتعليم الثالثي يف املجاالت . معةالتعليم العايل باجلا

قارصة عىل بعض ) ككليات املجتمع(الفنية واملهنية، رغم كون هذه الفرص كذلك 
 .  الذين كان تدريبهم املهني باملرحلة الثانوية حمدودا للغايةطالبال

 التعليم الثالثي فالطلب عيل. وكانت نتيجة هذه املجموعة من السياسات خمتلطة 
ًال يوىف دوما(إذا انطوى عىل وعد . ٍمرتفع وينمو برسعة عالية َّ باحلراك االجتامعي، ) ُ

ولذا فإن املساعي لتنشيط الطلب عرب إغالق الباب بالطرائق اهليكلية أو االقتصادية، 
وكانت أكثر .  واآلباءطالبقد أفضت يف الغالب إىل مقاومة كبرية من جانب ال

 .جات عيل سيادة التعليم باملنطقة، بصدد مزايا التعليم العام املحجوبة االحتيا
 ينظرون للتعليم املهني الثانوي بعني االرتياب طالبوفضال عن ذلك كان اآلباء وال

ومن أمثلة ذلك أن منشآت التعليم كانت ال يكتمل االلتحاق الطاليب هبا : واإلحجام
وما أومأ بفشل التعليم املهني . ومرص وسورياكام يف اجلزائر وإيران واملغرب وتونس 

الثانوي، أن اغلب دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد سجلت مستويات مرتفعة 
من البطالة وضعف العالقة بني التدريب املقدم والوظائف التي حيصل عليها سعداء 

صلة  التعليم املهني بمواطالبًوحقيقة أن بعض الدول سمحت ل. احلظ الذين وظفوا
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ٍتعليمهم أو التحويل إىل أجزاء أخرى من النظام التعليمي، قد عملت بال ريب كمثبط 
 ).Luinstra and Yamasaki 2006(كبري 

وقد ووجهت هذه املشكلة، عىل نحو جوهري، كسائر املشكالت األخرى، كأهنا  
ًلكننا نرى هنا مع ذلك، قصورا جليا يف العالج فقد ك. مشكلة هندسية ختطيطية ان ً

  عىل التصويت وهجر التدريب والتعليمطالبواعرتاض اآلباء وال(والتظاهر » اخلروج«
 .وسائل ضعيفة مل ختط عيل صفة رشعية تعدها نتائج خطرية غري مقصودة ) املهني الثانوي

إذن فقد اجتازت دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا مرحلة بدأت باختاذ  
عليم االبتدائي وإطالق احلرية الديمقراطية اإلجراءات املستحقة لاللتحاق بالت

ٌتضح أنه واهم أفحققت معظم اهلدف األول، بيد أن الثاين . لاللتحاق بالتعليم الثالثي
فتحتم عىل احلكومات رد . يف ظل املستوي املتدين من توفري الوظائف خلرجيي اجلامعة
كن مل يكن هذا حال عمليا بعض االمتيازات التي أباحتها يف االلتحاق بالتعليم العايل، ل

ومن ثم عىل املرحلة التالية من اإلصالح التعليمي أن تواجه التحديات . للميض قدما
الواردة بالفصل الثالث، أي األمهية املتزايدة لالقتصاد املعريف يف التنمية االقتصادية، 

ل الطلب عىل واالنتفاخ الشبايب اهلائل باملنطقة، والقيود املوردية املتنامية أمام متوي
 .التعليم ذي اجلودة العالية


 بإدراك أن أنظمة التعليم القومي اجلامعي الرسمية لن يسعها الوفاء بكل احتياجات 

التعليم، سهلت معظم دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا برامج غري رسمية طموحة 
وكانت هذه الربامج بخالف . بالتعليم الرسميلتعليم الكبار، مستهدفة من مل حيظوا 

الكثري من الكبار األميني وأسباب (التعليم الرسمي، سعيا عالجيا مستقال له بداية 
وهذا بالطبع ). تعليم كافة السكان(وهدف هنائي ) الذين مل يرتادوا املدارس سالفا

ملؤهلني فرص يعتمد جزئيا عيل نجاح أنظمة التعليم الرسمي يف أن توفر لألطفال ا



 ما آل إليه مسري اإلصالح يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا 
 

 

 255  

 

: وهبذا الصدد، كانت هذه احلمالت تعقد ابتغاء بلوغ هدف أو اثنني. التعليم اإللزامي
إعادة دمج من مل يسبق هلم االستفادة من التعليم اإللزامي، ومن تركوا قبل اكتامل 

 .تعليمهم 
فعمدت السلطات بالرشق األوسط وشامل إفريقيا، عيل نحو نموذجي، إىل شن  

مكثفة واضحة املعامل، تقوم بعملها من خالل وحدة أو وكالة خاصة محلة رسمية 
كام أسست . لتنسيق جهود تقديم دروس تعلم القراءة والكتابة للشباب والكبار

املجالس القومية واملفوضيات واللجان اإلقليمية لرسم االسرتاتيجيات واخلطط 
. ة النشاطات وتقييم النتائجاإلجرائية؛ ولإلرشاف عيل عملية التنفيذ وتنسيقها؛ وملراقب

ويف اغلب دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، شنت محالت التنوير بالقراءة والكتابة 
 الدولية حمو أمية الكبار كأحد البنود تأوهلام أن تبنت بعض التجمعا. يف شكلني أثنني

األساسية، واقتضت الدول املشاركة من الرشق األوسط وشامل إفريقيا بذلك لدعم 
؛ 1990ومن أمثلة ذلك مؤمتر دكار للتعليم للجميع عام (وحتفيز جهود وحمو األمية 

وثانيا، استهلت بعض الدول محالت ملحو األمية كجزء ). 1997 عام جومؤمتر هامبور
أمثلته (من برنامج سيايس واسع، وكان ذلك عادة يف أعقاب تغيري النظام السيايس 

ويف ظل هذا السباق ). 1955، وسوريا 1979  وإيران1980، والعراق 1963اجلزائر 
ًالذين كانوا يعينون أحيانا حتت لواء (الثاين نجد املجندين العسكريني واخلرجيني اجلدد 

 . يعملون يف تدريس دروس القراءة والكتابة) »املطوعني«
ورغم بروز وزارات التعليم يف تقديم التعليم يف أغلب الدول، عملت الوكاالت  

إلجراء ) كالعمل والزراعة والصناعة والصحة(دة بني عدة وزارات قائمة املنسقة عا
واألكثر من ذلك أن امللمح املشرتك . دروس حمو األمية مع جمموعات خمتلفة من الكبار

بني هذه احلمالت متثل يف استخدام جمموعات مؤقتة من املدرسني، كانت تتكون غالبا 
. املدارس الثانوية أو املجندين العسكرينيمن حديثي التخرج من اجلامعات أو خرجيي 

والنقطة األخرية ذات األمهية اخلاصة لتحليلنا أن معظم الربامج كانت كذلك قائمة 
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كاملنظامت غري احلكومية، : عىل مؤسسات غري حكومية لتقديم صفوف حمو األمية
 .واهليئات املحلية، واملساجد

جد واملؤسسات الدينية املحلية  وخاصة املسا-إن استخدام املنظامت الدينية  
 لتقديم اخلدمات التعليمية املساعدة، الجتاه جدير بالذكر، شاع يف -) ّكمدارس القران(

 ففي حالة السعودية. (Kigima and Vallmer 2006) منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 
عدالت تعلم العربية مثال، يساعد نجاح هذا املدخل يف تفسري علة االرتفاع النسبي مل

 .القراءة والكتابة بني الكبار بالنظر إىل استمرار تدين مستوي االلتحاق بالتعليم االبتدائي
واالعتامد عىل مقدمي اخلدمات يف االضطالع بمهام التعليم غري الرسمية، قد زاد  

كالريف (مع تركيز دول كثرية يف محالهتا التنويرية عيل قطاعات خاصة من املجتمع 
ففي اجلزائر ومرص وإيران واملغرب واليمن، جلأت كافة الربامج املستهدفة . )والفساد

النساء إىل املنظامت غري احلكومية واملساجد واملؤسسات املحلية كعنوان لتقديم هذه 
 .اخلدمات 

أكثر شيوعا مع حمو أمية الكبار  »احلوافز«ومقارنة بتقديم التعليم الرسمي كانت  
ونحسب أن عاملني قد أسهام يف قرار .  الرسمية األخرىواملساعي التعليمية غري

 . احلكومات بتفويض عملية التنفيذ ملقدمني خارجني
أول العاملني أن الرشحية املستهدفة، بخالف التعليم الرسمي، ليست واضحة  
ويف هذه احلاالت، . سواء عددهم أو موقعهم أو احتياجاهتم للتدريب اخلاص: املعامل

وقادرة كذلك عيل (ة يسوقها الطلب وتتسم بحيوية التجاوب يكون وجود مؤسس
وثانيا، ينظر للتعليم غري الرسمي عامة، والتدريب التنويري . أكثر فاعلية) خلق الطلب

 يف طالببالقراءة والكتابة خاصة عيل أهنام نشاط منفصل جيب إجراءه لعدد حمدد من ال
ابلية للتعاقد لعدم احلاجة لتوثيق ومثل هذا النشاط يكون أكرب ق. فرتة زمنية معينة

 .عالقة دائمة مع مقدم اخلدمة
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ويف مواجهة دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا لتحدي ارتفاع معدالت األمية  
استهدفت هذه الربامج . بني الكبار، عمدت إىل تصميم برامج تواجه هبا هذا التحدي

.  والذين مل يرتادوا املدارس قطإعادة دمج من مل يستفيدوا أبدا من التعليم اإللزامي،
عيل أن يثبت . واستمرت هذه الربامج عرب احتاد احلكومة باملنظامت غري احلكومية

الطريق األخري أمهيته العملية، إذ أن برامج حمو أمية الكبار أنشطة مستقلة تتطلب 
ة، وقد أحرزت معظم دول املنطقة تقدما ملحوظا يف احلد من األمي. القرب من الزبائن

 . لكن املشكلة ال زالت قائمة وكبرية يف بعض الدول كاليمن واملغرب ومرص


ًكان التحليل النوعي السابق معلوماتيا، بيد أنه ال يطرح أجوبة واقعية عيل بعض  

 فعيل سبيل املثال، رغم وضوح أن دول الرشق. التساؤالت املثارة يف مستهل الفصل
األوسط وشامل إفريقيا قد اعتمدت عيل اإلجراءات اهلندسية للتغلب عىل ما واجهنا 
من حتديات، السيام يف باكورة تأسيسها لنظام التعليم اجلامعي؛ ليس من الواضح ما إذا 
كان مدخلها قد تطور بمرور الوقت، أو ما إذا كان هذا املدخل طبق بشكل متكافئ يف 

 .، أو ما إذا كان خضع لتعديل للوفاء بأهداف التعليم املختلفةمستويات التعليم املختلفة
وكام تبني، فلم تتضارب . ويسعى هذا القسم لإلجابة عيل هذه األسئلة من منظور كمي

 استنتاجاتنا مع االستنتاجات الواسعة التي جاء هبا التحليل الكيفي، لكنها تنورنا بحقائق
 . يسرية جديدة

ا يف تقفي أثر مساعي اإلصالح، بجانب ما امتدت إليه واملنهجية التي اتبعناه 
هنا أن نشري إىل وكفى .  يف منتهى هذا الفصلp .5بياناتنا املتوفرة، أوردناها يف امللحق 

 :النقاط التالية
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عند مجع املعلومات، سعينا للنظر بعني االعتبار لكافة برامج اإلصالح يف سائر دول  =
وفحصنا كل الوثائق والتحليالت التي طالتها . ن حتى اآل1960 من عام ةاملنطق

 .أيدينا عىل كال الصعيدين القومي والدويل
ًبرناجما إصالحيا بأربعة عرش دولة 34أثمر هذا البحث الضخم عرض  = اجلزائر : ً

وجيبويت ومرص وإيران والعراق واألردن والكويت ولبنان واملغرب والسعودية 
 وعدد اإلجراءات اإلصالحية (3).ربية وغزةوسوريا وتونس واليمن والضفة الغ

التي عرضناها لكافة الدول األربعة عرش تعددت التسعامئة، بمتوسط مخس وستني 
ٍإجراءا لكل مستهلة عىل نحو نموذجي يف اخلمسينات، ومتبوعة بموجة أو أكثر من  ً ً

 .موجات اإلصالح
 مات اإلطار املفاهيميقمنا كذلك بتنظيم سائر اإلجراءات اإلصالحية عىل أساس مقو =

الوصول (باإلضافة إىل األهداف التعليمية ) اهلندسة، واحلوافز، واملحاسبية العامة(
 ، ومستويات التعليم) املتكافئ ملراحل التعليم، واحلواصل التعليمية، واهلوية القومية

 اتمن اخلمسين(، ومراحل اإلصالح ) من املرحلة قبل االبتدائية حتى التعليم الثالثي(
ًحتى التسعينات تقريبا، ثم من الثامنينات حتى منتصف التسعينات، ومن منتصف 

 ).التسعينات حتى يوم الناس هذا
فعىل سبيل املثال، رغم . ٌوملجموعة البيانات التي مجعناها حدود مل يسعنا ختطيها 

ًسعينا لتجميع ما استطعنا إليه سبيال من معلومات حول اإلصالح يف كل دولة من 
ل املنطقة، أدركنا أن اإلجراءات الفردية وحتى العمليات الكلية لإلصالح قد أفلتت دو

ومن األمثلة األخرى أن كافة اإلجراءات اإلصالحية ليست عىل ذات . من أيدينا
 إذن فالنظر إىل االجتاه يف عدد اإلجراءات. األمهية من حيث تأثريها عىل حواصل التعليم

ٍلكن رغم هذه احلدود، نحن واثقون بأننا جئنا بواحد . ًاإلصالحية قد يكون مضلال
َّمن أتم التوصيفات املعربة عن اإلصالح التعليمي يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

 .إفريقيا حتى يوم الناس هذا
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ًإذن فام الذي تفشيه جمموعة البيانات؟ يتحفنا التحليل برؤى تنورنا بطريق  
وقد أوضحنا . وسط وشامل إفريقيا حتى اآلناإلصالح التي قطعتها منطقة الرشق األ

 .ًأكثر املعامل بروزا هلذه الدرب حتت عدد من امللحوظات التالية
1


ٌّيف متوسط منها، هنديس؛ % 82من إمجايل اإلجراءات املتخذة يف سبيل اإلصالح، نجد 

 فقط لكل منها % 9فيام بلغ متوسط عدد اإلجراءات اخلاصة باحلوافز واملحاسبية العامة 
فقد ركزت الدول انتباها عىل بناء املدارس وتدريب املعلمني ). 1.5انظر جدول (

ٍوتوفري الكتب الدراسية من غري إوالء اهتامم كبري للحوافز واملحاسبية العامة دعم وت. ٍ
هذه امللحوظة أحد توقعات تقريرنا هذا التي مفادها أن املنطقة ربام مل حتقق املستوى 
ًاملرغوب من احلواصل التعليمية جزئيا، ألن املدخل الذي اتبعته دول الرشق األوسط 

ٍوشامل إفريقيا مل يؤلف بني قدر كبري من اإلجراءات اإلصالحية لبلوغ هذا اهلدف ٍ. 
ظة عىل كافة مستويات التعليم، من الروضة حتى التعليم وتنطبق هذه امللحو 
ويف كل احلاالت كانت غالبية اإلجراءات اإلصالحية مندرجة حتت القائمة . العايل

واالستثناءان الوحيدان الثانويان مرتبطان ). 1.5موضح يف جدول هو كام (اهلندسية 
 احلالتني، نجد أن عدد ففي هاتني. بالتعليم العايل وبرامج تعليم القراءة والكتابة

اإلجراءات املندرجة حتت قوائم احلوافز واملحاسبية العامة، أعىل إىل حد ما من املتوسط 
ًلكن مع ذلك ال يزال االنحراف متواضعا جدا وال . يف املستويات األخرى من التعليم ً

 .يؤثر عىل ملحوظتنا الرئيسة هذه أو يدحضها
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 (1.5)جدول 
 صالح بالنسبة إىل مستويات التعليم، بالنسبة املئويةتوزيع إجراءات اإل
املحاسبية  احلوافز اهلندسة املستوى التعليمي

 املجموع العامة
 100 0 7 9 مرحلة التعليم/ الطفولة املبكرة 
 100 14 11 76  قبل االبتدائي

 100 11 8 81 التعليم األسايس
 100 16 15 69 )املدرسة الثانوية العليا(التعليم الثانوي 
 100 5 2 94  التعليم العايل

 100 0 7 93 التعليم الفني واملهني
 100 0 7 93 التعليم غري الرسمي
 100 18 15 67 تعلم القراءة والكتابة

 100 90 9 82 املتوسط

 100 8 5 12 االنحراف املعياري

 . قاعدة بيانات اإلصالح التعليمي بالرشق األوسط وشامل إفريقيا:املصدر


2


إن هذا الشكل امللحوظ أعاله يتجىل حني توصف إجراءات اإلصالح مقارنة  
 ويف املتوسط،). كالوصول املتكافئ، والكفاءة، واهلوية القومية(باألهداف التعليمية 

 ، فيام مل تعقد اإلجراءات%75بلغ عدد اإلجراءات املرتبطة باملدخل اهلنديس ما يربو عىل 
 ). 2.5جدول % (3، واملحاسبية العامة %9التحفيزية 
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 الضعيف لعدد اإلجراءات املرتبطة بمقومات اإلصالح املختلفة، عورغم التنو 
ًن أنامطا معينة من أ) 2.5(والسواد املوضح لإلجراءات اهلندسية؛ يوضح اجلدول 

فعىل سبيل املثال، تبدو اجلودة . ًاإلصالح تبدو أكثر ارتباطا بأهداف معينة أخرى
وهذا االستنتاج يوحي بأن بلوغ . مرتبطة باحلوافز أكثر من ارتباطها بباقي األهداف

ًجودة أعىل تقتيض التحفيز أكثر من اقتضاء توفري الوصول للتعليم مثال وباملثل تبدو . ً
ٌويف هذا إيامء . ًاءات املحاسبية العامة أكثر ارتباطا بأهداف التكافؤ واهلوية القوميةإجر

 ً. بني ختصيص املوارد ورأي اجلمهور مثالطإىل وثاقة االرتبا
 

 )2.5(جدول 
 ًتوزيع إجراءات اإلصالح قياسا بأهداف التعليم، بالنسبة املئوية

 املجموع لعامةاملحاسبية ا احلوافز اهلندسة األهداف البعيدة
 100 15 10 76 الوصول للتعليم

 100 18 9 73 التكافؤ
 100 4 9 88 الكفاءة
 100 10 15 75 اجلودة

 100 19 2 79 اهلوية القومية
 100 13 9 78 املتوسط

 100 6 5 6 االنحراف املعياري

 . قاعدة بيانات اإلصالح التعليمي بالرشق األوسط وشامل إفريقيا:املصدر
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 3       


 حساب اإلجراءات نًرغم املصاعب املكتنفة لتحديد مراحل اإلصالح حتديدا، فإ 
ٍنمط متسقاإلصالحية املتخذة بمرور الوقت يكشف النقاب عن  فكلام أوضحنا يف . ٍ

يف املرحلة % 82ً فنسبة اإلجراءات اهلندسية آخذة يف اهلبوط، نزوال من (3.5)اجلدول 
ويف الوقت ذاته تزداد اإلجراءات . يف أحدث فرتة مضت% 72الباكرة من اإلصالح إىل 

ًاملتعلقة باحلوافز شيئا فشيئا من  لكن .  لهيف آخر عهد% 15يف باكورة اإلصالح إىل % 6ً
 .ليس ثمة تغري ملحوظ يف إجراءات املحاسبية العامة التي ظلت راكدة آسنة إىل حد ما

واالستثناء ). 4.5(وتنطبق هذه االجتاهات كذلك عىل مستويات التعليم وأنامطه  
ففي احلالة األوىل، بدأت . البارز خيص مرحلة تعليم الطفولة املبكرة والتعليم املهني

ٍد اهتامم بتعليم الطفولة املبكرة يف املرحلة الثانية من اإلصالح، فيام قل املنطقة تويل مزي
ّوإال، فإن جمموع اإلصالح قد كرست عىل نحو . اهتاممها بالتعليم املهني بمرور الوقت

 كبري للتعليم األسايس والثانوي
 (3.5)جدول 

 ملئويةًتوزيع إجراءات اإلصالح قياسا بنمط اإلصالح بمرور الوقت، بالنسبة ا

املرحلة  أنامط اإلجراءات
 األوىل

املرحلة 
 الثانية

املرحلة 
االنحراف  املتوسط الثالثة

 املعياري
 5 79 72 79 82 اهلندسة
 5 10 15 11 6 احلوافز

 2 11 13 10 12 املحاسبية العامة
   100 100 100 املجموع
 .فريقيا قاعدة بيانات اإلصالح التعليمي بالرشق األوسط وشامل إ:املصدر
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 (4.5)جدول 
 ًتوزيع إجراءات اإلصالح قياسا بالقطاع املستهدف بمرور الوقت، بالنسبة املئوية

املرحلة  املستوى التعليمي
 األوىل

املرحلة 
 الثانية

املرحلة 
االنحراف  املتوسط الثالثة

 املعياري
 مرحلة/ الطفولة املبكرة 

 2 1 3 1 0 التعليم قبل االبتدائي

 3 37 2 38 39 التعليم األسايس
املدرسة (التعليم الثانوي 
 3 31 33 30 29 )الثانوية العليا

 2 19 34 17 20 التعليم العايل
 3 8 21 9 9 التعليم الفني واملهني
 0 1 5 1 1 التعليم غري الرسمي
 1 2 1 4 2 تعلم القراءة والكتابة

   100 100 100 املجموع
 .ليمي بالرشق األوسط وشامل إفريقيا قاعدة بيانات اإلصالح التع:املصدر

 نوالنقطة األخرى التي نود إضافتها بصدد نمو األهداف بمرور الوقت، هي أ 
%) 50(برامج اإلصالح قد جنحت ألوالء مزيد من الرتكيز عىل تكافؤ وصول التعليم 

انظر اجلدول (يف باكورة مراحل اإلصالح %) 33(ًعىل نحوا يفوق احلواصل التعليمية 
. وبالتايل مالت برامج اإلصالح إلقالب هذه النسب واملجيء بنسب جديدة) 5.5

وكانت إجراءات اهلوية القومية يف املراحل األوىل من اإلصالح أكثر أمهية بكثري من 
 .ُأخرها، باعتبار أهنا حاملا حتقق ال حتتاج جلمهور جديد يف سبيلها
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 )5.5(جدول 
 ف ومراحل اإلصالح بالنسبة املئويةًتوزيع إجراءات اإلصالح قياسا باألهدا

املرحلة  األهداف البعيدة
 األوىل

املرحلة 
 الثانية

املرحلة 
االنحراف  املتوسط الثالثة

 املعياري
 17 28 11 23 45 الوصول للتعليم

 3 8 6 11 5 التكافؤ
 6 21 29 21 17 الكفاءة
 18 32 52 35 16 اجلودة

 8 11 1 10 17 اهلوية القومية
 0 100 100 100 100 املجموع
 10 20 20 20 20 املتوسط

 5 20 21 10 15 االنحراف املعياري
 . قاعدة بيانات اإلصالح التعليمي بالرشق األوسط وشامل إفريقيا:املصدر

 
واليشء الذي تقرتحه جمموعة هذه املالحظات أن دول الرشق األوسط وشامل  

طيط للتعليم لتحسني الوصول إفريقيا قد اعتمدت بشكل كبري عىل إجراءات التخ
ًوربام كان هلذا التأكيد ما يربره يف . الكفء واملتكافئ للتعليم وبناء اهلوية القومية

إذ يف هذا الوقت ربام كانت الدولة بحاجة أن : املراحل الباكرة من التنمية التعليمية
ًقلة حديثا تبادر بتأسيس نظام التعليم اجلامعي لتخدم احلاجات اجلديدة للدولة املست

لكل هيكل وإدارة تعليمية جديدة ) التخطيط اهلنديس(واقتىض هذا املرشوع الضخم 
وكان . وكافة املناهج والكتب الدراسية وجمموعات املعلمني األكفاء واهليئة اإلدارية
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ًقوميا مميزا، من شأنه أن يعكس األولويات السياسية آنذاك) ًطابعا(لكل هذه املهام  ً .
 .نظام املركزي كذلك هو أفضل سبيل إدارة هذه العمليةوربام كان ال

غري أن مكمن املشكلة هي أن العامل مل يفتأ يتغري منذ ذلك احلني بفضل التقدم  
التكنولوجي واالنتقاالت السكانية والتأكيد املتزايد عىل التنافس من األفراد واألمم، 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا لكن مع ذلك مل يتغري املدخل إىل اإلصالح التعليمي يف 
وما تكشف البيانات الناقب عنه أن معظم دول املنطقة ال زال .  املطلوبوعىل النح

عليها أ، تعتمد عىل إدخال عنارص حتفيزية قوية بشكل منظم إىل إصالحاهتا التعليمية 
 باإلدالء بأصواهتم لصياغة األهداف والسياسات طالبًفضال عن السامح لآلباء وال

 .تعليمية وختصيص املواردال


ّ ليس هناك ما يدعو للدهش حيال األهداف أو تسلسل الربامج ،إىل حد ما 

اإلصالحية بالرشق األوسط وشامل إفريقيا إذ أنه يف معظم الدول يعد حصوهلا عىل 
ًاالستقالل، أخذ االنتباه يتحول شيئا فشيئا من التوقري املتكافئ للتعليم إىل التأكي د عىل ً

اجلودة، والكفاءة بمرور الوقت، مما عكس حتديات جديدة بزغت كنتيجة للنجاحات 
ًالسابقة فالوزن الكبري نسبيا لتكوين اهلوية القومية يف مراحل الربامج اإلصالحية 
ًاألوىل أو الوزن املويل لنتائج الرئيسة لتغريات نظام احلكم؛ كل أولئك مل يبدو يسريا ُ .

ن التحول امللحوظ يف التأكيد من التعليم األسايس إىل الثانوي كان واألكثر من ذلك أ
ًمتوقع، بالنظر إىل أن معظم الدول قد بلغت أو أوشكت أن تبلغ وصوال شامال  ً

 .للتعليم
ِ للدهش بشأن حقيقة أن دول الرشق األوسط وشامل  ليس هنالك مبعث،ًأيضا  َ َّ

يف املرحلة الباكرة من تنمية ) اهلنديس(إفريقيا مالت ملزيد من االعتامد عىل املنظور 
ًلكن املدهش أهنا مل تقطع حتام اآلن شوطا كبريا يف رصف اهتاممها . أنظمتها التعليمية ً ً
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فلربام . إىل التأكيد عىل إجراءات التحفيز و املحاسبية العامة عىل نحو منظم ومتامسك
  األوىل حني حتتم عىل احلكومةٍ املنطقة إىل حد كبري يف هذه املراحلساعد املدخل اهلنديس

املبادرة بتأسيس نظام تعليمي جديد ذا هيكل وإدارة جديدتني ومناهج وكتب دراسية 
َبيد . حديثة وجمموعات جديدة من املعلمني األكفاء واهليئة اإلرشافية وجهاز مركزي ْ َ

 أن الثمرات املرجوة من التعليم قد تغريت بمرور الوقت، ألسباب داخلية وخارجية
ولذا فهناك حاجة لتغري االجتاه . ًإذا فالدرب املقطوع حتى اآلن مل يبلغ املآل املنشود

ُوبالضبط فهذه الوسيلة تقتيض النظر إىل كل احلاالت املتاحة ما نجح منها وما مل يكتب 
 .هلا النجاح، ابتغاء االعتبار من هذه اخلربة وهذا هو موضوع فصلنا التايل

p.5
1960

ٍالقتفاء أثر تطور اإلصالحات يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا من منظور  
كام حيتاج . ًكمي بمرور الوقت، حيتاج املرء إطارا يسرتشد به وينظم جمموعة املعلومات

ت وهي ليست جمموعة كمجموعات جمموعة مرتابطة من البيانات حول اإلصالحا
ًاملعلومات املتاحة مثال حول مدخالت و خمرجات التعليم ً. 

بالنسبة للمتطلب األول يعرض اإلطار املفاهيمي الوارد بالفصل الرابع طريقة  
ًأما املتطلب الثاين فقد كان رضوريا أن بذل جمهودا . لالسرتشاد هبا يف تنظيم املعلومات ً

ظيم املعلومات يف املنطقة عىل أساس الوثائق والتحليالت ًضخام يف جتميع و تن
ُوثمرة هذا املجهود جمموعة بيانات هائلة تعد من أهم اإلسهامات يف تقريرنا . املختلفة
قاعدة بيانات (ُوهذه املجموعة من البيانات يشار إليها يف باقي التقرير بأهنا . هذا

ُوإليك الطريقة التي مجعت هبا ) ااإلصالح التعليمي بالرشق األوسط وشامل إفريقي
 . ُهذه املعلومات ونظمت، بجانب حدودها املحتملة



 ما آل إليه مسري اإلصالح يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا 
 

 

 267  

 

 أ.1جدول 
 قاعدة بيانات اإلصالح التعليمي بالرشق األوسط وشامل إفريقيا

 املقاييسعدد  السنة  اإلصالحمسمى الدولة
   إصالح التعليم األسايس

 41 1962 )االستقالل(إصالح التعليم العايل 
 اجلزائر 34 1976 1676 من إبريل 16، 76-35األمر التنفيذي رقم 
 11 2000 )بعد االستقالل(اإلصالح التعليمي 

 30 1999 )االستقالل(اإلصالح التعليمي القومي  جيبويت 23 1978 توجيه النظام التعليمي
 33 1952 اإلصالح التعليمي القومي

 مرص 38 1978 إصالح التعليم الثانوي والعايل
 31 1997 اإلصالح التعليمي القومي

 23 1960 اإلصالح التعليمي
 إيران 78 1979 اإلصالح التعليمي: الثورة اإلسالمية

 31 1999 اإلصالح التعليمي الثاين
 10 1958 )االستقالل(اإلصالح التعليمي 
 العراق 29 1970 اإلصالح التعليمي
 89 1980 اإلصالح التعليمي

 18 1960 )االستقالل(اإلصالح التعليمي 
 ناألرد 45 1970 ) الستةمبعد حرب األيا(اإلصالح التعليمي 

 25 2000 اإلصالح التعليمي لالقتصاد املعريف
 13 1991 )بعد حرب اخلليج(اإلصالح اجلديد  الكويت 26 1960 )بعد االستقالل(اإلصالح التعليمي 



 اخلامسالفصل  
 

 

 268  

 

 املقاييسعدد  السنة  اإلصالحمسمى الدولة
 24 1990 )بعد حرب اخلليج(اإلصالح التعليمي  لبنان 14 1941 )ستقاللبعد اال(اإلصالح التعليمي 
 33 1965 )بعد االستقالل(اإلصالح التعليمي 

 املغرب 47 1985 اإلصالح التعليمي القومي
 29 2000 ميثاق التدريب والتعليم القومي

 31 194 اإلصالح التعليمي للسلطة الفلسطينية فلسطني UNRWA 1950 9فرتة 
 9 1985 اإلصالح التعليمي سعوديةال 11 1953 اإلصالح التعليمي

 12 1990 اإلصالح التعليمي سوريا 13 1958 )بعد االستقالل(اإلصالح التعليمي 
قانون اإلصالح التعليمي الصادر يف التاسع من 

 25 1958 1958نوفمرب 

قانون اإلصالح التعليمي الصادر يف التاسع 
 تونس 19 1991 1991يوليو والعرشين من 

 27 2000 2000 اإلصالح التعليمي لعام نقانو
 34 1991 إسرتاتيجية تطوير التعليم االبتدائي اليمن 28 1970 اإلصالحات السابقة للتوحيد باليمن العربية

 918   اإلمجايل
 . قاعدة بيانات اإلصالح التعليمي بالرشق األوسط وشامل إفريقيا:املصدر
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 أ.2جدول 
 أمثلة لإلجراءات اهلندسية

 األمثلة اإلجراءات اهلندسية
 :الرتبية

 املنهج  =
 الكتب الدراسية  =
 أدوات وطرائق التدريس  =
 االمتحان  =
 

 السنة التدريسية
 تعيني املعلمني  =
 توزيع املعلمني  =
 )شاملة التدريب(املؤهالت   =
 

 :هيكل التعليم والتدفق الطاليب
 يسالتخطيط املدر  =
كسنوات اإلمتام،  (طالبتدفق ال  =

ومتطلبات الدخول وقواعد 
 )االستمرار

 
 

 :التوسعات املجراة للقدرة التعليمية
 التشييد  =
 التجهيز  =
 

ً مدخال قائام عىل الكفاءة يف املنهج تونسقدمت  ً
، ونقحت الكتب الدراسية 2000املدريس عام 

 .وفق ذلك
 السنوية الشاملة اإلنجازقدمت اليمن اختبارات 

، تى الثاين عرشالصفية من التاسع حللمستويات 
 .يف التسعينات

 حل املعلمون العرب مكان املعلمني اجلزائريف 
 1967، 1962الفرنسيني بني عام 

ً برناجما للتدريب جيبويت، شنت 2000يف عام 
 .أثناء اخلدمة يف الرتبية القائمة عىل الكفاءة

 
، أخذت اجلزائر تتحول من 2004، 2003منذ 

البتدائية  باملرحلتني ا6t3دورات التعليم 
 5t4والثانوية الدنيا، إىل دورات التعلم 

ًقلصت مرص عددا بلغ من ثالث إىل 1998عام 
أربع سنوات من املدارس األزهرية الثانوية، كي 

 .تتوحد مع الثانوية العامة
أقامت اليمن مخس جامعات عامة جديدة يف 

ًالتسعينات، إضافة إىل اجلامعتني القائمتني ويف 
ت األردن معامل للعلوم الثامنينات أنشأ

ومكتبات يف مرافق مؤجرة أو حكومية لتحسني 
 .تدريس العلوم



 اخلامسالفصل  
 

 

 270  

 

 األمثلة اإلجراءات اهلندسية
 :اإلدارة

 التحكم الذايت اإلداري  =
 أنظمة املعلومات  =
 تدريب اإلداريني  =
 
 
 

 :التمويل
 إعادة ختصيص املوارد  =
 ضافيةتعبئة املوارد اإل  =
 
 
 
 
 

 :االرتقاء بالطلب
 املحرومني من طالبحوافز لل  =

الوصول ملستويات التعليم 
 العليا 

 

 
ًيف أواخر التسعينات، تبنت مرص ترشيعا يزيد 

 احلكم الذايت للجامعات
ويف أواخر الثامنينات قدمت األردن نظام 

معلومات لتحسني صناعة القرار يف املستويات 
 .املركزية واإلدارية

 
رص حتول املوارد من التعليم  أخذت م1999منذ 

العايل إىل األسايس والثانوي للوفاء بالتزامات 
EFA 

 املدارس الثانوية يف طالبويف جيبويت أسهم 
اجلمعيات التعاونية املدرسية لرشاء الكتب 
 الدراسية واملواد التعليمية يف الثامنينات

 
 

، ابتكرت فلسطني أسلوب متويل 2001ويف 
 »طالبالقرض الدوار عىل ال«

َّ، كانت اإلعانات تقوم لتشجيع 2000ومنذ  ُ
 .األرس يف جيبويت عىل إحلاق فتياهتا يف املدارس

 . قاعدة بيانات اإلصالح التعليمي بالرشق األوسط وشامل إفريقيا:املصدر
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 أ.3جدول 
 نظام مؤرشات األداء السبعينيات

 أمثلة احلوافز
 :املراقبة

 دارسمشاركة املجتمع املحيل يف امل  =
 التفتيش  =

 
 

 :التقويم
 تقويم  =

 املدارس -     
 املعلمني -     
 مدراء املدارس -     
 اإلداريني  -     

 االعتامد  =

 :املكافآت
 مالية  =
 غري مالية  =
كالتحويالت (املوارد  ختصيص  =

 ).ملدارسا غري النقدية إىل والنقدية أ

 

 أخذت املجتمعات اليمنية تشارك 1990منذ 
يف النشاطات املدرسـية عـرب جمـالس اآلبـاء 

 .واألمهات وجلان اإلدارة املدرسية
 زادت تونس عدد املفتشـني ملراقبـة 2001يف 

 .هيئة التدريس واإلرشاف عليها
 نفذت تونس نظام مـؤرشات ألداء 2000يف 
ـ ـة، اـمل ـيم أداء املــدارس الفردـي دريس لتقـي

 .لالرتقاء باحلواصل التعليمية
، تم تأسيس جملـس اعـتامد التعلـيم 2000يف 

ـيم  ـق للتقـي ـب طراـئ ـاألردن، بجاـن ـايل ـب الـع
 الداخيل واخلارجي للربامج اجلامعية

ًأسست جيبويت نظام مكافآت مدريس قـائام 
وتـشـمل . 2000عـىل ـمـؤرشات األداء ـعـام 

 .التجهيزاملكافآت منح 
ويف السبعينات قامت مجهورية مرص العربية 
برتقية املعلمني عىل أساس أقدميتهم، وتقرير 

 .املفتشني عن أداء املعلم
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 أمثلة احلوافز
 :التنافس

 التقديم اخلاص للتعليم  =
 ختيار املدرسةا  =
 التعاقد اخلارجي للخدمات  =

سمحت إيران ببناء املـدارس اخلاصـة عـام 
1990. 

ويف األردن، تم ربط اخلـدمات عـرب عقـود 
ـل تـطـوير  (2000بالقـطـاع اـخلـاص ـعـام  مـث

 ب املعلمـنياملناهج وأدوات الرتبية، وتـدري
 )وتركيب أجهزة االتصاالت وملعلومات

 . قاعدة بيانات اإلصالح التعليمي بالرشق األوسط وشامل إفريقيا:املصدر
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 أ.4جدول 
 إجراءات وأمثلة املحاسبية العامة

 أمثلة ةاملحاسبية العام
 :آليات التصويت

 عىل املستوى املحيل  =
 الالمركزية -     
 يةالنتخابات املحل -     
 ةاالشرتاك يف املجالس املحلي -     

 عىل الصعيد القومي  =
 لالستشارات -    

 اإلصالح الديمقراطي -     
 :املعلومات

 املعلومات اخلاصة بنقاط االختبار  =
 املعلومات اخلاصة باألداء املدريس   =
 املعلومات اخلاصة بتخصيص املوارد =

 
 :االلتزامات التي تتعهد هبا احلكومات

  التعليم املجاين للجميع  =
 تطوير تعليم الفتيات  = 
 تعليم األقليات  = 

 تم تنمية اإلصالحات التعليمية 2000عام منذ 
تشمل (يف اليمن من خالل عملية استشارية 
وجملس املعلمني وقادة املجتمع وأعضاء الربملان 

 )الشورى ، والقطاع اخلاص واألكاديميني
 ًإرضاباائريون اجلز طالب نظم ال1979ويف 

 .للتعجيل بنرش التعريب
 

ًيف التسعينات أعدت دولة اليمن مسوحا مدرسية 
 .سنوية ووزعت نتائجها عىل أصحاب األسهم

، بنية 2000تم تقييم اجلامعات املغربية منذ عام 
إفشاء النتائج جلميع أصحاب األسهم بام فيهم 

 .طالباآلباء وال
 التعليم اجلزائري أعلن الدستور 1963يف عام 

 .كحق جلميع املوطنني
ً سنت الكويت قانونا ملحو األمية 1981ويف عام 

والسامح للكبار األميني بااللتحاق بربامج تعلم 
 .القراءة والكتابة

 . قاعدة بيانات اإلصالح التعليمي بالرشق األوسط وشامل إفريقيا:املصدر
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 يف الدول الصناعية، حيث متثل نسبة هذه النسبة أقل من نسبة املعلامت اإلناث  (1)

 )UNESCO 1996(من القوة العاملة % 62اإلناث 
ًإن الطلب عىل التعليم ظاهرة أكثر تعقيدا مما ذكرناها منذ قليل ففي الواقع تتفاعل  (2)

السياسات التعليمية والواقع لداخيل بأوجه خمتلفة لتحديد احلواصل التعليمية 
)Behrman and King 2001 .( واألكثر من ذلك أن املهارات املعرفية وغري

ًاملعرفية املكونة باكرا تقلل الفجوات البازغة يف األداء التعليمي باملراحل التالية  َّ
)Carneiro and Heckman 2003 .( وبذا فأي إصالح للنظام التعليمي علية أن

حص ُيضع هذا الكم الكبري من ألدبيات يف حساباته، رغم أن املوضوع مل يف
 بالتفصيل يف هذا التقرير

بالنسبة لباقي دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، مل نجد املعلومات املفصلة عل  (3)
 .ٍنحو كاف حول برامج اإلصالح يف فرتة زمنية كافية

بالنسبة لباقي دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، مل نجد املعلومات املفصلة عىل  (4)
ٍنحو كاف حول برامج اإلص  .ٍالح يف فرتة زمنية طويلة بام يكفيٍ

تكمن خطتنا يف إتاحة جمموعة البيانات هذه لآلخرين يف مواصلتهم ملزيد من  (5)
 .البحث حول اإلصالح بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
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Why some MENA Countries Did Better  
Than Others 

 
 
 
 

سبق أن ذكرنا أن دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ركزت بشكل طفيف  
. وافز التعليمية واملحاسبية العامة، يف حني بالغت يف الرتكيز عىل هندسة التعليمعىل احل

وتتباين دول املنطقة يف ذلك الختالفها يف منهجها اإلصالحي؛ ومن ثم، ختتلف فيام 
وهذا الفصل حماولة إلظهار هذا التنوع لنرى هل مل تتوفر . بينها يف حواصل التعليم

ٍ الدول ذات األداء األعىل من قدرة عىل ىين ما توفر لد الدول ذات األداء املتدىلد
 االرتقاء هبندسة التعليم، وطرح جمموعة من احلوافز تتامشى وما هتدف إليه من حواصل

 واخرتنا الرتكيز عىل أهم مالمح نظم التعليم. إىل جانب مساحة أكرب من املحاسبية العامة
وقد . ذل يف املايض من جهود إصالحيةُالقائمة كمتغريات إيضاحية، إذ أهنا تعكس ما ب

ًنحينا جانبا مشكلة فقد بعض املعلومات اهلامة التي تتعلق بحقب اإلصالح يف املايض؛ 
 . وبالتايل جتنبنا اإلخفاق يف تفسريها

ًوالنقطة األساسية يف بحثنا هي توضيح كيف أن دوال مثل األردن والكويت   
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ً أكثر توافقا، ومساحة اً أكثر رقيا، وحوافزهولبنان كانت هندستها لنظمها التعليمية
كذلك . املحاسبية العامة هبا أعىل من دول أخريات كجيبويت والعراق واملغرب واليمن

ًفإن هذه الدول الثالث نجحت بشكل أعىل نسبيا يف أن تقدم لشعبها هنجا اتسم  ً
تنوع الدول وهي نتيجة تصمد حتى عندما ت. ٍبالعدالة يف توزيع تعليم عايل اجلودة

ًفأداء األردن ولبنان مثال كان مضاهيا ألداء اململكة السعودية. بحسب دخل الفرد هبا ً .
َأضف إىل ذلك أن أي رصاع من املمكن أن يكون له آثاره املدمرة عىل التعليم، بيد أن  ْ َ
 . هذه النتيجة ليست حتمية كام يتضح لنا من جتارب دول كلبنان والضفة الغربية وغزة

ٌالقسم األول تقييم :  باقي الفصل عىل النحو التايلمٍزيد من اإليضاح قمنا بتنظيومل 
حلواصل التعليم بأربع عرشة دولة من دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، 

 مرص ةًوهو يشمل كال من اجلزائر، وجيبويت، ومجهوري. وتصنيفها حسب أداء كل منها
ردنية، والعراق، واألردن، والكويت، ولبنان، العربية، واجلمهورية اإلسالمية األ

واملغرب، والسعودية، ومجهورية سوريا العربية، وتونس، والضفة الغربية وغزة، 
ُأما القسم الثاين فيناقش مسألة متتع الدول مرتفعة األداء بنظم تعليمية . ًوأخريا اليمن َ

رب من املحاسبية العامة ًذات طبيعة هندسية أعىل نسبيا، وحوافز أكثر موائمة، ويشء أك
 .  من نقاط رئيسةدتم نختم الفصل بموجز ملا ور. عن الدول متواضعة األداء


تتمثل اخلطوة األوىل التي سنستند إليها يف توضيح النجاح النسبي الذي توصلت   

لتعليمية، يف تقسيم ما حققته كل منها من تقدم إليه دول املنطقة يف حتقيق أهدافها ا
ًبالنسبة لبعضها بعضا، مع اعتبار أن هذا التنوع فيام بينها هو املتغري التابع الذي سنعمل 
 .عىل توضيحه يف القسم الثاين من هذا الفصل، مستدلني بدارسات ألربع عرشة حالة

لة يف تصور مؤرش مركب ًونحو هذه الغاية، سنقوم أوال بتوضيح منهجيتنا املتمث 
ثم نستخدم منهجيتنا تلك يف تقييم أداء النظم التعليمية . خيص أداء كل دولة عىل حده
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ُثم ندرج . الوصول، واملساواة، واجلودة، والكفاءة: من حيث حتقيق األهداف التالية
ًهذه العنارص مجيعا لنقوم من خالهلا بتصنيف أداء النظم التعليمية اخلاصة بالدول 

 .درجة يف املثالامل

 

ُويف طريقتنا يف تصنيف هذه الدول، استنادا إىل املؤرش املركب الذي سندرج به   ً
 : احلواصل التعليمية اخلاصة بكل دولة، سنأخذ يف احلسبان االعتبارات اآلتية

 مدى نجاح الدول املختلفة يف حتقيق الوصول إىل التعليم، إىل جانب املساواة، =
ويقوم منطقنا يف التحليل عىل فكرة أنه من . واجلودة، والكفاءة، عند توفره ملواطنيها

ًاملمكن مثال أن تنجح دولة يف توسيع هنجها يف التعليم، ولكن لطائفة معينة من 
وهي نتيجة متدنية مقارنة بدولة أخرى استطاعت أن توفر التعليم جلميع . الشعب
 تتمكن دولة من توفري تعليم ذي جودة عالية، وعىل نحو مماثل، فقد. مواطنيها

 .ًوتتمكن من ذلك دولة أخرى أيضا ولكن بدرجة أعىل من الكفاءة
. ابتدائي وإعدادي وثانوي وثالثي: مدى ما حتقق من تقدم بمراحل التعليم املختلفة =

ًوعىل كل، فنحن مهتمون بتقييم األداء الكيل للمنظومة التعليمية؛ ألن التقدم عىل 
ملحاور املختلفة له تأثريه عىل معدل رأس املال البرشي وجودته، وهو ما تستخدمه ا

 .الدول يف حتقيق أهدافها التنموية
مقدار ما استطاعت الدول املختلفة أن حتققه من معدالت اإلنجاز الرتبوي، وما  =

. حققته من تقدم مع مرور الوقت؛ إذ أن هذه الدول مل تنطلق من نفس النقطة
ًء إطاللة رسيعة مثال عىل وضع هذه الدول حاليا، لن يعزو هلا الفضل فيام فإلقا ً

 .ًبذلته من جهود أو خصصته من موارد للحاق بركب الدول مصنفة األداء حاليا
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 حق مًفمثال مؤرشاتنا لتقيي. وقد اعتمدنا يف إعداد مؤرشنا عىل عدد من البدائل 
 االبتدائي، وإمجايل عدد امللتحقني الوصول هي متوسط معدالت امللتحقني بالتعليم

 وفيام يتعلق باجلودة، قمنا بقياس معدالت حمو األمية وحواصل. بالتعليم الثانوي والثالثي
أما املساواة فأعددنا هلا . اختبارات االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم

، ومعامل جيني ًمؤرشا لقياس مدى التكافؤ بني اجلنسني بمراحل التعليم الثالث
أما الكفاءة التعليمية، فقمنا باستخدام معدالت إمتام . لقياس متوسط سنوات التعليم

َوقد حتم علينا مقدار املعلومات . (1)املدرسة االبتدائية كبديل لتقييم الكفاءة الداخلية َّ َ
املتاحة اختيار مؤرشات بعينها يف كثري من األحيان؛ لكن حتى مع ذلك كان من 

 . ي تقييم بعض البيانات املفقودة مستخدمني احلدس أو وسائل أخرى مماثلةالرضور
 طريقة نربط هبا بني هذه املؤرشات:  لنا من شيئنيَّالبدوللجمع بني هذه املؤرشات  

 وبني الكسور املختلفة، وجمموعة من األوزان تعكس أمهية حتقيق كل هدف من األهداف
 ًهذه املؤرشات، عادلنا بني هذه املؤرشات مجيعا ليكونولإلضافة إىل . ًسواء اآلن أو الحقا

أما األوزان فوضعناها بالتساوي بالنسبة ألهداف . هلا قيم ترتاوح بني الصفر والواحد
 التعليم األربعة، ومعدل اإلنجازات التي حتققت اليوم مقارنة بام حتقق من تقدم مع مرور

ً األوزان مل يكن دقيقا، إذ أن كل دولة تضع ًواعرتافا منا باحلق فإن اختيارنا هلذه. الوقت
 قد تتغري نًلألهداف التعليمية قيام خمتلفة، وهذا حقها املرشوع، كذلك فإن هذه األوزا

 بيد أن أية حماولة من جانبنا لوضع أوزان غري متساوية لألهداف التعليمية. مع ميض الوقت
 . لدنيا أساس نستند إليه وقتذاكاملختلفة سيؤدي إىل حماباة دول عىل أخريات، ولن يكون


ًقبل أن نقدم استعراضنا ألداء كل دولة ومقارنتها بأداء األخريات، سنقوم أوال  

 بالنظر إىل الصور واألشكال املختلفة لألداء النسبي يف إشارة إىل نسبة امللتحقني بالتعليم،
 .واملساواة، والكفاءة، واجلودة
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 كام الحظنا بالفصل األول، فقد حققت دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

ًتقدما كبريا يف توسيع فرص االلتحاق بالتعليم لقطاع عريض من سكاهنا كام تزايدت . ً
ويمكن أن تفتخر معظمها اآلن بوصول . معدالت امللتحقني بمراحل التعليم املختلفة

ٍكتامل باملرحلة االبتدائية، وحصول معدل وصول مرض نسب امللتحقني إىل حد اال ُ
ًباملرحلة الثانوية، ذلك عىل الرغم من أن امللتحقني باجلامعة تقل أعدادهم قياسا بدول 

ًأخرى من دول املضاهاة؛ وإن كانت شهدت تزيدا مضطردا يف الفرتة األخرية ً . 
 نة من حتقيق نسب واحدةوعىل الرغم من هذا النجاح، مل تتمكن كافة دول هذه العي 

فهناك اختالفات بني هذه الدول كام هو . بمعدالت امللتحقني، أو السري بنفس املعدل
 .ً وكام سنناقش الحقا (1.6)موضح بالشكل 

وفيام بتعلق بامللتحقني بالتعليم االبتدائي، فإن إمجايل معدل امللتحقني هبذه املرحلة  
، وإيران حيث ناهزت %33 حيث بلغت النسبة باستثناء جيبويت% 83بدول املنطقة هو 

كام . 1970منذ عام % 29ًفلقد حقق إمجايل معدل امللتحقني هبذه املرحلة نموا بلغ  %. 99
اجلزائر، ومرص، واألردن، ولبنان، واملغرب، وسوريا، (أن جمموعة الدول بعينتنا 

العراق فنحو أما الكويت و%. 90بلغت معدالهتا اآلن فوق ) والضفة الغربية وغزة
 .لكل من اليمن وجيبويت عىل التوايل% 33و% 67، ونحو 82%

وقد ارتقت معظم دول املنطقة بمعدالت االلتحاق باملرحلة االبتدائية يف غضون  
اجلزائر . ؛ وإن عانى بعضها من بعض التخبط يف أنامط النمو1970عقد واحد بعد عام 

إىل % 77 لتوسيع الوصول للتعليم من 1990 إىل عام 1975ًمثال أمضت الفرتة من عام 
 مؤقتة يف معدالت امللتحقني هبا قبل أن تأما إيران والعراق فمرتا بانتكاسا%. 97

أما املغرب فهي حالة مثرية؛ إذ بلغت نسب امللتحقني . 1995تزدهر مسرية النمو يف عام 
 . ة القرنً، ثم اكتملت متاما مع هناي1990 عام% 52، ثم انخفضت إىل 1980عام % 62
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 (1.6)شكل 
 معدل امللتحقني بالتعليم الثانوي صايف معدالت امللتحقني باملرحلة االبتدائية، وإمجايل

 2003 إىل 1970واجلامعة من عام 
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(1.6)
 
 
 
 
 
 
 

ًوأخريا، الكويت التي كان أداء نظم التعليم هبا مرتفعا نسبيا حتى اندلعت حرب  ً ً
ومنذ ذلك احلني توانت يف استعادة مكانتها؛ وقد بلغ إمجايل معدل . 1990ج عام اخللي

 %.86امللتحقني هبا نحو 
بجيبويت إىل % 22وبالنسبة للتعليم الثانوي، ترتاوح معدالت امللتحقني اآلن بني  

؛ فلقد ارتفع إمجايل معدالت امللتحقني هبذه )2.6شكل (بالضفة الغربية وغزة % 94
، %27ًبدال من % 70 ليسجل 1970تلك الدول بنحو مرتني ونصف منذ عام املرحلة ب
يف كل من مرص واألردن، وليقرتب من هذا املعدل بكل من تونس % 85وليبلغ 

وعىل جانب أخر، نجد أن إمجايل معدل امللتحقني هبذه املرحلة مل %. 80ًواجلزائر مسجال 
 . ، واليمنبكل من جيبويت، والعراق، واملغرب% 50يناهز بعد 

ًلقد شهدت معظم الدول تقدما نسبيا هبذه املرحلة من مراحل التعليم  وإن كان . ً
 1985عام %  90نموها قد مر بيشء من التخبط يف الكويت؛ فقد هبط إمجايل معدهلا من

كذلك . بعد حرب اخلليج، ثم عانت مرة أخرى من التدهور يف التسعينيات% 45إىل 
بيعي حيث ارتفع إمجايل معدل امللتحقني به هبذه املرحلة من ًسلك العراق مسارا غري ط

 . 2000عام % 42 ثم هبط ثانية إىل 1980عام % 57 إىل 1970عام % 24
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 (2.6)شكل 
 املؤرش املتكامل اخلاص بالوصول

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  الدليل اإلحصائي:املصدر
 

% 2 به من ًوأخريا، جييء التعليم العايل الذي تراوح إمجايل معدل امللتحقني 
أما متوسط التعليم الثانوي باملنطقة، فقد ). 3.6شكل (بلبنان % 48بجيبويت إىل 

وكانت لبنان هي الدولة . اليوم% 24 إىل 1970عام % 5 مرات لريتفع من 5تضاعف 
وبحلول عام . 1980، وتليها مرص وسوريا عام 1970عام % 15التي يصل معدهلا فوق 

تجاوز هذه املعايرة النموذجية؛ وتلحقها بعد ذلك  تفوقت األردن والكويت ل1990
وأغلب هذه . 2000اجلزائر، وإيران، والسعودية، وتونس، والضفة الغربية وغزة عام 
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 ليتضاعف إمجايل معدل امللتحقني 1990الدول ارتقت بمعدالت امللتحقني باجلامعة عام 
 معدالت النمو ومرة أخرى، سجلت العراق وسوريا أقل%. 20إىل % 13هبا من نحو 

 . باملرحلة اجلامعية من بني دول املنطقة
 تفوق أداء لبنان، واألردن، ومرص، والضفة (2.6)وبشكل إمجايل، يوضح الشكل  

أما باقي الدول األربع عرشة . الغربية وغزة؛ مقارنة بجيبويت واليمن والعراق واملغرب
ً وإن كان بسيطا -ه الدول والفارق بني هذ. فتقع يف املساحة بني هاتني املجموعتني

 .فإنه يرتفع يف معدالت التعليم العايل - بمراحل التعليم األسايس


ًلقد بات من الواضح متاما يف دول تبذل استثامرات باهظة لرتتقي بأطفاهلا إىل ما  
ًبعد املرحلة االبتدائية أن املسألة تتطلب اهتامما خاصا؛ ففي كثري من الدول مل تستفد ً 
اإلناث أو الفقراء يف املناطق الريفية من فوائد نظم التعليم العرصية بقدر ما استفاد 

لذا فإن إجياد حل ملسألة عدم التكافؤ يف توفري مرحلة . الذكور وسكان املناطق احلرضية
ِّالتعليم األسايس لإلناث وسكان الريف بات من املشكالت امللحة املجاهبة حلكومات  ُ

وضح احلواصل أن ثمة تقدم كبري قد حتقق هبذا الصدد يف أنحاء املنطقة وت. دول املنطقة
ُوهذه البيانات سنوردها باألسفل حتت عنوانني . املختلفة، وإن تباينت بني دوهلا

معامل جيني اخلاص بتوزيع متوسط ) ب( املساواة بني اجلنسني؛ و) أ: (رئيسني مها
 .سنوات التعليم بني فئات السكان الكبار

يف كافة الدول اآلن باستثناء اجلزائر، ). 3.6شكل (بدأ باملساواة بني اجلنسني ولن 
وجيبويت والعراق، واملغرب، واليمن يزيد مؤرش تكافؤ اجلنسني هبا بالتعليم االبتدائي 

 1970عام % 61وقد كان متوسط معدالت تكافؤ اجلنسني نحو ). 3.6شكل % (95عن 
ٍثم ارتفع بمعدل كبري بالعديد من  .  الدول إبان فرتة التسعينياتٍ
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وإذا كنا نتحرى الدقة، فعلنيا أن نقول إن معدالت امللتحقني من اإلناث باملرحلة  
قبل % 100االبتدائية كانت دون معدالت امللتحقني الذكور بكثري والتي بلغت نحو 

ردن ومع ذلك، فقد حتققت املساواة بني اجلنسني باأل. البدء يف سد الفجوة بني اجلنسني
أما يف الكويت وسوريا وتونس فقد . حتى قبل اكتامل نسبة امللتحقني بالتعليم االبتدائي

أما بالعراق %. 95ًعاما ليتجاوز معدل تكافؤ اجلنسني  15استغرق األمر ما يزيد عن 
 ليبلغ مؤرش 1985فقد خلت الفجوة بني اجلنسيني باملرحلة االبتدائية، كام هي منذ عام 

 %.85 نحو تكافؤ اجلنسني
 ًوبالرغم من أن دوال قليلة هي التي ترتفع هبا معدالت امللتحقني بالتعليم الثانوي، 

شكل (نجد أن الكثري منها حقق التكافؤ بني اجلنسني، وهذه املرحلة من مراحل التعليم 
ففي جيبويت والعراق واملغرب واليمن وصلت معدالت تكافؤ اجلنسني باملرحلة ). 3.6

؛ أما باجلزائر، ومرص، وإيران، والكويت، ولبنان، وتونس %95 من الثانوية أقل
ًوعموما، .  االبتدائيةةفالفجوة بني اجلنسني باملرحلة الثانوية أقل منها بكثري يف املرحل

فإن هذه الدول األربع عرشة قد زادت معدل تكافؤ اجلنسني باملرحلة الثانوية هبا من 
ًوقد شهدت معظمها تزايدا واضحا يف هذا . هيف أيامنا هذ% 90  إىل1970عام % 48 ً

 ومل تستطع مرص، وإيران،. املعدل خالل تلك الفرتة؛ بيد أن لبنان كان هلا السبق يف ذلك
 إال مع حلول 1970والسعودية، وتونس سد الفجوة بني اجلنسني هبذه املرحلة منذ عام 

 .عقد التسعينيات
 أعىل منها بالتعليم الثانوي يف كثري كذلك، فإن معدالت التكافؤ بالتعليم العايل 

؛ بل يف احلقيقة فإنه ليست )3.6شكل (من دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 
 الذكور طالبسوى جيبويت، والعراق، واملغرب، واليمن هي التي تزيد فيها أعداد ال

  كانت معظم الدول1990ومع حلول عام .  اإلناثطالبزيادة واضحة عن أعداد ال
، وتونس، ةلكن يف إيران، ولبنان، والسعودي. قد استطاعت حتقيق التكافؤ بني اجلنسني

 .والضفة الغربية وغزة تزيد أعداد الطالبات اإلناث عن الذكور بفارق كبري
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 (3.6)شكل 
 مراحل التعليم االبتدائي ن امللتحقني ضمت بإمجايل معدالمؤرشات تكافؤ اجلنسيني

 2003 إىل 1970 موالثانوي والثالثي من عا
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 (3.6)شكل : تابع
 
 
 
 
 
 

  امللحق اإلحصائي:املصدر
 

ً مظهرا )4.6الشكل (ٍوبعودة إىل توزيع متوسط سنوات التعلم بني السكان، نجد   ُ
عام % 77التحسن الذي شهدته معظم الدول عىل معامل جيني الذي انخفض من 

يا تتمتعان اآلن بالقسط األكرب من املساواة يف واألردن وسور. 2000عام % 54 إىل 1995
توزيع مراحل التعليم عىل مستوى املنطقة بأرسها، إذ بلغت نسبة معامل جبني هبا نحو 

ً؛ أما أفضل املجموعات بعد ذلك أداء فهي اجلزائر، ومرص، وإيران، والكويت، 45%
 واليمن التي تزيد عىل عكس العراق% 54إىل % 52وتونس، والتي تراوح املعدل هبا من 

 %.60معدالهتا عن 
وبالنظر إىل متوسط مؤرشات التكافؤ بني اجلنسني ومعامل جيني اخلاص بتوزيع  

سنوات التعليم، نقول بأن الفوارق ال تزال كبرية بني الدول املرتفعة واملتدنية األداء 
 ).5.6شكل (
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 (4.6)شكل 
 1975-2000 سنوات التعلم من طمعامل جيني ملتوس

 
 
 
 
 
 
 
 

  امللحق اإلحصائي:املصدر
 

ًونالحظ أن األردن والكويت و سوريا لدهيم النظم التعليمية األكثر تكافؤا  
. باملنطقة، وأن جيبويت والعراق والضفة الغربية وغزة لدهيم األنظمة األدنى قدرة

 . كذلك فإن الفارق بني الدول عالية ومتوسطة األداء طفيف باستثناء املغرب
ًنظرا لصعوبة قياس تأثري اجلهود الرتبوية عىل مستوى تعلم التلميذ، فإن : ةالكفاء 

ويف إطار التصنيف العام لكلمة كفاءة نجد ما . كفاءة هذا القطاع تستخدم كبديل لذلك
وهو . يعرف بالكفاءة الداخلية، أي قدرة النظام عىل تأهيل خرجيي النظم التعليمية

عليمي عىل سد احتياجات املجتمع من رأس املال أيضا مصطلح يعكس قدرة النظام الت
ْالبرشي مستخدما تعبريات عامة أو دقيقة ِّومن مكوين الكفاءة هذين سنركز عىل . ً ُ
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 بالفصلني السابع والثامن يف سياق االكفاءة الداخلية؛ أما الكفاءة اخلارجية فسنتناوهل
 . رةتناولنا للعالقة بني التعليم وأسواق العمل الداخلية واهلج

 قمنا بإعداده عىل معدالت إمتام املرحلة االبتدائية، ييعتمد مؤرش الكفاءة الذ 
 الذين أمتوا املدرسة االبتدائية، ثم نقسمه طالبوالتي نقوم من خالهلا بإحصاء عدد ال
ومعدالت إمتام املرحلة االبتدائية بدول املنطقة . (8)عىل عدد األطفال والصف األول

وقد زاد متوسط معدل اإلمتام . (9)بالضفة وغزة% 106بويت، و بجي% 36ترتاوح بني 
راجع (اليوم % 83 إىل 1990عام % 72بدول املنطقة األربع عرشة بشكل تدرجيي من 

 ).  للمزيد من التفصيل6.6الشكل 
 (5.6)شكل 

 املؤرش املتكامل اخلاص باملساواة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  امللحق اإلحصائي:املصدر

من
الي
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 (6.6)شكل 
 2003 إىل 1990 التعليم االبتدائي، من معدل إمتام
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  امللحق اإلحصائي:املصدر
 

وإىل جانب معدالت إمتام املرحلة االبتدائية، تتوفر لدينا املعلومات اخلاصة  
بتدائية والثانوية، وهي مدرجة بالدليل اإلحصائي، بمعدالت التكرار باملرحلتني اال

يف العراق % 14باألردن و% 1ًوختتلف من دولة إىل أخرى مرتاوحة مثال بني أقل من 
أما يف املرحلة الثانوية فالتباين أكرب إذ يرتاوح بني . واملغرب، وذلك باملرحلة االبتدائية

ن التكاليف الباهظة ملعدالت وبالرغم م. 2000باجلزائر عام % 27باألردن، و % 1
التكرار هبذه املراحل، قررنا عدم إدراجها بجدول مؤرشاتنا عن معدالت الكفاءة 

ويمكن . ًالداخلية، نظرا خلضوعها للتوجه السيايس، وعدم قيامها عىل حتصيل املعلومة
ُللدول أن تعدل من معايري إعادة صف ما، أو تقوم بترشيع نقل تلقائي بني الصفوف 

كذلك فإن معدالت التكرار، وإن ارتبطت بأداء . اولة لدعم الكفاءة الداخليةكمح
ًالطالب، إال أنه يمكن للدولة تغيري عتبة الدخول إىل التعليم نظرا للمساحة املحدودة 
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ويف هذه احلاالت، لن متس معدالت . املتاحة بالصف التايل أو بتلك املرحلة التعليمية
 .فسها، وإنام ستتطلب قرارات سياسيةالتكرار الكفاءة الداخلية ن


 »اجلودة األساسية«يمكن تناول موضوع جودة التعليم من منظورين خمتلفني مها  

  الذين اكتسبوا املهارات األساسية التي ستؤهلهم لالنتهاء من مقررهمطالبأي عدد ال
؛ املجتمع القوميًالتعليمي بنجاح، واملشاركة إنتاجيا يف سوق العمل الوطني والسياسة و

ً بدولة ما مثال طالب أي عدد ال»استخدامها يف تقييم إنتاجية النظام التعليمي«ًوثانيا 
 القومية أو العدد الذي أنتجته اجلامعات. ًالذين التحقوا باجلامعات البحثية املصنفة عامليا

 .من الفنيني املصنفني عىل املستوى العاملي، أو من الفنيني واملتخصصني
 قلنا بالفصلني الثاين والثالث إن االستثامر بمراحل التعليم األسايس رضورة لقد 

بيد أن اجلودة ال تعني فقط . للدول الراغبات يف املشاركة يف اقتصاد املعرفة العاملي
 ً ) احلفظمثل تشجيع(املهارات األساسية أو التعليم األسايس، فنموذج بث أسايل التعليم 

مي وما بعده هييمن عليه االهتامم بتحصيل املهارات التحليلية، يف مراحل التعليم اإللزا
كام أنه ليست هناك معايري معتمدة لقياس . ، ومهارات التواصلةوالناقدة، والتنظيمي

 براءات وقد ناقش أحد تقارير التنمية البرشية بالدول العربية عدد ما سجل من. التفوق
ملكتوبة بالصحف املعنية، وكلها بدائل منطقية االخرتاع واجلوائز األكاديمية واملقاالت ا

 لقياس التفوق؛ غري أن هذه البيانات متأثرة عىل املستويات القومية، وجمهدة إذا
 .استخدمناها كمؤرش لتصنيف الدول املختلفة

ِّلذا سنركز يف حتليلنا عىل اجلودة األساسية مستجدين مؤرشين أساسيني مها   ُ
ار من السكان، وحواصل االختبارات الدولية بامديت معدالت حمو األمية بني الكب

أما معدالت غري األميني فال متدنا بالكثري عن فهم الطبيعة املعقدة . الرياضيات والعلوم
أما . ملعنى اجلودة، وإن نبهتنا بام حققته األنظمة التعليمية بدول املنطقة من ثامر التعلم
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 من دول املنطقة فقط طالبمن أداء الحواصل االختبارات الدولية فتقوم عىل عينة 
ًوهي أيضا توضح قدرة الدول املختلفة عىل نقل املعرفة . خالل السنوات األخرية

 .  التعليم األسايسطالبواملهارات ل
% 38من 1970لقد تضاعفت معدالت حمو األمية بني الكبار يف املتوسط منذ عام  

%  93بجيبويت و% 29 بني )7.6 كام هو موضح بالشكل(وهي ترتاوح اآلن %. 72إىل 
أما اجلزائر، وإيران، والسعودية، وتونس فكانوا أصحاب التقدم األكرب يف . بالكويت

رفع معدالت حمو أمية بني الكبار خالل السنوات اخلمس والثالثني املاضية، وذلك 
 . عىل النقيض من أداء مرص واملغرب خالل الفرتة ذاهتا

 فهي 2003 لعام لية بامديت الرياضيات والعلوم االختبارات الدوأما حواصل 
، وهي شاملة (7.6)وهذه احلواصل موضحة بالشكل . منظور خمتلف جلودة التعليم

: ُوأهم ملحوظات نبدهيا. ًلكافة الدول التي شاركت باالختبارات التي عقدت مؤخرا
ط الدول أن املتوسط بدول املنطقة دون املتوسط العاملي، وأدنى بكثري من متوس  1-

 نتيجة كل من املغرب والسعودية باختبارات  2- ًمرتفعة األداء كسنغافورة مثال؛ و
ًالرياضيات كانت متواضعة جدا، يف حني سجلت الكويت و الضفة الغربية وغزة 

 .واألردن أفضل احلواصل عىل اإلطالق 
حواصل االختبارات وبتقييمنا حلواصل معدالت حمو أمية الكبار ومؤرشات  
، نجد أن الكويت والضفة الغربية وغزة، وكذلك دولية بامديت الرياضيات والعلومال

األردن كانت حواصلهم عالية بشكل واضح، عىل عكس العراق واملغرب وجيبويت 
؛ وأن لبنان والسعودية كان ترتيبهام أعىل ضمن الدول التي اختذت )8.6شكل (

حواصل االختبارات الدولية بارات إجراءات ملحو أمية الكبار مقارنة بوضعها يف اخت
أما مجهورية مرص العربية فمستوى معدالت حمو األمية هبا . بامديت الرياضيات والعلوم

ًمتواضع نسبيا، لكن حواصلها يف   االختبارات الدولية بامديت الرياضيات والعلومٌ
 .كانت فوق املتوسط
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 (7.6)شكل
 ات الدوليةاالختبارمعدالت حمو أمية الكبار ومتوسط حواصل 

 2003 عام  بامديت الرياضيات والعلوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  امللحق اإلحصائي:املصدر
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  )8.6(شكل 
 املؤرش املتكامل للجودة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  امللحق اإلحصائي:املصدر
 



من الصعب حتديد أي الدول املدرجة بنموذجنا كان أداؤها أفضل يف حتقيق هدف  
ا ألهنا مل حتقق مجيعها نفس التقدم يف بلوغ أهدافها جمملة، ولتعدد نقاط ًبعينه، نظر

 يوضح نتيجة كل منها بعد ضم هذه (9.6)والشكل . البداية التي انطلقت منها كل دولة
ًاملؤرشات مع بعضها مجيعا وإسهامها يف حتقيق األهداف األربعة للتعليم قبل التوصل 

 احلواصل غري دقيقة بعض اليشء، إذ أننا نستخدم وقد تكون هذه. إىل نتيجة إمجالية
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ًعددا هائال من املؤرشات، ونطبق منهجية واحدة عىل كافة الدول، كام أهنا ليست عالية  ً
 .(14)التأثر بأي متغري معني

 »األردن، والكويت«ويتجىل الفارق يف التصنيف بوضوح بني الدول مرتفعة األداء  
أما الدول متوسطة . » واليمن، والعراق، واملغربجيبويت،«والدول متدنية األداء 

األداء السيام تونس، ولبنان، وإيران، ومرص، والضفة وغزة، واجلزائر فتسعى للحاق 
وهذه النتيجة تشري إىل أنه من املجدي أن يركز حتليلنا بالقسم . بركب املجموعة األوىل

جموعتني املرتفعة واملتدنية يف الثاين عىل املقارنة بني خصائص النظم التعليمية بكلتا امل
 .األداء، لتظهر الفروق يف هذا األداء

أوهلا أن كل : وثمة ملحوظات ثالث يمكن ذكرها حول تصنيفنا هلذه الدول 
ٍجمموعة منها تواجه حتديات عديدة، فالدول ذات األداء املرتفع استطاعت حتقيق 

ملشاركة بإسرتاتيجيات هتدف معدالت دخول عالية إىل التعليم، وهي اآلن تعمل عىل ا
إىل إدخال جيل جديد من اإلصالحات التعليمية السيام وأهنا استطاعت احلد من 

وتشمل التحديات . معدالت األمية هبا والوصول إىل معدالت من اإلنجاز األكاديمي
اجلوهرية التي تواجهها وجود احلفظ واالستذكار باملستويات العليا من التعليم؛ ودعم 

ة اخلارجية؛ واملستويات العالية من اجلودة التدريسية، وهي حتديات تواجه الكفاء
 . مجيعها
. أما الدول متوسطة األداء فلدهيا مزيج خاص من املنجزات والتحديات الرتبوية 

ًفنجد يف مجهورية مرص العربية مثال أن التعليم االبتدائي هبا مصنف عامليا اآلن ٌ كام أهنا . ً
ومع ذلك، تظل . لفجوة بني اجلنسني بمراحل التعليم املختلفةاستطاعت احلد من ا

أما . ًمعدالت حمو األمية هبا منخفضة نسيبا، لكن جودة التعليم يمكن االرتقاء هبا
اجلزائر وسوريا فتعانيان من ارتفاع معدالت املترسبني من التعليم، وهو ما حيد من 

 . التعليمية أهم مالمح النظملقدرهتا عىل النمو مقارنة بحواص
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هل هناك عالقة بني إصالحات التعليم وحواصله بمنطقة الرشق األوسط وشامل  

ُإفريقيا؟ التعليمية بدول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا؟ إنه سؤال يصعب 
ًاإلجابة عليه، فلقد كان حتديد األسباب والنتائج دوما أمر ا من الصعب اجلزم به السيام ً

ال عىل صعيد املدرسة أو الصف الذين ال خيلوان كذلك من (عىل الصعيد القومي 
إن إجياد عالقة بني إجراءات اإلصالح وبني دعم الوصول إىل التعليم ). املشكالت

ٌواإلنجاز الطاليب، وجدوى ما يدرس من مواد، واملساواة يف توفري التعليم هلو أمر  ّ ُ
ًأن معظم اإلصالحات بقطاع التعليم تستغرق بلورهتا زمنا : فه عنارص عديدة أوهلاتكتن

ًطويال، فتغيري املناهج واالرتقاء بأداء املعلم أو تطوير املدارس اخلاصة إجراءات قد 
ًثانيا، . يستغرق تنفيذها نحو مخس سنوات، وقبل أن يكون هلا تأثري واضح يف احلواصل

ل إصالحات، لكن نوعيتها قد ال تسهم بالرضورة يف حتسني إن الدول قد تقوم بإدخا
ُفنظم تقييم املعلم واملدرسة، مثال، لن تكون جمدية إذا طرحت جمردة . اكتساب املعرفة ً

وكذلك إتاحة املعلومات الالزمة عن أداء كل . ُمن حوافز متنح عىل أساس األداء
 آليات يمكنهم ما مل تتوفر لدهيمدرسة لتصبح يف متناول العامة لن يكون له تأثري طامل

ًوثالثا، إن اإلصالحات الرتبوية تتطلب . من خالهلا التعبري عن خماوفهم واهتامماهتم
ًمناخا ال يستقر طويال لذا قد تتحسن حواصل التعليم دون أن يكون لتحسنها عالقة . ً

ًوأخريا، . باإلصالحات التعليمية؛ فلربام كان املقابل صدمة خارجية أو انقالب سيايس
أمر يتطلب عينة أكرب من  - ولن نقول ترابطات سببية - إن إقامة ترابطات هادفة

الدول، وبيانات قطاعية شاملة تتعلق بسلسلة احلقب الزمنية، وتقنيات خاصة يف 
ًلقد كان نموذجنا مع األسف مبسطا، ومل تكن البيانات املتاحة حول . معاجلتها ُ

 . ٍكننا من إعداد حتليل عىل هذا النحواإلجراءات اإلصالحية دقيقة لتم
ورغم افتقارنا إىل كل هذه العنارص األساسية، يمكن أن نتعلم الكثري من مقارنة  

احلواصل التعليمية التي توفرت لدينا من نقاشنا بالقسم السابق بأهم املالمح احلالية 
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 املالمح دون أما مربرنا للرتكيز عىل أهم هذه. للنظم التعليمية املدرجة بنموذجنا
الرتكيز عىل اإلصالحات التعليمية عرب احلقب الزمنية املختلفة، فهو أن إصالحات 

ْأضف إىل ذلك أننا . املايض كان هلا دون شك أثرها عىل منهج عمل هذه النظم ِ
سنتجنب مشكلة السهو عن معلومة تتعلق ببعض عنارص اإلصالح اخلاصة، أو بعض 

كام أنه بإلقاء نظرة . صالحات مل تدون، أو ألهنا مل تعلنفرتاته؛ وذلك إما ألن هذه اإل
شاملة عىل النظم التعليمية سنتمكن من الوقوف عىل كيفية عمل هذه النظم مع عنارص 

ًإن العنارص الداخلية ال يمكن أن توضع يف احلسبان دائام، فهو غيب . بعضها البعض
.  لدراسات هذه احلاالتقل العميربام استعضنا عنه باملعلومات التي قد حيتوهيا التحلي

ومعنى ذلك أننا نعرتف بأنه ليس بمقدورنا استخدام حواصل هذه الدراسات القليلة 
يف التنبؤ بام قد حيدث باملواقع املختلفة، وإنام استخدامها يف التعرف بال ريب عىل ما كان 

ًينبغي القيام به للميض قدما ُ . 
هل هندسة الدول : بة عىل هذه التساؤالتأما باقي هذا القسم فيدور حول اإلجا 

مرتفعة األداء باملنطقة نظمها التعليمية أفضل من الدول ذات األداء املتدين؟ وهل تبنت 
ًحوافزا أكثر موائمة لدعم العنارص الفاعلة بالعملية التعليمية؟ وهل مساحة املحاسبية 

 العامة إزاء مواطنيها كانت أكرب؟


إن زيادة الوصول املتكافئ إىل التعليم، واالرتقاء بجودته، ودعم كفاءته يقتيض  
ويف نقاشنا ملا إذا كانت دول املنطقة التي كان . ٍهندسة املنظومة التعليمية بأسلوب راق

ًأداؤها مميزا نسبيا قد هندست نظمها التعليمية بشكل أرقى نسبيا من األخري ً ات، ً
ًسنحاول دائام أن نسرتشد بناقشنا بالفصل الثالث مركزين يف حتليلنا هبذا القسم عىل 

هيكل ) ج(القدرة التدريسية، و) ب(أساليب التعليم، و) أ: (أربعة خصائص أساسية
ًويف نقاشنا لكل حالة سنورد حكام كيفيا . تعبئة املوارد) د(، وطالبالتعليم وتدفق ال ً

تندين إىل عدد من املؤرشات وأداء اخلرباء؛ وسنعلم الدولة ذات عىل نجاح كل دولة مس
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ًاألداء اجليد بدائرة داكنة اللون؛ أما الدول التي مل يكن أداؤها جيدا فسنضع أمامها 
دائرة فارغة؛ وسيتم متييز الدول التي ال زالت واقفة بمنتصف الطريق، أو ال يزال 

 .ًإصالحها وليدا بدائرة شبة داكنة
. (1.6)صل اإلمجالية هلذا البحث التي سنوردها باألسفل موضحة باجلدول واحلوا 

ويكفي أن نلحظ من بدايته تفوق األردن والكويت يف هندستهام لتعليمهام عىل املغرب 
وهي نتيجة تؤكد أن النظم . أما دول الوسط فمتنوعة السامت. واليمن وجيبويت

ا القادرة عىل التوصل إىل حواصل ًالتعليمية ذات التخطيط اهلنديس الراقي هي أيض
 . ًتعليمية أفضل نسبيا


يؤكد مدخل أساليب التدريس احلديث يف مدارس التعليم االبتدائي والثانوي  

التعلم القائم عىل البحث واالستقصاء، وتفضيل اكتساب املهارات عىل ) أ: (عىل ما ييل
 القائم عىل التلميذ، وضامن نجاح أكرب لكافة التعلم) ب(التعلم باحلفظ واالستظهار؛ و

التعلم متعدد ) ج(ً امللتحقني، فضال عن تقديم التدريس الفردي بشكل أكرب؛ وطالبال
 باالستمرار يف مواصلة تعليمهم، مع إمكانية التنقل بني طالبالفرص، والسامح لل

ومكمن السؤال . التأكيد عىل التكنولوجيا والعلوم واللغات األجنبية) د(الربامج؛ و
هو ما إذا كانت الدول ذوات األداء األفضل يف عينتنا من دول الرشق األوسط وشامل 

 . ُإفريقيا قد تبنت هذه املامرسات املوىص هبا، فيام مل تتبناها الدول متدنية األداء
فاألردن وتونس ولبنان . ًواستنادا إىل كافة املعلومات املتوفرة، تكون اإلجابة نعم 
 أساليب تعليمية ترتكز عىل الطلب، فيام ثعوا الشوط األكرب عىل طريق استحداقد قط

كذلك فإن الدول . مل تقم املغرب والعراق واليمن وجيبويت بخوض التجربة حتى
مرتفعة األداء قد شاركت يف مساعي اإلصالح الرتبوي املستلهمة من التوجهات 

ية، وكتبها املدرسية، وتدريبها الدولية متبنية مستحدثات جديدة بمناهجها الدراس
. املعلمني أثناء اخلدمة، وتزويدها املدارس بوصالت اإلنرتنت وأجهزه احلاسب اآليل
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وقد قامت بعض دول الوسط بإدخال إصالحات بأساليب التعليم، ومنها إيران 
 .(1.6) ربعومرص، كام هو موضح بامل

 
 )(1.6جدول 

  من دول منطقة الرشق األوسط ٍاخلصائص اهلندسية للنظم التعليمية بعدد
 وشامل إفريقيا

الوسائل  الدولة
 التعليمية

قدرة 
 املدرس

اهليكل وتدفق 
 طالبال

تعبئة 
 املوارد

 � � � � األردن
 � � � � الكويت
 � � � � تونس
 � � � � لبنان

 � � � � مجهورية إيران اإلسالمية
 � � � � جهورية مرص العربية
 � � � *� الضفة الغربية وغزة

 � � � � اجلزائر
 � � � � اجلمهورية العربية السورية

 � � � *� السعودية
 � � N/A � املغرب
 � � � � العراق

 � � � � مجهورية اليمن
 � � � � جيبويت
  قاعدة بيانات إصالح التعليم :املصدر
 اح  غري مت NA ، 2003 منذ عام *  ، متدين�،  متوسط �  ،مرتفع  � :ملحوظة
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1.6
  


ٍرتبوي من مدخل قائم عىل الكفاءة لقد استلهمت تونس إصالحها ال ٍ 

"Competency Based  approach" منظمة ً، والذي القى رواجا بالعديد من دول
؛ أي أهنا حماولة للخروج عن حدود املناهج الدراسية التعاون والتنمية االقتصادية

ِاملركزة إىل املوضوع املدرس أو املعلومة التي طال تبنيها سنوات مديدة إىل مف َّ ّ اهيم ُ
أخرى جديدة تركز عىل املعرفة واملهارات والسلوكيات، مع الرتكيز بشكل خاص عىل 

وحتتوي كل وحدة من وحدات هذا . املهارات األساسية كالقراءة والكتابة واألعداد
كذلك تتميز هذه . املنهج عىل أنشطة خاصة باملتعلم وتضم هذه املهارات الثالث

ًنجليزية هبا بدءا من الصف الثامن بالتعليم األسايس، املناهج اجلديدة بدخول اللغة اإل
وقد تبع تبني . يف حماولة لالرتقاء بقدرات الطالب التونسيني عىل اكتساب لغات عديدة

هذه املناهج اجلديدة تصميم جيل جديد من الكتب املدرسية، وكراسات التقييم، 
داف تلك املناهج، وقد احتوت مجيعها عىل أه. واملوضوعات اإلرشادية، وإنتاجها

وكيفية تطبيقها بمواد أساسية خاصة، ناهيك عن تعميمها عىل املرحلة االبتدائية وتبنيها 
 .بالصفوف العليا من التعليم األسايس والثانوي

 هي دولة أخرى من دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا كانت يف طليعة 
كانت أهدافها تنصب عىل جماالت أساسية منها و. الدول العاملة عىل تعديل املناهج هبا

كذلك، قامت األردن بإدخال . اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة اإلنجليزية
ٍنظم إدارية جديدة بمواد عديدة، يف حماولة إلعداد طالب املدارس الثانوية لشغل  ٍ

باستخدام احلاسب أماكن باالقتصاد اإلليكرتوين، ونظم إدارة املعلومات، واملحاسبية 
وحمور ارتكاز هذه املناهج اجلديدة يقوم عىل اكتساب املهارات املتضمنة . اآليل، وغريها

باملواد الدراسية، واملهارات االنتقالية الالزمة للنجاح بالقطاع اخلاص؛ ومنها مهارات 
 .التواصل، والعمل اجلامعي، وحتليل البيانات وتركبيها، ومهارة التعليم الذايت
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 Zafeirakou 2006 :املصدر

 اقتصاد املعرفة هو العدسة اإلسرتاتيجية التي سيتم من خالهلا لدخول بطالإن إعداد ال
وينفرد هذا البلد .  اجلديدة عىل املناهج والكتب الدراسية باألردنإدخال اإلصالحات

بأنه األول يف إدخال االستثامرات بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمكون رئيس 
د املعريف؛ ومن ثم قام بمد وصالت الكمبيوتر بخططه اهلادفة إىل التحول إىل االقتصا
ومن املتوقع أن تصبح وزارة التعليم األردنية . واإلنرتنت إىل كافة املدارس العامة

املستخدم الوحيد األكرب لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الدولة عىل نحو يفوق 
  .) 2002 املنتدى االقتصادي العاملي(كافة املستخدمني اآلخرين جمتمعني 

1990فمنذ عام . ً مر النظام التعليمي بإيران أيضا بعدد من اإلصالحات الرتبوية 
هذا املفهوم تم تطور . تم استحداث طرق جديدة للتدريس والتعليم باملدارس اإليرانية

 الرتبوية من  عندما أعلنت وزارة التعليم عزمها عىل تطوير اإلصالح2004منذ عام 
جهات جديدة يف التدريس والتعليم قائمة عىل املتعلم، ووسائل جديدة خالل تبني تو
وكغريها من الدول، تضمنت أجندة اإلصالح تعديل املناهج والكتب . للتعلم اجلامعي

الدراسية، ومنظومة التقييم وصياغة املعايري التعليمية، وإدخال تكنولوجيا املعلومات 
 . إىل حجرة الدراسية

فقد بدأت يف مبارشة مهمة . ا نشطة يف تنفيذ إصالحاهتا الرتبويةً كانت مرص أيض
ضخمة هتدف إىل إعادة تصميم مناهج الدراسة بحيث تدور األهداف التعليمية حول 
. اكتساب املهارات والقدرات الالزمة لتطوير منهج حل املشكالت والتعلم مدى احلياة

 متثلت يف تدريب املعلم وتأهيله كام كان الستخدام تكنولوجيا املعلومات أجندة ضخمة
ًكوسيلة تربوية داخل الصف؛ ناهيك عن مراجعة املناهج، وتطويرها، وهو أيضا عنرص 

 باملدارس الفنية ةًومن ذلك أيضا تطبيق املنهج املوحد يف عدد من املواد األساسي. هام
ة، وتطوير والعامة، عالوة عىل عدد من العنارص املنتقاة لدعم مرونة املناهج املدرسي

 .تعلم قائم عىل أداء التلميذ



 علة متايز دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف األداء 
 

 

 303  

 

وعىل النقيض من هذه املستحدثات الرتبوية، نجد أن باقي الدول ال زالت تتبنى  
ًفاملناهج والكتب للدراسية يتم تطويرها مركزيا . وسائال ًتعليمية عفي عليها الزمن

كذلك، هتيمن اللغة . ختلفت الصفوف كام هي مهام اطالبلضامن أن تظل بأيدي ال
وكام . العربية، والتاريخ، واملواد الدينية التي تفوق الرياضيات، والعلوم، والتكنولوجيا

 املخصص حلصة الرتبية الدينية ت، فإن متوسط النسبة املئوية للوق(10.6)نرى بالشكل 
ق األوسط وشامل ويف دول الرش. ًبدول املنطقة يزيد كثريا عنه بمناطق العامل األخرى

 .إفريقيا التي ال تقوم باإلصالح تؤكد فلسفة املناهج واملقررات عىل احلفظ والنمطية
 

 (9.6)شكل 
 متوسط النسبة املئوية إلمجايل الوقت املخصص للرتبية الدينية واألخالق 

 2000 بمناطق العامل املختلفة عن عام 8 ، 7بالصفني 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2004 ، جريدة بيبنافوت :املصدر
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أما عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بقطاع التعليم، فقد شهد  
ًتقدما كبريا عىل املستوى الدويل فقد استخدمت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت . ً

عىل نطاق واسع يف إدارة النظم التعليمية، والتعليم عن بعد، وكأداة للتعلم الذايت 
 النشاطات استثامرات باهظة حمققة بشكل عام حواصل وقد أنفق عىل هذه. للكبار

 .(2.6) مربعإجيابية كام يتضح لنا من 
ويف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، كان إدخال تكنولوجيا املعلومات  

ٍواالتصاالت إىل قطاع التعليم غري مصحوب بإسرتاتيجية واضحة تضمن أن حيقق 
 hardware عىل االستثامر باألجزاء الصلبة فالرتكيز كان. تأثريه وحسن استخدامه

كالتدريب والصيانة ( دون االهتامم بخدمات الدعم املساعدة softwareوالربجميات 
َكام ندر توفري الظروف األخرى املمهدة للنجاح، إىل جانب اخلطوط املعروض). واملراقبة َ َ 
ًفمثال أعلنت :  اجلوانب، باستثناء األردن و تونس واجلزائر يف بعض(2.6) ربعهلا يف امل

إسرتاتيجيتها األردن وتونس أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ركن أسايس يف 
واالستشارة  لتيسري الدراسة والبحث 2003التنموية؛ أما اجلزائر فقامت بإنشاء مركز عام 

لنرش آخر املستحدثات الرتبوية يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 اإمكانياهتومع ذلك، مل يظهر أن أي من دول املنطقة قد استخدمت . طاع التعليمبق

 بقطاع االستخدام املناسب لتحقيق أقىص استغالل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 . التعليم


ًيلعب املعلمون دورا بارزا يف املنظومة التعليمية  فقدراهتم عىل نقل املعلومة . ً

وهذه القدرة .  داخل الصف عنرص حيوي يف نجاح أو فشل املنظومة بأكملهاطالبلل
وهذه . مستمدة من مهارات املعلم يف اتباع األساليب التعليمية، وكفاءته يف مادة معينة

لذلك عند توظيف معلمني جدد، يعتمد . املهارات مرتبطة بالتعليم والتدريب واخلربة
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احلد األدنى من التعليم الالزم للتدريس باهليئات ) أ (:الساسة عىل املؤرشات التالية
وعندما ). التعليم املتواصل(التعليم قبل وأثناء اخلدمة ) ب(األكاديمية واملدارس؛ و

يتم توظيفهم، تؤثر قرارات صناع السياسة عىل القدرة التدريسية داخل الصف، 
 .يس املختلفةويشمل ذلك توزيع املعلمني عىل مراحل التعليم ومواقع التدر

كذلك هل من الصحيح أن نقول بأن الدول مرتفعة األداء لدهيا معلمون أعىل  
من الدول ذات األداء املتدين؟ لقد اتضح لدينا أنه من الصعب اإلجابة عىل هذا ًتأهيال 
لقد قامت منظمة اليونسكو وحدها بجمع بيانات منظمة حول مؤهالت  .السؤال
ومل تكن . ا مفهوم خاص حول معنى كلمة معلم مؤهل كل دولة لدهيلكن. املعلمني

هناك معلومات منهجية متاحة عن التدريب قبل اخلدمة وأثناءها بأغلب دول الرشق 
ًكذلك اتضح لدينا أيضا أن معظم دول املنطقة لدهيا نسبة . األوسط وشامل إفريقيا

الفروق الكبرية أما . بالتعليم االبتدائي » %90ما يزيد عن «عالية من املعلمني املؤهلني 
علمي املرحلة الثانوية، لذا قررنا أن يكون هذا املؤرش األخري مؤهالت فظهرت يف 

 .  القدرة التدريسية بدول املنطقة املدرجة بعينتنامعيارنا يف تنميط
تضح أن دولتني من كبار الدول مرتفعة األداء مها األردن اووفق هذا املقياس،  

من القوة التدريسية املؤهلة للتدريس باملدارس % 90 عن والكويت لدهيام ما يزيد
 ويف هناية السلسلة نجد أن العراق، وإىل حد أقل (15).الثانوية، عىل عكس تونس ولبنان

أما ذوات . ًجيبويت لدهيام نسبة مرتفعة نسبيا من املعلمني املؤهلني باملدارس الثانوية
 د؛ أما مرص وسوريا والسعودية فلدهيم نحو فأداؤها جي»إيران واجلزائر«األداء املتوسط 

وجممل القول، من الصعب .  باملدارس الثانوية مؤهالهتم متدنيةةمن القوة التدريسي% 80
ًعموما تنميط العالقة بني مؤهالت املعلمني واحلواصل التعليمية، رغم أن هذه املسألة 

ًيعد مؤهال يف سياق معنيتتعلق بتحديد من هو الشخص الذي قد  ُ ُ. 
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2.6


ًلقد استثمرت الدول يف مجيع أنحاء العامل استثامرا قويا يف جتهيز املدارس والكليات  ً
بأجهزة الكمبيوتر، واملعامل، والشبكات، والربجميات لتضمن توفري فرص حيتك فيها 

ت علوم كذلك أصبح. بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت »مبارشة« طالبال
الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات والربجمة إضافات نموذجية للمنح التي تقدم يف كل 

 .مستوى من مستويات التعليم املتخلفة
لقد أضحى استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االرتقاء بمستوى التعليم 

ألنشطة اإلدارية التي أوهلا إدارة النظم التعليمية لدعم جودة ا: ًملحوظا يف حقول ثالثة
 وإنجازهم، طالب، ومراقبة التحاق الطالبتشمل املوارد البرشية، وتسجيل ال

ورغم ندرة البحث يف هذا الصدد، يبدو أن إدخال لتكنولوجيا يف هذه . والتخطيط
اجلوانب كان له أثر إجيايب سمح بمزيد من االستقاللية املدرسية، ورقابة أفضل، 

 . لموارد، وشفافية أوضحًوتوزيع أكثر كفاءة ل
لقد كان . ًثانيا، تم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم عن بعد

لكن مع تقديم التكنولوجيات احلديثة، . ًالتعليم باملراسلة تقليدا له جذوره الراسخة
ًتنوعت طرق التعلم من البيت تنوعا ملحوظا، حتى أصبح التعليم سلعة دولية كام . ً

بحت وسائل مراقبة اجلودة، ومنح الشهادات، واملعادلة قضايا ساخنة مع توفري أص
 .املزيد من فرص التعليم عرب اإلنرتنت

ًوكان هذا أحيانا . ًثالثا، تم استغالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كوسيلة تربوية
املزج بني ًمن خالل التوليف بني التعليم عن بعد والتعليم التقليدي وذلك أحيانا ب

كالتدريس يف الصف باستخدام التلفاز أو الراديو (التعليم التقليدي والتعليم عن بعد 
كوسيلة إجيابية ) أو اإلنرتنت، أو من خالل أجهز ة العروض التقديمية، والربجميات

   من خالل التفاعلطالبًوأحيانا ختدم كأداة مبارشة يستخدمها ال. لنقل املعلومات
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ففي حني رصدت . وهذه التجارب كان هلا أثارها املختلطة. الربجمي، وما إىل ذلك
 Sakellariou and Patrinos)بعض الدراسات حتسنا طفيفا بمستوي تعلم التلميذ 

 .(Kothari 2004) رت أخريات حواصل تعلم إجيابية أظه(2004
كذلك يتزايد اإلنفاق العاملي عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بقطاع التعليم 

 وحتى جتني هذه اإلنفاقات (OECD 2001)بشكل أرسع من جوانب اإلنفاق األخرى 
 :ثامرها تقرتح األدبيات ما ييل

ت بشكل واضح يف السياسات القومية، دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاال =
ًواملناهج الدراسية، مما يعكس حتليال دقيقا لنفقاهتا وفوائدها ً. 

تدريب املعلمني بشكل الئق، ودعمهم كي يطبقوا تكنولوجيا احلاسب اآليل يف  =
 .عمليتي الرشح والتعليم، ويف واجباهتم اإلدارية

لتعلم جيب أن يتمتع بمرونة كافية تنظيم وقت التدريس وإسرتاتيجيات التعليم وا =
 .لتحقيق أقىص استغالل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الصف

جيب حساب تكلفة واستدامة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بعناية، وجيب أن  =
 .يشتمل هذا التحليل عىل الدعم الفني املناسب

 يصحبه حتول يف ثقافة املدارس حيتاج تقديم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن =
 واملدارس واهليئات التعليمية واملنظامت عىل طالبيشجع تبادل املعلومات بني ال

 .املستويني القومي والدويل 
ال يمكن أن تكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعلم عن بعد بدائل  =

 .للتعليم عايل اجلودة الذي يتم بقيادة املعلم
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ًومع ذلك، فاليشء األكثر وضوحا هو أن املنطقة ستواجه أزمة حادة يف املستقبل،  
كذلك تتوقع منظمة اليونسكو أن تواجه أغلبية . ًنظرا لنقص املعلمني املؤهلني هبا

ًالدول املدرجة بنموذجنا حتديا كبريا يف احلصول عىل عدد املؤهلني  من املعلمني لسد ً
، األمر الذي يتحىل بوضوح )2.6جدول ( 2015الطلب املتزايد عليهم مع حلول عام 

فباعتبار أن مرص كانت عىل مدار التاريخ . داخل مرص، والسعودية، والعراق، واملغرب
قادرة دائام عىل تصدير معلميها لدول جماورة مثل السعودية، نجد أن العجز املتوقع 

ّ من اجلهود اجلادة لضامن أال تواجه املنطقة د يشري إىل احلاجة إىل بذل مزيبكال الدولتني
 . مآزق باملستقبل


 إىل القواعد التي حتكم املنظومة التعليمية، طالبيشري هيكل التعليم وتدفق ال 

 يدرسونه من  من مستوى إىل أخر، واخليارات املتوفرة هلم، وماطالبوكيفية ترقي ال
ًمواد، فضال عن اجلدول الزمني لتعلمهم؛ أي أنه يشري إىل عدد سنني مرحلة تعليمية 
ًبعينها كخمس أو ست سنوات للمرحلة االبتدائية مثال، وسنتني أو ثالث للمرحلة 

ًكام أنه يشري أيضا إىل . الثانوية الدنيا، وثالث أو أربع سنوات للمرحلة الثانوية العليا
ًوأخريا، يشري إىل القرارات اخلاصة . خلاصة بإدارة امتحانات القبول واخلروجالقواعد ا

بزيادة أيام و ساعات الدراسة أو إنقاصها، وإدخال مواد أكاديمية أو حقول دراسية 
، أو إنشاء قسم أكاديمي بالتعليم الثانوي مل يكن )كتكنولوجيا املعلومات مثال(جديدة 

 .له وجود من قبل
رص اهليكل والتدفق ذاك التوجه العاملي اهلادف إىل إلغاء امتحانات ومن بني عنا 

 اخلروج بالتعليم األسايس، ودعم مرونة االنتقال بني احلقول األكاديمية، وتنويع اخليارات
أما فيام يتعلق بامتحانات اخلروج من مرحلة . املتاحة بمراحل ما بعد التعليم اإللزامي

كبرية من ا تسبب أزمات، وحتول دون التحاق أعداد التعليم األسايس، فمشكلتها أهن
 .منهم باملرحلة الثانوية، وتقرص الدارسات املتقدمة عىل جمموعة املميزين طالبال
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  (2.6)جدول
املخزون من معلمي املرحلة االبتدائية، وتدفقاهتم، واألعداد اإلضافية املطلوبة منهم 

 2015للوصول إىل تعليم ابتدائي شامل مع حلول عام 
املخزون املتوفر من معلمي 

 املرحلة االبتدائية
تدفقات أعداد معلمي املرحلة 

 2015 إىل 2004االبتدائية من 
 الدولة

 الفارق 2015 2004
املعلمني 

املطلوبني لشغل 
األماكن 

الشاغرة نتيجة 
 %65استنزافهم 

إمجايل عدد 
املعلمني املطلوبني 

لتعليم ابتدائي 
ٍراق ولسد 
 النقص

 34.8 29.9 4.9 44 #** 39 دناألر
 1406 10.2 4.4 17 12 الكويت
 27.1 27.1 12- 47 #59 تونس
 18.3 18.3 3.4- 29 32 لبنان
 346.5 277.6 68.9 424 #**355 مرص

 17.5 12.1 5.8 20 14 الضفة الغربية وغزة
 14.2 104.2 13- 157 170 اجلزائر
 88.9 88.9 0.1- 125 **225 سوريا

 323.6 186.6 137 341 204 السعودية
 221.1 167.6 53.4 265 211 العراق
 119.3 109.0 10.4 158 148 املغرب
 معهد اإلحصاء التابع لوكالة اليونسكو  :املصدر
 تم تقديره من منطلق توقع أعامل املناهزين سن 2015خمزون املعلمني املتوقع عن عام  :ملحوظة

من معدل التكرار احلايل تم % 50أو نحو % 10ً مضافا إليها 2015االلتحاق باملدارس االبتدائية عام 
أو هو خمزون معلمي « 40 إىل 1 بواقع طالبًقسمت هذه األرقام مجيعا عىل نسبة املعلمني إىل ال
 .»املرحلة االبتدائية إن كان دون الرقم القيايس املطلوب

 حصاء التابع لليونسكو إشارة إىل معهد اإل*** عالمة .   2003 تشري إىل عام #عالمة 
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كذلك، فهي تشجع منهج التدريس من أجل االمتحان، وتعمل عىل نرش  
ًويف بادئ األمر، كان يعتقد أن هذه االمتحانات ستوفر فرصا . الدروس اخلصوصية ُ

للحراك االجتامعي بحيث يمكن أن يكون اجلميع من صفوة املجتمع يف عملية بناء 
بناء الطبقات احلرضية املرتفعة نتيجة دعم أرسهم هلم إىل لكن رسعان ما متيز أ. الدولة

؛ وعىل هذا األساس، )(Massaials and jarrar 1991جانب املعلمني اخلصوصيني 
قامت العديد من الدول بتيسري سياسات االرتقاء من مستوى آلخر عن طريق إلغاء 

 .هذا النظام من االختبارات
 احلقول األكاديمية، وتتنوع اخليارات املتاحة كام أخذت تزداد سهولة االنتقال بني  

 بشكل كبري أن يواصلوا يف طالبًفقد أصبح متيرسا لل. بالتعليم ما بعد اإللزامي
احلقول الدراسية املختلفة دون أن يفقدوا قدرهتم عىل املنافسة واملرونة يف مواطن 

 املختلفة، سواء من ٌاهتامماهتم؛ كام أنه مسموح هلم أن يتنقلوا بني أنواع املؤسسات
. التعليم الثانوي إىل التعليم املهني أو الفني، أو من التعليم الفني إىل التعليم العايل

 يف اكتساب العديد من املهارات طالبوهذه املرونة يف االنتقال سوف توسع فرص ال
ًوموجز القول، من املعروف يقينا أن النظم اجلامدة . املؤهلة لشغل وظائف املستقبل

 .كلفة سواء لألفراد أو املجتمعم
ًوعىل العكس متاما من هذه التوجهات، نجد أن العديد من دول املنطقة تعمل عىل  

 بني حقول املعرفة يف طالبإبقاء امتحانات اخلروج بالتعليم األسايس لتحرص انتقال ال
ًنطاق ضيق جدا، ولتضيق أيضا مساحة اخليارات املتاحة بعد االنتهاء من فرتة ا لتعليم ً

اإللزامي؛ فمرص، واجلزائر، وسوريا، واململكة السعودية ال تزال مجيعها تدير 
امتحانات اخلروج بمراحل التعليم األسايس، مقيدة بذلك أعداد املدرجني من الطالب 

انتشار التعليم اخلاص، وما له من أثر (بالتعليم الثانوي، ومروجة للتعليم اخلاص 
ومن بني الدول مرتفعة ). 3.6 مربعنموذج املرصي املبني بسلبي عىل الفقراء يوضحه ال

ًاألداء، نجد أن األردن، والكويت، وتونس قاموا مجيعا بإلغاء نظم االمتحان بالتعليم 
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واملثري يف األمر أن تسهيل . ًاألسايس؛ وهو ما فعلته كال من املغرب و جيبويت واليمن
 مل يكن له أثرة يف زيادة معدل االنتقال سياسة االرتقاء يف حالة الدول الثالث األخرية

إىل التعليم الثانوي، وهو ما يؤكد أن زيادة أعداد املدرجني هبذه املرحلة يتطلب أكثر 
 . من جمرد إلغاء امتحانات اخلروج بالتعليم األسايس

 بمراحل ما بعد التعليم طالبوعىل الرغم من اخليارات العديدة املتاحة لل 
ايدت بدول منطقة الرشق األوسط شامل إفريقيا خالل السنوات اإللزامي، والتي تز

. األخرية، ال تزال حرية االنتقال بني اهليئات األكاديمية حمدودة يف معظم األحول
ًفأعداد قليلة جدا من الطالب يتاح هلم فرصة االلتحاق بالتعليم العايل يف املستوى 

 بعض الدول كاألردن وتونس ءثنااجلامعي بعد مواصلة التعليم الفني واملهني، باست
ًمثال اللتان طورتا براجما غري رسمية للتدريب املهني لتلبية احتياجات التدريب  ً

كام تقوم الدولتان اآلن بتطوير خيارات بديلة للتعليم بعد الثانوي الرسمي . للموظفني
) سنتني يف العادة(لسد متطلبات سوق العمل من خالل املدارس قصرية املدى 

. دارس التكنولوجية، ومدارس العمل، واملدارس األخرى املوجهة نحو التجارةكامل
 . ومن أمثلة ذلك املعهد العايل التونيس لدراسات التكنولوجيا

وعىل املستوى اجلامعي، ركزت بعض الدول عىل تبني مراحل التعليم يف شكل  
ري اآلن توحيدها التي جي) البكالوريوس، واملاجستري، والدكتوراه(الدرجات العلمية 

زيادة ) أ: (وهيدف هذا التغيري إىل. درجات يتم اآلن ضبطها بدول أوربا. يف سائر أوربا
 إتقان برامج درجاهتم العلمية؛ طالبمعدالت اخلرجيني من اجلامعات، إذ يتيح ذلك لل

ًتيسري الرؤية ابتدائا، والتكافئ انتهاء بني جامعات الرشق األوسط وشامل ) ب(و ً
وختوض تونس ولبنان واجلزائر ومرص عملية إدخال هذا . ا واجلامعات األوربيةإفريقي
 . التحول
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3.6


لقد حتولت الدروس اخلصوصية بمرص من نشاط عالجي إىل سمت متفش باملنظومة 
وينطبق هذا االجتاه عىل الدرجات املختلفة يف سائر مستويات التعليم، وبني . التعليمية

 . املجموعات ذات الدخول املختلفة
من األرس التي أجري عليها % 58 أن نحو 2005رص عام ويؤكد تقرير التنمية البرشية بم

 CAMPAS 2004ًوطبقا لبحث . ًاملسح ذكروا أن أطفاهلم يأخذون دروسا خصوصية
من إمجايل نفقات التعليم عىل الدروس اخلصوصية، %61تنفق األرس يف املتوسط نحو 

التعليم، وجتثم الدروس اخلصوصية عىل سائر مستويات . 2000عام % 41بعد أن كانت 
 .ْلكنها تبلغ أوجها يف املرحلة الثانوية

ويؤكد . واألهايل من الفقراء وغري الفقراء يبحثون عن توفري التعليم اخلاص ألبنائهم
، التي 1997عىل ذلك الدراسة التي أجراها الربنامج التنموي لألمم املتحدة عام 

بناء األغنياء يتلقون من أ% 60من أبناء الفقراء، ونحو % 51كشفت فيها عن أن نحو 
 CAMPAS)ًدروسا خصوصية؛ أي أن حجم إنفاق األغنياء أكرب كام يوضح بحث 

 الذي رصد أن حجم ما تنفقه أرس األغنياء عىل التعليم اخلاص يعادل سبعة (2004
 ).انظر اجلدول أدناه(أضعاف ما ينفقه الفقراء

تنفقه كل أرسة حسب نسبة اإلنفاق عىل التعليم والتعليم اخلاص إىل متوسط ما 
 2004تصنيفها الفئوي عام 

 الدروس اخلصوصية اإلنفاق عىل التعليم 
 2 5 ًالفئة األشد فقرا

 3 6 الفئة الثانية
 5 7 الفئة الثالثة
 6 9 الفئة الرابعة

 10 16 فئة األغنياء الراقني
 6 9 مرص كلها
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تؤكد املراجعة التارخيية قيام العديد من دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا  

لزامي من خالل تعبئة املوارد بتوسيع جمال االلتحاق بالتعليم اإللزامي وما بعد اإل
ًالعامة؛ فقد أتيح التعليم جمانا يف كافة مراحله، وقامت السلطات التعليمية بتخطيط 
إنشاء املدارس، وتنفيذها، وتوظيف املعلمني، ودفع أجورهم، ووضع املناهج، 

 بيد أنه بسب زيادة ضغط القيود عىل امليزانية. واالختبار، وتوفري األساليب التعليمية
بمرور الوقت، زاد وعي بعض حكومات الرشق األوسط وشامل إفريقيا برضورة 

 : 2006بدوي عام ًويبدو أن الدروس اخلصوصية نتاج عوامل ثالثة وفقا لبحث أسعد وال
أن املنظومة التعليمية جعلت االلتحاق بالتعليم العايل من خالل امتحان يعقد مرة  =

ًونظرا ألمهية نتيجة هذا االمتحان يف مستقبل الطالب املهني، وكسبه فيام . واحدة
بعد، فال مانع لدى األرس أن تستثمر يف الدروس اخلصوصية كشكل من أشكال 

 .ألجيالتناقل الثروات بني ا
نمو السكان البالغني سن التعليم املدريس قد أضعف نوعية التعليم املنعكسة يف  =

وقد زاد ذلك من حدة . كثافة صفية عالية للغاية، وتدريس صفي رديء النوعية
التنافس عىل املقاعد يف تيار الثانوية العامة ويف اجلامعات، وزاد الطلب عىل 

 .الدروس اخلصوصية
وهو ما حيملهم عىل حتصيل املزيد من . ً أن رواتب املعلمني متدنية جداًوأخريا، نجد =

ًالدخل من خالل الدروس اخلصوصية التي قد تدر هلم عائدا يامثل عرشة أضعاف 
 .راتبهم احلكومي

 ؛CAMPAS 2004؛ و 2005؛ وتقرير التنمية البرشية املرصي 2006 أسعد والبدوي :املصدر
 .1997 تحدةوالربنامج التنموي لألمم امل
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ولبلوغ هذا املراد، سعت بعض . االرتقاء بكفاءة نظام التعليم واستدامته التمويلية
الدول إىل تنويع قاعدة إيراداهتا من التعليم من خالل فرض الرسوم، وتشجيع تقديم 

 . ٌلك دول أخرىالقطاع اخلاص للتعليم، فيام مل تفعل ذ
ًويف نموذجنا، اعتمدت الدول مرتفعة األداء اعتامد كبريا عىل مشاركة األهايل يف   ً

وكذلك شجعت . حتمل تكلفة التعليم احلكومي من خالل دفع مصاريف مدرسية
وتشمل . ذات الدول عىل تقديم القطاع اخلاص للتعليم السيام بمرحلة التعليم الثالثي

أما تونس فهي االستثناء الوحيد حيث ال .  والكويت، ولبنانهذه املجموعة األردن،
وعىل النقيض مل نجد أيا من . تزال احلكومة تتحمل املسؤولية الكاملة يف تزويد التعليم

الدول متدنية األداء تقوم بجهد متواصل يف تعبئة مواردها اخلاصة لدعم تقديم التعليم 
ليمن، وجيبويت ال تكاد تفرض أي من قبل القطاع اخلاص؛ فالعراق، وسوريا، وا
: أما باقي دول العينة فتقديراهتا خمتلطة. رسوم، كام أهنا ليس هبا نظم للتعليم اخلاص

ًفمثال إيران، والضفة الغربية وغرة، ومعهام مرص حتركت يف اجتاه الدول مرتفعة األداء 
 .بعكس اجلزائر، وسوريا، واململكة السعودية

 العريضة، تقوم بعض دول املنطقة بتجريب مبادرات وعالوة عىل هذه األنامط 
جديدة لتعبئة املوارد، رغم أن تطبيق هذه التجارب مل يكن بشكل منهجي، وكان حمدود 

وتشمل هذه التجارب اجلديدة توسيع الفرص التعليمية من خالل . النطاق والتغطية
لنسبة لتوسيع وبا. رشاكات عامة، أو تفويض فاعلني غري حكوميني لتقديم التعليم

ًفرص التعليم من خالل رشاكات املجتمع، فقد طرحت مبادرات هتدف نموذجيا إىل 
اجلمع بني املوارد املالية هبدف إنشاء املدرسة أو مجع تربعات عينية إلنشاء املدارس 

 /املجتمع عن األرض لإلنشاء عليها، واملواد احلكومية/مثل تنازل احلكومة(املطلوبة 
وقد قامت جيبويت، ومرص، وإيران، واملغرب، واليمن مجيعها بتجارب ). ةالعاملة املحلي

. مماثلة لزيادة أعداد امللتحقني باملرحلة االبتدائية خاصة باملناطق الريفية، أو من اإلناث
ويف حاالت أخرى قامت احلكومة بتفويض املنظامت غري احلكومية لتقديم بعض 
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 الرسمي للكبار، أو خدمات التعليمية ملرحلة اخلدمات التعليمية اخلاصة كالتعليم غري
الروضة، وذلك يف مقابل توفري التدريب، ومواد التعلم، والرواتب الثابتة للمعلمني، 

 .أو يف شكل منح متساوية


ني املشرتكني يف تقديم التعليم أمر باإلضافة إىل هندسة التعليم، فإن حتفيز الفاعل 
وكام هو موضح بالفصل الرابع، فإن املواءمة بني . رضوري لالرتقاء بحواصل التعليم

املعلمني، ومراقبته، /احلوافز املطروحة واحلواصل التعليمية يتضمن تقييم أداء املدارس
ارس االستقاللية ثم ربط األداء بحوافز مالية وعينية؛ غري أن ذلك كله مرتبط بمنح املد

 .الكافية يف تنفيذ قراراهتا
 ًواستنادا إىل هذه اخللفية، فإن السؤال املطروح يف هذا القسم هو ما إذا كانت الدول 

ذوات األداء األعىل يف عينتنا املكونة من أربع عرشة دولة من دول الرشق األوسط 
قاللية إدارية للمدارس ًوشامل إفريقيا كانت أكثر نجاحا يف تعديل احلوافز، ومنح است

ولإلجابة عىل هذا السؤال ينبغي التمييز يبن مقدمي التعليم من . من باقي دول العينة
. ًالقطاعني العام واخلاص، نظرا الختالف جمموعة احلوافز املقدمة لكل منهام

واستنتاجنا اجلوهري الذي سيبسط أدناه هو أن الدول مرتفعة األداء تعتمد عىل القطاع 
 يف تقديم التعليم بشكل أكرب من الدول ذات األداء املتدين؛ وأن األردن اخلاص

وكذلك فإن هذه . والكويت ولبنان تقود املسرية نحو اقتحام قطاع التعليم اخلاص
مل تتح للمدارس القدر الكايف من  - سواء مرتفعة أو متدنية األداء - الدول يف جمملها

 . رار آليات مناسبة للتقييم واملراقبة واملكافآتاالستقاللية، ومل حتاسبها من خالل إق
لكن هل ذلك يعني أن الطريقة الوحيدة لربط احلوافز بحواصل تعليمية أفضل  

فهناك مؤسسات . هي االعتامد عىل القطاع اخلاص يف تقديم التعليم؟ اإلجابة هي ال
يضمن املساواة يف كام أن تقديم القطاع اخلاص للتعليم لن . ًتعليمية عامة مصنفة عامليا
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عالوة عىل . ، وإبعاد متدين األداء منهمطالبالوصول إليه، إنام قد يفيض إىل غربلة ال
ذلك، فإن نوعية تنظيم شؤون املدارس اخلاصة رضوري من أجل التوصل إىل 

وبذلك، فهناك حاجة إلحداث . حواصل طيبة مثلام يزيد التحفيز الفوائد إىل أقصاها
ُاع اخلاص إىل التعليم الذي يفضل أن يكون يف التعليم الثالثي، توازن بني دخول القط

ًوبني رفض عنارص التقييم واملراقبة، واملكافآت يف املدارس العامة؛ فضال عن ختويل 
وإىل حد ما هذا هو الطريق الذي مل تسلكه بعد معظم دول . املدارس استقاللية اكرب

 .الرشق األوسط وشام إفريقيا
ِّنناقش ابتداء مدى ما خول : ا القسم الفرعي عىل النحو التايلوينتظم باقي هذ  ُ ً

ثم نناقش احلد الذي وصلت إليه . للمدارس من استقاللية يف إدارة مواردها وأنشطتها
 .عينة دولنا يف تناول قضايا التقييم، واملراقبة، واملكافآت عىل التوايل


ً قامت هبا الدول النامية واملتقدمة مؤخرا من من أهم مالمح اإلصالحات التي 

فقد . ُأجل االرتقاء بجودة التعليم باملدارس العامة ما يعرف باالستقاللية املدرسية
ُأحيلت العديد من املسؤوليات من اهليئات املركزية إىل املدارس؛ وشمل ذلك ختطيط 

ًمهم، وأحيانا تنويع الربنامج، وتنفيذه، وتوظيف املعلمني، واإلرشاف عليهم، وتقيي
ًويف مقابل هذه االستقاللية تتحمل املدرسة احلواصل بدال من االلتزام . اإليرادات

وتؤيد التجربة الدولية فكرة أن االستقاللية املدرسية هامة لتحقيق . بسياقات حمددة
 .(4.6) ربعحواصل تعليمية جيدة، كام هو موضح بامل

احة داخل املدارس العامة بدول نموذجنا، ولكي نقف عىل مدى االستقاللية املت 
ُأعددنا جدوال لتتبع أهم القرارات اإلدارية التي تتخذ، ومن هم متخذوها وقد . ً

ًإىل أن أيا من دول نموذجنا ناجحة كانت أو ) 3.6املوضحة باجلدول (أشارت النتائج 
لطبع من وبا. غري ناجحة، قد أحالت اختاذ كثري من القرارات الفاعلة إىل املدارس



 علة متايز دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف األداء 
 

 

 317  

 

املرشوع أن حتتفظ وزارات الرتبية والتعليم لنفسها بحق اختاذ القرارات املتعلقة برسم 
اخلطط التعليمية، وتوزيع املوارد من منطلق األولويات القومية، إىل جانب حق تعيني 

لكن املشكلة تتمثل يف رغبتها يف القيام باملزيد . مديري املدارس، وتقييمهم، ومكافأهتم
كام أهنا حتدد الرواتب والرتقيات، . املعلمني، وتقييمهم، واالستغناء عنهمكتعيني 

وبمعنى أخر، فهي . وتضع االمتحانات، وترشف عليها، وتقدم التدريب أثناء اخلدمة
التي تتخذ معظم القرارات اإلدارية دون أن ترتك للمدارس القدر الالزم من 

 .األخرية مسؤوليتهاًوليس من الغريب إذا أال تتحمل . االستقاللية
فهي تتمتع بقدر كبري من االستقاللية . ً فاحلكاية خمتلفة متاماةأما باملدارس اخلاص 

يف العمل وختضع لتوجيهات جملس األمناء الذي حيدد قواعد اللعبة ويقوم بتعني كبار 
 كام أنه يقوم بتوزيع املوارد عىل حسب. املديرين وتقييمهم ومكافأهتم واالستغناء عنهم

عىل أن التقديم . ًخطط التوسع تاركا اختاذ القرارات العملية ملدير املدرسة أو اجلامعة
ًاخلاص للتعليم حتكمه أيضا الضوابط احلكومية لضامن العدالة يف حق الدخول 
وللمحافظة عىل بعض املعايري البسيطة التي تتعلق باملناهج الدراسية والبنية األساسية 

 .جور باملدرسة وغريها من األ
إن النظرة التارخيية تؤكد تواضع الدور الذي لعبه القطاع اخلاص يف تقديم التعليم  

 ؛ّإال أن الصورة قد تغريت مع مرور الوقت. بدول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
كذلك .  لتسهيل إنشاء اجلامعات اخلاصة1992ًفمرص مثال قامت بتعديل الضوابط عام 

ًاجلزائر مؤخرا بتحقيق القيود التي كانت مفروضة عىل التعليم قامت املغرب وتونس و
أما لبنان والكويت وإيران واألردن والضفة والقطاع فكانوا عىل رأس الدول . اخلاص

ًواآلن أصبح لكل دول نموذجا تقريبا مشاركة . املؤيدة للتمويل اخلاص لقطاع التعليم ً
% 68ًا واضحا حيث تلك املشاركة مثال من هذا القطاع بالتعليم وإن بدا التباين بينه

  .فقط بتونس% 1بالتعليم األساس يف البنان يف حني أهنا 
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4.6


. ًتتجه أعداد متزايدة من دول العامل اآلن نحو منح املدارس مزيدا من االستقاللية
والبحث يوضح أن الالمركزية عىل املستوى املدريس هلا أثرها االجيايب عىل أداء 

 . التي أوردناها من دول أمريكا الالتينية؛ وهو ما توضحه األمثلة التالية طالبال
 سلفادور ـ نتيجة إجيابية 

لقد ثبت من جتربة إصالح التعليم بسلفادور زيادة مشاركة أولياء األمور باملدارس 
اخلاصة يف الشؤون املدرسية، وإقامة عالقات مبارشة مع املعلمني عىل نحو يفوق 

 هذه املدارس كان طالبخرى أن كام أثبتت دراسة أ. عالقات املدارس احلكومية
 طالبأداؤهم جيد باختبارات، بالرغم من انحدارهم من أرس فقرية، وأن نسبة غياب ال

 .(Jiminez and Sawada 1999)ًإىل نسبة غياب املعلمني قليلة جدا هبذه املدارس 
 نتيجة إجيابية : الربازيل

ملبارش للموارد مرتبطان بقوة يف الوقت الذي مل تكن فيه املجالس املدرسية، والتحويل ا
، إال أن انتخاب مديري املدارس كان له أثره االجيايب يف ارتفاع طالببتحسن أداء ال

وذلك يقوم عىل حتليل ثالثة من مقومات إصالح . حواصل االختبارات بالربازيل
 ين.التعليم وتأثري كل مستجد منها عىل األداء التعليمي

 نتيجة إجيابية : نيكاراجوا
 إىل أن استقالل املدرسة ـ 1991ري نتائج الدراسة التي أجريت عن نيكاراجوا عام تش

السيام يف اختاذ القرارات املتعلقة بتكوين هيئة التدريس من املعلمني ومراقبة نشاطاهتم 
 اللغة تكام كانت حواصل اختبارا). (king and ozlar 1998ـ حيسن أداء التلميذ 

 . التي شعر معلموها بقوهتم وتأثريهم يف اختاذ القراراتوالرياضيات عالية باملدارس
السياسة، : اإلصالح التعليمي يف رشق آسيا«، King and Gueria 2005 :املصدر 

 .إصدار البنك الدويل. رشق آسيا تتخلص من مركزيتها .  »والعملية، واألثر
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 (3.6)جدول 
 موقع اختاذ القرار بالتعليم األسايس والثانوي

 3املجموعة  2 املجموعة 1املجموعة 
 

ردن
األ

نس 
تو

بنان 
ل

ران 
إي

رص 
م

زائر 
اجل

رب 
املغ

من 
الي

ويت 
جيب

 

          السياسية
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ اإلسرتاتيجية  =
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ خطة العمل  =

          التخطيط
إنشاء املدارس االبتدائية   =

 N/A ■▲ ▲ ▲ ■▲ ■▲ ■▲ ■▲ N/A وإغالقها

وضع املعايري املنظمة   =
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ N/A للمدخالت والبنية األساسية

          لتمويلا
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲■- ▲ ▲ ▲ ختصيص املوارد  =

          إدارة املوارد البرشية
اختيار مديري املدارس   =

 ▲ ▲■ ▲ ■ ▲ ● ▲ ▲ ▲ االبتدائية والثانوية

 N/A ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ تشغيل املعلمني  =
إدارة التدريب قبل وأثناء   =

▲■ N/A اخلدمة
++ N/A ■ ▲ ■▲ ▲ ■▲ ▲ 

 N/A ▲ ■ ▲ ■▲ ▲ ▲ N/A ▲●  املعلمإقرار مسؤولية  =
 ■ ▲■ ■ ■● ■ ● ▲● ■ ▲■ اإلرشاف عىل املعلمني  =
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 3املجموعة  2 املجموعة 1املجموعة 
 

ردن
األ

نس 
تو

بنان 
ل

ران 
إي

رص 
م

زائر 
اجل

رب 
املغ

من 
الي

ويت 
جيب

 

          أساليب التعليم
 ىتعريف املناهج وحمتو =

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ +▲ ▲ ▲ ▲ الكتب الدراسية

وضع املعايري وإدارة  =
 ■ ▲■ ▲■ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ االمتحان
يتم : يف اجلزائر: املدارس = ●: ة املحلية واإلقليميةاإلدار=  ■ :الوزارات املركزية = ▲ :ملحوظة

 .تعني مديري املدارس االبتدائية عىل مستوى إقليمي أما باملدارس الثانوية فتعينهم يكون من الوزارة 
يف تونس ترشف الوزارة عىل تدريب املعلمني قبل استالم العمل أما التدريب أثناء العمل  ++

 .فإدارته إقليمية 
 أما توزيعها عىل املدارس فيتم عىل املستوى اإلقليمي . حتدد الوزارة املركزية مواردها: رانيف إي  -
أما مناهج ما قبل التعليم االبتدائية فتحدد عىل . حتدد الوزارة املنهج التعليمي. ًويف إيران أيضا + 

  . مستوى اإلقليمي
 

ول منطقة الرشق ومع نمو مشاركة القطاع اخلاص بالتعليم، حتتم عىل مجيع د 
ًاألوسط وشامل إفريقيا أن تضع نظاما قانونيا  الضوابط املتعلقة (4.6)ويوضح اجلدول . ً

 بتنظيم شؤون املنهج الدراسية ومؤهالت املالك والرسوم وشهادات التخرج ومؤهالت
بعض الدول ومن بينها مرص . املعلمني وتسجيل املدارس وتدوين البيانات األساسية

أضف إىل ذلك . ن واملغرب تعمل عىل توفري روافد مالية هلذه املؤسساتوإيران ولبنا
ففي . أن هناك تنوع يبنها حول طبيعة املجاالت التي ستشملها تلك الضوابط اجلديدة

 ًلبنان مثال، وهي أحد رواد التعليم اخلاص باملنطقة نجد أن هذه الضوابط فنية بطبيعتها،
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دات التخرج وتسجيل املدارس وأعداد تقارير ُوإهنا تعطي املناهج الدراسية وشها
أما يف مرص وإيران عىل اجلانب األخر، فنجدها تتعلق بالرسوم . بالبيانات األساسية

 .املدرسية لتعىل االهتامم املتزايد بمسألة املساواة
 باستقاللية حمدودة، السيام يف جوانب »املدارس العامة«وجممل القول، تتمتع  

وهي ملحوظة تكاد تكون منطبقة بشكل متكافئ . أساليب التدريسالتنمية البرشية و
ًعىل كافة الدول املدرجة بنموذجنا تقريبا، سواء كانت أو مل تكن من الدول األعىل أداء ً .

.  اعتامدها عىل القطاع اخلاص يف تقديم اخلدمات التعليميةلكن تتباين دول املنطقة يف
 اخلاص يتمتعون بمساحة أكرب من االستقاللية فإذا ما سلمنا بحقيقة أن مقدمي القطاع

عن أقراهنم باملدارس العامة؛ وأن لالستقاللية املدرسية أمهيتها البالغة، وجدنا أنه من 
غري املدهش أن تكون مشاركة القطاع اخلاص بالتعليم داخل الدول مرتفعة األداء يف 

 . عينتنا أكرب منها يف باقي دول العينة


 حتى إذا منحت دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا ملدارسها االستقاللية الكافية، 
. فاملحاسبية هي الوجه األخر للعملة.  جودة أفضليًفهذا ليس كافيا لضامن تعليم ذ

  للمدارسةاحلكومة املركزي(ولتعزيز املحاسبية، سيكون من الرضوري أن يقوم الرئيس 
أن يقر آليات لتقييم أداء املدارس )  أو جملس أمناء املدارس اخلاصةالعامة، ومالك

ومثل هذه . واملعلمني، مراقبة أدائهم أثناء ذلك، ومكافأهتم عند حتقيق نتائج أفضل
غري أن الفرق اجلوهري . ٍاآلليات هامة للمدارس احلكومية واخلاصة عىل حد سواء

تشجع عىل االهتامم ) الربحتقوم عىل (يكمن يف أن القطاع اخلاص لديه آلية داخلية 
أما بالنسبة للمدارس العامة، فستقتيض أن يبذل صناع . بإجياد هذه اآلليات وإنفاذها

ًالسياسة جمهودا واعيا إلدخال هذه اآلليات  ما إذا كانت دول ي اآلن هالقضيةو. ً
 األعىل الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد سارت يف هذا االجتاه؛ وما إذا كانت الدول

 .ًأداء متيز عن الدول األخرى يف العينة
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 (4.6)جدول 
 اللوائح املؤثرة عىل املدارس اخلاصة، منتصف التسعينيات

 املدعم مقيد بضوابط متاح الدولة الضوابط املؤثرة باملدارس اخلاصة ثانوية وابتدائية
 ال C نعم األردن
    الكويت
 نعم CGR نعم لبنان

 ال CRT نعم تونس
 نعم CEF نعم مجهورية إيران اإلسالمية
 نعم CF نعم مجهورية مرص العربية
 - - نعم الضفة الغربية وغزة

 N/A N/A 2000فقط منذ عام  اجلزائر
 - - نعم اجلمهورية العربية السورية

    السعودية
 نعم C نعم املغرب
 - - - العراق

 نعم ال نعم مجهورية اليمن
    جيبويت

؛ 1996املكتب املركزي الفلسطيني لإلحصاء ووزارة التعليم : 1998، 1995اليونسكو  :املصادر
؛ والكتاب السنوي 1994واملوسوعة الدولية للتعليم : 1997اخلطة اخلمسية للتنمية املرصية 

 . 1997، و1994؛ والبنك الدويل 1997اإلحصائي لليمن 
مستويات الرسوم  = Fملادية للمبني واألرض؛ احلالة ا مؤهالت املالك، وEاملنهج؛  = C :ملحوظة 

تسجيل املدرسة وتدوين البيانات  = Rمؤهالت املعلمني؛  = Tشهادة التخرج؛ =  Gاملفروضة؛ 
 . األساسية
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ًأما فيام يتعلق باملدارس العامة فاملسألة تتطلب جهدا واعيا من قبل السياسة   ً
ل منطقة الرشق األوسط وشامل هل تسري دو: والسؤال هو. لترشيع مثل هذه اآلليات

ًإفريقيا فعال نحو هذا املنعطف وهل تتفوق الدول مرتفعة األداء يف ذلك عىل باقي 
 الدول املدرجة بنموذجنا؟ 

ولإلجابة عىل هذه التساؤالت قمنا بإعداد جدول خمترص بام تقوم دول املنطقة من  
دارس العامة واخلاصة عىل صنائع دعم عمليات التقييم واملراقبة ومنح املكافآت بامل

 وهناك ملحوظتان نبدهيام للمدارس (5.6)واحلواصل موضحة باجلدول . ٍحد سواء
العامة واخلاصة عىل الرتتيب وهي تتعلقان بطريقة إعداد هذا اجلدول وذلك قبل أن 

وقد راعينا يف تقييم نظم التقييم ، أما فيام يتعلق باملدارس العامة. ًنميض يف نقاشنا قدما
 :املراقبة واملكافأة هبا املعايري اآلتيةو
كان التقييم عىل أساس ما إذا كان البلد قد شاركت يف االختبارات الدولية كاختبار  =

وما إذا كان لدية ، ً مثالحواصل االختبارات الدولية بامديت الرياضيات والعلوم
ًعىل أهنام معيارين ال يعنيان مقياسا مبارشا أل. نظام اعتامد قومي داء املعلمني أو ً

 .املدارس وإنام يعكسان اهتامم الدولة البالغ بموضوع اجلودة
 .كانت املراقبة عىل أساس ما إذا كان بالدولة احتادات أولياء أمور فعالة ونظام تفتيش =
كانت املكافآت عىل أساس ما إذا كانت الدولة تربط منح منحة معينة للمدارس أو  =

 .أداء معني سواء كانت مواردا أو مدفوعات مادية أو ترقي مهنياملعلمني إزاء التزامهم ب
فاحلكم عىل التقييم واملراقبة ومنح املكافآت ، أما فيام يتعلق باملدارس اخلاصة 

 باملعاهد واملؤسسات اخلاصة بمراحل طالبيكون عىل أساس نسبة امللتحقني من ال
 القطاع اخلاص حتسنت منظومة وكلام زادت مشاركة، التعليم املختلفة داخل بلد بعينه

وأغلب الظن أن ذلك عائد إىل اهتامم مقدمي القطاع اخلاص بجذب أفضل . احلوافز
 .ًاملعلمني ومكافآهتم تبعا لظروف السوق
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 (5.6)جدول 
 سامت املنظومة الصناعية بنظم التعليم يف عدد من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا

 العطايا املراقبة التقييم العطايا املراقبة التقييم الدولة
 � � � � N/A � األردن
 � � � � N/A � الكويت
 � � +� � � �* تونس
 � � +� � N/A �* لبنان

 � � � � � � مجهورية إيران اإلسالمية
 � � �* � � �* جهورية مرص العربية
 � � � � � �* الضفة الغربية وغزة

 � � � � � � اجلزائر
 � � � � � �  السوريةاجلمهورية العربية

 � � +� � N/A +� السعودية
 � � +� � � +� املغرب
 � � +� � � +� العراق

 � � � � � � مجهورية اليمن
 � � � � � � جيبويت
 قاعدة بيانات إصالح التعليم بدول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا: املصدر
 غري متاح= N/A: 2003 مراقب منذ عام  =*:  متدين � =: متوسط=  �: مرتفع= � :ملحوظة
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 طالبويف أثناء ذلك، فهم مهتمون بمراقبة وتقييم أدائهم، حتى ال يرتكهم ال 
وملا كان اآلباء يدفعون هلذا التعليم، فمن املتوقع أن يزيدوا . وينتقلون إىل مدرسة أخرى

 .من قدرة املدارس عىل مراقبة أداء معلميها
جة رئيسة هي أن ثالث من الدول مرتفعة األداء نخلص من ذلك كله إىل نتي 

ًلدهيا بمدارسها العامة نظام أرقى نسبيا يف التقييم، ) ولبنان، والكويت، األردن( ً
واملراقبة، واملكافأة، ومشاركة أكرب من جانب القطاع اخلاص، وتستثنى من ذلك تونس 

ال لطرحها جمموعة أكثر التي ربام عاد نجاحها إىل حسن هندستها ملنظومتها التعليمية، 
وعىل نقيض تلك الدول، نجد أن املغرب والعراق واليمن . مواءمة من احلوافز

ربام يكون لدهيا بعض . وجيبويت ال يكاد يكون لدهيا أي مزودين من القطاع اخلاص
آليات التقييم واملراقبة، لكن ليس هبا أنظمة مكافئة قائمة عىل األداء كبقية مجيع دول 

 .ً نحو ما سنناقش الحقاالعينة عىل
فإذا ما حاولنا مناقشة بعض هذه املوضوعات يف سياق احلديث عن املدارس  

ليس لدى أي من دولنا منظومة لتقييم ، كام الحظنا حتى اآلن. العامة بدأنا بالتقييم
غري أن بعضها مال إىل املشاركة باختبار التقييم . املدارس أو املعلمني كل عىل حدة

كذلك شاركت ثالث دول من الدول مرتفعة األداء يف . طالبنجزات الالدولية مل
،  وهي األردنحواصل االختبارات الدولية بامديت الرياضيات والعلوم اختبارات

يف حني مل تشارك هبا سوى دولة واحدة من الدول مرتفعة األداء وهي . تونس ولبنان
ا بركب باقي الدول ويقوموا أما العراق واليمن وجيبويت فعليهم أن يلحقو. املغرب

أما دول . م بالرياضيات والعلوم مقارنة بأقراهنم يف أماكن أخرىطالهببتقييم منجزات 
 .2003كمرص والضفة الغربية وغزة وكذلك إيران فشاركت فقط عام ، الوسط

، قامت بعض طالبوعالوة عىل املشاركة يف اختبارات التقييم الدولية حلواصل ال 
ًوبعيدا عن ). أو نظم ضامن اجلودة(ا طالهبتطوير نظم التقييم القومية لدول نموذجنا ب

اختبارات هناية املرحلة، بدأت األردن وتونس يف إدخال تقييامت للحواصل التعليمية 
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كام قامت األردن بترشيع تقييامت أخرى . ا هبدف التخطيط واملساءلةطالهباخلاصة ب
 مماثل تقوم تونس اآلن بإدخال منظومة وعىل نحو. للصف الثالث والسادس والتاسع

قومية للتقييم تركز عىل مواد اللغات والرياضيات والعلوم، وموجهة نحو الصف 
وهناك أخبار عن مبادرات أخرى مماثلة بمرص . الرابع والسادس والثامن والتاسع

 .واليمن واملغرب لكنها ال تزال يف مرحلة التنفيذ األوىل
قد كانت كل دول النموذج لدهيا نظام تفتيش شديد املركزية ًوعودة إىل املراقبة، ف 

ًومبدئيا يمكن أن يساعد نظام كهذا يف مراقبة أداء املدارس، . تقوم به الوزارة املركزية
. لكن يف الواقع يعتربه معظم املالحظون آلية للتحقق من االلتزام بتوجيهات الوزارة

فقد تبنت أغلب الدول هذا النظام . علمنيوهناك منظور مثيل بصدد احتادات اآلباء وامل
ًآملة يف أن اآلباء سيساعدون يف مراقبة األداء املدريس ألن هلم نصيب يف احلواصل، 

ومع ذلك، . ًولوجود وشيجة تربطهم باملدارس بشكل يومي تقريبا من خالل أطفاهلم
 أكثر من فاحتادات اآلباء واملعلمني يراها الكثريون كذلك مظهر من مظاهر الرسمية

 . كوهنا أداة فعالة يف مراقبة األداء املدريس
ًوأخريا، حني يفيض املقام للحديث عن املكافآت القائمة عىل األداء، ال نستطيع  

فبالنسبة جلميع دول العينة، يتلقى معلمو املدارس . أن نقول سوى كلامت قليلة للغاية
ًالوطنية املحددة مسبقا، وتتم العامة وأساتذة اجلامعة الرواتب وفق قوانني اخلدمة 

ّوربام مثل حصوهلم عىل درجة علمية أعىل أثناء الوظيفة . ترقيتهم عىل أساس األقدمية
لكن . ًأو تلقي تدريب أثناء اخلدمة فارقا يف مستوى تعويضهم أو نمو مستقبلهم املهني

 وربام. طالبليست هناك عالقة واضحة بني منحهم تلك املكافآت وبني منجزات ال
ًعرضت بعض الدول عىل معلميها رفع رواتبهم أو منحهم سكنا جمانيا  ، »أو كالمها«ً

َلكن ألهنم يعملون بمناطق ريفية، أو بمدارس أكرب حتديا؛ بيد أن هذه املعاملة املميزة  ْ َ
 . ليست مرتبطة باألداء بوضوح

 أية فبشكل حمدد، ال نستطيع أن. وهنالك مالحظة شبيهة تتسق مع سياق املدارس 
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ُحالة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا متنح املدارس فيها بشكل منظم املزيد من 
ا بمرور الوقت أو يفوق أداء مدارس طالهباملوارد أو استقاللية أكرب حني يتحسن أداء 

والباعث عىل السخرية . أخرى بعد وضع الظروف االجتامعية واالقتصادية يف احلسبان
ًيد من املوارد للمدارس األقل أداء لتمكينها من اللحاق بركب أن تونس متنح املز

فام نراه ليس سوى منحة ثابتة . ًاملدارس األفضل يف األداء، مما قد خيلق حوافزا ضارة
ُللمدرسة تعطى عىل أساس طلب تعده املدرسة أو اجلامعة لتحقيق حواصل معينة مثل 

 .يف املدارسإدراج األطفال يف املناطق الريفية أو الفتيات 


 العامة هي الركن الثالث إلطارنا التحلييل الذي يضم احلوافز املحاسبيةُتعد  

 أن يظهر التنوع يف احلواصل التعليمية التي ضوالتخطيط اهلنديس، والذي من املفرت
لذي يقوم عليه هذا القسم هو أن إن املنطق ا. قمنا باستعراضها يف مستهل هذا الفصل

الدول التي متنح مواطنيها مساحة أكرب يف التعبري عن آرائهم يف القضايا املختلفة 
وخاصة املتعلقة بالتعليم هي التي تكون نظمها التعليمية راقية، وحواصلها التعليمية 
 فائقة عن غريها؛ وعلة ذلك أن التعبري عن الرأي حمرك يمكن من خالله ألصحاب
ًالشأن التوفيق بني مطالبهم املتضاربة من قطاع التعليم، كام يمكن املواطنني أيضا من 
. بسط نفوذهم عىل السياسات العامة املتعلقة بأهداف التعليم وأولوياته وتوزيع موارده

وهي آليات تطرحها الطبقات احلاكمة، أو تكون رد فعل إزاء ضغط من جانب 
والسؤال هو ما إذا كان هذا املنطق . يكون تأثريها إجيابياويف كال احلالتني . املواطنني

 .ينطبق عىل مجيع دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا بعينتنا
ُفكام سيوضح أدناه، تتمتع الدول مرتفعة األداء السيام . اإلجابة القصرية هي نعم 

 متدنية األردن، والكويت، ولبنان بمساحة أكرب من املحاسبية العامة عن باقي الدول
أما مواطنو الدول متوسطة األداء كإيران، ومرص، واجلزائر . األداء باستثناء املغرب
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وتبقى املغرب وتونس االستثناء . فيتمتعون بمستويات متوسطة من املحاسبية العامة
الصارخ هلذه النتيجة؛ فاملغرب عالية الرتبة يف املحاسبية العامة، ومتدنية يف احلواصل 

. ام تتدنى تونس يف املحاسبية العامة، وترتفع يف احلواصل التعليميةالتعليمية؛ في
 وتذكرنا هذه احلاالت أنه البد من اجلمع بني اهلندسة اجليدة، واحلوافز املدجمة، واملحاسبية

وفيام ييل . العامة، أو عمل توليفة مناسبة من ذلك كله لتحقيق حواصل تعليمية جيدة
سبية العامة واحلواصل التعليمية، ثم نناقش بعض آليات نسرب أغوار العالقة بني املحا

 . التصويت


ٌإن أمهية املحاسبية العامة يف تقديم خدمات اجتامعية أفضل أمر تقره األدبيات  
 ًانظر مثال تقرير البنك الدويل عن اإلدارة بالرشق األوسط وشامل إفريقيا لعام(احلديثة 

، والتقرير التنموي العاملي للبنك الدويل حول توصيل اخلدمات االجتامعية إىل 2003
ٌووجود حماسبة اجتامعية أكرب مرتبط باملجتمعات املنفتحة، واملزيد ). 2004الفقراء لعام 

وتتيح هذه القوى املؤثرة للمواطنني أن ينخرطوا . من الشفافية، وفرص االعرتاض
كام أهنا جتعل مقدمي . اخلدمة، وإحداث التغيري السيايسبنشاط يف مراقبة تقديم 

اخلدمات ومسؤويل احلكومة حماسبني بشكل أكرب عىل نوعية اخلدمات، وعىل تنفيذ 
 .السياسات الصحيحة لصالح املواطنني

  الذي قام بوضعه»مؤرش املحاسبية العامة«والستكشاف هذا املنطق، سنعتمد عىل  
ويقيم مؤرش املحاسبية . 2003كومة بدول املنطقة لعام تقرير البنك الدويل حول احل

العامة مدى وصول املوطنني إىل املعلومات الالزمة، وحتميل قياداهتم ومسؤوليهم 
وقد . العموميني مسؤولية قراراهتم وأفعاهلم، واملشاركة يف اختيار أو استبدال السلطات

 وتشمل هذه الدالئل. ًيالتم حساب مؤرش املحاسبية العامة باستخدام اثني عرش دل
مقاييس احلقوق السياسية، واحلريات املدنية، وحرية الصحافة، والنقاط السياسية 
املجمعة، ولوائح التوظيف اإلداري، والقدرة التنافسية للتوظيف اإلداري، وانفتاح 
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التوظيف اإلداري، والقيود التنفيذية، وتنظيم املشاركة، والقدرة التنافسية للمشاركة، 
 .، والشفافية واملحاسبيةةاملحاسبية الديموقراطيو

ٌوبوضع مؤرش املحاسبية العامة يف مقابل مؤرش احلواصل التعليمية، يظهر ارتباط  
فمن بني الدول مرتفعة األداء بعينتنا، نجد أن ). 11.6الشكل (إجيايب بني املتغريين 

 العامة عن دول أخرى ًترتيب األردن والكويت ولبنان متقدم نسبيا بمؤرش املحاسبية
جماورة؛ أما إيران، ومرص، واجلزائر فرتتبيهم متوسط بالنسبة لكل من مؤرش املحاسبية 

ُوعىل نحو ما ذكر . العامة واحلواصل التعليمية؛ وأما اليمن فمتدنية عىل كال املؤرشين
 حاسبيةفاملغرب ترتيبها متقدم عىل مؤرش امل: ًسالفا، فهناك استثناءان مها املغرب وتونس

 . وعىل النقيض من ذلك تكون تونسالعامة، لكن حواصلها التعليمية متواضعة؛ 
 

 (11.6)شكل 
 احلواصل التعليمية واملحاسبية السياسية
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استخدمت املقومات أمثل طريقة لتوضيح ذلك بشكل خاص هو أن تونس قد و
األخرى لإلطار التحلييل أكفأ استخدام، املقارنة هي مراعاة أن تونس قد استخدمت 

 .املكونات األخرى لإلطار التحلييل، السيام هندسة التعليم


إن املجتمعات املتفتحة بال شك توفر ملواطنيها العديد من آليات التعبري عن الرأي  
ومع كل يظل احلاكم يف حاجة إىل الترشيع، . ًس من املجتمعات األقل انفتاحاعىل العك

ومن ثم، فال مانع من طرح جمموعة من التعديالت . وإىل تأييد املواطنني ليظل يف السلطة
الدستورية التي تكفل حق التعليم لكافة املواطنني سواء أكانت بدافع شخيص من 

وربام يقررون تطبيق الالمركزية يف تزويد . طننياحلاكم، أو استجابة لضغوط من املوا
التعليم عىل املستويات دون القومية كخطوة أوىل نحو الديمقراطية، وكوسيلة تتيح 
للمواطنني بسط نفوذهم عىل السياسات التعليمية؛ بل ربام يعدلون القواعد املتحكمة 

 جممعة حول أداء بإفشاء املعلومات ليصبح يف متناول اجلامهري احلصول عىل بيانات
املدرسة، وحواصل االختبارات القومية والدولية، وتوزيع املوارد، األمر الذي يلزم 

 بتحقيق أهداف معينة، وتوفري وسائل يمكن للمواطنني من خالهلا ياجلانب التنفيذ
 والسؤال هو هل حاولت دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. التعبري عن أرائهم

 وهل هناك تباينات بني دول املنطقة املدرجة بعينتنا يف هذا السياق؟ القيام بذلك؟ 
ًتأمل أوال األحكام املتعلقة بالتعليم بعدد من دساتري دول الرشق األوسط وشامل   ْ
فهذا أحد اجلوانب التي أخذت فيه معظم دول املنطقة عىل نفسها التزامات . إفريقيا

 فدساتري اجلزائر، ومرص، وإيران، وسوريا واضحة، رغم تباين طبيعة هذه االلتزامات؛
أما دستور . ال تكفل فقط توفر حق التعليم لكافة املواطنني، وإنام تقدمة باملجان كذلك

ًاألردن، ولبنان فيضمن أيضا حق التعليم للجميع، لكن دون تعهد الدولة بتوفريه 
 االستقالل عن ًجمانا؛ فمثل هذه االلتزامات الدستورية تم إدخاهلا يف أعقاب صحوة
ومع ذلك، فإن . قوى االستعامر، والضغط الذي مورس عىل احلكومات إلدخاهلا
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العديد من الدول يف أيام الناس هذه تعتمد عىل القطاع اخلاص يف تقديم تعليمها، 
ًفضال عن الرسعة الرهيبة التي تنترش هبا الدروس اخلصوصية؛ فهام ظاهرتان جعلتا 

َلقبا زائفا«ًجمانية التعليم تدرجييا  ً«. 
لقد قلنا بالفصل الرابع إن تطبيق النظام الالمركزي بعناية . ثم تأمل الالمركزية 

داخل املحافظات سيدعم نفوز املواطنني، السيام إذا ما اقرتن بانتخابات حملية نزهية، 
وإن مل حيدث هذا، ستعمل الالمركزية عىل . ومتثيل للمواطنني داخل املجالس املحلية

املحاسبية العامة؛ كام أهنا ستوهن بشكل كبري متاسك السياسات التعليمية يف إضعاف 
ًأنحاء املحافظات، ولن متنح املواطنني صوتا فعاال وبذلك، قد تكون الالمركزية أداة . ً

 .مفيدة يف دعم املحاسبية العامة؛ لكن نفعها متوقف عىل طريقة صياغتها وتنفيذها
 إفريقيا تتبنى الكثري والكثري من الدول عىل ويف منطقة الرشق األوسط وشامل 

ويغطي . نحو متزايد برامج الالمركزية يف صنع القرار اخلاص باحلكومات الداخلية
ومع ذلك، ال . تفويض املسؤوليات العديد من جوانب تقديم اخلدمة بام فيها التعليم

يسعنا أن نؤكد قيمتها توجد تقييامت منهجية لفاعلية الالمركزية يف املنطقة؛ وبالتايل ال 
 .يف تعزيز املحاسبية العامة

ْوأخريا تأمل املعلومات التي ال غنى عنها يف املحاسبية العامة  َّ فاحلق أنه يكاد . ً
يستحيل أن تتعزز املحاسبية العامة يف غياب املعلومات املتعلقة بجوانب التعليم 

ومل تكن هناك قيود عىل ًوحتى إذا كانت وسائل اإلعالم مستقلة متاما، . املختلفة
وكان للمواطنني حرية تامة يف التعبري عن ، املنظامت غري احلكومية، واجلامعات املنارصة

وهناك . ًأنفسهم، سيبقى غياب املعلومات حائال يعوق حتميل الساسة مسؤولية النواتج
ة العاملي ًفبناء عىل تقرير التنمي. ًأمثلة عديدة كانت املعلومات هبا سببا يف حتول سيايس

وجدنا أن إتاحة معلومات حول املوارد املوزعة عىل ، حول توصيل اخلدمات للفقراء
املدارس، وما وصل إىل املدارس منها كان له رد فعل قوى من جانب مواطني أوغندا، 

 .ًوأحدث حتوال كان يف صالح املدارس هناك
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ملعلومات ال حتقق أما بدول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، فقوانني إفشاء ا
طموحات كثريين؛ كام أن قوانني املنظامت غري احلكومية مقيدة، وإن كانت هناك بوادر 

ًكذلك يلعب املجتمع املدين دورا فاعال يف حقول . تيش بأن األمور تسري نحو األفضل ً
عديدة منها التعليم، والصحافة، والربامج التليفزيونية، واإلنرتنت تعرض مجعيها 

كام تقوم املعاهد . وله مع يشء من التحليل للمساعي التي تبذهلا احلكومةحوارات ح
ومن أمثلة . واألكاديميات املستقلة بإجراء أبحاث حول القضايا التعليمية وتنرشها

ومع كل . 2003ذلك التقرير العريب للتنمية البرشية حول املعرفة بدول املنطقة لعام 
ىل إتاحة اجلديد من املعلومات من وقت إىل أخر ذلك التقدم، ال تزال احلاجة قائمة إ
 .ًتدعيام للدور الذي يلعبه املجتمع املدين


لقد كان اهلدف من هذا الفصل هو معرفة ما إذا كان لدى الدول الناجحة بمنطقة  

ًالرشق األوسط وشامل إفريقيا نظام تعليمية هلا سامت هندسية أرقى، وجمموعة من 
شى مع حواصل التعليم، ومساحة من املحاسبية العامة أكرب منها بالدول احلوافز تتام
ًفرغم أن عينتنا صغرية جدا لدرجة أال تدع متسعا للتعميامت؛ والنموذج جيب . املتأخرة ً

ُاختباره باستخدام عينة عاملية ضخمة، فإن النتائج املستقاة من األربع عرشة حالة التي 
 . النموذج واقعةخضعت للدراسة توحي بأن توقعات

 إىل 1970وحتليل األوضاع من داخل دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا من عام 
 :ً يظهر عددا من النقاط اجلديرة بالذكر2003

         ،فاألردن، والكويت 
ًوتونس، ولبنان كانوا نسبيا أكثر نجاحا يف توفري تعليم ذي  جودة مناسبة ألغلب ً

ويتمثل التحدي املواجه هلذه الدول يف ختطي نطاق . سكاهنم عن باقي دول العينة
تكوين نظام تعليم مجاعي للجميع إىل نظام تعليم عرصي قادر عىل مسايرة العوملة، 
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وعند هناية السلسلة، تأيت جيبويت، . واملستحدثات التكنولوجية يف أنحاء العامل املختلفة
ً، والعراق، واملغرب التي ختلفت إىل حد كبري، وتواجه حتديا أخر يتمثل يف واليمن ٍ

ًوأخريا جتيء . توسيع تغطية التعليمية املتسمة باجلودة عىل كافة املستويات، وحمو األمية
ًجمموعة أخرى من الدول التي تبتغي بني هذا وذاك سبيال؛ وتشمل إيران، ومرص، 

، والسعودية، وسوريا، وهي دول تواجه حتديات والضفة الغربية وغزة، واجلزائر
 . عديدة تبعا للظروف األولية داخل كل منها


    وهذه امللحوظة تضيف بعض الدعم إىل 

إمكانية استخدامه يف وصف جهود اإلصالح التي قد تبذل اإلطار التحلييل، وتشري إىل 
ومع ذلك، قد كانت هناك . يف املستقبل داخل دول املنطقة، وربام بأماكن أخرى

فقد ألقي الضوء عىل التباين بني تونس واملغرب، فكانت املغرب تتمتع . استثناءات
وهذا . نقيضبمحاسبة عامة أكرب، وحواصل تعليمية أقل؛ أما تونس فكانت عىل ال
 .ةيوحي بإمكانية التوصل إىل حلول شبة نموذجية قد تكون هلا نتائج إجيابي


    ففي الوقت الذي حتل فيه هذه احلركة مشكالت 
ً فإن نجاحها يستلزم نظاما ترشيعيا قويا واهتامما خاصا احلوافز واملراقبة يف املدارس، ً ًً ً

كام ينبغي إدراك أن دور القطاع اخلاص يف التعليم من املحتمل أن يظل . بقضايا املساواة
وبذلك، لن تستطيع أية دولة أن تتلكأ يف سعيها إلصالح . ًحمدودا يف املستقبل القريب

 .املدارس العامة


ألسف ال تتوفر لدنيا البيانات املطلوبة حول اإلجراءات املتعلقة ولكن مع ا (1)

 بالكفاءة اخلارجية باحلقب الزمنية وأقسام فصلنا املختلفة داخل دول نموذجنا 
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 هو نسبة عدد األطفال املناهزين للسن الرسمية لدخول املدرسة NERاختصار  (2)
دراجهم باملدارس مقارنة ، والذين يتم إ»ةحسبام تقرره منظومة التعليم القومي«

  .ٍبأعداد من بلغوا سن دخول املدرسة بشكل عام
 هو نسبة إمجايل امللتحقني باملدارس دون اعتبار للسن مقارنة بأعداد GERاختصار  (3)

 .من ناهزت أعامرهم السن اخلاصة هبذه املرحلة من املراحل التعليم 
 امللتحقني من اإلناث مقسومة  يساوى نسبة أعداد»معدل التكافؤ بني اجلنسني« (4)

 .عىل نسبة أعداد امللتحقني من الذكور 
 نسبة األطفال امللتحقني باملرحلة االبتدائية«إمجايل أعداد امللتحقني ال تعادل متوسط  (5)

ًنظرا إلعادهتم سنوات أو االلتحاق باملدرسة يف سن  »وهم فوق سن هذه املرحلة
رتفع إمجايل معدالت امللتحقني وتنخفض نسب وبالتايل فإن الدول التي ت. متأخرة

ًالتكافؤ بني اجلنسني عادة تكون أعداد األطفال امللتحقني باملرحلة االبتدائية هبا 
 .وهم فوق سن هذه املرحلة كبرية 

معامالت جيني التعليمية، يف تشاهبها مع تعريف ديتون، تتوىل قياس التناسب يف  (6)
ت املدرسية بني أي فردين حمتملني من الناس عالقته مع نصف متوسط االنحرافا

(Tomas, Wang and Fa 2001) . 
ُهناك أيضا ما يعرف بكفاءة املوارد وهي تتعلق بحجم ما يمكن إنتاجه بالتعليم يف  (7) ً

وهو إجراء يندر توفر البيانات الالزمة عنه عىل . ظل توفر مقدار معني من املوارد
 .ًجنا خاصة حينام نطلب حول فرتات طويلة امتداد الدول التي احتواها نموذ

الذين اهنوا «ًنظرا لقصور البيانات املتوافرة فلن يسعنا ضم معدالت االنتهاء   (9)
 .  باملرحلتني الثانوية واجلامعة »الدارسة

إذا تزايدت أعداد األطفال منها % 100 قد تزيد معدالت االنتهاء من مرحلة ما عن (9)
الصف األول كام هو احلال بالدول التي نقل هبا أعداد عن أعداد امللتحقني ب

 . السكان دون سن السادسة
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والدولة التي يتوفر هبا قاعدة عريضة من . هناك روابط ممكنة بني كال نوعي اجلودة (10)
ٌعىل انه قد يكون هناك حدود . الكبار ذوي املهارة قادرة عىل أن تتفوق بشكل أكرب

 الدولة أن تستثمر أمواهلا يف االرتقاء بمستوى ًفمثال هل يتعني عىل. فاصلة
اجلامعة أو إنشاء مركز األبحاث أم أنه من األحرى استغالل هذه املوارد يف رفع 

 . معدالت غري األمية من الشباب الذين مل يدخلوا املدرسة
 ءً عاما فأعىل ويمكن، بيش15معدل الكبار غري األمني هو النسبة املئوية ملن أعامرهم  (11)

 . من االستيعاب قراءة أو كتابة عبارة قصرية وبسيطة حول سري حياهتم اليومية
ًلدنيا أيضا بيانات متوافرة حول اإلجراءات املتخذة ملحو أمية الشباب والتي تركز  (12)

  .وهي موجودة باملحلق اإلحصائي. عاما 24و  15عىل من ترتاوح أعامرهم بني 
 وضعت لتعني ت الدولية بامديت الرياضيات والعلومحواصل االختبارااختبارات  (13)

.  بمواد الرياضيات والعلومطالبدول العامل املختلفة عىل حتسني مستوى تعلم ال
وهي إحصاء للبيانات املتعلقة باإلنجاز التعليمي بالصفني الرابع والتاين يف حماولة 

ية املختلفة مع حشد لتوفر املعلومة املطلوبة حول توجهات األداء يف الفرتات الزمن
أكرب قدر من املعلومات الداعمة ملناقشة املسائل املتعلقة بالكم والكيف وحمتوى 

  )hltp://timss.bc.edu/timss2003.html. (التعليم بشكل عام
يف فرتة من الفرتات قمنا بشطب أحد املتغريات لنرى هل سيتغري تصنيفنا للدول  (14)

فالدول مرتفعة األداء . غري الوضع عام هو عليهاملعينة فلم نجد أي دليل عىل ت
لكن دول الوسط سيق بعضها بعضا لكن . ٌواألخرى متدنية ألداء كل يف مكانة
 .طلب مجيعها ضمن جمموعة الوسط

 أدهشنا أن 2006ًطبقا لقاعدة بيانات معهد اإلحصاء التابع لوكالة اليونسكو عام  (15)
وية للمدرسني احلاصلني عىل احلد األدنى نعرف أن لبنان تنخفض هبا النسبة املئ

واملرحلة دون الثانوية  % 60من املؤهالت بكافة املراحل التعليمية ومنها االبتدائية 
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فإىل أي مدي يعود ذلك إىل مفهوم % 35واملرحلة الثانوية العليا نحو % 75نحو 
الدولة حول معنى املدرس املؤهل وإىل أي مدى هو انعكاس لتواضع ملكة 

 .تدريس أسئلة ال يسعنا التحقيق من اإلجابة عليهاال
عندما ال يمكن التعبري عن الرأي يف إطار رشعي فإنه يعرب عنه بطريقة خارجة عن  (16)

كاملظاهرات الطالبية واحتجاجات أولياء األمور ومنع أبناءهم عن «القانون 
 .يمن واملغرب؛ وكلها ممارسات نسمع عنها بمرص واألردن وال»الذهاب إىل املدرسة
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مثل تقرير البنك (لقد خلص اجلزء األول من هذا التقرير ودراسات أخرى  
إىل أن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا حققت ) الدويل حول الفقر اإلقليمي

. عوائد مجة من التعليم عىل اجلبهة االجتامعية، أما العوائد االقتصادية فكانت متواضعة
ع الضخم والثابت يف توفري التعليم يف العقود القليلة األخرية يف وقد أسهم التوس

. تقليص معدالت اخلصوبة، وحتسني مستويات املعيشة، وإطالة املتوسطات العمرية
ومع ذلك، كانت العوائد االقتصادية من استثامر التعليم مومهة، السيام عىل صعيد 

 .االقتصاد الكيل
هام التعليم يف النمو االقتصادي، فقد ركز اجلزء الثاين ًوبحثا عن طرائق لتعزيز إس      

ًاستنادا إىل إطار حتلييل جديد، وتقييم تارخيي  - واستنتج. عىل أنظمة التعليم أنفسها
أن إصالحات التعليم املستقبلية عليها اآلن أن  - ومقارن لنظام التعليم يف املنطقة

ًتسلك طريقا جديدة ًلدرب اجلديد تركيزا أكرب عىل احلوافز وتتضمن املالمح الرئيسة ل. ً
ً العامة، فضال عن حتسني العملية التعليمية ذاهتا للوصول إىل تعلم مدى املحاسبية
واجلزء الثالث من التقرير يكمل حتليل اجلزء الثاين ويرسم الصورة كاملة، إذ . احلياة

تغيري ، وكيف يمكن )عىل الصعيدين الداخيل واخلارجي(يركز عىل طلب العمل 
مالمح أسواق العمل باملنطقة لتحقيق أقىص ارتفاع يف عوائد استثامر التعليم عىل 

 .األفراد واملجتمع؛ كام يرسم مسري املستقبل لدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا
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واملنطق الذي يقوم عليه الفصالن السابع والثامن هو أن مالمح سوق العمل هي      
فأسواق العمل الفاعلة متيل إىل توزيع .  من استثامر التعليمالتي حتدد العوائد املالية

مثل قطاعات التصنيع (رأس املال البرشي عىل األنشطة املعززة للنمو بشكل أكرب 
ًكام أهنا تؤثر تأثريا إجيابيا عىل املساواة، وذلك تبعا . (Pissarides 2000)). الدينامية ً ً

وزيع الوظائف واملكاسب عىل املجموعات للطريقة التي تؤثر هبا أسواق العمل عىل ت
َّاملدرة للدخل ًوأخريا، بالنسبة للفقراء الذين يكسبون يف الغالب معظم دخلهم املادي . ُ

من العمل باألجر، فإن خلق الوظائف هلذه املجموعة اخلاصة من األفراد يمكن أن 
ور سوق لكن عىل العكس، كان لقص. يكون له أثر إجيايب مبارش عىل تقليص الفقر

ومن ثم فسوق العمل الفاعل بشكل جيد ال غنى عنه لالرتقاء . العمل اآلثار النقيضة
 .بعوائد استثامر التعليم إىل أقصاها

ًوللبحث يف التأكيدات أعاله، جييء الفصل السابع متناوال أسواق العمل      
وهناك مربران . الداخلية، فيام يتناول الفصل الثامن أسواق العمل اخلارجية أو اهلجرة

ْللتمييز بني السوقني إن هذين السوقني متباينان يف طريقة عملهام، وبالتايل يف ) أ: (َ
تتسم منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا باملكمالت ) ب(طريقة عالج إخفاقاهتام؛ و

ًالقوية يف اهلبات الرئيسة املنترشة عرب الدول، فضال عن متتعها ببعض الزيادة يف رأس 
وإحدى نتائج النقطة األخرية أن دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا .  والعاملةاملال

يمكن أن تستفيد استفادة كبرية إذا نسقت فيام بينها جمموعة من اإلجراءات لتيسري 
واستنتاجات اجلزء الثالث جمموعة إىل . وحتسني التعبئة املؤقتة للعامل عرب حدودها

ولة القرتاح خريطة طريق للمستقبل يف الرشق األوسط نظريهتا باجلزء الثاين يعدان حما
 .وشامل إفريقيا

وكانت نتيجة حتليل أسواق العمل بدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وعرب  
حدودها هي أن هذه األسواق ليست مفضية إىل االرتقاء بالعوائد االقتصادية من 

ٍة غري كاف أو مشوه بسبب فداخل الدول نجد أن طلب العمل عام. التعليم إىل أقصاها
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النمو االقتصادي الضعيف، والدور املهيمن للحكومة كرب عمل، والتكلفة املرتفعة 
أما عرب الدول، . ًنسبيا إلقامة املرشوعات؛ ونتيجة ذلك تدنت اإلنتاجية وعوائد التعليم

فتعبئة العامل يعوقها عدم متاثل املعلومات عن الباحثني عن الوظائف وفرص العمل، 
كام . واإلنفاذ الضعيف للعقود، وضعف التنسيق بني احلكومات حلل هذه املشكالت

أن اإلخفاق يف عالج هذه املشكالت يقلل كذلك فوائد التعليم عىل كل من املهاجرين 
وعىل هذا األساس، فلجني كل ثمرات التعليم . والدول املصدرة واملستوردة للعامل

حات املتكاملة لتعزيز الطلب عىل العمل األفضل يف نوعيته، فال غنى عن اإلصال
املتواضع وللمساعدة عىل استخدام رأس املال البرشي يف اإلنتاج بشكل أكرب، سواء 

وليست هذه اإلصالحات هامة فقط لتحسني عوائد االستثامر . داخل الدول أو عربها
وخريطة . قبلاملايض للتعليم، إنام كذلك لضامن االختيارات التعليمية املناسبة يف املست

الطريق بالفصل التاسع هي ببساطة توليفة من الدروس الرئيسة التي تعلمناها عىل 
 .  التقريرمدار
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ثامر يف التعليم توليد من وراء االست -يف املقام األول  -يبتغي األفراد واحلكومات  
عوائد اقتصادية عالية؛ فاألفراد يقررون التحاقهم بتعليم ما ناظرين إىل ما ينتظرهم من 

وتتطلع . فرص العمل واملكاسب املادية التي سيحشدوهنا عىل مدار حياهتم املهنية
ًاحلكومات إىل قوة عمل أكثر تعلام لإلسهام يف معدالت أعىل من النمو االقتصادي 

ًنتاجية األفضل، فتتحسن مستويات املعيشة للجميع تباعاواإل ُ غري أن هذه التطلعات . َّ
ًقد ال تتحقق إن كانت أسواق العمل عاجزة عن امتصاص قوة العمل امتصاصا كامال،  ً

ُويسرب هذا الفصل . ثم تعينهم يف أنسب املجاالت التي سيزيد فيها إنتاجهم خري زيادة ْ َ
 .ة يف دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف هذه العمليةدور أسواق العمل الداخلي

 واالفرتاض الرئيس الذي نعرض له يف هذا الفصل يكمن يف أن العائدات االقتصادية 
إن الطلب املتدين عىل العمل بسبب . العالية من التعليم حتددها حواصل أسواق العمل

ًعضا ممن تعلموا بدون ضعف نمو فرص العمل ونمو قوة العمل عىل حد سواء ليرتك ب
وهيكل سوق العمل حيدد حجم استغالل رأس املال البرشي يف النشاطات . وظيفة
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وبالنسبة للفقراء الذين حيوزون أغلب دخوهلم املادية . املعززة للنمو واألنشطة األخرى
من أجورهم يف العمل نجد أن شحة الوظائف هلا عليهم عواقب وخيمة خاصة 

َّولئن كان التعليم موجها جل إسهامه يف . أهداف تكافؤ الفرصبمبادئ تقليص الفقر و ُ ً
سبيل أهداف اقتصادية، إذن ال مناص من وجود سوق عمل قائم بوظائفه عىل أكمل 

  .وجه
وخالصة التحليل أن حواصل أسواق العمل ضعيفة يف معظم دول الرشق  

ًاألوسط وشامل إفريقيا تاركة كثريا من متعلميها عاطلني عن ال عمل، أو ملتحقني ً
ًومبدئيا، تأتت هذه النتيجة من ارتفاع عرض العمل، السيام . بوظائف متدنية اإلنتاج

من بني قوة العمل من املعلمني واإلناث برسعة تفوق قدرة املنطقة عىل خلق وظائف 
ْومن املنحى السيايس، ال زال عىل املنطقة توفري الظروف املواتية . إنتاجية جديدة َ

 وتكمن أكثر اإلصالحات. باإلسهام االقتصادي للتعليم يف املجتمع أقىص ارتقاءلالرتقاء 
ًأمهية يف سياسات توظيف القطاع العام، واألجندة التنموية للقطاع اخلاص، وإضفاء 

 .صفة غري رسمية عىل قطاع كبري من األنشطة االقتصادية
 أسواق يناقش القسم األول حواصل: وينتظم باقي الفصل عىل هذا النحو 

 العمل، مع الرتكيز بشكل خاص عىل البطالة من ناحية، واإلنتاجية والعوائد من التعليم
ويراجع القسم الثاين دور اختالل التوازن بني العرض والطلب من . من ناحية أخرى

ٍأما القسم الثالث فمكرس ملناقشة للسياقات. العاملة يف تفسري العوائد املتدنية من التعليم ٌ َّ 
 .وخيتتم الفصل بموجز للنقاط األساسية. سة لسوق العملالرئي


إن تدين العوائد االقتصادية الكلية واجلزئية من التعليم بالرشق األوسط وشامل  

ية أو عوائد البطالة وتدين اإلنتاج: إفريقيا، ليعكس نتيجتني أساسيتني لسوق العمل
ًفمن املنظور االقتصادي، تعد البطالة السيام بطالة قوة العمل املعلمة، مضيقة . التعليم ُّ ُ
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 ومن ثم فتدين اإلنتاجية وما يستتبعها من انخفاض العوائد (1).ًتامة الستثامر التعليم
. يميُاخلاصة واألجور احلقيقية تكون نتيجة االستغالل اهلاميش ملا أنجز من استثامر تعل
وبذلك . وعىل الصعيدين، نجد منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا متدنية النقاط

 .ًفالعوائد االقتصادية الواسعة من طريق التعليم منخفضة أيضا


مرتفعا بذلك % 14 الرشق األوسط وشامل إفريقيا ةيبلغ متوسط البطالة بمنطق 
؛ فاملشكلة حتتم يف )1.7شكل (بة الصحراء اإلفريقية عن سائر مناطق العلم خال ش

الواقع عيل كل دولة باملنطقة، حتى عىل العديد من دول اخلليج املصدرة للبرتول 
ويف دول .  عيل نحو تقليدي السترياد عامل أجانب يزودون قوة العمل القوميةءاللجو

، واملغرب %)23.7(أو أعيل، كام يف اجلزائر % 20قليلة، يقرب معدل البطالة من 
ومع ارتفاع نسبة البطالة، تتسع اهلوة بني %). 23.7(، والضفة الغربية وغزة %)19.3(

وبني الثامنيات والتسعينيات . قوة العمل، وقوة العمل الفعلية املسامهة يف النمو
ن إومن منظور احلسابات التنموية، ف% 15إىل % 8تضاعفت البطالة باملنطقة من 

فعة من البطالة تتسيب يف زيادة نسبة العامل غري املسامهني فعليا يف املستويات املرت
 . النمو االقتصادي ويضعف عوائد التعليم يبطئالنشاطات اإلنتاجية، مما 

شامل إفريقيا حقيقة أن ووما يفاقم خسارة رأس املال البرشي بالرشق األوسط  
م العايل الذين تزداد البطالة تؤثر بشكل غري متناسب بني أصحاب مستويات التعلي

ففي ). 2.7انظر جدول (احتاملية عدم توظيفهم، ويبن أصحاب التعليم فوق الثانوي 
% 42مجهورية مرص العربية مثال، فيام يشكل أصحاب التعليم الثانوي أو ما بعد الثانوي 

ويف اجلزائر يف الوقت الذي . من العاطلني% 80فقط من قوة العمل، نجد أهنم يشغلون 
من قوة العمل تعليمهم بعد الثانوي، فإهنم يكادون يشغلون % 20تم فيه سوي نحو مل ي

فقط % 16ويف املغرب يشغل أرباب التعليم الثانوي أو ما بعده . ضعف نسبة العاطلني
 . من العاطلني% 30من قوة العمل، لكنهم يمثلون نحو 
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 (1.7)شكل 
  *2004البطالة يف الرشق األوسط شامل إفريقيا، 

 
 
 

 
 
 
 

  بيانات البنك الدويل :املصدر
 .2000أو أقرب سنة متاحة عام  * :ملحوظة

 
 ورغم أن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ليست وحدها التي ترتفع هبا البطالة 

إىل هذا احلد بني الشباب وأرباب التعليم العايل، فبطالة الشباب املتعلم هبده املنطقة 
 ض الدول كمرص ليست املشكلة وليدة اللحظة أو جديدة،ويف بع. يزداد بشكل مضطرد

؛ ويبن %20فمعدل البطالة بني خرجيي املدارس الثانوية يف  السبعينيات بلغ نحو 
وبذا فالعوامل الكامنة وراء هذه املشكلة ). Fergany 2000% (10خرجيي التعليم العايل 

يع التعليم العايل الذي شجع توس  1-: ظلت راقدة مكاهنا قرابة ثالثني عاما متمثلة يف
 عليه يف حالتنا هذه التوظيف املضمون يف القطاع اخلاص الذي دام حتى وقت قريب؛ و

 معدل 3-  الدارسني للعلوم اإلنسانية واألدب؛ وطالبوجود نسبة كبرية من ال 2-
 .التصنيع البطيء

 ناليم
غزة
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غرب
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الض
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 (1.7)جدول 
سط وشامل إفريقيا، توزيع قوة العمل والعاطلني يف بعض اقتصاديات الرشق األو

 بالنسبة للتعليم

نسبة قوة العمل احلاصلة  الدولة
 عىل التعليم الثانوي أو فوقه

نسبة العاطلني من احلاصلني 
 عىل التعليم الثانوي أو فوقه

 80 42 )أ(مرص  
 59 24.9 )ب(البحرين 

 29.6 16.4 )ج(املغرب 
 39.2 35 )د(إيران 

 43.6 45.1 )هـ(األردن 
 37.8 20 )و(اجلزائر 

 39.7 15.4 )ز(عامن 
 42.5 42.6 )ح(تونس 

مؤرشات البنك الدويل؛ :  قوة العمل)ب(؛ )1998بيانات  ( Galal 2002)أ( :املصادر وملحوظة
بيانات  ()د (. 2003dالبنك الدويل : ؛ البطالةBoudarbat 2005:  قوة العمل)ج(. 2003d: البطالة

، واالجتاهات االقتصادية بمنطقة Econamks Reseanh foeumنسق البحث االقتصادي ) 1994
  )و(. القسم األردين لإلحصاء) 2003بيانات   ()هـ(. 1998الرشق األوسط وشامل إفريقيا عام 

  قوة )ز(.  لدول الكونجرسمكتبة الواليات املتحدة لدراسات قسم البحث الفيدرإيل: قوة العمل
البنك الدويل ) ح(. 2003dالبنك الدويل : ؛ البطالة)1996ت بيانا(مؤرشات  التنمية العالية : العمل
2004 . 
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والوجه األخر ملشكلة البطالة بالرشق األوسط وشامل إفريقيا هو طبيعتها اهليكلية  
ٍيف العديد من الدول؛ ومن هنا فاختالل التوازن يف أسواق العمل لدول كاجلزائر 

ٍ البطالة الدورية يف دول كاألردن وتونس، واملغرب ومرص يتباين من البطالة اجلزئية إىل
ويف هذه الدول األخرية، . أو الدول املنتجة للبرتول بالرشق األوسط وشامل إفريقيا

نجد أن معدالت البطالة بني خرجيي التعليم الثانوي، والتعليم اجلامعي بخاصة أدنى 
.  يقلص احتاملية البطالةمنها يف التعليم االبتدائي؛ ومن ثم فاالرتقاء يف السلم التعليمي

ًبيد أنة يف الدول التي تلبس فيها املشكلة ثوبا هيكليا نجد االرتقاء يف السلم التعليمي  ً ْ ََ
 .(3).ًمفضيا ملزيد من البطالة

 (2.7)شكل 
 .توزيع قوة العمل والعاطلني بالرشق األوسط وشامل إفريقيا، بالنسبة إىل التعليم 

 

 

 
 

 

 

 
 

 القسم األردين لإلحصاء؛ بيانات مرص خاصة. 2004 خاصة بعام األردنانات بي :املصادر وملحوظة
  ؛بيانات تونس لألعوام,Bouderbat 2005 2000؛ بيانات املغرب خاصة بعام  Galal 2002. 1998بعام 
). قوة العمل (1999و ) البطالة (1994بيانات إيران من ؛ world Bank 2004a. 2001 حتى 1997من 

 وعةواملصادر متن
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ُوحتى إن وسعت املنطقة يف توظيف عاملتها املعلمة، فهؤالء األفراد لن يعينوا   ََ َّ ُ

ستجد نسبة من  بشكل مناسب يف مواطن تستغلهم أمثل استغالل؛ إذن فعىل األقل
فتدين . دين اإلنتاجيةاملوظفني أنفسهم عالقني يف فخ عوائد استثامر التعليم املتدنية من ت

اإلنتاجية يؤول إىل تدين عوائد التعليم الذي يؤول إىل تدين االستثامر التعليمي، ومن ثم 
 . تدين اإلنتاجية، وهكذا

ٌواحلجة السابقة تدعمها نتائج إنتاجية العامل الكيل التي نوقشت بالفصل الثاين  
 وهذه النتائج توضح أن .keller and Mablj (2002)عىل أساس بحث كيللر و نابيل 

ًمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بدأت يف أوائل الستينيات اجتاها طال عقدين يف 
 .وكان هلذا االستثامر عائده. االستثامر العام الضخم للبنية األساسية، والصحة، والتعليم

 لكل %6.3فقد كان النمو االقتصادي هو األعىل يف العامل يف الستينيات ليبلغ متوسطه 
ويف . كام أن نمو إنتاجية العامل الكيل كان كذلك مرتفعا). لكل عامل% 4.2(عام 

السبعينيات، كانت الظروف الباعثة عيل النمو متمثلة يف زيادات ضخمة يف معدل 
وتقرب ضعف معدل تراكم % 50تراكم رأس املال املادي لكل عامل بنسبة تربو عىل 

ْبي. رأس املال البرشي لكل عامل َد أن إنتاجية العامل الكيل تضاءلت فجأة، فانخفض َ
وبني الستينيات والسبعينيات، انخفض نمو . سنويا% 1.6نمو كل عامل بمتوسط بلغ 

سنويا مع ظهور أخطر التدهورات يف الدول املنتجة % 3إنتاجية العامل الكيل بمتوسط 
فرط اإلنتاج العاملي، ويف الثامنينات، كسدت أسعار النفط الدولية يف أعقاب . للبرتول

وشهدت . وشهدت املنطقة معدالت نمو بطيئة بالنسبة إىل كل عامل، أو حتى سلبية
ومع .  الدول غري املنتجة للبرتول معدالت نمو سلبية لكل عاملتمعظم اقتصاديا

 اختالل توازنات االقتصاد الكيل وزيادة الديون تضاءلت االستثامرات وإنتاجية العامل
ومل يتوقف نمو اإلنتاجية باملنطقة عن اهلبوط سوي يف التسعينيات، . كربالكيل بشكل أ

 .لكن حتى يف هذه الفرتة ظل نمو اإلنتاجية الكلية متلكئا خلق متوسطات النمو العاملية
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معدالت ) واجتاه(واليشء الذي اتسق مع تغريات إنتاجية العامل الكيل هو نمط  
وعامة تكاد تؤكد . ق األوسط وشامل إفريقياالعوائد اخلاصة من التعليم بمنطقة الرش

كافة الدراسات أن التعليم يثمر عوائد إجيابية، لكن التقديرات تتباين بشكل ملحوظ 
فمتوسط معدالت العوائد من زيادة سنة دراسية ترتاوح يف أي مكان . ٍمن دولة ألخرى

 Trostel, Walker, and Woolley 2002(بالدول النامية % 29بالدول املتطورة إىل % 5من 
psacharapoulos, 1994( . 15إىل %8 وحرصت دراسات أخرى تقديراهتا بني % 

)card1999, 2000; Pritchett, 1999(. 
وبالنسبة ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، تتوافر إحصائيات معدالت  

ليها  تم احلصول ع7.2والنتائج املوضحة باجلدول . العوائد لعدد معني من الدول
وتشري هذه .  Heckman)هيكامن(طريقة املرحلتني لـ : باستخدام نفس طريقة التقدي

ما يقرب من أعىل من بني النتائج إىل أن معدالت العوائد من التعليم يف املنطقة ترتاوح 
إىل أقل ) بالنسبة الكتامل املرحلة االبتدائية بني الفتيات يف القطاع اخلاص باألردن% (15

، )لنسبة الكتامل املرحلة الثانوية الدنيا بني الفتيات يف القطاع اخلاص بمرصبا% (11من 
 .من املالحظات % 90، حيث انحرصت نحو %1-11لكن نتدرج عامة بني 

ًونظرا التساع نطاق التقديرات بني مستويات التعليم، وبني األنواع من الذكور  
انت منطقة الرشق األوسط وشامل واإلناث، وبني الدول؛ فال يتضح لنا مبارشة ما إذا ك
لكن بالنظر إىل هيكل قوة العمل . إفريقيا تعاين من ضعف العوائد اخلاصة من التعليم

ًنسبة إىل املستوى التعليمي، يضيق نطاق متوسط العوائد بشكل ملحوظ، من أقل من 
بالنسبة % 5.5، ويبلغ متوسطة (4)يف املغرب% 8يف تونس إىل أكثر من % 4.4نحو 
وتأيت هذه العوائد كذلك أدنى بشكل ملحوظ من . تصاديات الرشق األوسط لكلالق

متوسط معدالت العوائد من التعليم املدريس امللحوظ يف عينة من الدول متوسطة 
 وبالنسبة )3.7 جدول(الدخل املنخفضة عن املتوسط التي تتبع آليات تقدير متشاهبة  

طة الدخل، فإن متوسط معدالت لعينة صغرية من االقتصاديات منخفضة ومتوس
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% 9.4، ويبلغ متوسطها %13و  % 8 بني العوائد باستخدام آليات التقدير املشاهبة تنحرص
أعىل من متوسط عوائد التعليم امللحوظة يف دول الرشق % 70للمجموعة، ونحو 

 .األوسط وشامل إفريقيا
 (2.7)جدول 

 وسط وشامل إفريقيا، معدالت العوائد اخلاصة من التعليم بدول الرشق األ
  نسبة إىل النوع والقطاع

 )النسبة املئوية لكل عام درايس إضايف(
 الوصف

 مستوى التعليم
 مرص
1999 

 املغرب
1999 

 األردن
1997 

 اليمن
1997 

 سوريا
2002 

 تونس
2001 

       االبتدائي
  .6 2.7 3.5 6.1 6.4 الذكور العام    
 2.7 1 2.7 2 3.4 3.6 الذكور اخلاص    
  2.2 5.1 3.9- 10.5 5.3 اإلناث العام    
 3 1.3 8 14.7 9.4 7.2 اإلناث اخلاص    

       الثانوية الدنيا
  1.2 2.7 2.9 8.2 4.9 الذكور العام    
 3.3 2.5 2.7 5.5 6.3 4.4 الذكور اخلاص    
  4.9 3.7 5.2 13.4 8.2 اإلناث العام    
 2.8 1.2 7.4 9.8 10 11.2 اإلناث اخلاص    

       الثانوية العليا والعام
  2.4 2.2 2.8 8.8 8.8 الذكور العام    
 5.5 3.8 2.2 6 7.7 7.3 الذكور اخلاص    
  6 3.9 4.6 12.1 9.7 اإلناث العام    
 5.5 2.9 12.1 10.4 11 1.5- اإلناث اخلاص    
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 الوصف
 مستوى التعليم

 مرص
1999 

 املغرب
1999 

 األردن
1997 

 اليمن
1997 

 سوريا
2002 

 تونس
2001 

       الثانوية العليا واملهنية
  4.4 3.3 3.8 6.8 7.2 الذكور العام    
  3.9 3.3 3.2 5.8 5 الذكور اخلاص    
  8.2 4.3 4.3 11.9 9.6 اإلناث العام    

  4.9 10.7 8.6 11.3 4.9 اإلناث اخلاص
       اجلامعة

  6.9 3.8 4.6 8.9 8.8 الذكور العام    
 10.1 8.5 5.2 10.2 9.5 7.3 الذكور اخلاص    
  9.6 4.4 6.8 12.8 10.7 اإلناث العام    
 10.5 7.2 6.8 12.9 9.3 10.9 اإلناث اخلاص    

 World Bank 2003d ، 2004a; Huitfeldt and kabbani 2005: املصدر
مشتق من االنحدارات التي تضبط اخلربة املحتملة ومربع اخلربة املحتملة، واملوقع  :ملحوظة

اليومية، واألحوال العارضة يف العمل يف بالنسبة للحرض أو الريف، وحالة العمل بنظام الفرتة 
ُوانحدارات تونس مل حتىص منفصلة بالنسبة لكل من عامل القطاع العام والقطاع . القطاع اخلاص

وعوائد التعليم يف تونس تم إحصائها . اخلاص، مع اشتامل توظيف القطاع العام عل متغري ضابط
، )يبدو حتت االبتدائي(توى االبتدائي غري التام بالنسبة إىل إمتام مستويات تعليمية خمتلفة؛ فاملس

يبدو حتت املرحلة الثانوية العليا، (، والثانوي )يبدو حتت املرحلة الثانوية الدنيا(واالبتدائي التام 
وانحدارات اليمن وتونس تضبط العمر ) يبدو حتت اجلامعة(وما بعد الثانوي ) والتعليم العام

أما انحدارات سوريا فال تضبط . ة املحتملة ومربع اخلربة املحتملةًوالعمر الرتبيعي بدال من اخلرب
املوقع من حيث احلرض والريف أو العمل الوظيفي بنظام الفرتات وحالة العمل العارضة بالقطاع 

 خال )هيليامن(وكافة االنحدارات تضبط اختيار العينة باستخدام أسلوب املرحلتني لـ . اخلاص
 .انحدارات املغرب وتونس
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 )3.7(جدول 
 معدالت العوائد من التعليم يف عينة من الدول

متوسط معدل  سنة املالحظة الدولة/ املنطقة 
 العائد من التعليم

   أمريكا الالتينية
 8.8 2000 املكسيك    
 11.4 2002 األرجنتني    
 12.9 1996 الربازيل    

 11  املتوسط
   ى الوسطأوربا وآسيا 

 8.5 2000 لرويساالحتاد ا    
 11.2 1998 املجر   
 9.4 1997 مجهورية التشيك    
 8.4 1997 مجهورية سلوفاك    

 9.4  املتوسط
   آسيا

 )أ(10.2 2001 الصني    
 7.5 1995 اهلند    
 8.9  املتوسط    

 sachsida:  الربازيلGiovagndi etal 2005:  األرجنتنيRodriguez-oregia 2004املكسيك  :املصادر
et al 2002؛ روسيا :Vernon . املجرcampos and Jolliffe 2004 .التشيك ومجهورية سلوفاك :

Fileretal 1999؛ الصني :Zhang et al 2005؛ اهلند :Kinder 1998 . 
 .تشري إىل املناطق احلرضية فقط) أ( :ملحوظة



 السابعالفصل  
 

 

 354  

 

يل عىل تدهور وبالنسبة للعقدين أو العقود الثالثة املنرصمة، هناك كذلك دل 
وبيانات السنوات املختلفة حول العوائد ). 2.8جدول (العوائد من التعليم يف املنطقة 

املغرب، : من التعليم متوفرة القتصاديات ثالثة بالرشق األوسط وشامل إفريقيا
معدالت العوائد اخلاصة من التعليم التي بلغ متوسطها : يف املغرب. وتونس، ومرص

 ثم إىل 1991عام % 11.7قد هبطت إىل ) psachara poulos 1994 (1970عام % 16نحو 
فإن معدالت العوائد : وكذلك يف تونس. )World Bank 2003) 1999عام % 7.9

 2001عام % 4.4، قد هبطت إىل 1980عام % 8اخلاصة من التعليم التي بلغ متوسطها 
)psachara poulos 1994 ( سوى يف مرص، فيام ومل تستقر معدالت العوائد من التعليم

 عام 5.5 إىل 1988عام % 5.7من  (1998 و 1988َّعدا هبوط هاميش واحد بني عامي 
 .)World Bank 2003(وفق إحصائيات البنك الدويل ) 1998
والذي يتساوق كذلك مع سجل مسار تغريات إنتاجية العامل الكىل يف املنطقة هو  

واملعلومات حول . ت مع الوقتملحوظة أن األجور احلقيقية قد كسدت أو تضاءل
األجور احلقيقية متوفرة من فرتة الستينيات حتى يوم الناس هذا بالنسبة  لقطاع 

يف العديد من دول الرشق ) من العامل% 30  إىل 20الذي يوظف ما بني (التصنيع  
 ).7.3انظر شكل(األوسط وشامل إفريقيا  

ذت األجور الفعلية تتضاءل  أخ1985وعىل أساس هذه املعلومات يتضح أنه منذ  
). 1995ًقياسا بالتوظيف يف قطاع الصناعة عام (ًسويا % 2.6يف قطاع التصنيع بمتوسط 

ً مرتبطة بدورة ازدهار النفط أو تدهوره ارتباطا ة يف أغلب دول املنطقةواألجور الفعلي
ردن ًوكان اهلبوط يف األجور الفعلية شديدا السيام يف مرص واأل. ًعكسيا بشكل عام
 .واجلزائر والكويت


والعوائد اخلاصة من التعليم يف /ًنظرا الرتفاع معدالت البطالة وتدين اإلنتاجية 
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ومن غري . ًاملنطقة، فقد كان أثر االقتصاد الواسع الستثامرات التعليم متواضعا كذلك
 : االستنتاجات الرئيسةتكرار التحليل الوارد بالفصول السابقة، جيدر بنا إعادة

كان النمو االقتصادي يعاين من أنيميا يف العقود القالئل املنرصمة رغم التوسع  =
 فعىل مدار الفرتة من الستينيات حتى التسعينيات، ارتفع (5).الرسيع يف التعليم

متوسط مستوى تعليم الكبار بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بمتوسط بلغ 
َبيد أنه . وهو معدل ال يضاهي أي معدل آخر بمناطق العامل األخرى (6)ًسنويا % 5 ْ َ

يف العقد التايل، مع ولوج الكثريين والكثريين من العامل ذوي التعليم األعىل قوة 
ًفقط سنويا بالنسبة إىل النمو % 0.5العمل، بلغ متوسط النمو االقتصادي يف املنطقة 
 .النمو يف العامللكل عامل، وهي أضعف عالقة بني التعليم و

كانت التغريات يف اختالل تكافؤ الفرص هامشية رغم التوسع اجلذري يف وصول  =
التعليم األسايس والثانوي يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا عىل مدار العقود 

وكان مستوى اختالل التكافؤ باملنطقة أعىل يف السبعينيات منه يف . الثالثة املنرصمة
 0.44 و 0.34 سلسلة من إجراءات عدم التكافؤ تراوحت من التسعينيات؛ لكن مع

نقطة عىل معامالت جيني األولية، يصبح توزيع الدخل باملنطقة أفضل منه يف 
 .أغلب الدول يف أمريكا الالتينية وشبه الصحراء اإلفريقية

كانت مستويات الفقر ثابتة بشكل كبري رغم الوصول املتزايد للتعليم إىل الفقراء  =
ً تقدما هائال يف ةفمع إحراز املنطق. لب دول الرشق األوسط وشامل إفريقيابأغ ً

 تقليص الفقر يف فرتة التنمية األوىل، تلكأ هذا التقدم يف اخلمس عرشة سنة إىل العرشين
 كانت تشري املسوح الداخلية ملرص وتونس إىل أن 1985فقبل عام . سنة األخرية

 إىل 1965عام % 51 يف تونس من 1985و 1965معدالت الفقر انخفضت بني عامي 
ًمقاسا ( 1985فقط عام % 53 إىل 1975عام % 82؛ ويف مرص من 1985فقط عام % 16 ُ

 World Bankً دوالرا لكل يوم مع تكافؤ القوى الرشائية، 2باإلحصاءات الرئيسة 
َبيد أن متوسط معدل الفقر باملنطقة تراوح من ). 2006 ْ  .يف التسعينيات% 25 إىل 20َ
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 )3.7(شكل 
 2003 إىل 1985األجور الفعلية يف قطاع التصنيع بالرشق األوسط وشامل إفريقيا، من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNIDO: املصدر

 اجلزائر
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جة الختالالت عىل نحو أسايس، تأيت حواصل سوق العمل املوصوفة أعاله نتي 

فعىل صعيد اإلمداد العاميل زادت قوة . التوازن بني اإلمداد من العامل والطلب عليهم
ًالعمل بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا زيادة رسيعة جدا عنها يف رشق آسيا أو  ًً
أمريكا الالتينية لعدة عقود، والسبب الرئيس يف ذلك أن منطقة الرشق األوسط وشامل 

غري أن توظيف النساء . مل يفتأ النمو السكاين فيها يزداد عن املناطق األخرىإفريقيا 
ًبمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد تلكأ خلف املناطق األخرى، موهنا نمو قوة 
ًالعمل يف املايض، واآلن قد تغري هذا كذلك مسهام يف زيادات رسيعة يف قوة العمل يف 

 .فرتة التسعينات
لطلب، فإن املنطقة كانت قادرة يف الستينيات والسبعينات عىل حتقيق وعىل صعيد ا 

َّنمو اقتصادي رسيع نسبيا، يف وقت تلكأ فيه تشارك النساء يف العمل بأجر، مما يرس  ً
امتصاص النمو السكاين إىل بيئة الوظائف؛ لكن يف التسعينيات كانت البطالة يف الرشق 

ُفاالرتقاء يف سلم التعليم . طقة أخرى يف العاملاألوسط وشامل إفريقيا أعىل من أية من
ًكان له تأثريا طفيفا عىل احلد من معدالت البطالة املتزايدة واحلق أن خرجيي التعليم . ً

العايل ببعض الدول كاملغرب واجلزائر كانت معدالت بطالتهم من أعىل املعدالت يف 
ً، فضال عن )Carnoy et al .2004 ; World Bank 2004% (70املنطقة، التي بلغت نحو 

ًأن معدالت البطالة املتزايدة تضيف ضغوطا عىل حكومات الرشق األوسط وشامل 
ًإفريقيا لتوسيع التعليم الثانوي والعايل، إن مل يكن هنالك يشء أخر مرجئا لدخول 

 .الشباب قوة العمل
دث ًويفصل باقي هذا القسم هذين اجلانبني من القصة، مذلال يف سبيل ذلك أح 

ً، ومركزا عىل العالقة بني التعليم وعرض وطلب العمل)2003d(وثائق البنك الدويل  َّ. 
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إن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا كسائر املناطق ختوض مرحلة انتقال  

وكام أوردنا بالفصل الثالث فقد بدأت هذه العملية منذ أربعة ). 4.7شكل (سكانية 
ٍواتسمت بانخفاض رسيع يف معدالت اخلصوبةعقود  َبيد أن هبوط معدالت . ٍ ْ َ

ًاخلصوبة بدأ مؤخرا يف دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، بعد بدئه يف رشق آسيا أو 
، لذا ظلت معدالت 1960ٍأمريكا الالتينية، وكان مبدأ اخلصوبة من مستوى عال عام 

. ًعة بشكل كبري نسيبا عن سائر املناطقاخلصوبة بالرشق األوسط وشامل إفريقيا مرتف
فمن بني دول رشق آسيا ال نجد سوى ماليزيا، والفلبني اللتني حتتفظان بمستويات 
خصوبة عالية؛ ومن دول أمريكا الالتينية يف غينيا، تبقى بريو الدولة الوحيدة ذات 

ًقريبا، وىف كافة  دول الرش ق األوسط وشامل إفريقيا ت. معدالت اخلصوبة املرتفعة
وهذا . ً طفال أثناء فرتة محلهن األطفال2.5الزال معدل إنجاب النساء لألطفال هو 

ٌالتأخر يف املنطقة راجع إىل جمموعة من العوامل تشمل فيام تشمل التباطؤ يف توفري 
مستوى أسايس من التعليم اجلامعي للنساء، وضعف استثامر إجراءات ضبط النسل، 

 . نساء يف قوة العمل ذات األجروتدين مستويات مشاركة ال
ْوكان نتيجة هذه االجتاهات الديمغرافية أن ختطى نمو قوة العمل بمنطقة الرشق  

ففي . األوسط وشامل إفريقيا نموها بمناطق العامل األخرى منذ مستهل الثامنينيات
ٍسنويا، عىل نحو مساو للنمو يف أمريك% 3السبعينيات أخذت قوة العمل تزداد بنسبة  ا ً

وانخفض  %. 2.4الالتينية، وأعىل بكثري من رشق آسيا التي زادت فيها النسبة بمقدار 
ًسنويا، وبأمريكا % 1ٍّنمو قوة العمل برشق آسيا بشكل حاد يف التسعينيات إىل نحو 

، فيام مل تفتأ معدالت الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف الزيادة إىل %2.4الالتينية إىل 
لبعض % 3عدالت يف اهلبوط يف التسعينيات، لكنها ستظل فوق وبدأت هذه امل% 3.5

 ) .world Bank 2003d(الوقت 
 



 التعليم وأسواق العمل الداخلية 
 

 

 359  

 

 )4.7(شكل 
 2020إىل  1950ديناميات عرض العمل يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، من 

 )بالنسبة املئوية(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 World Bank,  2003e :املصدر

ول الرشق األوسط وشامل إفريقيا لقد كانت مشاركة قوة العمل من النساء يف د 
ًمرتفعة تارخييا يف املجتمعات الزراعية كمرص واملغرب واليمن؛ لكنها كانت عامة أدنى 

َبيد َ أنة يف التسعينيات، أخذت مشاركة قوة العمل النسائية يف . من املناطق األخرى ْ ً
ادة استثامر ومن العوامل اهلامة املساعدة عىل هذه الزي). 4.7جدول (الزيادة برسعة 
  للذكور، فإن متوسط تعليم النساء يف املنطقة قد بدأ من مستوياتةوبالنسب. تعليم النساء

متدنية للغاية يف الستينيات، لكن أخذ يرتفع عىل نحو أرسع منه يف املناطق األخرى 
ًكرشق آسيا التي كانت فيها معدالت املشاركة النسائية بالفعل مرتفعة جدا يف الستينيات ً 

 . 1990السبعينيات، وعىل نحو أكثر رسعة يف أمريكا الالتينية منذ عام و
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 )4.7(جدول 
 2004 إىل 1980معدالت مشاركة قوة العمل النسائية ، من 

 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

 30.7 29.9 29.2 28.4 27.6 24.4 21.1 21.4 اجلزائر

 23.3 22.9 22.5 22.1 21.7 18.9 17 11 البحرين

 - - - - - - - - جيبويت

 31.7 31.4 31.1 30.8 30.5 28.9 27.1 26.5 مرص

 - 29.4 28.6 27.8 27 23.5 20.3 20 إيران

 - - - - - 18 16.3 17.3 العراق

 26.1 25.5 25 24.4 23.9 20.4 17.1 14.6 األردن

 24.7 23.9 23.2 22.3 21.5 19.2 22.8 13 الكويت

 30.4 30.2 29.9 29.6 29.3 28.2 26.6 22.7 لبنان

 25.1 24.7 24.2 23.8 23.4 20.9 18.4 18.6 ليبيا

 35.3 35.2 35 34.9 34.7 34.6 34.5 33.5 املغرب

 21 20.1 19.1 18.2 17.2 13.7 10.7 6.3 عامن

 18.4 17.9 17.5 17.1 16.6 14.5 11.7 6.4 قطر

 21 20.2 19.4 18.6 17.7 14.6 11.4 7.6 السعودية

 28.2 27.9 27.6 27.3 26.9 25.6 24.4 23.5 سوريا

 33 32.7 32.5 32.2 31.9 30.5 29.1 28.9 تونس

 - 14.5 14.1 13.6 13.2 11.7 10.7 5.1 اإلمارات

الضفة -غزة 
 13.2 12.8 12.4 11.9 11.5 - - - الغربية

 29 28.9 28.8 28.7 28.6 29.2 39.7 32.5 اليمن
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 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

 26.1 25.2 24.7 24.2 23.7 22.2 20.5 18.2 املتوسط

 45 45 45.1 45.1 45.1 45.2 45 43.2 الصني

 41.4 41.2 41 40.8 40.5 39.2 38.1 34.8 اندونيسيا

 40.5 40.7 40.9 41.1 41.4 40.3 39.3 38.7 كوريا

 38.6 38.4 38.1 37.9 37.6 36.3 35 33.7 ماليزيا

 38.5 38.3 38.2 38.1 37.9 37.2 36.5 34.7 الفلبني

 46.9 47 47 47.1 47.1 47 47.2 47.6 تايالند

 41.8 41.8 41.7 41.7 41.6 140.9 40.2 38.8 املتوسط

 - 35.1 34.5 33.9 33.3 30.9 28.5 27.6 األرجنتني

 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.2 34.8 28.4 الربازيل

 35.5 35.1 34.6 34.1 33.6 31.8 29.9 26.3 شييل

 39.3 39.7 39.5 39.3 39.1 37.7 36 26.2 كولومبيا

 34.6 34.4 34.2 34 33.8 31.7 30 26.9 املكسيك

 32.1 31.8 31.5 31.2 30.9 29.6 27.5 23.9 بريو

 35.5 35.3 35 34.7 34.3 32.8 31.1 26.6 املتوسط

 The world Bank , GDF, and WDI control database (August 2005):املصادر


َّإن النمو السكاين الرسيع ومشاركة قوة العمل يف منطقة الرشق األوسط وشامل  

ٍإفريقيا مل يكونا مرتبطني بنمو كاف يف إجياد وظائف مكافئة متتص الزيادة يف عرض 
فبداية من التسعينيات، كان التوسع الديمغرايف لدول الرشق األوسط وشامل . العمل
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وأفضت معدالت النمو املتدنية . قدرة احلكومات عىل توفري الوظائفًإفريقيا متخطيا 
وبذلك فإن . يف الثامنينيات والتسعينيات إىل بطالة أعىل يف العديد من دول املنطقة

ًتضافر زيادة النمو السكاين مع زيادة مشاركة النساء يف قوة العمل بأجور، فضال عن 
لبطالة، خاصة يف اجلزائر واملغرب وسوريا ضعف توفري الوظائف قد أديا إىل مزيد من ا

 .واألردن وتونس
وبالنظر إىل اهلرم العمري ومستوى النشاط االقتصادي بدول الرشق األوسط  

  مليون34ًوشامل إفريقيا، فللحيلولة دون ازدياد موقف التوظيف سوءا يتحتم توفري نحو 
   يف كل من سوريا واملغرب، مليون4  مليون يف مرص، و11: 2020وظيفة من اآلن حتى عام 

 أنه بخالف دول )2002(ويرى كيللر ونابليل ) FEMISE 2003( مليون يف اجلزائر  3و
اخلليج، ليس سوى مرص وتونس القادرتني عىل توفري فرص عمل كافية المتصاص 
ًاالرتفاعات الرسيعة يف سكاهنم النشطني، وهذا راجع جزئيا إىل  ضعف النمو السكاين 

الدولتني يف التسعينيات؛ وراجع يف األصل إىل ارتفاع النمو يف القطاعات يف هذين 
 ويف اجلزائر واألردن، سيتحتم أن تكون معدالت النمو االقتصادي. االقتصادية الرئيسة

 . مما كانت علية يف مستهل القرن الواحد والعرشين - عىل التوايل - أعىل%  4و% 4
ًق األوسط وشامل إفريقيا يوحي ظاهريا أن والنظر إىل مرونة التوظيف يف الرش 

 املبالغة يف النمو االقتصادي عرب كثافة رأس –النقد األسايس لضعف توفري الوظائف 
فنمو االقتصاد ال .  ال تنطبق عىل موقف الرشق األوسط وشامل إفريقيا–املال املادي 

 »الكثافة يف العاملة« ،  و0.4 حني تقل مرونة التوظيف عن »ًكثافة يف رأس املال« ُيعد ُّ
مع (، فإن مرونة التوظيف )5.7(لكن كام يوضح اجلدول . 0.8حني تزداد املرونة عن 

يف ) مراعاة تغري النسبة املئوية للتوظيف نسبة إىل تغري النسبة املئوية إلمجايل الناتج املحيل
معناه أنه وهذا . 101كانت   2004 و 1990الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف الفرتة بني 

زيادة يف إمجايل الناتج املحيل يف التسعينيات، كان التوظيف يزداد بمقدار % 1لكل 
َبيد أن هذه . ، وهي أعىل من القدرة التوظيفية ألية منطقة أخرى من العامل1.1% ْ َ
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ٍ التوظيفية اجللية ختفي خلفها معدال عال بشكل غريب  من نمو التوظيف »الكفاءة« ٍ ٍ ً ّ
وبالنظر ملعدالت النمو املتدنية . يف دول الرشق األوسط وشامل إفريقيابالقطاع العام 

ًنسبيا من إمجايل الناتج املحيل بالكثري من دول هذه املنطقة يف التسعينيات وأوائل القرن 
احلادي والعرشين، نجد أن إسرتاتيجية امتصاص النمو السكاين النشط عرب التوظيف 

ٍ عن أن هذا املتوسط حيجب تنوعات ملحوظة من ًالعام مل تكن ثابتة ومستقرة، فضال ٍ
ًدولة ألخرى، حيث يزداد الوضع سوءا يف اجلزائر واألردن والسعودية عن باقي  ٍ

كام أننا يف كل احلاالت نجد املتوسط اإلقليمي للرشق األوسط وشامل إفريقيا . العينة
 . با وآسيا الوسطيأدنى بكثري من املرونة التوظيفية يف سائر مناطق العامل خال أور

إن املعجزة اآلسيوية املتجلية يف السبعينيات والثامنينيات قد ساعد عليها التحول  
وهذا أفىض إىل رشحية كبرية . يف تلك الدول) انخفاض اخلصوبة(الديمغرايف الرسيع 

ًنسبيا من السكان تتسم بالنشاط االقتصادي، وتزداد فيها نسبة العاملني عىل العاطلني 
وأفىض ذلك إىل زيادة معدل االدخار املصاحب ملعدالت ). ألطفال وكبار السنمن ا(

لكن مقارنة بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، فقد . النمو االقتصادي املرتفعة
 ،»اهلبة السكانية« ونتيجة ذلك، فإن. ًبدأت العملية مؤخرا، وحيتمل أن تدوم فرتة أطول

ًنشطة اقتصاديا مع معدالت اخلصوبة املتدنية لينتجا حني تتضافر الزيادة السكانية ال
ًأطفاال أقل، ستتسع اهلبة السكانية يف فرتة زمنية أطول، ولربام كان أثرها اإلجيايب عىل 

األقل (ًويف حقيقة األمر، إن استمرار النسبة املرتفعة نسبيا من الشباب . النمو ضعيفا
 . اكم رأس املاليف السكان قد حتد من االدخار وتر)  سنة15من 


وبعد االختالالت اهليكلية يف سوق العمل، نجد أن العوائد املتدنية من التعليم  

تتأثر بالسياسات احلكومية املختلفة التي جتعل مستقبل توفري الوظائف ضيقا، أو تقود 
 أملعها يف ومن هذه السياسات احلكومية نجد. احلكومة إىل إنتاجية متدنية بني العامل

 ًمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا مرتبطا بتوظيف القطاع العام  والسياسات التنموية
 : ًوقد نوقشت هذه السياسات تباعا فيام ييل. بالقطاع اخلاص والقطاع غري الرسمي
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 (5.7)جدول 
 مرونة توظيف النمو بالرشق األوسط وشامل إفريقيا مقارنة باملناطق األخرى، 

  *2004 إىل 1990ومن 

 الدولة
نمو 

 التوظيف
(%) 

  نمو إمجإيل
الناتج 
 املحيل
(%) 

 الفرتة الزمنية
نمو 

إنتاجية 
 العامل

(%) 
 1.7 2004-1990 2.5 4.2 اجلزائر
 .7 2002-1990 4.2 3 إيران
 .7 2003-1992 4.3 2.9 مرص
 .8 2001-1990 2.6 2.1 املغرب
 .6 2000-1989 5 3 تونس
 1.2 2001-1990 5.1 5.9 األردن
 0.8 2002-1991 4.6 3.7 سوريا

 2.1 2000-1990 2.7 5.7 السعودية
 1.1  3.9 3.5 الرشق األوسط وشامل إفريقيا

بام فيها (قية واألطليس آسيا الرش
 )الصني

   0.1 

خال (رشق آسيا واألطليس 
 )الصني

   0.5 

 0.7    أمريكا الالتينية والكاريبي
 0.3    يأوربا وآسيا الوسط

 0.2    آسيا اجلنوبية
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 الدولة
نمو 

 التوظيف
(%) 

  نمو إمجإيل
الناتج 
 املحيل
(%) 

 الفرتة الزمنية
نمو 

إنتاجية 
 العامل

(%) 
منظمة التنمية (ارتفاع الدخل

 )والتعاون االقتصادي
   0.3 

 0.4    )خال الصني(العامل 
تقديرات هيئة البنك الدويل مر مصادر الدول؛ : نمو التوظيف األوسط وشامل إفريقيا: املصادر

يل؛ التوظيف خارج اقتصاديات الرشق املؤرشات التنموية العاملية للبنك الدو:   الناتج املحيلمجإيلإ
املؤرشات التنموية العاملية، التمويل امل إىل  واإلحصاءات املالية الدولية عرب : األوسط وشامل إفريقيا

 . االنرتنت
 . أو أقرب سنة متاحة* = : ملحوظة


 والتدخل من املؤثرات الكبرية عىل حواصل سوق العمل اآلن إرث القطاع العام 

 .الوظيفي،  والتي نشأت عن نامذج التنمية االقتصادية واالجتامعية اخلاصة بدول املنطقة
ًفبداية من اخلمسينيات والستينيات، مع قيام حكومات املنطقة بتأميم أكرب أصوهلا، 
وتويل املراقبة املبارشة عىل اإلنتاج االقتصادي، أخذ توظيف القطاع العام يبزغ بشكل 

ٍّمحرك أويل خللق الوظائف يف السبعينيات والثامنينياتمتزايد ك ففي مرص، تضاعف . ٍ
مقدر وفق بحث  (1981عام % 32 إىل  1960عام % 16التوظيف يف القطاع العام من 

Assaad 1997 .( 19ويف إيران يف غضون عرش سنوات، زاد موظفني القطاع العام من %
 ويف اقتصاديات) AMUZEGAR 2004 (1986عام % 32إىل  1976من السكان املوظفني عام 

 .اخلليج املنتجة للبرتول، كان تأثري القطاع العام عىل التوظيف القومي أكرب تأثري مشهود
إىل  %  76، زاد القطاع العام امتصاصه للمواطنني من 1985 إىل 1975ويف الكويت من 
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 للبرتول عىل وقد عمل توظيف القطاع العام بالدول املنتجة. من كل املوظفني% 92
 .املجيء  بوسيلة لتوزيع النقط، وما استتبعه من ثروة عىل كافة أركان االقتصاد

ويف ظل ملكية الدولة، اشتملت لوائح قوة العمل عىل ضامنات التأمني الوظيفي،  
وبرامج التأمني االجتامعي، واألجور املرتفعة للقطاع العام املصحوبة بالعوائد السخية 

، والقيود احلادة عىل الرفد الوظيفي، )كالعالوات األرسية(ألجر األصيل غري املرتبطة با
 ).WORLD BANK 2003d(وسائر السياسات األخرى املحافظة عىل االستقرار الوظيفي 

ًوقد أضحى ارتفاع التوظيف بالقطاع اخلاص عامال رئيسا يف تقسيم أسواق العمل، مع  ً
ويف االقتصاديات املنتجة . ت املتعلمةتوجيه هيكل التوظيف نحو النساء واملجموعا

 . للبرتول بمجلس التعاون اخلليجي، ساهم كذلك يف التقسيامت الكبرية لسوق العمل
واألردن (ورغم املساعي القليلة املبذولة لتقليص حجم القطاع العام يف املنطقة  

 عىل أبقت اقتصاديات الرشق األوسط وشامل إفريقيا) ّواملغرب أمثلة جلية عىل ذلك
بعض من أعىل مستويات التوظيف بالقطاع العام يف العامل، فاإلحصائيات تقول إن 

.  world bank 2005d)(من نسبة العامل أمجع خال الصني % 18القطاع العام يشغل 
من التوظيف باملغرب إىل أعىل  % 10فالتوظيف بالقطاع العام يرتاوح من نسبة أدنى من 

يف دول جملس التعاون اخلليجي مقارنة % 65تزيد عن بالكويت، ومتوسطات  %  93من
كام أن نصيب أجور القطاع العام بالنسبة إىل اإلنفاق احلايل يف ). 6.7جدول (باملواطنني 

 .ًاملنطقة كبري جدا عن أي مكان أخر
إن املستويات غري املألوفة من التوظيف بالقطاع العام بالرشق األوسط وشامل  

أوهلا أهنا قلصت : عوائد املنطقة من التعليم عرب قنوات أربع رئيسةإفريقيا قد أثرت عىل 
إنتاجية رأس املال البرشي للمنطقة؛ فأغلبية الوظائف باخلدمات املدنية باملنطقة مل تكن 

% 10.5ففي احلقيقة كان نحو . يف قطاعات الصحة والتعليم، بل كانت يف إدارة احلكومة
يف أوربا الرشقية واالحتاد % 4.2وهذا يف مقابل . وميةمن وظائف املنطقة يف اإلدارة احلك

 .يف أمريكا الالتينية والكاريبي%  5.4يف إفريقيا، و% 4يف آسيا، و% 4السوفيتي األسبق، و
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 (6.7)جدول  
 التوظيف بالقطاع العام يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا

 )بالنسبة املئوية(

 
القطاع العام كجزء من 
 التوظيف اإلمجايل،

2000 

أجور القطاع العام 
ورواتبه كجزء من 

 2004اإلنفاق احلايل  ، 
 38 29 الرشق األوسط وشامل إفريقيا

 31 29 اجلزائر
 64 28 البحرين

 29 29 مرص
 38 28 إيران
 28 44 األردن
 41 93 الكويت
  66 ليبيا

 51 10 املغرب
  79 السعودية

 63 22 تونس
  34 رشق آسيا واألطليس

  36 صنيال
 16 5 كوريا
  5 الفلبني

  13 أمريكا الالتينية والكاريبي
 25 12 الربازيل
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القطاع العام كجزء من 
 التوظيف اإلمجايل،

2000 

أجور القطاع العام 
ورواتبه كجزء من 

 2004اإلنفاق احلايل  ، 
 15 8 كولومبيا
 46 14 إكوادور
  15 جواتيامال
 19 16 املكسيك

  14 منظمة التنمية والتعاون االقتصادي
 8 18 كندا
  12 أملانيا
  8 اليابان
  15 أسبانيا

  19 اململكة املتحدة
 8 15 ت املتحدةالواليا
  27 العامل

  18 )فيام عدا الصني(العامل 

 World Bank 2005b :املصدر
 

وترى جمموعات من البحوث حول توظيف القطاع العام أن رأس املال البرشي  
ًيف القطاع العام السيام يف اخلدمة املدنية اإلدارية قد ال يسهم إسهاما ملحوظا يف النمو  ً

ع قد يقلص النمو االقتصادي إذا استخدم عامل احلكومة االقتصادي، ويف الواق
ًوال يتضح كلية مدى ). Pritchett 1999انظر (سلطاهتم يف توليد عوائد عىل أنفسهم 

إسهام التوظيف غري املألوف بالقطاع العام هذا يف تقليل نمو منطقة الرشق األوسط 
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 إمجايل  الناتج املحيل يف وشامل إفريقيا، بيد أن ثمة دراسة حديثة قدرت أن ضعف نمو 
 كان مرجعة بشكل جوهري إىل  توظيف اإلدارة 1995 و 1985املنطقة بني عامي 

 .)pissarides 2000(لكل سنة % 1أو ما يقارب  % 8.4العامة، وبلغت نسبته 
ثانيا، أفضت األجور املشوهة والعوائد السخية غري املرتبطة باألجور، والتي  

ىل توقعات أجور عالية بشكل غري واقعي زاد مشكلة البطالة يقدمها القطاع اخلاص إ
ًوقد جتىل هذا واضحا السيام مع تغري املوقف املايل ملنطقة الرشق األوسط وشامل . سوءا

وإن السعي وراء وظائف القطاع العام رغم . إفريقيا، وهبوط نمو وظائف القطاع العام
 Asaad(األجور ظلت مرتفعة حمدودية فرص العمل يف مرص، ألبلغ دليل عىل أن 

كام أن البطالة مرتكزة عامة عىل طائفة الشباب ذوي املستويات املعيشية ). 2002
وحمدودة بني العامل ذوي املستويات ) من املؤهلني للوظائف احلكومية(املتوسطة 

ويوحي هذا النمو ). وهم عامة غري املؤهلني للوظائف احلكومية(املتدنية من التعليم 
ٌءا كبريا من هذه البطالة راجع إىل التوقعات الوظيفية العالية من قبل العامل بأن جز ً ً

احلاصلني عىل بعض التعليم الرسمي، ويقابلها القطاع العام بنظرة متدنية العتامداهتم 
 ).world Bank 2003d(الدراسية 

ومن اإلجراءات التي استتبعت سياسة توظيف القطاع العام أن تدخلت املنطقة  
ًوقد كان هذا نموا هاما لسوق . شكل غري مبارش لدعم التوظيف يف القطاع اخلاصب ً

العمل السيام يف اقتصاديات جملس التعاون اخلليجي املنتج للبرتول الذي حيتل العامل 
ًاملغرتبون جزءا كبريا من قوته العاملة ًونظرا ألن احلكومات مل يكن بوسعها كلية . ً

املتقدمة للعمل، ناهيك عن نمو مستوى البطالة القومية، امتصاص قوة العمل القومية 
فقد تبنت بعض اقتصاديات جملس التعاون اخلليجي اسرتاجتيات لدعم موظفي القطاع 

 . اخلاص، واحلفاظ بشكل أقوى عىل توقعات األجور املرتفعة للعامل املواطنني
ه غري املبارش عىل ثالثا، أثر إغراء وظائف القطاع العام عىل عوائد التعليم بتأثري 

ًفحتى  وقت قريب، كان توظيف القطاع العام مضمونا تقريبا يف . اخليارات التعليمية ً



 السابعالفصل  
 

 

 370  

 

فكان العامل يف الغالب يسعون . املنطقة لألشخاص ذوي التعليم العايل أو املتوسط
إذن، فبقيام . ّللحصول عىل االعتامدات التعليمية ليس إال لضامن وظيفة بالقطاع العام

ومات بمكافأة االعتامدات التعليمية بوظائف عامة ذات أجور مرتفعة، استثمرت احلك
 ملواجهة طالبًألوانا من رأس املال البرشي ليست مصممة بالرضورة إلعداد ال

. متطلبات اقتصاد السوق احلديث، بل ملواجهة حاجات النظام البريوقراطي املتنامي
صول عىل الدرجات العالية لتزداد ونتج عن ذلك أن غلب عىل األفراد السعي للح

 . فرصهم من الوظائف العامة وتتحسن، دون مباالة باملحتوى أو النوعية
رابعا، أسهمت سياسات توظيف القطاع العام يف خلق تقسيامت كبرية بسوق  

ويشمل تقسيم سوق . العمل يف املنطقة، مما زاد من إضعاف اإلنتاجية اإلمجالية للعامل
، لكن )من منظور قدراهتم اإلنتاجية(ًمل  التي تضم عامال متامثلني العمل أسواق الع

تتباين أجورهم أو فرصهم الوظيفية القائمة عىل السامت غري السوقية األخرى، والتي 
 .تضم قدرات حمدودة

ويسري تقسيم سوق العمل بالقطاع العام واخلاص يف عدة اجتاهات، السيام يف  
 التوظيف - ًضمنا أو رصاحة -  من حكومات املنطقة ضمنتفالكثري. اجتاه التعليم والنوع

وبذلك كان األفراد القادرون عىل . خلرجيي املراحل الثانوية واملراحل العليا من التعليم
ًمن التعليم مؤهلني عامة لوظائف القطاع العام، فيام مل يكن الوسطى إمتام املستويات 

ٍكام أخذ القطاع العام يظهر يف ثوب . دنىًمؤهال لذلك خرجيو املستويات التعليمية األ
إىل جمموعة ) 2003c(ويشري تقرير حديث للبنك الدويل . ٍجذاب للوظائف النسائية

 سواء العقبات اخلاصة بالتمييز االقتصادي، واألعراف -منوعة من العقبات 
العملية االجتامعية التي تقوم عليها سلسلة من القوانني، واملامرسات املدنية والتجارية و

فقد أدت النسب الكبرية من النساء . التي أدت إىل هذه املحاباة - واألرسية يف املنطقة
إىل ميوهلن للبحث عن مالذ يف القطاع العام الذي يتحدد ) التي تفوق الرجال بكثري(

 .فيه نظام األجور والتعيني وفق إجراءات معيارية ثابتة
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وشامل إفريقيا يتعدى نطاق اهلوة بني غري أن تقسيم سوق العمل بالرشق األوسط  
ًالقطاع العام واخلاص؛ فاهلوة واسعة جدا بني تقسيم القطاعات الرسمية وغري الرسمية 

ًالتي ستناقشها تفصيال الحقا( والسيام يف اقتصاديات الدول املستوردة للبرتول ودول ) ً
جملس التعاون إن دول . جملس التعاون اخلليجي بني العامل املواطنني واملغرتبني

ًاخلليجي تعتمد اعتامدا كبريا عىل قوة عمل هائلة من املغرتبني، مما يعكس قوة عملها  ً
وحمدودية عرض العمل من املهارات الكافية ) لكنها رسيعة النمو(الداخلية الصغرية 

ففي معظم دول جملس التعاون اخلليجي يشغل العامل املغرتبون اآلن نحو . بداخلها
والتفاضل يف األجور والعوائد ). fasono and Tqbal 2003(إمجايل العامل ثالثة أرباع 

ٌبني العامل املغرتبني واملواطنني تفاضل هائل ٌ.  
 وأيا ما كانت املحاور التي ترتكز عليها هذه االجتاهات التقسيمية، فإن النتيجة  

اراهتم أمثل البازغة هي أن العامل كانوا عاجزين عن االنتقال إىل وظائف تستغل مه
استغالل، مما أوهن إنتاجية قوة عمل املنطقة ككل، فتدهورت إنتاجية منطقة الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا لكل عامل عن سائر املناطق األخرى لعجزها عن استغالل 

 .كافة مواهبها ورأسامهلا البرشي


ت والسياسات املالية وسياسات سعر الرصف فيام تضافرت اإلعانات واالعتامدا 

ٍإلضعاف نمو القدرة التوظيفية يف املايض، كان أكرب عائق يف طريق القدرة التوظيفية 
 يباملنطقة هو ضعف النمو ذاته؛ وهو وضع يعكس احلاجة إىل قطاع خاص دينام

ٍفإن أرادت املنطقة حتقيق نمو توظيفي عال وأجور مرتفعة ستحتاج . متنامي ٍ أن تزيد  
لقد كانت فرتات توسيع . بشكل كبري السيام عرب القطاع اخلاص) وإنتاجيتها(خمرجاهتا 

إمجايل الناتج املحيل مرتبطة يف الغالب بارتفاع عدد الوظائف، يف الوقت الذي يؤدي 
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لكن كي تزيد ). Boltho and Glgn 1995(فيه خفض عدد العامل إىل البطالة الكبرية 
 .تصادي، يتعني عليها تغبري حمركات النمو ذاهتاالدولة نموها االق

ًويف الوقت احلارض الزال القطاع اخلاص الرسمي متخلفا بالرشق األوسط  
وشامل إفريقيا، والزالت حتركه ثقافة راسخة من عقود من الزمان تقوم عىل النمو 

من % 50َّوالتصنيع املوجه من قبل الدولة؛ ففي املتوسط يشغل القطاع اخلاص أقل من 
ويرتكز نشاط القطاع اخلاص حول عدد . )5.7شكل (إمجايل الناتج املحيل للمنطقة 

ٍصغري من الرشكات الكبرية التي استفادت من السياسات الوقائية، فضال عن عدد من  ً
املرشعات الصغرية التي جتتذب أكرب الوظائف إليها، لكن عالقتها ضعيفة بالتمويل 

). world Bonk 2004a(، أو برامج الدعم احلكومي الرسمي، أو األسواق الرسمية
قد حجمت قدرة القطاع اخلاص  - حني ينظر إليها جمتمعة - والكثري من السياسات

ًعىل الظهور يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وعىل أن يكون مصدرا لالستثامر وإنامء 
ع القطاعات املالية فقد تضافرت جمموعة من لوائح العمل املضنية واملكلفة م. الوظائف

املتخلفة، والعروض التجارية غري املناسبة، تضافرت مجيعا لتعوق خلق قطاع خاص 
 .دينامي متنافس


منذ أواخر الثامنينيات، سعت معظم دول الرشق األوسط شامل إفريقيا إىل توسيع  

 طريق النجاح البيئة التنظيمية املضنية واملكلفة لكن وقفت يف. نشاط القطاع اخلاص
 للمرشوعات، كالسياسات العشوائية املشوهة التي حتايب وجود عدد كبري من املرشوعات
اململوكة للدولة، والسلوك البريوقراطي املبالغ يف فرض التكاليف، والضوابط غري 

 . اخلاص املنشودالرضورية عىل املرشوعات؛ فبيئة مثل هذه ال تفيض إىل النشاط 
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 (5.7)شكل 
 إسهام القطاع اخلاص يف إمجايل الناتج املحيل، باكورة القرن احلادي والعرشين

 
 
 
 

  
 
 

 world Bank 2005b:املصدر 
 

إن قاعدة بيانات مؤرشات البنك الدويل اخلاصة بإقامة املرشوعات التجارية  التي  
ئق املعرتضة إلقامة املرشوعات يف الدول  ًمجعت استنادا إىل املسوح املجراة بشأن العوا

ُفبادئ ذي بدء، تقابل . تشري إىل أن عدد من املظاهر تقف كعوائق بارزة يف املنطقة
اإلجراءات االستهاللية والتشغيلية بعراقيل إدارية ولوائح تنظيمية مكلفة ومضيعة 

ق مخسة للوقت؛ فأدنى ما حيتاجه رأس املال بالرشق األوسط وشامل إفريقيا يفو
 world(ًأضعافه تقريبا عن املتوسط العاملي، وأكثر بكثري من أية منطقة أخرى يف العامل 

Bank 2005d .( وهذه التكاليف املرتفعة هي أكرب إرهاق،  بالنظر إىل احلالة املرتدية
وكثري من جوانب القطاع اخلاص باملنطقة ال زال وصوهلا . للقطاعات املالية واملرصفية

فالبنوك هتيمن عىل أنظمة التمويل، فيام يتضاءل دورها يف . ًلسوقية حمدوداللاملية ا
 وكثري من جوانب القطاعات املرصفية ال زالت يف أيدي احلكومة بشكل. الوساطة املالية
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ًرئيس، ومرتبطة ارتباطا معقدا بمرشوعات متلكها الدولة يف سياسات اإلقراض  ً
وهذا التدخل أدى إىل . ن قبل الدولةوختصيص االعتامد للمرشوعات اململوكة م

 world(ًازدحام مرشوعات القطاع اخلاص، وإرجائها يف وقت كانت فيه متأهبة للعمل 
Bank 2005d .(كام تقف األنظمة الترشيعية عقبة يف سبيل مرشوعات القطاع اخلاص . 

كام أن آليات صك العقود تفرض رضائب خاصة عىل املرشوعات بمنطقة الرشق  
وسط، يتعني عىل مرشوعات املنطقة اجتياز أربعني تط وشامل إفريقيا؛ ففي املاألوس

ًإجراء قبل صك أحد العقود، وهي إجراءات تفوق بثلث تقريبا املتوسط العاملي، وتربو  ٍ ً
 (7) ).6.7انظر شكل (عىل إجراءات سائر مناطق العامل 

 
 (6.7)شكل 

 2004إجراءات إنفاذ العقود، 
 

 
 
 

 
 

   

 
 ) قاعدة بيانات مؤرشات البنك الدويل للنهوض باملرشوعات (world Bank 2005b :املصدر
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 أوربا وآسيا الوسطىالمتوسط في  الشرق األوسط وشمال إفريقياالمتوسط في 

 شرق آسيا واألطلسيالمتوسط في  شبه الصحراء اإلفريقيةالمتوسط في 
 عدد اإلجراءات  أمريكا الالتينية والكاريبيالمتوسط في 
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ورغم أن هذا العدد من السياسات التنظيمية قد أعاق نمو القطاع اخلاص، فإن  
ٍالتحدي الكبري لتنمية املنطقة لقطاع خاص قوي وقادر عىل التنافس يكمن يف الضعف 

فبعض مظاهر الضعف اإلداري هذه تؤثر عىل نمو القطاع . م اإلداريالشديد للنظا
ففي . اخلاص من خالل نوعية اخلدمات التي تتلقاها املرشوعات من القطاع العام

مواطن مثل الكفاءة البريوقراطية، وإنفاذ القانون، ومحاية حقوق امللكية، ومستوى 
ة الداخلية، نجد أن دول الرشق الفساد، ونوعية اللوائح التنظيمية، وآليات املحاسب

األوسط وشامل إفريقيا متدنية املستوى من حيث نوعية إدارة القطاع العام، عىل نحو 
واألكثر من ذلك أن ). 7.7شكل (أقل مما نتوقعه حني ننظر إىل مستويات الدخل 
سواء كان من بالقطاع اخلاص قادرين  - القطاع اخلاص يتأثر بطريقة صناعة السياسات

 الوصول للمعلومات املؤثرة يف صناعة اخليارات السياسة، أو بمقدورهم التعبئة عىل
ففي هذا الصدد، يتجىل . من أجل التغيري، أو يسعهم االحتجاج عىل السياسات الرديئة
 .ُبني دول املنطقة ضعف احلكومة يف جانبي املساءلة والشمول

 
 (7.7)شكل 

  2004خلاص بالرشق األوسط وشامل إفريقيا لعام مؤرش البنك الدويل لنوعية إدارة القطاع ا
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ويف تقرير البنك الدويل حول اإلدارة بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا  
)2003b( تم تقييم حماسبة القطاع العام باملنطقة من خالل مؤرش شامل قاس بعض ،

شاركتها، واحرتام احلريات املدنية، وشفافية اجلوانب كانفتاح املؤسسات السياسية وم
 »حماسبة القطاع العام«ُاحلكومة، وحرية الصحافة، وأخذ جيرى  تطوير وحتديث ملؤرش 

ويوحي املؤرش بأن حماسبة القطاع العام بالرشق ). 8.7شكل (ًهذا عاما تلو األخر 
رشوعات اخلاصة لن فتهيئة بيئة أفضل للم. األوسط وشامل إفريقيا هي األسوأ يف العامل

يقتيض فقط التعبري السيايس، بل إدارة متطورة كذلك، شاملة تعبريات يف دور احلكومة 
 .وإجراء تعديالت وحتسينات قوته عىل كفائيها 

 
 (8.7)شكل 

 2004مؤرش البنك الدويل ملحاسبة القطاع العام بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا لعام 
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لقد أثرت لوائح العمل التقييدية كذلك عىل تطوير القطاع اخلاص وتوفري الوظائف 

فترشيعات األجور املتدنية والقيود املفروضة عىل التعيني والفصل من العمل، . باملنطقة
ًوطبعا ملؤرشات البنك الدويل للنهوض باملرشوعات، فان قيود : شائعة يف املنطقة

ًعيني باملنطقة عامة تثري مشكالت أقل من الدول ذات الدخل األدنى من املتوسط الت
َبيد أن دول الرشق ). ًرغم أن إجراءات التعيني الزالت مقيدة جدا يف املغرب وتونس( ْ ً

إذ يكشف أحد . األوسط وشامل إفريقيا جتثم هبا إجراءات صارمة لفصل العامل
النقاب عن أن ) world Bank 2005d(ل املؤرشات املقدرة لتيسري ترسيح العام

مرشوعات املنطقة، يف املتوسط، جتاهبها مصاعب أكرب من أية منطقة أخرى من العامل 
 .)9.7انظر شكل (خال شبه الصحراء األفريقية وآسيا اجلنوبية 

  
 )9.7(شكل 

 صعوبة التعيني والفصل بالرشق األوسط وشامل إفريقيا
 
 
 
 
 

  
 
 World Bank, 2005a :املصدر  
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ضه اللوائح املقيدة للعامل من عراقيل أمام توفري الوظائف بالرشق غري أن ما تفر 
 .ًاألوسط وشامل إفريقيا، تعد أقل إرهاقا  بكثري من القيود العامة عىل تشغيل  املرشوعات

ففي أغلب تقييامت املناخ االستثامري املجراة يف املنطقة، ختلفت لوائح العاملة وراء 
ففي سوريا عىل سبيل املثال، . ل اإلنتاجي للرشكاتالعقبات أمام االستثامر والتشغي

من حيث رصامة ) من بني ًاحدي عرش(ختلفت لوائح العامل إىل املرتبة احلادية عرش 
ًأن لوائح العاملة تؤثر تأثريا بالغا عىل مناخ % 34وفيام ظنت . القيود عىل بيئة العمل ً

مستثمرين ففي اجلزائر، العمل، فهناك  قضايا أخرى ظهرت أكثر خطورة بالنسبة لل
ًمن الرشكات فقط لوائح العاملة أكثر قيد عىل التشغيل، حمتال املرتبة الثانية % 13رأت 

ًوما كان أكثر من ذلك إرهاقا بكثري، املامرسات  املناهضة . ًعرش من بني ثالثة عرش قيدا
ًمن الرشكات قيدا صارما% 60التي اعتربهتا (للتنافس  التمويل ، وضعف الوصول إىل )ً

ًمن الرشكات قيدا صارما% 52ًالذي عدته ( من % 46التي عدهتا (، وتكلفة التمويل )ً
ًالرشكات قيدا صارما ً.(  

ويف اقتصاديات جملس التعاون اخلليجي، من الناحية األخرى، تعد لوائح العاملة  
ًقيدا خطريا عىل التنمية، من منظور امل) بالنسبة للعامل الداخليني واألجانب( رشوعات ً

وهذا يعكس اجلهود اهلائلة التي تبذهلا اقتصاديات جملس التعاون . الصغرية واملتوسطة
ًاخلليجي جلرب الرشكات عىل تعيني املواطنني بدال من املغربني خمفيض األجور، من 

ففي عامن، تصدرت القضايا اخلاصة . خالل جمموعة منوعة من احلوافز واللوائح
وعىل وجه . تي ذكرهتا املرشوعات الصغرية واملتوسطةبسوق العمل قمة القيود ال

منها أن لوائح العاملة اخلاصة باملغرتبني تعد أكرب القيود أو من أكثر % 41التحديد، ذكر 
أن اللوائح املرتبطة بمهارات العامنيني أكرب % 35القيود إعاقة لنمو رشكاهتم؛ وذكر نحو 

ًريبا بقلة العامنيني األكفاء داخل وجل املشكالت مرتبط تق. مشكلة أو من أكربها
ّالنظام، وبالقيود الناجتة عن رصامة تعيني املغرتبني، وبالصعوبات اجلمة املرتبطة بفصل 

 .املوظفني ذوي األداء املتدين
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. التجارة: مل تفتح املنطقة نفسها بعد عىل واحد من أهم مصادر توفري الوظائف 

لتوسع يف التجارة، وخاصة يف شكل زيادة تصدير البضائع املصنعة، كان من لقد كان ا
َأكرب الينابيع املولدة للوظائف  باقتصاديات التجارة احلرة، بيد أن سياسات النمو  ْ
املوجهة نحو الداخل والرتدد يف اإلصالح، قد قلصا الوظائف أمام عامل الرشق 

 .األوسط وشامل إفريقيا
ث التجريبية التي تشري إىل أن القدرة التوظيفية للتجارة املوجهة إن جمموعة األبحا 

. فالتوجه نحو اخلارج يؤثر عىل العوائد من التعليم من طريقني. نحو اخلارج كبرية
أوهلام أن االنفتاح الكبري يطلق العنان أللوان جديدة من االستثامر اخلاص، الذي يؤول 

ومن ثم يزيد من عوائد ( يولد الوظائف مبارشة إىل رفع النمو االقتصادي  وبذلك
لقد عمل التوسع يف التجارة عىل توفري فرص كثيفة من العمل ). التعليم يف قوة العمل

 .حني توجهت التجارة نحو تصدير البضائع املصنعة
ًوفضال عن التوفري الكبري للوظائف، فإن االنفتاح يزيد أثر رأس املال البرشي  

فاالنفتاح يعزر التنافس، . خالل املتطلبات املهارية للتجارةعىل النمو االقتصادي من 
ُويشجع التكنولوجيات الفائقة، ويزيد الطلب عىل العاملة عالية الدربة، ويعيل من شأن  ُّ

وكي . كام جيرب االنفتاح الصناعات عىل مواجهة مواطن قصورها. التعلم عرب األداء
ع هذا االنفتاح؛ ومن ثم ينشأ الطلب تنافس هذه الصناعات باقتدار، عليها التكيف م

 .عىل مهارات جديدة للقيام بذلك
لكن النامذج التنموية التارخيية بمنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد ثبطت  

فاالستمرار يف االسترياد بكميات كبرية، واالستهالل املفرط للسلع . التوجه اخلارجي
ًواخلدمات غري املتجر هبا دوليا، الت الرصف غري املنافسة الفاقدة لقيمتها؛ كل  ومعد(8)ّ

 أولئك قد ثبط بشكل قوي نمو التجارة ونتيجة لذلك، هيمن النفط عىل صادرات 
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الرشق األوسط وشامل إفريقيا، باستثناء القليل من الدول الفقرية باملوارد الوفرية 
شكل (ا بالعاملة، التي تستحوذ قطاعات غري مصدرة للنفط لكنها جيدة إىل حد م

ًوقد شهدت دول قليلة باملنطقة نموا دنياميا يف صادرهتا غري النفطية التي تتسم ). 10.7 ً
إن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا برمتها التي يقرتب . هبا االجتاهات العاملية

 مليون نسمة، صادراهتا غري النفطية أقل من صادرات دولة كفنلندا أو 320سكاهنا من 
 ) Muller – Jentsch 2005( مليون عىل التوايل  10و 5 ال يزيد عدد سكاهنا عن املجر، التي

ورغم سعي دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا ملواصلة التجارة بنشاط أكرب  
، فإن مثبطات التجارة )وخاصة عرب االتفاقيات األحادية واتفاقيات التجارة اإلقليمية(

، وتعد %15 إذ زاد متوسطها عن :فالتعريفات ظلت مرتفعة. ظلت مسترشية
التعريفات بدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا أعىل من أي تعريفات منطقة أخرى يف 

 .العامل عدا آسيا اجلنوبية
 )10.7(شكل 

 2003 إىل 1990الصادرات غري النفطية كنسبة من إمجايل الناتج املحيل، من 
 

 
 
 
 
 
 

  World Bank 2005b :املصدر

 اجلزائر
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. لعراقيل غري املرتبطة بالتعريفة من أكرب العقبات أمام توسيع التجارةوال تزال ا 
فاملستوى الفعيل من القيد الكيل املفروضة عىل التجارة باملنطقة يصل للضعف حني 

وبخالف التعريفات، فإن احلوافز غري التعريفية غري . حتسب العقبات غري التعريفية
ًوطبقا ملؤرشات القيود . جارة واالستثامرواضحة أو يسرية التنبؤ، ومن ثم تكبت الت

ًالتجارية الكلية، فإن عددا قليال من الدول كاملغرب واجلزائر وتونس كانت سياساهتا  ً
 ) .7.7جدول (ًالتجارية من أكثر السياسات تقييدا يف العامل يف يوم الناس هذا 

 

افية قد شجع عىل التوسع الكبري يف إن عجز القطاع اخلاص عىل خلق وظائف ك 
إن للقطاع غري . وظائف القطاعات غري الرسمية بالرشق األوسط وشامل إفريقيا

 يتكون من كل من التوظيف، واإلنتاج الذي ال يندرج - بمعناه الواسع -الرسمي 
. حتت اللوائح الرسمية أو الشبكة الرضيبية، أو هيرب من اللوائح الرسمية إىل حد ما

 مكان يلجأ إلية العامل الذين تم إقصائهم –ُقطاع ينظر إليه عامة عىل أنة مستودع وال
 . من الوظيفة الرسمية ليشرتكوا بسهولة يف نشاطات معيشية

فكام . ّومن واقع مسوح العمل بالقطاع غري الرسمي، تبزغ لنا تعميامت حمددة 
 الدخول؛ ميزان  يمثل القطاع غري الرسمي سهولةCharms (2000)يذكر  تشارمز 

صغري للنشاط؛ توظيف ذايت مصحوب نسبة عالية من العامل العائليني، رأس مال 
ومعدات قليلة؛ تكنولوجيات كثيفة العاملة؛ مهارات متدنية؛ مستوى متدين من التنظيم 
مع انقطاع الصلة باألسواق املنظمة واالعتامد الرسمي، والتعليم والتدريب أو 

اد ضعيف من البضائع واخلدمات؛ وضعف اإلنتاجية وتدين اخلدمات واملرافق؛ إمد
ويف الدول التي يشكل . ًاملخرجات، وذلك وفقا لبعض املحللني بام فيهم تشارمز

القطاع غي الرسمي فيها رشحية كبرية من الوظائف، فإن إنتاجية العامل والعوائد من 
 .األكربالتعليم سيكونان بالرضورة أدنى من اقتصاديات القطاع الرسمي 
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 (7.7)جدول 
 مؤرش إمجايل القيود التجارية بالرشق األوسط وشامل إفريقيا

 2001والدول النامية األخرى ، 

مؤرش إمجايل القيود  
 )التعريفة(التجارية 

مؤرش إمجايل القيود 
 )غري التعريفية(التجارية 

 46.5 16.3 اجلزائر

 8.8 8.2 البحرين
 67.8 44 مرص
 24.4 12.7 األردن
 14.2 5.5 لبنان
 50.9 25.4 املغرب
 15.6 10.1 عامن

 10.8 6.7 السعودية
 36.7 24.9 تونس

 30.6 17.1 املتوسط
 11.5 6.8 شييل

 5.0 4.0 مجهورية التشيك
 2.3 1.1 استونيا
 11.3 6.1 املجر
 14.4 13.7 كينيا
 15.2 10.8 بولندا
 15.8 11.9 رومانيا
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مؤرش إمجايل القيود  
 )التعريفة(التجارية 

مؤرش إمجايل القيود 
 )غري التعريفية(التجارية 

 8.9 7.2 جنوب إفريقيا
 11.6 4.7 الياأسرت

 متوسط مجيع دول مؤرش
 18.1 10.7 إمجايل القيود التجارية

ّ مطوع عن بحث لـ :املصدر ُWorld Bank (2005 b). 
 

وقد تغريات اآلراء السابقة حول القطاع غري الرسمي إىل حد ما يف السنوات  
ء، ففي الوقت الذي تتجيل فيه إمكانية كون القطاع غري الرسمي غري كف. األخرية

ًنجده يضم أصحاب مشاريع حرة يوظفون أنفسهم بأنفسهم ويوفرون عددا كبريا من  ً
الوظائف العرصية يف الدول النامية يف قطاع كبري من الصناعات، والوظائف الشاغرة، 

فاملرشوعات الصغرية ال متتلكها فحسب غالبية العاملني بالعامل؛ فهذه . ومواقف العمل
وسع التجارة، وتدير املوارد الطبيعية، وحتارب الفقر، املرشوعات تبني األسواق وت

 (9). وتولد الوظائف، وتقوي املجتمعات؛ وتدعم العائالت، وتطعم معظم أطفال العامل
ًييرس مرونة سوق العمل ساحما  - كام ذكر أسعد يف بحثه - كام أن القطاع غري الرسمي

ًح العامل مؤقتا أثناء الكساد ّللموظفني بولوج قوة عمل طيعة يف فرتات التوسع وترسي
ًوبذا ال يتضح دوما ما إذا كان الوضع غري ). Beneria and floro 2004(االقتصادي 

الرسمي للعامل يناهض بالرضورة النمو اإلنتاجي، والقضية ال يمكن حلها سوى 
 .بالنظر إىل واقع  التجربة 

حمابية للنظرة القائلة إن القصة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ال تبدو  
ونبدأ هاهنا بقول . بأن زيادة رسمية العمل تقود إىل مزيد من العوائد من جانب التعليم
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فقد قدر التوظيف . إن حجم القطاع غري الرسمي باملنطقة ليس معروفا بدقة لكنه كبري
من التوظيف الكيل % 40 مليونا يف مرص، أو نحو 6.5 بنحو 1988غري الرسمي عام 

)Auirgan, Bivens ,and Gammage 2004 .(وقدرت أبحاث فرتة الثامنينيات التوظيف 
، ويف %57من التوظيف اإلمجايل، ويف املغرب بنحو % 25غري الرسمي باجلزائر بنحو 

رسمي الذي يمثل نسبة كبرية من وظائف  إذن فالتوظيف الال(10)%.44إيران بنحو 
ًاملنطقة، يعد عنرصا هاما يفهم حواصل سو ق العمل بمنطقة الرشق األوسط وشامل ً

 . إفريقيا
وقد ظهر القطاع  غري الرسمي باملنطقة رغم الدليل عىل انخفاض فوارق األجور  

ًففي مرص مثال، كانت األجور احلقيقية يف القطاع . عند العمل بالقطاع الرسمي
 ,Avirgan( تبلغ ضعف معدهلا يف القطاع غري الرسمي 1998 و 1988الرسمي بني عامي 

Bivens, and Gammage2004 .( لكن يف نفس الفرتة ازدادت نسبة العامل غري
ويف %. 5الزراعيني املفتقدين إىل التعاقد الرسمي أو الضامن االجتامعي، ازدادت بنحو 

من العامل املعينني يف مرص من غري عقود رسمية أو حتى %33، كان نحو 1998عام 
 ). Wahba , Jackline 2000 (1990عام % 28ضامن اجتامعي وكانت النسبة 

ًوما يكافئ ذلك أمهية أن زيادة ظهور القطاع غري الرسمي كان له تأثري غري  
ففي الوقت الذي ازدادت فيه احتاملية . متناسب عىل العامل أصحاب التعليم األعىل

، فإن %54إىل % 47الرسمية العامل ذوي التعليم األقل من املتوسط ككل من نحو 
إىل % 13 املية الرسمية العامل ذوي التعليم الثانوي أو أعىل قد زادت من حوايلاحت
كام أنه من املؤرشات الرئيسة عىل أن ) 8.7جدول ). (وهي زيادة تفوق النصف% (20

أكثر من قيامها عىل  »ّالالجئني«الرسمية العمل يف مرص كانت نابعة من نشاطات 
فالعامل الذين .  نمو الالرسمية ونمو البطالةاملرشوعات احلرة هو ذاك االرتباط بني

أصحاب التعليم املتوسط وفوق املتوسط، لكن أدين (يعانون من أعيل معدالت بطالة 
هم الذين عانوا كذلك من أعىل احتاملية يف التوظيف بالقطاع ) من املستوى اجلامعي
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 مسوح قائم عىل) Galal 2005(وثمة دليل أخر قادم كذلك من مرص . غري الرسمي
ميدانية عميقة للمرشوعات غري الرسمية يقرتح بأن رسمية قطاع العمل حني تتواجد 

 . يف بيئة عمل مطورة ستفيد االقتصاد وأصحاب املشاريع والعامل
 

 (8.7)جدول 
 1998إىل  1990النمو يف القطاع غري الرسمي يف مرص يف مقابل التعليم، من عام 

أعىل مستوى 
مكتمل من 
 التعليم

املية احت
الالرسمية 

1990 

احتاملية 
الالرسمية 

1998 

احتاملية 
البطالة 
1988 

احتاملية 
البطالة 
1988 

زيادة 
احتاملية 

الالرسمية 
(%) 

زيادة 
احتاملية 
البطالة 

(%) 
 6 9 1.9 1.8 67.2 61.8 غري متعلم

 20 19 3.6 3 41.6 35 يقرأ ويكتب
 31- 19 4.1 5.9 47.9 40.4 أدنى من املتوسط

 16 6.8 18.5 15.9 28.8 17.1 سطمتو
 43 3.3 14.7 10.3 16 12 أعىل من املتوسط
 17 22 9.6 8.2 9.6 7.9 املستوى اجلامعي

 50- 51- .8 1.6 4.3 8.7 بعد اجلامعي
 46 15 7.9 5.4 32.5 28.3 اإلمجايل

 Wahba 2000، Assaad 2000 تقديرات اهليئة من بحث وهبة وأسعد :املصدر
 



 السابعالفصل  
 

 

 386  

 

ًعدم وضوح ما قد تكون علية عامة تضمينات الالرسمية يف حد ذاهتا، إذن فرغم  
فإن زيادة هذه الالرسمية يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا ال تبدو مرتبطة بإنتاجية 

واألكثر من ذلك أن الالرسمية يف هذه املنطقة تعكس . أعىل وعوائد أكرب من التعليم
ع جديد يف البيئة الرسمية، والتدهور الكيل ًكال من املشتقات القابعة عند إدارة مرشو

فزيادة التعليم يف القطاع غري الرسمي تعكس زيادة تعليم إمجايل . لفرص سوق العمل
 . قوة العمل


يمكن وصف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بملمحني يعزر أحدمها األخر  

 إضعاف العوائد االقتصادية من بالنسبة  لسوق العمل، وقد عمال هذان امللمحان عىل
) الذين كان املحتمل أن يكونوا موظفني(إن البطالة املتزايدة آلت إىل عامل أقل . التعليم

ألت إىل ) عن املتوسط(ّيسهمون يف نشاطات اإلنتاج؛ ودنو إنتاجية هؤالء العامل 
 .قصور يف القدرة اإلنتاجية  لقوة العمل

 العمل بالرشق األوسط وشامل إفريقيا هلي النتيجةوإن الثمرات املتواضعة ألسواق  
فمن ناحية العرض، تلكأ . اجلزئية لالختالالت اهليكلية بني عرض العمل وطلبه

التحول الديمغرايف يف املنطقة عن باقي املناطق، وكان من أسباب ذلك أن االستثامر 
ً قد بدأ متأخرا عن التعليمي يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا السيام يف تعليم الفتيات

واملنطقة اآلن تستمتع هببة سكانية، لكن املشاركة املتزايدة من النساء . املناطق األخرى
. يف قوة العمل ، السيام من املتعلامت تسهم يف الزيادة الرسيعة احلاصلة لعرض العمل
 ومن ناحية الطلب، فقد جعل النمو االقتصادي الرسيع يف الستينيات والسبعينيات من

لكن منذ منتصف الثامنينيات . املمكن امتصاص هؤالء السكان املتنامني يف الوظائف
فأفىض ذلك إىل عدم انسجام العرض . ّترنح النمو االقتصادي، فيام مل يفتأ التعليم يتسع

ًمستتبعا زيادة يف معدالت البطالة يف املنطقة ) وغري املاهرة(مع طلب العاملة املاهرة 
 .استثامر التعليم وعوائد متدنية من 
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ًوفضال عن اختالالت العرض والطلب، يبدو أن العديد من السياسات مل تلعب  
َّدورا إجيابيا يف حتديد حواصل سوق العمل، مما قلص عوائد استثامر التعليم ً وقد . ً

ُتسبب إرث التوظيف العام يف استخدام يف غري حملة لقوة العمل، وخلق توقعات ال 
عملت اللوائح الكثرية للغاية، واملكلفة عىل تقييد نمو القطاع كام . يمكن بلوغها

اخلاص املتسم بالفاعلية والدينامية، مما قلص من قدرة الدول يف املنطقة عىل توفري 
ًونتيجة لذلك أخذ القطاع غري الرسمي يف التزايد ممتصا بعض األفراد . وظائف إنتاجية

كام أن سياسات أسواق العمل . اطلوناملتعلمني الذين ال يستطيعون احلياة وهم ع
ًاخلارجية، واالقتصاد الكيل، والسياسات اهليكلية، كل أولئك مل يكن متساوقا مع 

ًإذن، فليس مدهشا أال تكون العوائد االقتصادية من التعليم . استغالل فرص التجارة
 .مرتفعة كام كنا نتوقع أو نأمل

اإلصالح :  اإلصالح التعليميوهلذه االستنتاجات تضمني واحد كبري ألجندة 
اإلقليمي يف حد ذاته ولذاته لن يكفي للمجيء بحواصل تنموية أفضل؛ فلجني 
ًالثمرات الكلية لتعليم أفضل جودة، يتوجب إدخال إصالحات متكاملة توفر طلب  َ ٍ
عمل كريم، وختلق املزيد من االستخدامات اإلنتاجية لرأس املال البرشي الناتج من 

وليست هذه اإلصالحات هامة فقط لتحسني عوائد استثامرات . ليماستثامر التع
 .  ًالتعليم املاضية، بل كذلك لضامن انتقاء االختيارات التعليمية الصحيحة مستقال


تفرض تقديرات النمو الشامل يف الدول أن زيادة التعليم املدرس ترفع بشكل  (1)

الرشكات املشرتكة يف نشاطات مبارش مستوى رأس املال البرشي املعني يف 
وتعني املعدالت املرتفعة للبطالة يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف . إنتاجية

ًالعقدين املنرصمني أن جزءا كبريا من استثامر املنطقة لتعليمها ال جدوى منه ً . 
لكن مع ارتفاع عوائد النفط، . 2002عام % 30اقرتبت البطالة يف اجلزائر من  (2)
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جة جزئية لربنامج اإلصالح االقتصادي بالدولة؛ عملت خطط التوظيف وكنتي
،  رغم )حاليا% 23.7إىل (املؤقت بأعداد كبرية عىل تقليص معدل البطالة الرسمية 

 . أن ديمومة هذه الوظائف مثار شك
إن ظهور عدد من السياسات مثل ضم املزيد من الشباب مستويات تعليم أعىل؛  (3)

عسكرية، وتقليل أسابيع العمل، كان اهلدف منها احلد من وتطويل اخلدمة ال
كان  يرجتى، يبدو أهنا مل تضف أكثر من  ذ بخالف ماإ. البطالة، لكن أحدها مل يفلح

 .إرجاء تناول قضية البطالة بشكل واقعي 

متوسط (مرص : تم إحصائها حال توف بيانات توزيع قوة العمل يف مقابل التعليم (4)
، ) 5.6متوسط العوائد (، واألردن ) 7.9متوسط العوائد ( واملغرب ،) 5.5العوائد 
 ).4.4متوسط العوائد (وتونس 

ال يشمل ذلك االرتفاع املفاجئ القريب يف النمو نتيجة لزيادة أسعار البرتول  (5)
 .زيادة كبرية

ًمقاسا بنمو متوسط اإلنجاز التعليمي للسكان من عمر  (6) ً سنة فصاعدا، من 15ُ
 . لإلنجاز التعليميBarro-leeبيانات قاعدة 

(7) World Bank 2005 b 
ًفرط استهالل البضائع واخلدمات غري املصدرة دوليا عمل عىل رفع أسعارها،  (8)

ًوجعلها أكثر ربحا من االجتار هبا دوليا ً. 

 . التابع ملنظمة العمل الدولية، حول القطاع غري الرسميSEAPATبرنامج  (9)

(10) Forum, Vol. No. 1. Mard, 1996 





 التعليم وأسواق العمل الداخلية 
 

 

 389  

 


Amuzegar, Jahangir. 2004. “Iran’s Unemployment Crisis.” Middle East 

Economic Survey, XLVII (41, October). 
Assaad, Ragui. 2002. “The Transformation of the Egyptian Labor Market: 

1988-98.” In The Egyptian Labor Market in an Era of Reform, ed. R. 
Assaad. Cairo: American University in Cairo Press. 

Assaad, Ragui. 1997. “The Effects of Public Sector Hiring and Compensation 
Policies on the Egyptian Labor Market.” World Bank Economic Review 
(11) 1. 

Avirgan, Tony, L. Josh Bivens, and Sarah Gammage, eds. 2004. Good Jobs, 
Bad Jobs, No Jobs: Informal Labor Markets in Egypt, El Salvador, 
Education and Domestic Labor Markets 241, India, Russia, and South 
Africa. Washington, D.C.: Global Policy Network. 

Beneria, Lourdes, and Maria S. Floro. 2004. “Labor Market Informalization 
and Social Policy: Distributional Links and the Case of Homebased 
Workers.” Vassar College Economic Working Paper 60, Poughkeepsie, 
NY. August. 

Boltho, Andrea, and Andrew Glyn. 1995. “Can Macroeconomic Policies Raise 
Employment?” International Labour Review 134: 451–70. 

Boudarbat, Brahim. 2005. “Job Search Strategies and Unemployment of 
University Graduates in Morocco.” European Bank for Reconstruction 
and Development, May 5. 

Campos, Nauro F., and Dean Jolliffe. 2004. “After, Before and During: 
Returns to Education in Hungary 1986–98.” Center for Economic Policy 
Research Discussion Paper No. 4215, Washington, DC. 

Card, David. 1999. “The Casual Effect of Education on Earnings.” In Handbook 
of Labor Economics 3 (Elsevier Science), eds O. Ashenfelter and D. 
Card. The University of Wisconsin Press. 

———. 2000. “Estimating the Return to Schooling: Progress on Some 



 السابعالفصل  
 

 

 390  

 

Persistent Econometric Problems.” NBER Working Paper 7769, 
National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. June. 

Carnoy, Martin and Boutrolle, Clothilde 2004. Education, Economic Growth, 
and the Distribution of Economic Benefits in the MENA Region: 
Lessons from the Past Thirty Years.” Background paper for the flagship 
report on education, World Bank, Washington, DC. 

Charmes, Jacques. 2000. “Informal Sector, Poverty, and Gender: A Review of 
Empirical Evidence.” Background paper for the World Development 
Report 2001, World Bank, Washington, DC. 

Dasgupta, Dipak, Jennifer Keller, and T.G. Srinivasan. 2002. “Reform and 
Elusive Growth in the Middle East—What Has Happened in the 1990s?” 
Middle East and North Africa Working Paper 25, World Bank, 
Washington, DC. July. 

Economics Research Forum (ed). 1998. Economic Trends in the MENA 
Region. Cairo. Economic Research Forum.  

Fasano, Ugo, and Zubair Iqbal. 2003. “GCC Countries: From Oil Dependence 
to Diversification.” International Monetary Fund، Washington, DC. 

Euro-Mediterreanean Forum of Economic Institute (FEMISE). 2003. 
http://www.femise.org/. 

Fergany, Nader. 1998. “Human Capital and Economic Performance in Egypt.” 
Unpublished manuscript. 

Filer, Randall K., Stepann Juradja, and Jan Planovsk´y. 1999. “Education and 
Wages in the Czech Republic during Transition.” Labour Economics 6. 

Galal, Ahmed. 2002. “The Paradox of Education and Unemployment in 
Egypt.” The Egyptian Center for Economic Studies. March. 

Giovagnoli, Paula, Ariel Fiszbein, and Harry Patrinos. 2005. “Estimating the 
Returns to Education in Argentina: 1992–2002.” World Bank Policy 
Research Working Paper 3715. September. 

http://www.femise.org/


 التعليم وأسواق العمل الداخلية 
 

 

 391  

 

Huitfeldt, Henrik, and Nader Kabbani. 2005. “Labor Force Participation, 
Employment, and Returns to Education in Syria.” Economic Research 
Forum 12th Annual Conference Paper. Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities, December. 

International Monetary Fund (IMF) International Financial Statistics online. 
2005. 

Jordan Department of Statistics. 2004. 
Keller, Jennifer, and Mustapha Nabli. 2002. The Macroeconomics of Labor 

Market Outcomes in MENA over the 1990s: How Growth Has Failed To 
Keep Pace with a Burgeoning Labor Market. Washington, DC: World 
Bank. 

Kingdon, Geeta. 1998. “Does the Labor Market Explain Lower Female 
Schooling in India?” Journal of Development Studies 35 (1). 

Muller-Jentsch. 2005. “Deeper Integration in Trade Services in the Euro-
Mediterranean Region: Southern Dimensions of the European 
Neighborhood Policy.” Draft working paper, World Bank, Washington, 
DC. 

Nabli, Mustapha, Jennifer Keller, Claudia Nassif, and Carlos Silva-Jau-
Education and Domestic Labor Markets 243 regui. 2005. “The Political 
Economy of Industrial Policy in the Middle East and North Africa.” 
Presented at “Rethinking the Role of the State: An Assessment of 
Industrial Policy in MENA,” ECES Conference, Cairo, November. 

Pissarides, Chrisopher. 2000. “Human Capital and Growth: A Synthesis 
Report.” OECD Development Center Technical Paper No. 168, Paris: 
OECD. 

———. 2000. “Labor Markets and Economic Growth in the MENA Region.” 
London School of Economics. Unpublished draft. 

Pritchett, Lant. 1999. “Has Education Had a Growth Payoff in the MENA 
Region?” Middle East and North Africa Working Paper 18, World Bank, 
Washington, DC. December. 



 السابعالفصل  
 

 

 392  

 

Psacharapoulos, George. 1994. “Returns to Investment in Education: A 
Global Update.” World Development 22. 

Rodriguez-Oreggia, Eduardo. 2004. “Institutions, Geography, and the 
Development of Regional Returns to Schooling in Mexico.” Instituto de 
Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social. Global 
Development Network, Cairo. 

Sachsida, Adolfo, Paulo Loureiro, and Mario Cardoso de Mendonça. 2002. 
“Returns to Schooling: A Selectivity Bias Approach with Continuous 
Variable Choice for Brazil.” Catholic University of Brasilia Working 
Paper. 

Trostel, Philip, Ian Walker, and Paul Woolley. 2002. “Estimates of the 
Economic Returns to Schooling.” Labour Economics 9. 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) NDSTAT 3. 
2006. Industrial Statistics Database. www.unido.org. Accessed in 
August 2005. 

Vernon, Victoria. 2002. “Returns to Human Capital in Transitional Russia.” 
University of Texas at Austin Department of Economics working paper. 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=308619 or DOI: 
10.2139/ssrn.308619. 

Wahba, Jackline. 2000. “Formal Testing of Informalization of Labor in Egypt: 
Has Informalization Increased in Egypt?” Conference paper, 244 The 
Road Not Traveled International Centre for Economic Growth, Egypt 
Policy Initiative Consortium Program. 

World Bank. 2003a. Trade, Investment, and Development in the Middle East 
and North Africa: Engaging with the World. MENA Development Report. 
World Bank, Washington, DC. 

———. 2003b. Better Governance for Development in the Middle East and 
North Africa: Enhancing Inclusiveness and Accountability. MENA 
Development Report. World Bank,Washington, DC. 

———. 2003c. Gender and Development in the Middle East and North Africa: 

http://www.unido.org
http://ssrn.com/abstract=308619


 التعليم وأسواق العمل الداخلية 
 

 

 393  

 

Women in the Public Sphere. MENA Development Report. World Bank, 
Washington, DC. 

———. 2003d. Unlocking the Employment Potential in the Middle East and 
North Africa: Toward a New Social Contract. MENA Development 
Report. World Bank, Washington, DC. 

———. 2003e. Jobs, Growth, and Governance in the Middle East and North 
Africa: Unlocking the potential for Prosperity. Washington, D.C.: World 
Bank. 

———. 2004. Private Sector Brief: MENA Region. World Bank, Washington, 
DC. 

———. 2005 Global Development Finance. 
———. 2005a. Doing Business Indicators. World Bank, Washington, DC. 

http://www.doingbusiness.org/. 
———. 2005b. MENA Economic Developments and Prospects, 2005: Oil 

Booms and Revenue Management. World Bank, Washington, DC. 
———. 2006. Sustaining Gains in Poverty Reduction and Human 

Development in the Middle East and North Africa Region. MENA 
Orientations in Development Report. Washington, DC: World Bank. 

———. World Development Indicators. Central Database, accessed August 
2005. 

Zhang, Junsen, Yaohui Zhao, Albert Park, and Xiaoquing. 2005. “Economic 
Returns to Schooling in Urban China 1988 to 2001.” Journal of 
Comparative Economics 33. 

 

http://www.doingbusiness.org/


 

 

 

 



 395 

  
 

  
 


Education and Migration 

 
 
 
 

ًال تستطيع أسواق العمل الداخلية أن متتص كلية مستوى كبريا من قوة حني   ً ً
ًالعمل املتعلمة، تغدو اهلجرة وسيلة هامة إلعادة األسواق الداخلية إىل اتزاهنا، مع  ً َّ

وحركة العمل ذات أمهية خاصة .  واألمم املعنيةداحتاملية توليد ثمرات مجة عىل األفرا
فريقيا، ألن من أهم مالمح املنطقة الزيادة املفرطة لعامهلا ملنطقة الرشق األوسط وشامل إ

والزيادة املفرطة يف رأس املال ) كمرص ولبنان واألردن واملغرب(يف جمموعة من الدول 
ٌ واألمر كذلك شبيه حني نتناول الدول (1)).كدول جملس التعاون اخلليجي(يف أخريات 

فهذا املوقف . لغنية برأس املال يف الشاملالغنية بالعاملة يف اجلنوب، يف مقابل الدول ا
يتيح فرصة تبادل املنفعة للمنطقة بني جمموعتي الدول، لكن رشيطة معاجلة اإلخفاقات 
السوقية بني احلدود، و رشيطة أن تكون سياسات اهلجرة القومية غري متحاملة عىل 

 .اهلجرة
 األوسط وشامل وجتيء حجة هذا الفصل بأنه رغم مستوى اهلجرة الكبري بالرشق 

فعالوة عىل . إفريقيا، تسببت جمموعة من العوامل يف تقليل الثمرات املحصلة منها
ً تأثريا عكسيا رالعوامل السياسية اخلارجة عن نطاق هذا  التقرير، نجد أن اهلجرة تتأث ً

كعدم التامثل البني للمعلومات والعقود غري (بالشيوع الواسع لإلخفاقات السوقية 
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ًفتارخييا . وتقع اهلجرة القومية وسياسات العمل عىل طريف هذه املعادلة، )الدقيقة
جنحت دول هذه املنطقة إىل الرتكيز عىل حترير التجارة يف البضائع واخلدمات عرب 

ُومل يبذل . االنضامم إىل منظمة التجارة العاملية أو توقيع اتفاقيات التجارة احلرة اإلقليمية
يم حركة العمل بني الدول، رغم أن الثمرات احلاصلة من أي جهد مثيل لتحرير أو تنظ

انتقال العامل تفوق فوائد حركة البضائع ورأس املال، بسبب التفاضل الكبري يف 
 وبذلك فهناك متسع (2).معدالت األجور املغطاة للمهارات املتشاهبة من دولة ألخرى

 نقل العامل ت اتفاقياوهذا يمكن حتقيقه عرب. لتعزيز عوائد التعليم من خالل اهلجرة
وعرب ) جمموعة فرعية من الدول(بني دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا أو 

 .ًإصالحات سياسات اهلجرة القومية الواقفة دون حراك العمل األكرب حجام وفاعلية
يراجع القسم األول :  هذا النحووللتوسع يف هذه احلجة، ينتظم باقي الفصل عىل 

 اهلجرة يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وبني الرشق مستوى وتركيب ومستقبل
ويفحص القسم التايل صايف األثر االقتصادي . األوسط وشامل إفريقيا والدول املتقدمة

للهجرة عىل كل من الدول املرسلة واملستقبلة، ويف النهاية يسرب القسم األخري العوامل 
ل إفريقيا، يليه موجز للنقاط  يف الرشق األوسط وشامةالتي لربام ثبطت نمو اهلجر

ًالرئيسة وبعض اخليارات السياسية للميض قدما ُ. 


 »قسم الواليات املتحدة للسكان«لوضع املنطقة يف بؤرة النظر الدويل، أجرى  

 –ً مليون شخصا 192 ،185بام يرتاوح بني  2005ًتقديرا للسكان العامليني املهاجرين عام 
ويف . من سكان العامل% 3 وهي نسبة تضاهي نحو – 2000ً مليون شخصا عام 175من 

ً مليون مهاجرا بام 18 منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا نحو تاستقبل. 2000عام 
كام أسهمت دول الرشق األوسط ). 1.8جدول (من إمجايل سكان املنطقة % 6يكافئ 

 .نحو كبري يف تدفقات اهلجرة إىل أوربا الغربية وأمريكا الشامليةوشامل إفريقيا عىل 
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 )1.8(جدول 
 2000، عام ةاجتاهات اهلجرة الدولي

املتوسط ( صايف اهلجرة خمزون اهلجرة
 )السنوي

 املخزون
 )فباألل(

 
النسبة 
 املئوية
 للسكان

 لكلاملعدل 
  )فلباأل( نسمة 1000

 املنطقة )باأللف(
إمجايل 

السكان 
) فباألل(

 2000عام 
 2000-1995 2000عام 

 0.00 0.00 2.90 174,781 6,056,715 العامل
 2,321.00 2.00 8.70 104,119 1,191,429 ًاملناطق األكثر تقدما
 2,321.00- 0.50- 1.50 70,662 4,865,286 ًاملناطق األقل تقدما
 -306.00 -0.50 1.60 10,458 667,613 ًأدنى الدول تقدما

ق األوسط الرش
 وشامل إفريقيا

     

الرشق األوسط 
دول :   وشامل إفريقيا

 اخلليج
310,825 18,546 6.00 0.40- 123.00- 

الرشق األوسط 
:   وشامل إفريقيا

 .الدول غري اخلليجية
28,609 9,630 33.70 4.50 130.00 

 .UNDP 2..2، International Migration 2..2، UN:   املصادر
خلليج بالرشق األوسط وشامل إفريقيا هي السعودية والكويت واإلمارات دول ا :ملحوظة

والدول غري اخلليجية بالرشق األوسط وشامل إفريقيا هي اجلزائر ومرص . والبحرين وعامن وقطر
 . ولبنان واملغرب وتونس وسوريا والضفة الغربية وغزة واليمننواألردن وإيرا
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ل إفريقيا ثالثة أنامط واسعة ألسواق ويعكس نمط اهلجرة بالرشق األوسط وشام 
دول اخلليج بشكل (االقتصاديات املستوردة للعامل ) 1: (اقتصاديات العمل

كمرص (االقتصاديات املصدرة للعامل إىل الدول العربية األخرى ) 2(؛ و )جوهري
كدول املغرب بشكل (االقتصاديات املصدرة للعامل إىل أوربا ) 3(؛ و )واليمن
ٍّبعض احلاالت تلجأ االقتصاديات املصدرة للعامل إىل كل من الدول ويف ). جوهري

وثمة دول أخرى كلبنان . العربية والغربية كالواليات املتحدة، ودول أوربا واسرتاليا
واألرقام املعربة عن صايف اهلجرة لكل دولة يف . واألردن تصدر العامل وتستوردهم

وإليك مناقشة حول اجتاه ). 2.8 (موضحة يف اجلدول. 2000إىل  1970الفرتة من 
وتكوين ومستقبل اهلجرة اإلقليمية الداخلية، واهلجرة اإلقليمية اخلارجية، ومستقبل 

 .اهلجرة بالرشق األوسط وشامل إفريقيا
 

 .ًلقد كانت منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا مرسحا لتدفقات العامل الضخمة 
، وجدت دول اخلليج املصدرة للبرتول خططها 1973 النفط يف عام فبعد ازدهار

ًالتنموية مقيدة بنقص العامل لدهيا، فرشعت تستورد أعدادا هائلة من العامل من الدول  ً
ونتيجة لذلك حتول املخزون من السكان املهاجرين كنسبة من سكان جملس . املجاورة

ًالتعاون اخلليجي، حتوال كبريا  وذروة هذا التحول جتلت يف استرياد هذه ). 3.8جدول (ً
ويف السبعينيات والثامنينيات، كانت الدول العربية . من قوة عملها% 90الدول 

َّاملجاورات هي املصدرات الرئيسات للعامل إىل دول جملس التعاون اخلليجي، وخاصة 
ول طلب ومع هناية الثامنينيات ويف التسعينيات، حت. مرص واليمن والضفة الغربية وغزة

ٍومنذ عهد قريب أفضت معدالت . العمل من طلب العامل العرب إىل العامل اآلسيويني ٍ
ٍّالبطالة العالية يف دول جملس التعاون اخلليجي إىل حتول سيايس يف صالح أبناء البالد ٍ ّ. 
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 (2.8)جدول 
 2000إىل  1970صايف اهلجرة بعدد من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، من 

 )الفباآل(
 2000 1990 1980 1970 الدولة
 184.88- 70.00- 6.22 200.06- اجلزائر
 30.00 17.82 31.53 5.64- البحرين
 20.28 87.48 77.00 25.00- جيبويت
 500.00- 550.00- 750.00- 150.17- مرص
 456.00- 212.18 172.14 8.74 إيران
 138.75 620.84- 48.47- 5.93 العراق
 35.00 75.22 79.79- 287.83 األردن
 347.00 174.07 154.63 141.89 الكويت
 30.00- 320.00- 285.00- 60.00- لبنان
 10.00 10.00 122.20 67.97 ليبيا

 300.00- 175.00- 208.98- 217.74- املغرب
 40.00- 9.00 75.00 5.00- عامن
 30.00 61.04 37.53 30.95 قطر

 75.00 1,120.00 870.09 190.29 السعودية
 30.00- 45.00- 125.00- 15.00- سوريا
 20.00- 23.00- 16.72- 144.52- تونس

 566.98- 240.00 395.70 56.17 اإلمارات
 10.58 10.96- 13.08- 283.63-  وغزةةالضفة الغربي

 50.00- 50.00- 75.00- 275.00- اليمن
 )(The World Bank, GDF, and WDI Central Database April 2005   :املصادر
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 (3.8)جدول 
 2000 إىل 1970اهلجرة الدولية يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، من 

 )النسبة املئوية للسكان وباأللوف(
 املخزون % املخزون % املخزون % املخزون % الدولة 2000 1990 1980 1970

 250.10 0.80 274.00 1.10 185.00 1.00 168.90 1.20 اجلزائر
 254.30 38.00 173.20 34.40 103.50 31.00 37.90 18.10 البحرين
 28.10 4.20 58.80 12.00 40.40 13.50 2.20 1.40 جيبويت
 169.10 0.30 175.60 0.30 188.90 0.50 203.50 0.60 مرص
 2,321.50 3.60 3,809.10 7.00 1,064.40 2.70 703.50 2.50 إيران
 146.90 0.60 83.60 0.50 22.00 0.20 2.10 0.00 العراق
 1,945.20 39.80 1,146.50 36.20 810.30 37.20 531.60 35.30 األردن
 1,107.70 50.60 1,560.10 73.40 964.20 70.10 467.50 62.80 الكويت
 634.00 14.60 532.60 14.70 241.80 8.10 191.20 7.30 لبنان
 569.80 10.90 457.50 10.60 310.60 10.20 122.20 6.20 ليبيا

 25.70 0.10 41.30 0.20 70.10 0.40 127.60 0.80 املغرب
 681.70 28.30 449.90 27.70 180.00 16.40 40.00 5.50 عامن
 409.40 70.00 345.40 71.20 157.00 68.60 63.40 57.10 قطر

 5,254.80 25.40 4,220.50 26.70 1,804.40 19.30 302.90 5.30 السعودية
 902.70 5.60 710.60 5.90 543.20 6.20 367.80 5.90 سوريا
 37.90 0.40 38.00 0.50 38.00 0.60 51.40 1.00 تونس

 1,922.00 59.20 1,555.80 87.70 737.10 70.70 62.40 28.40 اإلمارات
الضفة 
  وغزةةالغربي

- 88.30 - 976.10 59.90 1,180.80 56.10 1,664.60 

 248.10 1.40 107.20 0.90 74.90 0.90 53.80 0.80 اليمن

 2002قسم الواليات املتحدة للسكان  :املصدر
ٍخمزون اهلجرة هو عدد األفراد الذين ولدوا يف بلد غري التي يعيشون فيها، ويشمل كذلك  :ملحوظة
 ).بالنسبة املئوية من السكان(وخمزون اهلجرة الدولية . الالجئني
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ل األجانب يستحوذون زال العام القوة العاملة، ال»لتأميم«ورغم وجود الدافع  
 مليونا من بني 8 كان 2002ففي عام . أغلبية قوة العمل بدول جملس التعاون اخلليجي

.  مليون عامل من املغرتبني، ومل يكن من العرب سوي ثلث العامل األجانب13 إيل 12
 وتتجىل أمهية املواطنني لغري املواطنني  حني ننظر إىل نسبة املغرتبني من العاملة الكلية

 بلغت العاملة الكلية يف دول جملس التعاون اخلليجي نحو 1995ففي عام ). 4.8جدول (
% 61وهبطت نسبة املواطنني  من . 1975 مليونا عام 2.9ً مليون عامال،  مقارنة بـ  9.6

ً مليونا يف 2.5 إيل 1.7 رغم زيادة توظيف املواطنني  من 1995عام % 26 إىل 1975عام 
  -كان معدل نمو العامل األجانب  أعىل بكثري من توظيف املواطنني  فقد .  الفرتة ذاهتا

 وكانت السعودية أكرب مستورد للعامل،   2002عام  Girgis %1.9سنويا مقارنة % 6.2
من إمجايل غري املواطنني  بني دول جملس التعاون اخلليجي % 72ليبلغ استريادها نحو  

ً مليون وافدا  7ستقبلت السعودية نحو  ا2002 ويف 1995عام %  65.4،  و1975عام 
)Kap iszewski 2004(. 

وقد تغري نمط اهلجرة املستندة إىل املنشأ يف دول جملس التعاون اخلليجي،  بمرور  
  إىل 1975عام % 72الوقت كام ذكرنا أعاله،  وهبطت نسبة العرب إىل نسبة املغرتبني من 

) 5.8(،  وكام موضح يف اجلدول )2.9(ً طبقا لبحث كابوزسكي 2002عام % 3أقل من 
ففي السعودية كان . للسنوات السابقة،  وحصل أكرب هبوط يف السعودية والكويت

منهم من املهاجرين العرب و % 38، وكان 1995ً مليونا عام 6.29السكان األجانب 
من األسيويني وزاد السكان األسيويون عن املهاجرين العرب قرابة املليون وقد  % 53.4
من اهلند ومرص  -بالرتتيب التنازيل  -اءت أعىل الكثافات من األجانب إىل السعودية ج

وعيل الصعيد األخر كانت الكويت معروفة . وباكستان والفلبني وبنجالديش واليمن
بأهنا من اقوي دول جملس التعاون اخلليجي ذات احلضور العريب،  لكن هذا االجتاه 

ًتغري كثريا جدا بعد حرب اخللي ففي التسعينيات هبط عدد العرب يف . 1991ج عام ً
% 45.5وشغل العرب  %. 50،  فيام ارتفع عدد األسيويني بنحو %33.6الكويت بنسبة 

 ).Girgis 2002( 2000من إمجايل السكان األجانب بالكويت عام 
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 (4.8)جدول 
 2000 إىل 1975قوة العمل األجنبية يف دول اخلليج، من عام 

 )ة إلمجايل قوة العمل، و باآلالفبالنسبة املئوي(
1975 1985 1995 2000 

 % الدولة
العامل 
 األجانب
 باأللف

% 
العامل 
 األجانب
 باأللف

% 
العامل 
 األجانب
 باأللف

% 
العامل 
 األجانب
 باأللف

 - - 135.80 60.00 98.90 57.90 22.00 36.70 البحرين
 1,004.80 81.90 876.60 83.40 574.50 85.70 249.20 81.80 الكويت
 552.50 64.30 430.30 64.20 191.10 51.80 70.00 31.10 عامن
 - - 179.00 82.10 76.70 76.50 57.00 83.00 قطر

 4,003.40 55.80 4,581.00 63.50 2,722.50 62.70 484.80 25.20 السعودية
 1,217.50 89.80 977.00 89.80 784.20 90.60 234.20 84.00 اإلمارات
 39.00 - 7,179.70 74.00 4,447.80 68.20 1,171.10 39.00 اليمن

 ).Girgis 2002( :املصدر
 . عىل التوايل1991، 1985، 1971 أرقام البحرين خاصة باألعوام :ملحوظة

 
والبيانات اخلاصة بتكوين املهارات لدى العامل العرب واألوروبيني متوفرة  

 حتى 1989لبيانات أنه من عام توضح هذه ا. )6.8جدول (بالنسبة لدولة الكويت 
 الفنية واإلدارية -سيطر العرب عىل الصفوف األوىل يف املجموعات املهارية  2000

 فيام هيمن اآلسيويون عىل اخلدمات والزراعة والوظائف اإلنتاجية، مع -واملكتبية 
 عدد ورغم اهلبوط الكبري يف. املبيعات: تساوي االثنني يف املجموعات املهارية املتوسطة

 والزيادة اهلائلة يف عدد اآلسيويون، ال زال العرب حيتلون 2000العامل العرب عام 
  أغلبية الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، فيام حيتل األسيويون أدنى املجموعات



 واهلجرةالتعليم  
 

 

 403  

 

 (5.8)جدول 
 2002 إىل 1975نسبة العرب من إمجايل السكان األجانب بدول اخلليج، من عام 

 )بالنسبة ملئوية(
 2002 1975 الدولة

 10 22 البحرين
 34 80 الكويت
 11 16 عامن
 25 33 قطر

 43–37 91 السعودية
 10 26 اإلمارات

 29–25 72 إمجايل دول اخلليج
 Kapiszwski 2..4 in IOM Arab Migration in a Gbbolized World :املصدر

 
. 2000لت إىل العرب يف عام لكن يبدو أن الوظائف يف املبيعات قد حتو. املهارية الثالث

 توحي بأن العامل - باعتبار الكويت ممثلة لدول اخلليج -إن الصورة الظاهرة 
ُاملهاجرين من آسيا يعينون يف كافة الوظائف لكن مع حتامل واضح عىل املجموعات 

 )Girgis, 2002.  (ُوعكس ذلك صحيح للعرب. املهارية املتدنية
ة، نجد أن أكربها كاملتوقع هي من  الدول غري املنتجة وباالنتقال إىل الدول املصدر 

. للبرتول، وأبرزها مرص واليمن، وكذلك األردن والضفة الغربية وغزة، وسوريا
ّوبعض الدول كاألردن تصدر العامل إىل اخلليج، لكنها تستورد كذلك العامل من 

لة، بإرساهلا ويف هذه املجموعة كانت مرص أكرب مصدر للعام. الدول املجاورة كمرص
وكانت .  الدول األخرى بالرشق األوسط وشامل إفريقيامن قوة عملها إىل% 10نحو 

مرص تصدر العامل املهرة املتعلمني بشكل رئيس إىل دول جملس التعاون اخلليجي، 
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الوكالة املركزية للتعبئة «ًوطبقا لتقديرات . والعامل غري املتعلمني إىل العراق واألردن
، كان عدد املهاجرين املرصيني املؤقتني يف الدول العربية 2000 عام »اءالعامة واإلحص

وتستضيف السعودية حوايل ). 7.8 جدول(ً مليون عامال 2األخرى أقل بقليل من 
 .من العاملة األجنبية هبا% 40 املرصيني املؤقتني الذين يشغلون نحو ننصف املهاجري

 
 (6.8)جدول 

 2000 إىل 1989عربية أو اآلسيوية يف الكويت، من توزيع قوة العمل وفق األصول ال
1989 2000 

 اآلسيويني 
% 

إمجايل 
العدد 
 فباآلال

العرب 
% 

 اآلسيويني
% 

إمجايل 
العدد 
 فباآلال

العرب 
% 

فني، إداري، مكتبي، 
 وحكومي

75 22 180 61 34 176 

التجارة واحلكومات، 
والزراعة، واألعامل غري 

 املصنفة

31 69 350 19 81 401 

 428 68 32 253 56 43 اإلنتاج
 1,005 67 32 783 54 45 املجموع
 بالبنك الدويل، والتقرير التنموي بالرشق األوسط وشامل إفريقيا؛ فتح القوة  Giris, 2002  :املصدر

 .2004نحو عقد اجتامعي جديد،  -التوظيفية الكامنة بالرشق األوسط وشامل إفريقيا 
 

ملرصية املؤقتة األفراد ذوي املهارات العالية واألفراد غري وتشمل تدفقات اهلجرة ا 
 . من العامل املرصيني يف اإلنشاء والتعمريات تم تعيني الكثرييففي باكورة السبعين. املهرة

 واجلدول. ومنذ ذاك احلني ازدادت نسبة العلامء والفنيني، وهبطت نسبة العامل املنتجني
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َيد أن َب . مرص يف املنطقة من العامل املهرةمهاجريمن % 40يوضح أن ما  يربو عىل  ) 8.8( ْ
املشغولة العاملة غري املاهرة تم استبداهلا بشكل كبري بعامل آسيويني من املهرة  وفق الوظيفة 
فيام يمثل والدولة، فإن دول اخلليج وليبيا يمتصون العامل املرصيني عاليي املهارات، 

 العمل ًوبناء عىل ترصحيات. ل املرصيني غري املهرةاألردن والعراق ولبنان لتوظيف العام
، فإن املهاجرين املرصيني بدول اخلليج )7.8جدول (ً للمرصين وفقا للمهنة ةاملمنوح

 .ٍأكثر مهارة من العامل املرصيني املوجودين يف األردن ولبنان والعراق
 (7.8)جدول 

 2000م ًاملهاجرون املرصيون املؤقتني وفقا للدول املستقبلة، عا
 )باآلالف والنسبة املئوية(

 النسبة املئوية اآلالف الدولة
 0.20 4.00 البحرين
 3.50 65.60 ليبيا
 11.90 226.90 اقرالع

 10.00 190.60 األردن
 0.10 12.50 الكويت
 17.50 332.60 لبنان
 0.80 15.00 عامن
 1.30 25.00 قطر

 48.60 923.60 السعودية
 5.00 95.00 اإلمارات
 1.20 22.00 اليمن
 100.00 1,912.70 اإلمجايل

 .» 2003اهلجرة املرصية املعارصة « وزارة القوة العاملة واهلجرة، :املصدر
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 (8.8)جدول 
 2002، 1985الوظائف التي يشغلها املهاجرون املرصيون يف الدول العربية، عام 

 )بالنسبة املئوية(
 1985 2002 

 43.40 20.70 نوالفنيوالعلامء واإلداريون 
 1.50 8.80 العمل املكتبي

 12.70 18.50 املبيعات واخلدمات
 8.60 8.90 الزراعة
 33.80 43.00 اإلنتاج
   CARIMوزارة القوة امللة واهلجرة يف :   املصدر

 
ورغم أن البيانات املتوفرة حول اخللفية التعليمية للمهاجرين شحيحة، فإهنا حني  

ًتورد جمتمعة يف اجلد ً توحي بأن الدول املوردة للعامل يف املنطقة متتص قطاعا .(10.8)ول ُ
من املغرتبني يف قوة العمل من % 40ًففي السعودية مثال، نجد أن . ًكبريا من املهارات

، فيام )فهم إما أميون أو حسبهم القراءة والكتابة(غري احلاصلني عىل درجة االبتدائية 
وبمقدورنا املجيء بملحوظات .  املتوسط والعايلتنحرص درجات الباقني بني التعليم

مشاهبة حول البحرين التي بلغت نسبة السكان األجانب من غري احلاصلني عىل 
 أما البيانات املتوفرة عن (3).2001من جمموع السكان عام % 30الدرجة االبتدائية نحو 

ًين قياسا بخلفياهتم ًاألردن، والتي تغطي كال من قوة العمل األجنبية واملهاجرين العائد
ًالتعليمية يف منتصف التسعينات؛ توضح أن األردن، كام ذكرنا آنفا، متيل لتصدير العامل 

من مرص (ًوتستورد األقل تعلام ) إىل دول اخلليج بشكل رئيس(ًاألفضل تعلام 
إىل دول جملس التعاون (ًوباملثل تصدر مرص كال من العامل املتعلمني ). وسوريا
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إذن توحي هذه البيانات يف ). إىل األردن ولبنان والعراق(ري املتعلمني وغ) اخلليجي
ًجمملها  أن اهلجرة بالرشق األوسط وشامل إفريقيا، تتحدد نوعا ما بالتعليم، وال حيددها 

 .ًالتعليم كلية
 

 (9.8)جدول 
 العمل املمنوحة للمرصيني يف بعض الدول العربية بالنسبة للوظيفة املشغولة تصاريح

1985 – 2002  
 )بالنسبة املئوية(

العلامء  الدولة
العامل  اإلداريون والفنيون

 املكتبيون
العامل 
عامل  الزراعة واخلدمات

 اإلمجايل اإلنتاج
 100.00 33.70 0.00 24.30 24.30 5.50 27.20 البحرين
 100.00 62.90 33.00 1.50 1.50 0.00 2.60 العراق
 100.00 62.90 31.90 1.70 1.70 0.00 1.40 األردن
 100.00 14.10 0.20 21.50 21.50 1.10 53.50 الكويت
 100.00 76.60 21.10 2.30 2.30 0.00 0.00 لبنان
 100.00 34.00 0.00 0.00 0.00 9.00 57.00 ليبيا
 100.00 31.50 1.40 4.10 4.10 8.10 52.90 عامن
 100.00 37.40 1.00 6.10 6.10 1.90 51.50 قطر

 100.00 31.10 7.10 20.60 0.30 0.40 40.50 السعودية
 100.00 50.10 0.90 2.90 2.90 4.00 41.10 اإلمارات
 100.00 7.70 0.00 1.10 1.10 18.10 69.10 اليمن

 100.00 35.80 8.60 12.70 12.70 2.40 39.00 املجموع
 CARIM وزارة القوة العاملة واهلجرة يف :املصدر
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 (10.8)جدول 
 التعليمي بعدد من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ى وفق املستوتوزيع املهاجرين

 لعدد منوع من السنوات
 )بالنسبة املئوية(

املستوى 
 التعليمي

السعودية 
:   العربية

قوة العمل 
األجنبي 

 2002عام 

: البحرين
السكان 

األجانب 
 2001عام

: األردن
قوة العمل 
األجنبي 

 1994عام 

املهاجرون 
األردنيون 

ئدون العا
 1994عام 

املهاجرون 
املرصيون 
باخلارج 

-1994عام 
2000 

 15.40 5.74 22.95 14.90 12.51 ال يوجد
 18.70 4.65 9.19 15.64 29.25 يقرأ ويكتب

 7.80 10.42 12.73 9.59 12.31 ابتدائي
 4.20 27.39 15.62 15.46 14.65 متوسط
 32.70 30.19 16.08 18.19 12.51 ثانوي
 - 10.30 13.32 4.22 4.50 دبلوم
 21.20 10.66 5.98 10.67 14.26 جامعة

 - 0.64 4.15 11.34 0.00 غري معروف
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 اإلمجايل
 »تعداد السكان واإلسكان واملباين واملؤسسات«؛ البحرين 2002السعودية تعداد السكان  :املصدر

:   ؛ مرصCARIM يف 1997 املجلد الثاين 1994سكان لعام  وتعداد السكان واإلDos: ؛ األردن2001
 . CARIMوزارة القوة العاملة واهلجرة يف 
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بعد اهلجرة اإلقليمية الداخلية يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، تأيت يف املرتبة  

 والتنمية االقتصادية؛ وهذه نوالثانية من حيث  الكثافة اهلجرة إىل دول منظمة التعا
). اجلزائر واملغرب وتونس(حقيقة ال ريب فيها السيام بالنسبة لدول إفريقيا الشاملية  

 بجانب ما كان يربطها – وخاصة فرنسا –فهذه الدول هلا تاريخ هجرة طويل إىل أوربا 
إىل طلب لقد أفىض التعمري والبناء  بعد احلرب يف فرنسا . هبا من وشائج استعامرية

ٍمتزايد  عىل العاملة األجنبية، ومن ثم إىل قنوات هجرة كثرية من املغرب لقرابة ثالثة 
لكن يف منتصف السبعينات أدى الكساد االقتصادي ). 1945-1975(عقود من الزمان 

ٍيف أوربا إىل هبوط يف طلب العاملة األجنبية وإىل فرض  قيود جديدة عىل اهلجرة التي مل 
 .جرة األشخاص لالنضامم إىل أرسهم يف املهجرتسمح سوى هب

ً مليونا من املغربيني يف أملانيا وبلجيكا وفرنسا 1.2، كان هناك نحو 1970ويف  
ومع بدء التسعينات أضحت إيطاليا وأسبانيا حمطات . وهولندا والسويد وسويرسا

ًونا من ملي2.1كان هناك نحو . 1990ويف . شائعة الجتذاب مهاجري إفريقيا الشاملية
وهذه األرقام ال يدخل ضمنها املهاجرون غري . إفريقيا الشاملية يف تسع دول أوربية

ًاملوثقني، وال تعكس متاما أنامط اهلجرة، ألهنا تتضمن املقيمني  (11.8)ويوضح اجلدول . َّ
وثم حساب سكان إفريقيا الشاملية يف الدول . آخر التغيريات يف أنامط اهلجرة يف أوربا

كنسبة مئوية من السكان ) كفرنسا وبلجيكا وهولندا(ة القديمة املجتذبة هلم األوربي
 .األجانب

 كبرية يف عدد ما تستضيفاه من ة زيادوأسبانياويف ذات الوقت، شهدت إيطاليا  
ويشكل املغربيون أكرب رشحية قومية مهاجرة بني األفارقة . مهاجري إفريقيا الشاملية

 يوضح دول منظمة التعاون (12.8)واجلدول . رنساالشامليني بأوربا وخاصة يف ف
ومن اجلوانب اهلامة . والتنمية االقتصادية الرئيسة التي تعد حمطات اجتذاب للمغربيني

 التعليمي الرتكيباألخرى للهجرة من دول شامل إفريقيا إىل أوربا الغربية، هو 
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تصادية حول املهاجرين  منظمة التعاون والتنمية االقتًفطبقا لقاعدة بيانا. للمهاجرين
املغربيني يف أوربا من أصحاب التعليم ) أكثر من ثالثة أرباع(واملغرتبني، فإن أغلبية 

 .املتدين
 

 (11.8)جدول 
 السكان من إفريقيا الشاملية يف عدد من الدول األوربية

 )باآلالف إن مل يذكر خالف ذلك(
دولة  أسبانيا هولندا إيطاليا فرنسا بلجيكا

 2001 1985 2001 1985 2000 1985 1999 1982 2001 1985 املصدر
 14 … … … … … 478 805 8 10 اجلزائر
 235 9 104 123 160 3 504 441 107 124 املغرب
 … … 1 3 46 4 154 191 4 6 ستون

 … … … … 33 7 … … … … مرص
 249 9 105 126 239 14 1136 1437 119 140 ملجموعا

إمجايل 
السكان 
 األجانب

846 862 3714 3263 423 1388 690 668 293 1109 

إفريقيا 
الشاملية 
 من ةكنسب

إمجايل 
السكان 
 األجانب

17 14 39 35 3 17 18 16 3 22 

 Johansson de Silva, S; and Carlos Silva-Jauregni (2004) and OECD (2003) Trends :املصادر
in International Migration (2003). 
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 (12.8)جدول 
 2002مهاجرو املغرب يف الدول الرئيسة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادي، عام 

 النسبة املئوية العدد باآلالف الدولة
 9.14 214.90 بلجيكا
 46.62 1,025.00 فرنسا
 4.26 100.00 أملانيا 
 11.77 276.70 اهولند
 12.21 287.00 إيطاليا
 9.49 222.90 أسبانيا

 9.51 223.50 املنظمةالدول األخرى ب
 100.00 2,350.04 املجموع

 Ministeredes Affairetrangers et de la Cooperation، Maroc 2002 – CARIM   :املصدر
 

ورغم أن معظم اهلجرة الدولية من منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، قد  
 أعقاب هبوط بني املغرب وأوربا، فقد اتسع نطاق اهلجرة من دول املرشق يفحدثت

ًروبا ، مثال، كانت يف ازدياد، وفاهلجرة من مرص إىل أ. الطلب عىل العاملة يف اخلليج
 مرص مقيمني اآلن يف دول منظمة التعاون والتنمية يمن مجيع مهاجر% 30حتى صار 
 وصل العدد »الوكالة املركزية للتعبئة العامة واإلحصاء«ًوطبقا لتقديرات . االقتصادية

ً مليونا يف الدول 1.9ً مليون مهاجرا؛ منهم 2.7 مرص باخلارج إىل يملهاجراإلمجايل 
من %  80 وحوايل.  يف دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية0.8العربية األخرى، و 

%) 13(وكندا %) 39( مرص إىل الغرب متمركزون يف الواليات املتحدة يمهاجر
فقد أضحت إيطاليا . (13.8)ح يف اجلدول ، كام هو موض%)7(واليونان %) 10(إيطاليا و
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وكان اجتاه .  مرص الدائمني منذ باكورة الثامنيناتيحمطة الوصول الرئيسة ملهاجر
 ال من مرص وحدها بل من سائر –اهلجرة الشائع من الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

 . نحو الواليات املتحدة وكندا وأسرتاليا–دول املنطقة السيام لبنان 
 

 (13.8) جدول
 2000مهاجرو مرص بدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، عام 

 العدد باآلالف اهلجرة الدائمة النسبة املئوية
 اسرتاليا 70.00 8.50
 النمسا 14.00 1.70
 كندا 110.00 13.35
 فرنسا 36.00 4.37
 أملانيا  25.00 3.03
 اليونان 60.00 7.28
 اهولند 40.00 4.85
 إيطاليا 90.00 10.92
 أسبانيا 12.00 1.46
 سويرسا 14.00 1.70
 اململكة املتحدة 35.00 4.25
 ةالواليات املتحد 318.00 38.59

 املجموع 824.00 100.00

 .»2003 ةاهلجرة املرصية املعارص« وزارة القوة العاملة واهلجرة، :املصدر
 



 واهلجرةالتعليم  
 

 

 413  

 

فإن اهلجرة من مرص وعىل نقيض اهلجرة داخل الرشق األوسط وشامل إفريقيا،  
 ٌوهذا واضح كذلك يف حالة املهاجرين. إىل أمريكا وكندا وأسرتاليا اختيارية إىل حد كبري

من الدول العربية األخرى إىل دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، كام هو وارد 
ونصف املهاجرين عىل األقل إىل كندا من الرشق األوسط وشامل . (14.8)باجلدول 

 املكان (1.8)وعالوة عىل ذلك يوضح اجلدول . قيا، من أصحاب التعليم العايلإفري
الذي يشغله مهاجرو الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف الواليات املتحدة، حيث تعد 
اهلجرة من الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل الواليات املتحدة اختيارية إىل حد بعيد، 

 مرص الوظائف اإلدارية والتخصصية، يمهاجر وتشغل النسبة األكرب من 2000عام 
 .فيام يشغل مهاجرو املغرب أدنى الوظائف، لكنها الزالت أكثر من ثلث إمجايل مهاجرهيا

 (14.8)جدول 
 يف كندا من حيث دولة املولد واملستوى التعليمي، ) يف سن اخلامسة عرش أو يزيد(املهاجرون 

 ) ذلكبالنسبة املئوية، ما مل يذكر حالف( ، 2001
 إمجايل العدد العايل املتوسط األدنى 

 34,185.00 79.20 17.40 3.50 مرص
 65,045.00 54.60 31.00 14.40 لبنان
 14,710.00 57.40 27.50 15.00 سوريا
 4,260.00 66.10 29.90 4.00 األردن
 24,425.00 71.70 20.90 7.40 املغرب
 17,405.00 79.10 16.10 4.80 اجلزائر
 5,215.00 82.00 14.10 3.90 تونس
 .CARIM يف 2002اجلهاز اإلحصائي الكندي، التعداد السكاين لسنة  :املصدر
من بداية التعليم النظامي ( إشارة إىل التعليم األويل املستوى األدنى من التعليم النظامي :ملحوظة

من الصف التاسع  (توسط إشارة إىل التعليم الثانوياملستوى امل، و)وحتى الصف الثامن األسايس
 ) سنة تعليمية فام فوق13( إشارة إىل التعليم الثالثي عايلاملستوى الحتى الصف الثاين عرش، و
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 (1.8)شكل 
الوظائف التي يشغلها أفراد أجنبيو املولد يف الواليات املتحدة، بالنسبة ملنبت رأس كل 

 )بالنسبة املئوية(  2000منهم، 
 
 
 
 

  
 
 
 

 2000 السكان بالواليات املتحدة ؛ تعداد  مكتب تعداد :املصدر
األرقام بني األقواس هي العدد اإلمجايل ملن ولدوا أصال ببلد اجتبى؛ من حيث بلد كل : ملحوظة

 . 2000منهام يف الواليات املتحدة عام 


ً السابقة يتضح أن هجرة العاملة كانت مصدرا هاما موفرا ةقشمن املنا  ً للوظائف ً

َبيد أن املستقبل املحتمل للهجرة كوسيلة مكملة . بالرشق األوسط وشامل إفريقيا ْ َ
فصايف تدفقات الرشق األوسط . ًألسواق العمل الداخلية يف املنطقة ليس مشجعا

 قد -ً ليس فقط من دول املنطقة بل باخلارج أيضا -وشامل إفريقيا إىل الدول األخرى 
ًال رسيعا يفؤتضاءل تضا  الثامنينات حتول يف كامل الوثيقة إىل التسعينيات -  التسعيناتً
فعىل سبيل املثال، يف ذروة االزدهار النفطي يف باكورة الثامنينات، كان . والثامنينيات

زائر
اجل
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من قوة العمل املرصية، وما يربو عىل ثلث قوى العمل اليمنية واألردنية، % 20أكثر من 
ًوهذا وضع عائقا ضخام أمام الكثري . ليجتعمل باخلارج؛ وبشكل جوهري بدول اخل ً

َبيد أنه بحلول . من اختالالت التوازن اهليكلية يف سوق العمل، وأدام البطالة ْ َ
التسعينات أخذت نسبة املهاجرين املرصيني واليمنيني العاملني باخلارج يف اهلبوط إىل 

ًإفريقيا الشاملية قيودا وباملثل، تواجه اقتصاديات . ًتقريبا% 20، ويف األردن إىل %12نحو 
 .كبرية ومتزايدة عىل دخول أسواق العمل األوربية

، فإن الطلب عىل العاملة العربية يف اخلليج من 2002ًووفقا لبحث جرجس عام  
ًاملتوقع أن هيبط؛ إذ تسعى دول جملس التعاون اخلليجي سعيا حثيثا ألن متأل الوظائف  ً

فيعني املواطنون  يف الوظائف التي . آلسيوينيالشاغرة اجلديدة إما بمواطنيها أو با
بام فيها وظائف املعلمني والصحفيني واملوظفني و اإلدارة ؛حيث (ترتكز عىل مهارات 

أما العامل اآلسيويون ). عن املتوسط(بأجور عالية ) يمكن الوفاء بمتطلبات اللغة
) املتوسطعن (فتخصص هلم الوظائف التي ال تقوم عىل املهارات بأجور منخفضة 

وبالرغم من أن معدل . وبأجور أدنى من العائدة عىل العامل القادمني من دول عربية
نمو قوة العمل املاهرة من املواطنني؛ ال حيتمل أن تفي بطلب املستقبل املتوقع فهذا 

كام سيعتمد الطلب .االجتاه سيوهن  طلب  املهاجرين  من دول كمرص ولبنان واألردن 
ًفالتقلب يف أسعار النفط سواء كان رسيعا أو .ًسعار النفط مستقبال عىل  ما سيحدث أل

ًحمدودا سيعز ز الطلب عىل العامل، من املنطقة أو من غريها، فيام ستفيض األسعار 
 . املنخفضة للبرتول إىل تثبيط طلب العمل

وىف أوربا تضاءلت نسبة مهاجري إفريقيا الشاملية يف وقت تغدو فيه أوربا واحدة  
 39 و 36، كان ما يرتاوح بني 2002ففي عام . حمطات اجتذاب املهاجرين الدولينيمن 

ًمليون مهاجرا دوليا يعيشون يف أوربا، بام يعادل  ً ووفقا للمفوضية (4).من سكاهنا8%ً
 فإن سكان الدول اخلمس عرشة املكونة لالحتاد 2002إىل . 1960األوربية من عام 

وبالنسبة للدول اخلمس عرشة املكونة هلذا . ًون فردا ملي17.8األوريب األسبق قد زاد 
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، 1999ومع ذلك  فمنذ عام .ًاالحتاد، فقد كان صايف اهلجرة أقل نسبيا حتى الثامنيات 
نتيجة للهجرة، زاد سكان الدول  اخلمس عرشة باالحتاد األوريب ؛بام يقارب أو يزيد 

اد األوريب إىل أربع جمموعات   وينقسم املهاجرون إىل االحت(5)عن املليون شخص سنويا
 النازحون من أوربا الغربية ودول االحتاد السوفيتي السابق، ومن املغرب؛: إقليمية رئيسة
ومن املستعمرات العديدة  السابقة والجئي الدول يف شبة  الصحراء اإلفريقية  ؛ومن تركيا

 عالقاهتا املميزة ولكل دولة، إىل حد ما، أجانبها بسبب تراثها االستعامري، أو.واسيا 
يوضح ) 15.8(واجلدول . والثنائية يف الغالب، أو قرهبا اجلغرايف من الدول املعنية

خمزون العمل األجنبي يف دول منطقة التعاون والتنمية االقتصادية عىل مدار العقد 
ًفإمجاليا زادت نسبة وعدد العاملة األجنبية بمنطقة التعاون والتنمية . املنرصم

 .ًلكن كام رأينا سابقا مل تزد نسبة األفريقيني الشامليني. االقتصادية
ويف أوربا، غدت اهلجرة قضية مثرية للجدل بسبب عدد من العوامل االقتصادية  

وأفيض ذلك إىل عدم وجود دائرة سياسية قويه للهجرة . واالجتامعية والسياسية
حول اهلجرة أن النظرة إىل ويتجىل من الكثري من املناقشات األخرية يف أوربا . اجلامعية

ًاهلجرة بأهنا مكلفة اجتامعيا واقتصاديا عىل الدول املضيفة،  نظرة منترشة انتشارا كبريا ً ً ً .
ًوليس واضحا إىل أي مدى يمكن أن تعتمد منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا عىل 

جرو املغرب،  فمها. التهجري إىل أوربا لتلطيف املآزق التي يمر هبا الطلب عىل عاملتها
ًعىل وجه التحديد،  يواجهون قيودا متزايدة وجهه عىل الدخول الرشعي، مما يزيد من 

 ٌوتوسيع االحتاد األوريب عامل  أخر،  إذ متتلك بعض الدول. وترية اهلجرة غري املرشوعة
 .ًاألعضاء اجلديدة وفرة من العامل املهرة العازمني كذلك عىل قيود أجور متدنية نسبيا

خلرب املبرش هو وجود تكامالت سوق عمل قوية بني قوة العمل البازغة يف وا 
فهي قوة عمل تواجه .. الرشق األوسط وشامل إفريقيا وقوة العمل واألوربية املنكمشة 

ًقصورا مجا يف املهارات متوسطة املستوى التي يتملكها عامل الرشق األوسط وشامل  ً
  يلوح) pay –as-you go (»ادفع حيثام كنت«امعي فمع شيوع نظام التأمني االجت. إفريقيا
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 )15.8(جدول 
ون العاملة األجنبية، والعاملة األجنبية املولد يف قوة عمل بعض دول منظمة التعاون زخم

 )باأللف وبالنسبة املئوية(  2001 إىل 1992والتنمية االقتصادية،  من 
 2001 1998 1995 1992 ونات قوة العمل األجنبيةزخم
 359.90 327.10 325.20 295.90 مساالن

 11.00 137.50 9.90 9.10 النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
 .. 390.70 362.10 325.60 بلجيكا

 .. 8.80 8.50 7.80 النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
 100.60 98.30 83.80 74.00 الدنامرك

 3.50 3.40 3.00 2.60 النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
 617.6 1 586.7 1 573.3 1 517.8 1 فرنسا

 6.20 6.10 6.20 6.00 النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
 3616.0 .. .. .. أملانيا

 9.10 .. .. .. النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
 82.10 53.30 42.10 40.40 أيرلندا

 4.60 3.30 2.90 3.00 النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
 800.70 614.60 332.20 296.80 إيطاليا

 3.80 2.70 1.70 1.40 النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
 170.70 134.60 111.80 98.20 لكسمربج

 61.70 57.70 52.40 49.20 النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
 .. 235.00 221.00 229.00 هولندا

 .. 3.20 3.20 3.50 النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
 .. 66.90 52.60 46.60 النرويج

 .. 3.00 2.50 2.30 النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
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 2001 1998 1995 1992 ونات قوة العمل األجنبيةزخم
 104.70 88.60 84.30 59.20 الربتغال

 2.00 1.80 1.80 1.30 النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
 607.10 197.10 139.00 139.40 أسبانيا

 3.40 1.20 0.90 0.90 لالنسبة املئوية إلمجايل قوة العم
 227.00 219.00 220.00 233.00 السويد

 5.10 5.10 5.10 5.30 النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
 738.80 691.10 728.70 716.70 سويرسا

 18.10 17.40 18.60 18.30 النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
 229 1 039 1 862.00 902.00 اململكة املتحدة

 4.40 3.90 3.40 3.60  املئوية إلمجايل قوة العملالنسبة
 367.3 2 293.9 2 138.8 2 .. أسرتاليا

 24.20 24.80 23.90 .. النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
 3150.8 .. .. .. كندا

 19.90 .. .. .. النسبة املئوية إلمجايل قوة العمل
 014 20 100 16 900 12 .. الواليات املتحدة

 13.90 11.70 9.70 .. سبة املئوية إلمجايل قوة العملالن
 2003 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، اجتاهات اهلجرة الدولية :املصدر

 
ًهتديد الكرب السني املتسارع للسكان، عىل العامل مستقيال، الذي سيضطرون للنهوض 

ملنطقة العمل الدولية، فإن ًووفقا . بأعامل املتقاعدين ذوي املتوسطات العمرية املرتفعة
 مليون يف األول 1ٍ  سيزداد بمعدل صاف بلغ 65 و20عدد العامل املحتملني بني أعامر 

وجمموعة األشخاص يف  2001 إىل 2000اخلمس عرشة املكونة لالحتاد األوريب من عام 
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 Johansson)( مليونا يف ذات الفرتة 3.6ً فصاعدا،  ستزداد 65سن التقاعد،  من عمر 
de Silva and Silva-Jauregui 2004 .( ولصعوبة إحداث تغيري جوهري يف معدالت 

اخلصوبة يف االحتاد األوريب، تضحى اهلجرة الوسيلة الوحيدة املعززة لقوة العمل 
وتوحي . ً مليونا سنويا0.6ًوحاليا يستقبل االحتاد األوريب نحو . املنكمشة هذه

ريب أنه لإلبقاء عىل عمر الرشحية السكانية العاملة التصورات الديموغرافية لالحتاد األو
ًثابتا،  نحتاج ملليون أخر من الناس يدخلون االحتاد األوريب سنويا؛ ولإلبقاء عىل  ً
ًالتناسب بني السكان كبار السن والسكان العاملني ثابتا،  ولضامن أن عدد املتقاعدين 

ً مليون مهاجرا إضافيا 10تاج إىل سيكون هو ذات عدد العامل البدائل، فإن املنطقة ستح ً
 ). Diwan et al. 2002(كل عام 

إن هذا كله ليوحي بأن املنطقة يتوجب عليها البحث عن فرص لزيادة اهلجرة  
وقبل استكشاف كيفية حتقيق ذلك،  . اإلقليمية الداخلية،  واهلجرة إىل حمطات أخرى

 .األثر االقتصادي للهجرة حتى اآلنيقيم القسم التايل 


نظريا، تؤدي سهولة انتقال قوة العمل إىل مكاسب يف الكفاءة وزيادات يف الدخل  
 أن حترير حتركات العمل الدولية يمكن أن Rodrik) 2002(ويرى رودريك . العاملي

ًيثمر فوائد مجة لصالح االقتصاد العاملي تكاد تربو مخسة وعرشون ضعف ا عىل الفوائد ّ
التي يمكن جنيها من البضائع احلرة وتدفقات رأس املال،  بالنظر إىل التفاضل الكبري 

وبذا . يف معدالت األجور املخصصة للمهارات املتامثلة يف الدول النامية واملتقدمة
 .فالثمرات املحتملة من اهلجرة كبرية

إذا كانت الفوائد الصافية من غري أن أثر اهلجرة عىل الفرد املهاجر يتوقف عىل ما  
وبالنسبة للدولة املصدرة، . اهلجرة أكرب من الفوائد العائدة عليه حني يظل يف وطنه

ٍيتوقف األثر االقتصادي بشكل رئيس عىل احلواالت املالية املستلمة بعد أن يطرح منها 
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دولة املضيفة أما الفوائد العائدة عىل ال.. النفقات املرصوفة،  ونفقة تعليم املهاجرين 
ٍفتتوقف بشكل رئيس عىل إسهام املهاجرين يف صايف النمو االقتصادي واالجتامعي 

ويقيم هذا  القسم أثر اهلجرة عىل هذه الكينونات . املحقق مما أنفق عىل قوة العمل
 .ً بادئا باملهاجر– املهاجر،  والدولة املصدرة،  والدولة املضيفة –الثالث 


ُاهلجرة قرار فردي يتخذ عىل الصعيد الداخيل،  مع وضع الفوائد والتكاليف  

وعامة خيري األفراد بني البقاء بوطنهم أو اهلجرة . الواجبة عىل الفرد واألرسة يف احلسبان
 ويقرر األفراد اهلجرة للخارج ليحققوا منها أقىص استفادة، فال يسافرون إال. للخارج

يف شكل ارتفاع يف الدخل (وهذه الفوائد اقتصادية . إذا  زادت فوائد اهلجرة عن نفقاهتا
كوجود وظائف ثابتة، أو رضا وظيفي، (وغري اقتصادية ). وحتسن يف مستوى املعيشة
وتشمل عىل سبيل (وبالنسبة للنفقات فإما أن تكون مالية ). أو ترقي يف املستقبل املهني

كاألعباء النفسية (ُوالنقل والدخل املستهلك أو تكون غري مالية املثال نفقة التبادل 
وقد تكون اهلجرة يف بعض ). النامجة عن الرحيل إىل بلد أجنبي أو ترك األرسة وراءه

 .ٍاحلاالت لدواع سياسية كذلك
إذ جيد األفراد املتعلمون . وكام ذكرنا آنفا فهناك عالقة اجيابية بني التعليم واهلجرة 

مطلوبة يف « الدخول ألسواق قوة العمل اخلارجية،  ملا لدهيم من مهارات سهولة يف
؛ كام يتمتعون بوصول أفضل للمعلومات؛ وقدرة أفضل عىل التوافق مع البيئة »السوق
 .اجلديدة

وبالنظر إىل األولويات التي ذكرناها، يبدو أن املهاجرين يف الرشق األوسط  
 ألهنم يعتقدون بأن اهلجرة يف صاحلهم  حني وشامل إفريقيا قد قرروا اهلجرة كذلك

إذ بالنسبة لألفراد املتعلمني وغري : وهذا االستنتاج يدعمه عدة عوامل. هياجروا
ًاملتعلمني يف دول كمرص واليمن واألردن، تعد األجور املرتفعة باخلارج عامال جاذبا  ً
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 وهذه الدول ًفاحلق أن التفاضل يف معدالت األجور بني دول اخلليج مثال. ًهاما
ًتفاضال مضاعفا  . ًولربام كان هذا العامل وحدة كافيا إلقناع البعض باهلجرة. ً

وعالوة عىل الفوارق يف الرواتب،  فمن املحتم أن قرار اهلجرة دعمه أيضا عوامل  
ًومنها معدالت البطالة املرتفعة نسبيا يف الوطن، السيام بني خرجيي . جاذبة أخرى

. احلصول عىل وظيفة تناسب ما حصل عليه اخلريج من تدريباجلامعات، أو مشقة 
ٍّوالسفر للخارج غالبا ما يقدم فرصا أكرب يف احلصول عىل عمل ينطوي عىل حتد   ً ً

ٍويتطلب مهارة عالية يفوق أعامل املتوفرة يف الوطن كام أن األدلة املعروضة بالفصل . ٍ
يا هبا معدالت مرتفعة من التاسع توضح أن معظم دول الرشق األوسط وشامل إفريق

ويف املسار نفسه  يشري الدليل املعروض يف ذات . البطالة  السيام بني الشباب واملتعلمني
. الفصل إىل أن معدالت عوائد التعليم يف دول كاملغرب ومرص واألردن متدنية وهابطة

 .ٍفال عجب حينئذ أن يقرر الكثريون من أبناء هذه الدول أن هياجروا
ٌّن هذه العوامل االقتصادية،  يتمثل عامل جذيب أخر هو عدم االستقرار ًوفضال ع  ٌ

فمن هذا املنحى يبدو أن احلرب األهلية يف لبنان وحرب . السيايس يف الوطن األصيل
ًاخلليج األوىل قد ولدتا دافعا كبريا للهجرة ِّففي لبنان قدر أن عدد املواطنني اللبنانيني . ً ُ

 - 1990كام قادت حرب اخلليج . يفوق عددهم داخل لبنانخارج لبنان أثناء احلرب 
ً إىل عودة ما يربو عىل إثنني مليون مهاجرا إىل بلدهم األصيل بالرشق األوسط 1991

ٍوبذا كانت اهلجرة يف املنطقة نتيجة ملالبسات سياسية، عىل األقل يف . وشامل إفريقيا ٍ
 .بعض احلاالت

املهاجرين يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا إن ما تقرتحه كل هذه العوامل هو أن  
 كان –ّالبد أهنم استفادوا من هجرهتم، وإال ما كانوا سافروا هبذه األعداد الضخمة 

 . إىل دول أخرى باملنطقة–ًأغلبها طواعية 
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املة من اهلجرة لقد استفادت دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا املصدرة للع 

 ًوطبقا ملنطقة العمل الدولية فقد سجلت. أوضحها تقليص البطالة  الداخلية. بطرائق شتى
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا أعىل معدالت بطالة بني املناطق النامية يف 

ًيف العقد املنرصم عىل األقل،  عاكسا  %12 وقد  حام املعدل حول نطقه  (6).التسعينيات
كام مالت . زيادة مضطردة يف العدد اإلمجايل للعاطلني منذ منتصف التسعينياتبذلك 

ولوال وجود اهلجرة التي تعد صامم . البطالة للرتكز بني طوائف الشباب واملتعلمني
 .ًأمان لقوة العمل الزائدة،  الرتفع معدل البطالة عن ذلك كثريا

 مواجهة ألسواق العمل ًوما يعادل ذلك أمهية أن اهلجرة مل تتسبب يف مأزق 
ًفرغم أن بعض الدول كاألردن مثال واجهت نقصا يف عامل الزارعة،  فقد . الداخلية ً

كام مل تفض التدفقات الكبرية من العامل غري املهرة . ّسدت هذه احلاجة بعامل من مرص
رسلة ٍإىل ارتفاع عام يف األجور،  بالنظر إىل ينبوع العامل غري املهرة الضخم يف الدول امل

وبالنسبة للعامل املهرة فكانت أغلبيتهم عاطلة أو تعني يف القطاع العام، حيث . للعامل
كان يعني الكثري جدا منهم يف أول مكان جيدونه وبأجور تتحدد وفق معيار ثابت ال 

 . املهارة
 التدفقات املالية إىل دولة املواطنني ومن الثمرات اجلمة األخرى املتأتية من اهلجرة، 
فالنسبة للدول النامية عامة،  متثل احلواالت املالية ثاين أكرب املصادر للتمويل . صليةاأل

. )Global Development Finance, 2003. (اخلارجي،  بعد االستثامر األجنبي املبارش
إن إيصاالت احلواالت املالية ) Maimbo and Ratha, 2005 () راتا ( و)مايمبو(ويقول 

من % 1.7ً بليون دوالرا أو 126، بلغت 2003 عامل الدول النامية عام التي كان يبعث هبا
 مجلة إمجايل نواجتها املحلية؛ وهي نسبة أعىل بكثري من التدفقات الرسمية الكلية والتدفقات
اخلاصة البعيدة عن االستثامر األجنبي املبارش، وأعىل من نصف التدفقات الكلية 

 فبالنسبة لدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا. ه الدوللالستثامر األجنبي املبارش إىل هذ
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ً بليون دوالرا أكرب من التدفقات اإلمجالية لالستثامر 13كانت احلواالت الواصلة إىل 
 بليون 2األجنبي املبارش والتدفقات الرسمية الكلية، التي بلغت نسبتها املتواضعة 

واألكثر من . )Global Development Finance 2004(ً بليون دوالرا 1.6ًدوالرا، و 
إذ يعتقد أن هذه احلواالت يف . ذلك أن هذه األرقام ال تشري إال إىل احلواالت الرسمية

ًبعض الدول ال يمر سوى نصفها تقريبا عرب القنوات املرصفية الرسمية، كام جيابه 
 .املهاجرون إجراءات مثبطة، ورسومات عالية، وأسعار رصف متدنية

من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، غدت احلواالت املالية وبالنسبة لعدد  
قدر حواالت التي بعث هبا ) 2.8 (الشكلويوضح . املصدر الرئيس للرصف األجنبي

فكان أربعة من أعىل الدول املستقبلة يف العامل من دول . العامل إىل أعىل عرشين دولة
 . الرشق األوسط وشامل إفريقيا

 (2.8)شكل 
 2003 دولة نامية مستقبلة للحواالت املالية من عامهلا باخلارج، أعىل عرشين

 )بالباليني والدوالر األمريكي(
 
 
 
 
 

 
 

 .Maimbo and Ratha 2005  :املصدر
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فكانت . ُ فيوضح أعىل عرشين دولة ترسل منها احلواالت املالية)3.8(أما الشكل  
امل، ودخلت الكويت الواليات املتحدة والسعودية أكرب مصدرين لتحويالت الع

فقد استفادت كافة الدول . ٍوعامن ضمن أعىل عرشين مصدر هلذه التحويالت املالية
). 16.8(املرسلة للعامل يف املنطقة مما يصلها من تدفقات مالية كبرية كام يوضح اجلدول 

إن دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا املصدرة للعاملة من أكرب مستقبالت التحويالت 
كام أن هذه املنطقة تستحوذ أعىل حتويالت مالية يبعثها املهاجرون . ية يف العاملاملال

 ).4.8(بالنسبة لعدد السكان اإلمجاليني، كام موضح بالشكل 
 

 (3.8)شكل 
 2003أعىل عرشين دولة ترسل منها احلواالت املالية؛ 

 )باملاليني والدوالر األمريكي(
 
 
 
 
 
 
 
 

  Maimbo and Ratha 2005  :املصدر

زائر
اجل
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 (16.8)جدول 
 1990-2003حواالت العامل، من عام 

 )بالبليونات والدوالرات(
 اليمن تونس املغرب لبنان األردن مرص السنة
1990   4.28   0.50   1.82   2.01   0.55   1.50  

1991   4.05   0.45   1.90   1.99   0.52   1.00  

1992   6.10   0.84   2.02   2.17   0.53   1.02  

1993   5.66   1.04   2.05   1.96   0.45   1.04  

1994   3.67   1.09   2.17   1.83   0.63   1.06  

1995   3.23   1.24   0.84   1.97   0.68   1.08  

1996   3.11   1.54   1.23   2.17   0.74   1.13  

1997   3.70   1.66   0.96   1.89   0.68   1.17  

1998   3.37   1.54   0.61   2.01   0.72   1.20  

1999   3.24   1.50   0.43   1.94   0.76   1.22  

2000   2.85   1.66   0.50   2.16   0.80   1.29  

2001   2.91   1.81   0.56   3.26   0.93   1.29  

2002   2.89   1.92   0.89   2.88   1.07   1.29  

2003   2.96   1.98   1.00   3.61   1.25   1.27  

 )April 2..5( مؤرشات التنمية العاملية والتمويل التنموي العاملي، اخلاصة بالبنك الدويل :املصدر
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 (4.8)شكل 
 2002 إىل 1998حواالت املهاجرين لكل نسمة،  بالنسبة إىل املنطقة،  من عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Maimbo and Ratha (2005): املصدر
َمقاصة املوظفني«إىل مبالغ  »احلواالت«ُيشار بكلمة :  ظةملحو ً َّ ، و »حواالت العاملني« ،  و»ُ

 التحويالت »التدفقات الرسمية«؛ وتشمل »يف القطاعات األخرى التحويالت األخرى اجلارية«
 . احلكومية العامة سواء جارية أو رأساملية

 
درة للعاملة من البضائع وتشكل احلواالت نسبة كبرية من صادرات الدول املص 
 يوضح أمهية احلواالت كنسبة من إمجايل الناتج املحيل بالرشق (17.8)واجلدول  .املباعة

لكن األرقام اإلمجالية تطمس أمهية التحويالت بالنسبة لدول . األوسط وشامل إفريقيا
اتج املحيل من إمجايل الن% 22،  2003معينة؛ فعىل سبيل املثال بلغت احلواالت املالية عام 

كام ). Maimbo and Ratha 2005(من إمجايل الناتج املحيل اللبناين % 14األردين،  و
 وصلت مرص للمرتبة اخلامسة بني الدول النامية التي حتصل عىل أكرب قدر من احلواالت

وىف التسعينيات كان هنالك هبوط يف اجتاه احلواالت إىل مرص بعد وصوهلا . 2001عام 
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  3وحتى وقت قريب كانت مرص يصلها . 1992 بليون دوالرا عام 6.1لقمتها عند 
ًبليون دوالرا من احلواالت سنويا،  بام يمثل  ووفق البنك . من إمجايل ناجتها املحيل% 4ً

 ٍاملركزي املرصي،  فقد وصلت أكرب نسب من احلواالت من الواليات املتحدة والسعودية
 وكانت املغرب%). 15نحو ( دول أوربا الغربية ، ثم تالمها)عىل التوايل% 22.1و % 34.5(

 وهي نسبة متثل ما 2001ً مليون دوالرا عام 3.6إذ حصلت املغرب عىل . تواكب مرص
من % 90 كان أكثر من 2003ويف عام . من إمجايل الناتج املحيل املغريب% 11يربو عىل 

 ،  وليس سوى) وحدهامنها من فرنسا% 45( قادمة من أوربا الغربية –احلواالت املغربية 
 ).Hamdouch 2..5(من السعودية % 1.6

 
 (17.8)جدول 

 2004 إىل 1999حواالت العامل املرسلة إىل الدول النامية، لكل منطلقة، من عام 
 )بالنسبة إىل إمجايل الناتج املحيل(

تقدير  2003 2002 2001 2000 1999 
2004 

  1.80   1.70   1.60   1.20   1.10   1.20 اإلمجايل

  1.00   1.00   0.90   0.60   0.70   0.70  رشق آسيا واألطليس

  0.90   0.90   1.00   0.90   0.90   0.90  أوربا وآسيا الوسطى

  2.20   2.20   1.60   1.20   1.00   1.00  أمريكا الالتينية والكاريبي

  2.40   2.40   2.30   2.30   1.90   2.20  الرشق األوسط وشامل إفريقيا

  4.10   3.40   3.00   2.30   2.30   2.60  آسيا اجلنوبية

  1.50   1.50   1.70   1.00   0.80   1.30  شبه الصحراء األفريقية

 Maimbo and Ratha 2..5  :املصدر
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ٍورغم ما كان من جدل كبري حول استخدامات احلواالت وأثرها، فهنالك دليل   ٍ
ت قد استخدمت يف االستثامر واملرشوعات الصغرية يف دول املواطنني ٌقائل بأن احلواال

كام أن املهاجرين العائدين يعدون بمثابة قوة حاملة لرأس املال والتكنولوجيا . األصلية
واملرشوعات احلرة؛ أي أهنم عوامل قادرة عىل اإلسهام يف النمو االقتصادي للدولة 

، ووهبة (McCormick and Wahba 2001) فكام يوضح ماك كورميك ووهبة . األصلية
)Wahba 2004( إن الشواهد املرصية التي تشري إىل أن فرص العمل باخلارج هلا آثار  ،

كبرية عىل احتاملية أن يصري هؤالء املهاجرون حال أوبتهم من أصحاب املشاريع يف 
ٌهنالك أثار فلقد كان ملدخرات العمل باخلارج والوقت املميض . الدولة التي أتوا منها

ًاجيابية كبرية جدا عىل احتاملية هنوض املهاجرين بمشاريع حرة حني عودهتم إىل بالدهم  ٌٌ ٍ
من العائدين املتعلمني وجدوا املهارات التي اكتسبوها من عملهم % 53فنحو . األصلية

% 33 باخلارج ذات جدوى يف الوظيفة التي يتبوءوهنا حال عودهتم،  وذلك مقارنة بـ
ومن ثم، توفر خربة . من األميني% 22 ًئدين ممن هم أقل حظا من التعليم،  ومن العا

 McCormick and)العمل باخلارج فرصة لتعزيز رأس املال البرشي،  خاصة للمتعلمني 
Wahba 2001) . وثمة دليل آخر من مرص يقول بأن املهاجرين العائدين ينتفعون من

ُة أن نسبة املهاجرين املنتقلني إىل وظائف خربة العمل باخلارج،  وما يثبت ذلك حقيق
 .)Wahba 2004(عالية املهارة حال عودهتم تفوق نسبتهم يف ذلك قبل هجرهتم 

إذن، فالعوائد الكلية املتأتية من اهلجرة تفوق الفاقد من املخرجات ونفقة تعليم  
،  يؤثر ًففي الوقت الذي يعد فيه فاقد املخرجات متواضعا بسبب البطالة. املهاجرين

إن دول الرشق . ًحجم احلواالت والشبكة االجيابية عىل التجارة واالستثامر تأثريا بالغا
األوسط وشامل إفريقيا املصدرة للعامل لتستفيد من اهلجرة إذ تقلل توترات سوق 
 ّالعمل، وتقلص معدل البطالة، وتزود املهاجرين العائدين بمهارات ورأس مال مساعد

زيد التدفقات املالية النابعة من حواالت العامل،  مما يسهم يف توازن عىل االستثامر، وت
ً عملت عمال حاسام يف إعادة توزيع - لنا أتضح كام -إن اهلجرة .التمويل األجنبي  ً

 .عوائد النفط داخل منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف العقود القلية املنرصمة
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وأمهها أن . وقد استفادت الدول املستقبلة للعاملة من اهلجرة كذلك بطرائق شتي 

ٍاهلجرة متحو ندرة العاملة وتفيض إىل وصول تام لرأس مال برشي وفري ٍّ ٍ وبذا فهي .  
ففي . ًتعطي دفعة للنمو االقتصادي الذي ما كان ممكنا يف غياب قوة العمل األجنبية

جرة من حتقيق ازدهار معامري وبناء الكثري من البنى حالة دول اخلليج،  مكنتهم اهل
ُّكام وفرت رأس املال البرشي عايل الدربة لتقديم اخلدمات .التحتية الرضورية

ًوحاليا يسهم العامل األجانب كذلك يف سوق . االجتامعية واملصالح العامة األخرى
 .العمل عرب سد وظائف ال يسع املحليون النهوض هبا

ٍل أوربا،  توفر اهلجرة ميزات مشاهبة،  لكن مع انعطاف  قليلويف حالة دو  ًفسابقا .ّ
 تعتمد عىل العامل املستوردين من املغرب طيلة ما -ًكانت أوربا الغربية كفرنسا مثال 

للمساعدة يف أعامل التعمري التالية ) حتى منتصف السبعينيات(يقرب من ثالثة عقود 
ّل األجانب يسدون وظائف شاغرة ال يود ٍوحتى عهد قريب،  كان العام. للحرب

 أو الوظائف التي تعاين من قصور موسمي –ً يف قطاع اخلدمات مثال –املحليون مألها 
ويف أمثلة أخرى عديدة،  كان املهاجرون يعرضون . ًمن العامل كام يف الزارعة مثال

رية لنمو ًكالطب مثال واملهارات الرضو(مهارات الرضورية نادرة يف الدول الغربية 
 .ورفاهية تلك االقتصاديات

لكن رغم هذه الثمرات،  ثمة اعتقاد متنامي بأن للهجرة أثر سبيل عىل أسواق  
إذ يرى البعض أن اهلجرة تؤدي إىل أجور أدين بني العامل غري . العمل بالدول املضيقة

من ًومع ذلك ليس ثمة دليل عميل قوى يدعم أيا . ٍاملهرة واىل معدالت بطالة أعىل
كام أن املهاجرين ينظر هلم ). 2005ًانظر مثال املنطقة الدولية للهجرة (هذين الزعمني 

ٍعىل  أهنم يعتمدون عىل الرفاهية العامة واخلدمات االجتامعية،  ويف ذات الوقت 
غري أن ثمة دليل . مردودهم ضعيف من اإلسهامات يف هذه الرفاهية أو  دفع الرضائب

ل املتعلمني يسهمون يف دفع الرضائب عىل نحو يفوق ما حيثونه متاح يشري إىل أن العام
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أما الدليل اخلاص بغري املتعلمني فمختلط، إذ اعتامد املهاجرين بمقتضاه عىل . من فوائد
كالنمسا وبلجيكا (املرافق اخلدمية يفوق اعتامد السكان املحليني يف عدد من الدول 

ورغم ). ملانيا وأسبانيا واململكة املتحدةكأ(لكن ليس يف دول أخرى ). وفرنسا وهولندا
ًهذه النتيجة، يبدو أن األثر اإلمجايل للهجرة اجيابيا قياسا بصايف العائد عىل الدولة  ً ٍ

 .املستقبلة


 حني تفقد إحدى الدول النامية املصدرة »هجرة العقول«حيدث ما يعرف باسم  
ًصديرهم إىل دولة أكثر تقدما أو غنى؛ وهو أمر بات مثار للعامل،  عامليها املتعلمني  بت

ٍنظرا ألن اهلجرة أيرس بشكل عام عىل . ٍجدل ساخن يف أدبيات التنمية لبعض الوقت ً
   (Adiseshiah, 1972)ًخرجيي اجلامعات ممن هم أقل تعلام،  هنا  جتيء حجة  أديسيشيا 

 ً من الدول سبيل التنمية بل سبيالليس التعليم يف الكثري«: لتصف الوضع عىل هذا النحو
َ بيد أن آخرين أمثال  ماونتفورد »للهجرة ْ َ)1997 (Mountford وستارك   )1998 (Stark 

 إن كان »جني ثمرات العقول«جيي التعليم العايل قد تفيض إىل يرون أن هجرة خر
أعىل من رأس العائد من التعليم أعىل باخلارج منه يف الوطن، وبالتايل، يفيض إىل عوائد 

وعىل أية حال،  ومن وجهة نظر . املال البرشي، مما يعزز استثامر رأس املال البرشي
الدولة املرسلة، فإن مدى اختيارية اهلجرة، و تكلفة فقد عامل متعلم، والطبيعة املؤقتة 

 .ُأو الدائمة للهجرة،  كل ذلك يسهم يف اختالف أثر اهلجرة عىل بلد املواطن األصيل
بة ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا،  ختتلف اهلجرة اإلقليمية عن وبالنس 

اهلجرة إىل أوربا  وأي مكان أخر لذا فمن املفيد أن نناقش هذه البلدان اخلارجية 
ًوبداية باهلجرة اإلقليمية الداخلية،  فإن املعلومات املتفرقة حول البنية . منفصلة

س التعاون اخلليجي والدول العربية األخرى،  التعليمية للمهاجرين العرب يف دول جمل
َليست متوفرة لتأكيد مدى اختيارية اهلجرة،  بيد أن باحثني أمثال دوكويد ومارفوك  ْ َ
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Docquier and Marfouk (2004) من املهاجرين % 17.5 مليون أو نحو 1.9  يقدران أن
يف % 17(عي  الكبار يف جملس التعاون اخلليجي من احلاصلني عىل التعليم اجلام

ًوهذه املعدالت ليست عالية جدا ) يف الكويت% 14يف السعودية،  %  17.5البحرين،  و
ًاستنادا إىل األدلة املتفرقة اخلاصة ببعض دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا،  وال 

واألكثر من ذلك أن اهلجرة إىل . تعترب اهلجرة اإلقليمية الداخلية اختيارية بشكل كبري
 التعاون اخلليجي والدول العربية األخرى مؤقتة،  وبذلك ال تقيض إىل فقد دول جملس

ويف النهاية،  فإن ضوء البطالة املرتفعة يف الدول التصديرية،  . دائم يف األناس املتعلمني 
ستضحي تكلفة اإلبقاء عىل خرجيي اجلامعة يوطنهم متدنية،  إن مل تنعدم أو حتى تكون 

هجرة العقول ليست كذلك يف اهلجرة اإلقليمية الداخلية يف ومن ثم فمشكلة  . سلبية
 .الرشق األوسط وشامل إفريقيا

وبصدد اهلجرة إىل دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،  فإن الصورة خمتلفة  
. إىل حد ما فاهلجرة إىل دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية متثل إىل أن تكون دائمة

رية بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية،  حول معدل اهلجرة إىل دول والبيانات األخ
 من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا؛ توحي أن لبنان ودول 8التعاون والتنمية 

وبذلك . املغرب هبا معدالت اهلجرة أعىل من باقي دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا
يف دول % 6و % 6يف لبنان وبني % 10  أن معدل االغرتاب يبلغ نحو(5.8)يوضح الشكل 

املغرب أما معدل اهلجرة من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا األخرى إىل منظمة 
 %.6التعاون والتنمية االقتصادية فأدنى من 

وقد قام كل من دوكوير ومارفوك بالتوليف بني جمموعة بيانات دولية عن  
ًتعاون والتنمية االقتصادية،  قياسا تقديرات خمزون ومعدالت اهلجرة إىل منظمة ال

 التوزيع التعليمي ملخزون (6.8)ويوضح الشكل 2000-1990  التعليمي لعامي باإلنجاز
 املهاجرين يف دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،  القادمني من الرشق األوسط 
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 (5.8)شكل 
 2005معدل االغرتاب 

 
 
 
 
 
 
 

 . للمهاجرين واملغرتبني التابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية2005قاعدة بيانات    :املصدر
من دولة املنشأ عىل إمجايل ) 15(+  معدل اهلجرة من الدول حيسب عرب قسمة السكان : ملحوظة

الباقني + املغرتبني ) = املولودين هبا(سكان نفس الدولة ) 15(+ السكان األصليني املولودين بالبلد 
 صليني من السكان األ

 
وكان ملرص أعىل معدل اختيار،  أي أعىل نسبة من العامل املهرة يف . وشامل إفريقيا

ومن بني الدول املائة واخلمس والتسعني التي درسها . اهلجرة اإلمجالية يف هذا الشكل
،  كانت مرص واألردن من أعىل Docquier and Marfouk (2004)دوكوير ومارفوك 

. رية أعىل، أي نسبة املهاجرين املهرة يف خمزون اهلجرة الكيلثالثني دولة ذات اختيا
 يف املرتبة التاسعة عرشة،  واألردن يف السابعة والعرشين،  ببلوغ معدل  وكانت مرص

وعىل الصعيد األخر،  كانت تونس واملغرب . يف األردن% 56 يف مرص، و% 59االختيار 
 فقط من مهاجري املغرب،  و% 13 من أدنى ثالثني دولة ذات اختيارية متدنية،  أي

ًواستنادا إىل مسح سوق العمل . من مهاجري تونس من أصحاب املهارات العالية% 15

اجل
 زائر
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،  يتضح أنه 1997،  ودراسة قياس مستويات املعيشة باملغرب عام 1998املرصي لعام 
م يف ،  فإن احتامليته)7.8شكل (بالنظر إىل معدالت البطالة املرتفعة للمتعلمني يف مرص 

َاهلجرة أكرب؛ بيد أنه بالنظر إىل عدم وجود عالقة بني املستوي التعليمي والبطالة  ْ
لكن من املهم .، فليس ثم دليل عىل وجود معدل اختيارية عال) ب7.8شكل (باملغرب 

 .مالحظة أن متوسط املستوى التعليمي بمرص أعىل منه يف املغرب
 

 (6.8)شكل 
سط وشامل إفريقيا إىل منظمة التعاون والتنمية خمزون املهاجرين من الرشق األو

 )بالنسبة املئوية( 2000إىل  1999ًاالقتصادية،  قياسا باملستوي التعليمي،  من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Docquier and Marfouk (2004)  :املصدر
:   ط؛ التعليم املتوس) سنوات دراسية8أو من صفر إىل (التعليم االبتدائي :  التعليم املتدين:ملحوظة

 ).  سنة فصاعدا13(التعليم الثالثي : ؛ التعليم العايل) سنة دراسية12 إىل  9 من (التعليم الثانوي 
 

 اجلزائر
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 أ (7.8)شكل 
 1998ًاحتامل وجود البطالة قياسا باملستوي التعليمي يف مرص،  لعام 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ب (7.8)شكل 

 1999 احتامل وجود بطالة قياسا باملستوي التعليمي يف املغرب،  لعام
 
 
 
 
 
 

 .Wahba 2005, p. 26 :املصدر
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ًمعدالت اهلجرة قياسا بمستويات تعليمية ثالثة يف عامي ) 18.8(يوضح اجلدول  
 من بعض دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل دول منظمة التعاون 2000 و1999

يمية ًوتم احلصول عىل معدالت اهلجرة قياسا باملستويات التعل. والتنمية االقتصادية
عرب مقارنة خمرونات اهلجرة بإمجايل عدد املولودين يف دولة املصدر واملنتميني إىل نفس 

 املهرة يف الرشق األوسط لاملجموعة التعليمية حتوز لبنان أعىل معدل هجرة للعام
وحتوز كل من املغرب  2000 عام ا تم دراسته195 من بني 27وشامل إفريقيا،  وترتيبها 
ة عالية من العامل املهرة،  أي مقارنة خمرونات اهلجرة من ذوي وتونس معدالت هجر

ورغم أن . التعليم العايل بإمجايل عدد أصحاب التعليم العايل املولودين يف دولة املصدر
كال الدولتني هبا نسبة منخفضة من املهاجرين املهرة يف إمجايل خمزون اهلجرة بكل منهام،  

ولكلامت . مجايل عدد املتعلمني العائدين  للوطن عاليةفإن نسبة املهاجرين املهرة إىل إ
 .ًأخرى فهم أكثر عرضة للهجرة خارجا وفق تيار هجرة العقول

،  نجمل Docquier and Marfouk (2004)ًإذن، استنادا إىل كالم دوكوير ومارفوك  
فنقول إن دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا ال تشهد مستويات مقلقة من هجرة 

َبيد أن لبنان خاصة،  يتبعها . (19.8)ً،  قياسا بكوهنا منطقة كام أوضحنا باجلدول العقول ْ َ
وهذا يتوافق كذلك مع بحث . املغرب وتونس يفقدان نسبة هائلة من سكاهنم املتعلمني

 دولة،  تستحوذ 24 الذي اكتشف أنه من بني عينة مكونة من Adams )2003(آدامز 
: ن أصحاب التعليم ما بعد الثانوي  من مخس دول هيم% 10اهلجرة الدولية أكثر من 

ومن هنا تقرتح األدلة أن هناك هجرة . جاميكا واملغرب وتونس وتركيا ورسيالنكا
 الدول لتبني سياسات تتعامل مع هللعقول يف املغرب وتونس،  مما  يقرتح حاجة هذ

 . هذا الفقد يف رأس املال البرشي
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  (18.8)جدول 
 الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل منظمة التعاون والتنمية معدالت اهلجرة من

 2000 إىل 1999ًاالقتصادية قياسا باملستوي التعليمي؛ من عام 
 )بالنسبة املئوية(

املستوى 
 اإلمجايل مرتفع متوسط متدين السنة التعليمي

 اجلزائر 5.10 7.10 2.00 5.30 1990
2000 4.60 2.10 9.40 4.50 
 مرص 0.80 5.90 1.00 0.30 1990
2000 0.20 0.80 4.60 0.90 
 ليبيا 0.90 2.30 1.00 0.60 1990
2000 0.50 0.60 2.40 0.90 
 املغرب 7.00 21.60 6.20 6.40 1990
2000 6.80 8.10 17.00 7.60 
 تونس 6.50 17.80 4.60 6.20 1990
2000 5.10 3.80 12.50 5.40 
 األردن 3.50 8.60 4.80 1.60 1990
2000 1.00 2.40 7.20 2.80 
 لبنان 17.20 43.90 16.10 10.90 1990
2000 9.40 11.10 38.60 15.00 
 سوريا 1.90 7.00 3.00 1.00 1990
2000 0.90 2.30 6.10 1.90 
 اليمن 0.20 5.50 0.70 0.10 1990
2000 0.10 1.20 6.00 1.40 
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املستوى 
 اإلمجايل مرتفع متوسط متدين السنة التعليمي

 املتوسط 4.80 13.30 4.40 3.60 1990
2000 3.20 3.60 11.50 4.50 

 .Docquier and Marfouk (2004) : املصدر
 معدل اهلجرة هو خمزون اهلجرة نسبة من إمجايل عدد املولودين يف دولة املصدر ويتمنون :ملحوظة

؛ ) سنوات دراسية8من صفر إىل (التعليم االبتدائي : والتعليم املتدين. إىل نفس املجموعة التعليمية
من (التعليم الثالثي : ؛ التعليم العايل) سنة دراسية12 إىل 9من (  املدرسة الثانوية : التعليم املتوسط

 ).  سنة فصاعدا13


ٌرغم أن اهلجرة أصال لعبة فوزها مضمون لكل من الدول املرسلة واملستقبلة،  مل   ً

 الثمرات التي كان تتمكن دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا من جني أقىص
إن بطالة اخلرجيني املرتفعة يف الكثري  . بمقدورها أن جتنيها من استثامر التعليم عرب اهلجرة

من الدول املصدرة للعامل،  والفجوة القائمة يف رأس املال البرشي بالدول الغنية برأس 
ؤال الذي و الس. ًاملال،  توحي بأن املزيد من اهلجرة كان ممكنا لصالح كال الطرفني

وإننا نقرتح يف . يطرح نفسه هو ملاذا مل حيصل هذا اليشء  بفضل قوى العرض والطلب
األسطر القادمة أن اهلجرة متوسطة النوعية هي السبب األسايس إلخفاقات واسعة 

 .ٍألسواق العمل عرب الدول؛ وهو إخفاق مل  تعاجله احلكومات بشكل كاف
قد ختفق يف ختصيص العامل بفعالية داخل وعىل وجه اليقني، فإن أسواق العمل  

ِدولة من الدول، إما بسبب مشكالت عدم متاثل املعلومات بني رب العمل واملوظف،  َّ
أو ضعف الوساطة،  أو التنفيذ السيئ للعقود، أو السياسات األخرى املشوهة لسوق 

ًبيد أن هذه املشكالت تربز أكثر ما تربز يف حالة اهلجرة العتبا. العمل ْ  رات السيادة َ
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 (19.8)جدول 
ًمعدالت اهلجرة إىل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالختيارية قياسا بكل منطقة، 

 )بالنسبة املئوية (2000

النسبة يف خمزون منظمة  معدل اهلجرة نسبة العامل املهرة
 التعاون والتنمية االقتصادية

من 
 الباقني

من 
 اإلمجايل هرةامل اإلمجايل املهرة املهاجرين

 

 املجموعة/ باملنطقة       
32.00 9.40 8.90 2.80 6.00 6.50 

الرشق األوســط وشــامل 
 إفريقيا

 شبه الصحراء األفريقية 3.80 4.70 0.90 12.9 2.80 42.60
 ًالدول األقل تقدما 4.20 4.20 1.00 13.20 2.30 34.00
30.30 17.10 4.80 2.70 10.80 12.30 

 مراحلهـا االقتصاديات يف
 االنتقالية

ــــــاد األوريب  23.00 21.60 4.80 8.10 18.60 32.50 دول االـحت
 اخلمسة عرش 

 بالداخل      
 الدول مرتفعه الدخل 30.40 33.70 2.80 3.50 30.70 38.30
25.20 13.00 7.90 4.20 17.70 24.30 

الدول مرتفعة الدخل عن 
 املتوسط

35.40 14.20 7.60 3.20 27.20 26.60 
الـدول منخفضـة اـلـدخل 

 عن املتوسط
 الدول منخفضة الدخل 15.10 19.80 0.50 6.10 3.50 45.10

 .Docquier and Marfouk (2004), p.19 :املصدر



 واهلجرةالتعليم  
 

 

 439  

 

 وبذا فنقص اإلجراءات املتأنية. القومية، واملسافات اجلغرافية، واللغة واحلواجز الثقافية
 .ًمستوى اهلجرة ضعيفامن قبل احلكومات ملعاجلة هذه املشكالت،  جيعل 

 فاملهاجر لن تتوفر لدية معلومات كافية حول فرص العمل يف مكان أخر، واحتامالت 
الوساطة البديلة للبحث عن هذه الوظائف، واإلنفاذ العادل للعقد حاملا يوقع،  

 وباملثل ال تتوفر. وطريقة حتويل األموال لوطنه عرب القنوات الرسمية دون فرض عقوبة
لعمل املعلومات املوثوقة حول مؤهالت املرشحني البدالء، وطريقة التحقق لدى رب ا

ويف مقابل هذه اخللفية  يناقش اجلزء .منها،  واملورد املعقول يف حالة إخفاق أدائهم
ًالباقي من هذا القسم عددا من سياسات اهلجرة الرئيسة يف الرشق األوسط وشامل 

 . طن األمإفريقيا،  يف كل من الدول املضيفة والو


يتجىل بوضوح أن سياسات وممارسات اهلجرة السائدة يف دول اخلليج العريب قد  
ًأبدت نجاحا معقوال،  كام  َبيد أنه ليس كل . تضح يف عدد املهاجرين النازحني إليهاأً ْ َ

 . يفة واملرسلةمالمح هذه السياسات واملامرسات متسقة مع أفضل اهتاممات الدول املض
األجانب للسامح هلم بالدخول؛ إذ  »كفالة«واآلن يف معظم دول اخلليج،  جيب  

بعد وصول املهاجر يبدأ يف التعامل مع احلكومة من خالل هذا الكفيل، وليس بشكل 
 والطريقة الوحيدة لألجنبي للحصول عىل إقامة وتأشريات. مبارش مع أية هيئة حكومية
عالن ملصق بواسطة مواطن كويتي أو سعودي يبحث عن عمل، هي االستجابة إل

لكن احلقيقة هي أن وكاالت التشغيل أحيانا ترسل العامل إىل وظائف غري . عامل
موجودة، وبعضها تقدم معلومات زائفة عن الوظائف،  والكثري منها حيمل املهاجرين 

من املهاجرين وبعض املواطنني من دول اخلليج يطلبون . ًرسوما باهظة عىل اخلدمات
ً واملهاجرون عادة ما »رسوم الكفيل«األجانب الساعني عن وظائف، أن يدفعوا هلم 

ًيتكبدون ديونا يف سبيل الوفاء هبذه الرسوم، بعد وصوهلم إىل اخلليج، ومن ثم يعرف 
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وهكذا قد يصل املهاجرين مدينني، وجيدون أنفسهم . أن الكفيل ليس لدية وظيفة هلم
. ون بخيار واحد هو العمل بشكل غري مرشوع أو يعودوا مديننيبال وظائف، ويرتك

الشائع يف دول اخلليج العريب قد أفىض كذلك إىل  »الكفيل«كام أن نظام الكفالة أو 
 تدفقات عاملية ال تتوافق مع طلب رب العمل  الفعيل،  مما أدى إىل حالة عشوائية يعيشها

 .)ILO 2004(املهاجرون 
فعىل . توردين يف حاالت كثرية ال تتم محايتهم يف البلد املضيفةكام أن العامل املس 

سبيل املثال تستخدم دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا املوردة للعامل عقود عمل 
 .مؤقتة، لكن هؤالء املوظفون، السيام العامل غري املهرة، ال حتميهم قوانني العمل املحلية

جانب أو التحامل عليهم، بدون محاية ويف حاالت أخرى يتم استغالل العامل األ
 ) ILO 2004(قانونية يف الدولة املضيفة 

 ويف أوربا وإفريقيا الشاملية يواجه املهاجرون ذات املشكالت التي جتاهبهم يف بحثهم 
عن الوظائف باخلارج، وتشمل هذه املشكالت فيام تشمل املعلومات عن الوظائف 

 أهنم يواجهون بشكل متزايد ضوابط هجرة تقييديةكام . والوسطاء املوثوق هبم،  وهكذا
 7ويف الواليات املتحدة تم تقدير  ما بني . أفضت إىل هجرة عشوائية من املهاجرين

ً مليون مهاجرا عشوائيا عام 8مليون إىل  ِّ ويف أوربا قدر املهاجرون العشوائيون 2000ً ُ
 22سنة ذاهتا كان هنالك ويف ال. من املهاجرين% 2ُالذين أعيد تنظيم هجرهتم بنسبة 

ًمليون فردا أجنبيا يسكن يف أوربا الغربية ً مكافئا ولئن كان عدد املهاجرين العشوائيني. ً
من السكان األجانب،  فإن إمجايل عدد املهاجرين بشكل غري نظامي % 15ًمثال لنسبة 

 .(9) وهو رقم متسق مع احلدود التي رسمناها-ً مليون فردا 3.3سيكون 
تدفقات العاملة العشوائية دليل واضح بأن الطلب عىل العامل املهاجرين إن حجم  

النظاميني غري متناغم مع العرض؛ حيث يعمل املهاجرون كعوائق بني املتطلبات 
 Boeri and Brücker (2005)وكام يوضح بوري وبروكر . السياسية واحلقائق االقتصادية

رة غري املرشوعة عىل الرغم من فرض أن هذا اإلجراء مل يمنع اهلجرة، بل زاد اهلج
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واحلق أن سياسات اهلجرة األكثر . مراقبة صارمة عىل حدود دول املجموعة األوربية
رصامة قد أفضت إىل مزيد من التشوهات مثل تعديل الرتكيبة املهارية للمهاجرين 
لصالح العامل غري املهرة،  وتضخيم مكانة أو أوضاع القطاع غري الرسمي؛ إذن، 

ليص التدفقات غري  املرشوعة من املهاجرين إىل أوربا من الرشق األوسط وشامل فتق
ً ضوابط  أقل رصامة، وأسلوبا أكرب ضبطا يف التعامل مع اهلجرةإفريقيا، سيقتىض ً ًَ َّ . 

ًوفضال عن ذلك، فقد ينتهي احلال ببعض املهاجرين من غري أن جيدوا هلم عمال   ً
فحص إحدى الدارسات احلديثة التي أجراها ماتو تت. له عالقة برأس ماهلم البرشي

 الفوارق يف اإلنجاز املهني للمهاجرين إىل الواليات Mattoo et al. (2005)وآخرون 
وقاموا . املتحدة من ذوي اخللفيات التعليمية املتشاهبة اآلتني من دول خمتلفة، مع ذلك
لدرجات بتقدير احتامالت أن حيصل أصحاب بكالوريوس اآلداب وأصحاب ا

  املهنية  املتخصصة من بني جمموعة خمتارة من الدول،  الذين وصلوا يف التسعينيات،  اجلامعية
ووجدوا أن هذه االحتامالت . عىل الوظائف القائمة عىل املهارات يف الواليات املتحدة

، كانت نسبة (20.8)فكام هو موضح يف اجلدول . تتباين بشكل دال من دولة ألخرى
ل أحد اهلنود عىل وظيفة تعتمد عىل املهارة  يف الرابعة والثالثني من احتامل حصو

، واحلاملني لدرجة البكالوريوس 1994العمر، الذين وصلوا إىل الواليات املتحدة عام 
بالنسبة ملرصي يف ذات العمر ويتمتع % 31ِّ؛  فيام ال يتعد االحتامل %69كانت النسبة  

ا حيمل درجة املاجستري،  فال تزال احتاملية حصول باخلربة والتعليم ذاهتام وإن كان
وعىل الصعيد % 80 ، فيام ترتفع احتاملية اهلندي إىل%49املرصي عىل هذه الفرصة 

اآلخر، فإن احتامليات احلصول عىل وظائف علمية ومتخصصة وقائمة عىل املهارة 
فأداء ومع ذلك . ًلشخص حامل لدرجة ختصصية،  تزداد كثريا مع الرشق أوسطيني

ًمهاجري شامل إفريقيا املتحدثني الفرنسية متدنيا مقارنة بسائر دول الرشق األوسط 
 .وشامل إفريقيا باستثناء اليمن
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 (20.8)جدول 
جمموعات شتى ومستويات تعليمية :   احتامل احلصول عىل وظائف قائمة عىل املهارة

 )بالنسبة املئوية( 1990 إىل 1970خمتلفة لدول خمتارة،  من 
 بكالوريوس ماجستري متخصص الدولة مستوى املجموعة التعليمية

 بكالوريوس
 الثامنينات

 بكالوريوس
 السبعينات

 78.00 10.00 31.00 49.00 66.00 اجلزائر
 49.00 36.00 31.00 49.00 80.00 مرص
 37.00 39.00 39.00 55.00 81.00 إيران
 44.00 32.00 31.00 47.00 83.00 العراق
 28.00 26.00 24.00 38.00 55.00 ناألرد

 0.00 18.00 39.00 51.00 89.00 الكويت
 35.00 36.00 44.00 58.00 85.00 لبنان
 40.00 31.00 30.00 48.0 35.00 املغرب

 0.00 58.00 38.00 51.00 79.00 السعودية
 43.00 31.00 20.00 30.00 74.00 سوريا
 42.00 0.00 24.00 39.00 26.00 اليمن

متوسط الرشق 
 األوسط وشامل إفريقيا

68.50 46.80 31.90 28.00 36.00 
      الدول األخرى

 .. .. .. .. .. الصني
 38.00 42.00 55.00 68.00 77.00 اهلند

 45.00 40.00 69.00 80.00 77.00 نيجرييا
 Mattoo, Neagu, and Özden (2005)  :املصدر
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إن الدول املرسلة للعامل مثلها مثل الدول املضيفة يف الرشق األوسط وشامل  

 وإال فام كان لنا أن نرى هذا التدفق. إفريقيا يف اتباعها سياسات ال متنع اهلجرة عىل األقل
ّومع ذلك فلم تتبع الدول املرسلة بعد سياسات . الكبري من املهاجرين من املنطقة

ارج يف دول اخلليج،  والدول العربية األخرى،  أو يف منطقة نشيطة تنظم العمل باخل
ًأخرى، بل عىل النقيض،  نجد أن هذه الدول قد اتبعت  حينا ما سياسات كسياسة 

فلم تشجع . ًأنظمة أسعار الرصف املغاىل فيها، مما جعل اهلجرة أقل جذبا لألفراد
 لذلك من فوائد مجة عائدة عىل اتفاقيات  انتقال العامل بني املناطق بشكل كبري رغم ما

ًفقد كانت الرتكيز،  كام ذكرنا بالفصل، منصبا عىل اتفاقيات . اقتصادياهتا القومية
 . التجارة احلرة

يف هذه احلالة  لعبت . هلم نقارن اخلربة املعروضة أعاله بخربة الفلبني الناجحة 
ًاحلكومة الفلبينية دورا داعام وتنظيمي ً وبدأت العملية بإعطاء .  املؤقتة لالرتقاء باهلجرةاً

 هجرة العمل املؤقتة أولوية السياسة اخلارجية يف كل من املفاوضات الثنائية ومفاوضات
 وتم السعي لبلوغ هذا اهلدف من خالل إسرتاجتية جتمع بني القطاعني. التجارة اإلقليمية
ئمة عىل فعىل صعيد القطاع اخلاص، تم إصدار رخص للوكاالت القا. اخلاص والعام

احلكومة الفلبينية لتجنيد العامل وإرساهلم إىل وظائفهم بالسعودية، والكويت،  
ًوعىل الصعيد العام،  أسست احلكومة وكالة تصبح الحقا هي . واجلهات األخرى

املعينة بتقديم عقود العمل مبارشة إىل املوظفني ) اإلدارة الفلبينية للتوظيف باخلارج(
 سواء تم تعينهم من قبل - وكان العامل أو املجندون للعمل .األجانب وإىل احلكومات

،  ي يدخلون يف عقود سارية املفعول يف ظل القانون الفلبين-القطاع اخلاص أو احلكومة 
كام شجعت احلكومة الفلبينية اهلجرة الرسمية عرب تقديم عدد من . وتقدم محاية للعامل

 يف الظروف االجتامعية وظروف كالتدريب السابق للهجرة: املعونات للمهاجرين
العمل باخلارج؛ وخطط التأمني عىل احلياة؛ واملعاش؛ والتأمني الطبي واملساعدة 
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وكان . الدراسية ألرسة املهاجرين؛ والقروض املؤهلة للرحيل أو قروض الطوارئ
ًالتسجيل للحصول عىل هذه الفوائد إلزاميا،  ويتكلف أقل من مائتي دوالرا سنويا ًً .

املبلغ تدفعه إدارة التعيني،  بشكل مفرتض من راتب العامل أو عن طريق املهاجر وكان 
فعىل . ًوفضال عن ذلك شجعت احلكومة املهاجرين عىل إرسال املال للوطن. ًمبارشة

سبيل  املثال كانت تقدم للمهاجر بطاقة هوية تستخدم كذلك كبطاقة  ائتامنية مرتبطة 
وكانت .  البيسو يف جمموعة متحدة من البنوكبحسابات املدخرات الدوالرية  أو

 دوالرات أو أقل عىل احلوالة 3  احلواالت للوطن بتكلفة لتستخدم البطاقة إلرسا
)O،Neil 2..4 .( 

َومل تتقف أية دولة من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا املصدرة للعامل  
إن . ل البرشي للخارجإسرتاجتية شبيهة مما جاءت به الفلبني لتيسري تدفق رأس املا

ٍسياسة جديدة لتنظيم اهلجرة كالسياسة املفروضة أعاله من شأهنا التشجيع عىل مزيد 
وسواء كانت السياسة هذه من خالل . من اهلجرة وحتقيق عوائد أعىل من التعليم

الوكاالت احلكومية أو جهات القطاع اخلاص املرصح هبا ضمن اللوائح،  فإن هذه 
 تستهدف تقليص عبء التكلفة االستهاللية للهجرة،  وتقدم السياسة ينبغي أن

ِّمعلومات يعول عليها حول مستقبل الوظيفة،  وحتمي العامل من اإلساءة أو التحامل 
ٌضدهم،  وجتعل نقل احلواالت للوطن خيار جذاب يسري الكلفة ويف مقابل ذلك،  . ٌ

أن حتاول توسيع اتفاقيات تستطيع دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا املصدرة للعامل 
كام تستطيع هذه . لتشمل االنتقال املؤقت للعامل) أو اجلديدة(التجارة احلرة الراهنة 

ًاحلكومات،  فضال عن عرض مميزات اهلجرة عىل الوطن األصيل،  أن تقوم بعمل جيد 
 للهجرة ةلصالح الدول املضيفة كذلك،  وذلك حني تطمئن هذه الدول بالطبيعة املؤقت

 . د من اهلجرة غري املرشوعةوحت
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إن النقطة الرئيسة املعروض هلا يف هذا الفصل،  هي أن انتقال العامل بمنطقة  

ٍالرشق األوسط وشامل إفريقيا قد خدم كال من الدول املضيفة واملصدرة بشكل كاف 
ألضحت عوائد فبدون انتقال العامل،  لكانت البطالة باملنطقة أعىل، و. ًجدا يف املايض

َبيد أن هذه النتيجة االجيابية كانت ممكنه رغم سلسة من . التعليم أدين مما شوهد ْ َ
فسياسات االستثامر بدول . سياسات وممارسات  اهلجرة التي مل تشجع عىل اهلجرة

اخلليج، سياسات اهلجرة الصارمة باالحتاد األوريب وأمريكا الشاملية، قد أفضت جمتمعه 
وغياب .  من اهلجرة ومستوى عال من اهلجرة غري املرشوعةإىل مستوى ضعيف

السياسات الواضحة الداعمة للهجرة يف دول الرشق األوسط وشامل  إفريقيا املصدرة 
للعامل،  قد تركت  بدون آلية فاعلة للبحث عن وظيفة باخلارج أو ضامنات ظروف 

 بالرشق األوسط وشامل فلكال السببني مل تكن اهلجرة. عمل مقبولة يف الدولة املضيفة
وما يدعم هذه النظرة هو معدالت . إفريقيا لعبة مضمونة الفوز للجميع كام كان احلال

البطالة املرتفعة يف الدول الوفرية بالعامل وفجوات رأس املال البرشي القائمة يف الدول 
 .الغنية برأس املال

ل املضيفة يتطلب تناول هذه املشكالت سياسات هجرة جديدة لكل من الدو 
وعلة إخفاق أسواق العمل . والدول املرسلة للعامل،سواء عىل نحو منفصل أو مجاعي

عرب احلدود تكمن يف وجود مشكالت مجة من عدم متاثل املعلومات، وضعف 
الوساطة، واإلنفاذ الرديء للعقود، وكالها تتفاقم حني النظر إىل السيادة الوطنية، أو 

وليس هلذه املشكالت أن .  العوامل االجتامعية األخرىنفقات النقل والتبادل، وسائر
ُحتل بواسطة قوى السوق وحدها، وال يمكن للقطاع اخلاص أن يعاجلها كلية بدون 

 .إطار تنظيمي حيمي العامل واملوظفني
ولكي تصل الدول املرسلة للعامل بعوائد استثامر التعليم إىل أقصاها، فإهنا بحاجة  

فبوسعها أن تتبنى أنظمة شفافة ومعروفة . ساهتا اخلاصة باهلجرةإلعادة التفكري يف سيا
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تنظم الرتخيص واإلرشاف عىل وكاالت التعيني اخلاصة من أجل حماربة ممارسات 
وبمقدورها فرض عقوبات عىل االحتيال ومتنع رسوم االشرتاك . التعيني غري املرشوعة

مل وبحقوق واجبات كام يسعها الوصول للمعلومات اخلاصة بفرص الع. الباهظة
وكل هذه اإلجراءات قد تقتيض . املهاجرين عرب إنشاء مراكز ملعاجلة وتسجيل العقود

كإدارة وتنسيق : إنشاء وكالة هجرة تكون مسؤولة عن كل القضايا املتعلقة باهلجرة
 .ودعم املهاجرين

ل أما الدول املضيفة للعامل، فاهلجرة املؤقتة هامة بوضوح لقدرهتا عىل استغال 
وكي تضمن هذه الدول أهنا حتصل عىل أفضل العامل أهلية بأقل . رأسامهلا كلية وبكفاءة

وتشمل هذه . أجور، فإهنا بحاجة لتعديل بعض جوانب سياساهتا اخلاصة باهلجرة
السياسات يف جملس التعاون اخلليجي مثال نظام الكفيل، والتعامل املرشوع مع 

ويف أوربا وأمريكا الشاملية، ربام . االت التوظيفاألجانب، والطريقة التي تعمل هبا وك
تكون اهلجرة املؤقتة حال ملشكالت اهلجرة غري املرشوعة، وشيخوخة السكان، وندرة 

وبذلك ربام جيدر هبذه الدول إعادة النظر يف السياسات املقيدة . املهارات اخلاصة
 .للهجرة التي مل تبل بالء حسنا يف املايض

 املستضيفة واملصدرة للعامل االستفادة من إبرام اتفاقيات وبوسع كل من الدول 
كام يسعها تنسيق أنظمتها . حول اهلجرة النظامية وعودة العامل املهاجرين إىل أوطاهنم

التعليمية بحيث تضمن أن خرجيي الدول املصدرة لدهيم املهارات التي تطلبها أسواق 
ن أمرا يسريا بال ريب، لكن هذه إن إبرام عقود كتلك لن تكو. الدول املضيفة بقوة

 .العقود ستنفع كال الطرفني


، والكويت، والبحرين، ةالسعودي: الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي هي  (1)

 .،  وعامنتوقطر، واإلمارا
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  .Rodrik (2..2)كام أوضحنا عن طريق رودريك مثال  (2)
ة بدول املنشأ، التي متكننا من التمييز بني يف هذين املثالني، كانت األرقام اخلاص (3)

 .التوزيع التعليمي للعامل العرب واآلسيويني، غري متوفرة
حتاد األوريب اخلمس والعرشين؛ أيسالندا، وليشتينستني، أوربا هنا معرفة بدول اال (4)

 Holzmann and(وسويرسا، انظر بحث ) منطقة أوربا االقتصادية(والنرويج 
Munz 2004.( 

 .2004إحصائيات السكان لعام  (5)
 .2005منظمة العمل الدولية،و اجتاهات التوظيف العلمي  (6)
السعودية العربية هي أكرب مصدر للحواالت قياسا بعدد النسامت السكانية  (7)

(Global Development Finance 2003). 
ل منظمة هذا قائم عىل قاعدة بيانات جديدة خاصة باملهاجرين واملغرتبني بدو (8)

قتصادية، وهي أول جمموعة بيانات قابلة للمقارنة الدولية ن والتنمية االوالتعا
ة بالنسبة لكل بيمزودة بمعلومات مفصلة حول السكان املولودين بالدول األجن

وتشري األرقام إىل . عضاء تقريبا يف منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةألالدول ا
ظمة التعاون والتنمية االقتصادية بالنسبة إىل دولة أن معدالت اهلجرة إىل دول من
 . سنة فصاعدا15املنشأ لرشحية السكان من عمر 

يوضح يوروبال التدفق السنوي غري املوثق للعامل إىل االحتاد األوريب بنحو نصف  (9)
كام قدر عدد املهاجرين غري املوثقني العابرين من مضيق جربالتار . مليون مهاجرا
ويف أواخر التسعينيات ألقت . شخصا سنويا 21,000 إىل 14,000 بنحو إىل أسبانيا

 .(the Arab League 2004) مهاجرا سنويا 7,000السلطات األسبانية القبض عىل 
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The Road Ahead 

 
 
 
 

وهو نعت استفزازي . »طريق مل يسلك بعد’«لقد آن األوان ملناقشة عنوان تقريرنا  
ًولكن هل يعني هذا التأكيد عىل أن تنمية تربوية بسيطة . ًربام أثار بعضا من االحتجاج ً ً

 قد حصلت يف املنطقة؟ أو أن املنطقة مل تقم بأي إصالح تربوي؟ أم أنه يعني أن
اخلرجيني مل يتم استغالهلم يف النشاطات اإلنتاجية بأي حال من األحوال؟ أو أن التوسع 
الذي شهده التعليم مل يكن له أي أثر يذكر داخل املجتمع؟ إن كل هذه العبارات 

فالكثري من : سب الضخمة التي حققها التعليم اتعوزها الدقة، فالتقرير يعرض للمك
ُلتعليم اإللزامي، ومل حيرم من إمتام تعليمه الرسمي سوى األطفال يستفيدون اآلن من ا

كام يعرض التقرير بالوثائق املساعي التي . ًالنزر اليسري، وحواصل التعليم كافية نسبيا
ًزالت تبذل إلصالح التعليم ابتداء من اإلصالح الرتبوي، ومرورا بالالمركزية  والُبذلت ً

 . املال البرشي كان يف صالح النمو االقتصاديكام يوضح أن تراكم رأس. ومشاركة املجتمع
فلقد مرت املنطقة بفرتات من النمو االقتصادي الرسيع، وحتسنت إنتاجية العامل 

ثامر التعليم، تكام استطاعت من خالل اهلجرة أن حتقق مكاسب ضخمة من اس. الكيل
صوبة استفادت منها الدول واألفراد عىل سواء؛ ذلك إىل جانب حتسني معدالت اخل

 .ث االجتامعية، مع توسيع قاعدة التعليم السيام بني اإلناتوغريها من املؤرشا
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فباختصار، قد كانت إنجازات املايض كبرية، خاصة إذا ما نظرنا إىل نقطة البداية  
التي انطلقت منها معظم نظم التعليم القومية اجلامعية بدول املنطقة خالل فرتيت 

 :ذلك فقد أكد التقرير عىل ما ييلومع . اخلمسينيات والستينيات
أنه ال تزال هناك فجوة بني ما تنتجه النظم التعليمية، وما حتتاج إليه دول املنطقة من  =

كام أن النواتج التعليمية باملنطقة كانت أدنى منها يف . أجل حتقيق أهدافها التنموية
وحتى . ني الكبارًاملناطق املنافسة، قياسا بام حتقق من إنجاز تربوي بني املتعلم

اإلنجازات التعليمية قد ضعفت بفعل ارتفاع معدالت الترسب، وتدين الدرجات 
يف االختبارات الدولية؛ كام أن معدالت من يعرفون القراءة والكتابة ال تزال 
ضئيلة، ونسب خرجيي العلوم اإلنسانية أعىل من معدالت اخلرجيني يف احلقول 

 .العلمية
َيم سواء يف املايض أو احلارض مل تعن بالرتكيز عىل حتفيز أن جهود إصالح التعل = َ ُ

، وبدعم املحاسبية العامة، بقدر »كاملعلمني«الفاعلني املعنيني يف العملية التعليمية 
وهو ما هيدر القدرة التنافسية للمنطقة يف املستقبل . ما عنيت هبندسة التعليم ذاته

 .يم لقاعدة أعرض من األفرادوالتي تتطلب جمموعة متنوعة من حواصل التعل
َوأخريا يؤكد التقرير عىل أن جزءا واضحا من رأس املال البرشي املرتاكم قد أهدر  = ًِ ْ ُ ً ً

. ُمع ارتفاع معدالت البطالة بني اخلرجيني، أو أيسء استغالله يف وظائف احلكومة
 »اخلرجيني«ومل تعد املنطقة قادرة عىل حتمل تلك الفجوة بني نواتج التعليم 

 .ومتطلبات سوق العمل
 ومن هنا نقول إن الطريق الذي مل يسلك بعد يشري إىل ما تبقى من رحلة املنطقة عىل 

ٌّوهي رحلة، وإن بدت جزءا من إصالحات املايض، فهي أيضا متلص قوي. هذا الدرب ٌ ُّ َ ًَ 
يتمثل أوهلام يف منحى جديد لإلصالح التعليمي؛ : وهلذه الرحلة ملمحان. من ممارساته

 . علمني وطلب العملتو يكمن الثاين يف تضييق اهلوة بني عرض العمل من األفراد امل
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اهلندسة؛ وهي ) 1: (ويشتمل املنحى املقرتح إلصالح التعليم عىل مقومات ثالثة 
احلوافز ) 2(التي تضمن استخدام املدخالت التقنية الصحيحة عىل الوجه األمثل؛ و

املحاسبية العامة ) 3(يقدمون اخلدمات التعليمية؛ والالزمة لتحسني أداء واستجابة من 
ٍحتى نضمن أن التعليم، كواحد من املصالح العامة، خيدم مصالح ذاك القطاع العريض 

فهذه املقومات الثالثة إذا ما تم صياغتها وتنفيذها عىل النحو األمثل، . من اجلامهري
النظم التعليمية باملنطقة ستمكننا من خوض أكثر السبل وعورة، وإتاحة الفرصة أمام 

وهذا املنحى . »ملواجهة التحديات اجلديدة واملتطلبات العديدة التي قد تظهر أمامها«
تدعمه النتائج التي تم التوصل إليها يف الفصل السادس، والتي تشري إىل أن دول منطقة 
ه الرشق األوسط وشامل إفريقيا التي استطاعت حتقيق التقدم األكرب عىل حماور هذ

 .املقومات الثالثة هي نفسها التي استطاعت حتسني نواتج التعليم فيها

إن أغلب دول الرشق الوسط وشامل إفريقيا، من املنظور التارخيي، وعىل نحو ما  
أوضحنا يف الفصل اخلامس قد عنيت أكثر باهلندسة، وهو ما خدم مصاحلها يف املراحل 

 قامت به من إجراءات للمحاسبة العامة، وما كام أن ما. األوىل من عملية تطوير التعليم
ًقدمته من حوافز كان هيدف أساسا إىل إقامة نظام التعليم القومي اجلامعي واحلفاظ 

ًفقد تبنت معظم دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا هيكال مركزيا إلدارة التعليم. عليه ً 
لتوسع يف بنائها، هيدف إىل إنشاء املدارس، ومراكز التدريب، واجلامعات، وإىل ا

َّبيد أن مثل هذه اهلياكل مل تقدم حوافزها عىل أساس النتائج بام خيدم املزودين،. وصيانتها َ ْ َ 
 ومع مرور الوقت، تداركت بعض الدول مواطن القصور. أو يضمن حماسبة املستفيدين

يف هذا املنحى، وبدأت يف جتريب مبتكرات تربوية جديدة، ومتويل التعليم اخلاص، 
وعىل الرغم من ذلك كله، ظل اهلم األكرب جلهود اإلصالح هو . لالمركزية، وغريهاوا

 .هندسة التعليم، مع حدوث تغري حقيقي طفيف يف هياكل احلوافز أو املحاسبية العامة
ًواليوم، بات لزاما عىل هذه النظم التعليمية أن تتحول من كوهنا بيئة كانت ختتار  

فحجم هؤالء الزبائن قد تزايد واتسم بيشء . ارها الزبائنزبائنها بنفسها إىل أخرى خيت
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ٌمن التنوع ترتب عليه تنوع يف االحتياجات التعليمية، وازداد هؤالء الزبائن فطنة 
ًكذلك، فإن املنطقة تواجه عددا من التحديات اجلديدة أوردناها . بشكل واضح

فتاح الداعم للقدرة لقد أصبحت املعرفة هي امل. ًتفصيال بالفصل الثالث من الكتاب
ًانتفاخا شبابيا«التنافسية، وأصبح باملنطقة  ومن املحتمل .  عىل نحو مل تشهده من قبل»ً

ٍأن تعمل كل من هذه العوامل عىل تعريض موارد احلكومة ليشء من الضغط حتى  ٌّ
يمكن توفري تعليم يتسم باجلودة لقطاع عريض من الشباب يف مراحل ما بعد التعليم 

ًوالوفاء هبذه املتطلبات اجلديدة ومواجهة هذه التحديات يتطلب شكال آخر . اإللزامي
 جديدة تقوم عىل األداء، وفتح أفاق أوسع للمحاسبة العامة زمن هذا التعليم، وحواف

 . ليست يف متناول املنطقة اآلن
ًوحتى لو أقيم النظام التعليمي، وكان االستثامر به مسهام بشكل واضح يف زيادة   ُ
 كانت الذ.  االقتصادي وتوزيع أفضل للدخل وتقليص الفقر؛ فهذا وحده ال يكفينمو

الدعامة الثانية يف غاية األمهية، والتي تتألف من مكونني متكاملني عىل نحو ما أوضحنا 
 املكافآتأسواق العمل الداخلية التي حتدد : ومها. يف الفصلني السابع والثامن

ية التي بوسعها املوازنة بني الفائض الكبري من رأس التعليمية، وأسواق العمل اخلارج
ويف . املال البرشي داخل الدول التي تتوفر هبا جماالت العمل، والطلب الواضح عليه

النهاية، تعتمد النواتج يف كال السوقني عىل املناخ السيايس واالقتصادي العام الذي 
 .يبارش فيه الفاعلون االقتصاديون أعامهلم

ر التارخيي، فقد اعتمدت املنطقة عىل وظائف القطاع العام كوسيلة ومن املنظو 
وهو ما رآه البعض حماولة من قبل بعض الدول . الستيعاب معدالت املتعلمني املتزايدة

ويف . للتسوية بني الدخول، وكآلية إلعادة توزيع الثروات الطبيعية داخل أخريات
ًغضون ذلك، كانت الدولة تلعب دورا واضحا يف  القطاع اإلنتاجي دون أن تتيح ً

فظهرت ضوابط مقيدة ومكلفة، . ًللقطاع اخلاص فرصا كاملة لالبتكار والتجديد
 وبالتايلُوعزلت معظم دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا بمنأى عن املنافسة الدولية؛ 
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ًمل تنم نموا كافيا قادرا عىل خلق وظائف إنتاجية هلذا املد اهلائل من املتعلمني ًُ وهنا . ً
ًنقول إن إصالح هذه القطاعات بات أمرا حيويا حتى يتسنى هلذه الدول حتقيق أقىص  ً

 .استفادة من استثامر التعليم
فعىل الرغم من أن . وهناك ملحوظة أخرى مشاهبة تتعلق بأسواق العمل اخلارجية 

ًمعدالت حجم اهلجرة داخل املنطقة كانت مرتفعة نسبيا حيث بلغت نحو  من % 6ً
ً اهلجرة عامليا، فقد حتقق هذا املعدل بالرغم من العيوب الواضحة التي تعرتي حجم
ًوبعيدا عن العوامل السياسية، فقد أحبط ما شهده السوق من إخفاقات . السوق

 »كعدم متاثل املعلومات، وقصور آليات الوساطة، وعدم إنفاذ العقود عىل النحو األمثل«
ًات املنطقة يمكنها أن تلعب دورا فاعال يف حل ومن هنا نقول إن حكوم. هذه اهلجرات ً

 .ًهذه املشكالت، وحتقق مكاسب ضخمة نسبيا لألطراف املشاركة
ًوباختصار، إذا كانت دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد حققت تقدما مبهرا   ً

يف العقود القالئل املاضية، فإن العامل قد تغري وتغريت معه التوقعات التي ننتظرها من 
ًفام عاد كافيا أن نقوم بإدراج أسامء األطفال املؤهلني داخل املدارس، . النظم التعليمية

إذ هناك موضوعات أخرى كاجلودة والكفاءة باتت حتديات ضخمة تواجه هذه 
 وحتى يتسنى لنا مواجهتها، علينا. األنظمة بام فيها أنظمة الرشق األوسط وشامل إفريقيا

 .ًأن نسلك طريقا جديدة


ًكانت اهلندسة يف املراحل األوىل من اإلصالح نشاطا واضحا نسبيا  ً وقد اقتىض . ً

توفري فرص التعليم عىل نحو متكافئ، وتصور ختطيط صحيح يوائم بني طلب التعليم، 
ًسيطا ومتوقعا َّأما الطلب فكان ب. وإنشاء املباين، وتوفري املعلمني، واملواد التعليمية ً

وقد عملت النظم التعليمية عىل أن تضمن للجميع نفس اخلدمات التعليمية، . ًوثابتا
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 ومن ثم كانت إدارة التعليم العنرص الذي يمكن من خالله استخدام املدخالت الصحيحة،
وعىل التعليم اآلن خلق املهارات الالزمة للمنافسة عىل . والوفاء باملعايري النموذجية

 العاملية، وسد الطلب عىل التعليم ما بعد اإللزامي؛ وهو ما يستدعي التحول الساحة
َوهذا يفيض تباعا . بني نظم اإلدارة »التنسيق والتقييم« إىل »اإلدارة املركزية«من فهم 

باألنظمة التعليمية إىل ابتكار طرائق جديدة إلدارة الرشاكات املختلفة، وتنظيمها، 
سواء من القطاع العام أم «دة التحكم يف مزودي اخلدمات وتنويع مواردها، وضامن جو

 . »من القطاع اخلاص


 إننا إذا اعتربنا أن السلطات التعليمية ليست وحدها التي تقدم اخلدمات التعليمية؛ 
وهو . إذن تغدو إدارة اخلدمات التعليمية بشكل جزئي عملية تشاركية بني الرشكاء

 يصعب فهمه عىل هؤالء املسؤولني الذين اعتادوا عىل التحكم املطلق يف كافة مفهوم قد
وعليهم إذن أن يتعلموا كيفية التفاوض حول رشوط . مدخالت عملية تطوير التعليم

كاستخدام مؤسسات «هذه الرشاكات، سواء من خالل إبرام عقود مع أطراف أخرى 
  من خالل التكامل يف إتاحة مدخالهتا أو»نرش خاصة يف طبع الكتب املدرسية وتوزيعها

، »كأن تقوم اجلمعيات املدنية ببناء املدارس، ويقوم املسؤولون بتوفري فريق العاملني«
األمر الذي يتطلب جمموعة من آليات التنفيذ والتخطيط، عىل أن يتم التخطيط 

 شاركونوهؤالء امل. بأسلوب مرن، وأن يوضع يف االعتبار مصالح املشاركني وأولوياهتم
مقاولون حمتملون؛ ومزودون بدالء؛ ورعاة مكملون : ًيمكن أن يتخذوا أشكاال ثالثة

 .لألنشطة التعليمية
وتعمل اهليئات الرتبوية بدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا اآلن عىل تبني  

وأبرز . ًإسرتاتيجيات جديدة للرشاكة يف حقول خمتلفة، لكنها حمدودة املدى نسبيا
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يف هذا الشأن إبرام تعاقدات مع أطراف أخرى للقيام بنرش وتوزيع الكتب التطورات 
وكلها جماالت قابلة للمزيد من التجربة . املدرسية، وتزويد وتأمني التعليم غري الرسمي

وعل صعيد آخر، نجد أنه بالرغم من نمو التعليم اخلاص يف أنحاء خمتلفة . واالختبار
ولة عن عمليتي االعتامد والرتقية أدوارها كجهات من املنطقة، مل تؤد اهليئات املسؤ

ُوالكثري من دول املنطقة جتري اآلن اختبارات يف قطاع . للرتقية والتنظيم الكفء
ًالتعليم مستعينة باملنظامت غري احلكومية، ولكن عىل نطاق جتريبي حمدود نسبيا أيضا ً. 


لذا . ُمح األنظمة التعليمية الناضجة نقص مصادر التمويل التقليديةمن أبرز مال 

عىل كل األنظمة التعليمية التفكري يف وسائل جديدة يمكن من خالهلا تنويع مواردها 
، وترتيبات »كخدمة التدريب أثناء اخلدمة«فالرسوم املفروضة عىل اخلدمات . املالية

فإذا ما . بد منهااريف املدرسية كلها رشور الواملص، »احلكم الداخيل«التمويل املشرتك 
َقررت احلكومة وحددت الوقت املناسب لسلك هذا الطريق، تعني وضع إسرتاتيجية  َّ
واضحة املعامل تضمن املساواة، وأخرى تعمل عىل إرشاك القطاع اخلاص يف كل مراحل 

 . التعليم
اص أن يقدم وقد أتاحت بعض دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا للقطاع اخل 

وفضال عن ذلك، فإن من قاموا بإدخال الرسوم . التعليم دون متييز بني مراحله املختلفة
املدرسية، مل حيددوا منظومة بعينها تضمن للطالب املؤهلني غري القادرين فرصة 

 وعىل كل، فمن املهم أن تتنوع املوارد، ويكافئ ذلك أمهية . االلتحاق باملدارس اخلاصة
 . املخاوفتناول هذه

.  التمويل املشرتكتوعىل النقيض من خيار الرسوم اخلاصة، نلحظ ندرة اتفاقيا 
ًفمثال دول قليلة جدا هي التي قامت بتعبئة مواردها من العاملني بالقطاع اخلاص، أو  ً
ًاخلرييني، أو هيئات احلكم املحيل، بالرغم من إمكانية إقناعهم مجيعا بأن مشاركتهم 
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وهناك متسع كذلك من خالل مدخرات النفقات؛ ويكون . ينستخدم مصلحة كثري
ًذلك مثال من خالل تعهيد نشاطات خاصة إىل القطاع اخلاص عىل نحو تنافيس، 

 .وتشمل هذه النشاطات نرش الكتب الدراسية والصيانة املدرسية
فحتى يتسنى سد الطلب املتزايد عىل . ًوإمجاال، تواجه املنطقة عملية حتتاج للتوازن 

 مع ضامن اجلودة، نجد أن أمثل الطرق وأسهلها أمام الساسة هو اإلبقاء العايلالتعليم 
بيد أن هذا اخليار . ًعىل إسرتاتيجية التمويل القائمة، والتي تعتمد أساسا عىل احلكومة

وعىل نحو . سيثقل املال العام، ويرض بجودة التعليم وإسهامه يف النمو االقتصادي
طلب السيام من التعليم اجلامعي يمكن أن يتحقق من خالل تعبئة بديل، فإن سد هذا ال

التمويل اخلاص يف وقت نضمن فيه دعم احلكومة لغري القادرين من املؤهلني عىل 
 .وهو توجه يتامشى واالجتاهات الدولية. االلتحاق بالتعليم اجلامعي


ً القائمة عىل احلوافز كام سنشري الحقا ال يعني أن إن التحول إىل منظومة اإلدارة 

فهناك مهمة معقدة أمامها، وهي . اهليئات الرتبوية املركزية مل يعد لدهيا عمل تقوم به
ًضامن النزاهة يف توزيع هذه التعاقدات، وأن جتني ثامرها املرجوة، فضال عن رعاية 

م، وأخرى للضبط وإصدار وهو ما يتطلب إقامة أجهزة للمراقبة والتقيي. اجلودة
 .الرتاخيص

وفيام يتعلق بضامن اجلودة، فقد قامت العديد من دول الرشق األوسط وشامل  
وهو تطور يبرش . إفريقيا بوضع آليات لضبط األوضاع داخل اجلامعات خاصة وعامة

باخلري حيث يضع اإلطار الالزم لضبط اجلودة داخل العديد من الدول بام يؤهلها 
رصة أمام اجلامعات العامة واخلاصة لتوسيع أنامط التدريب، وآفاق ما تقدمه إلتاحة الف

غري أنه ربام بدا من . من جماالت أكاديمية؛ وهو ما هتدف إليه العديد من الدول اآلن
 .التفاؤل املفرط أن نقول إن مثل هذه اآللية قد تم إقرارها بالفعل
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ملدارس االبتدائية والثانوية كانت ًوكام أوضحنا سابقا، فإن ضامن اجلودة داخل ا  
ًذلك عىل الرغم من أهنا أقيمت أساسا لتضمن الوفاء . تضطلع به هيئات التفتيش

فإذا كانت املنح التي تعطى بناء عىل األداء و . باملعايري، وليس حتقيق النتائج املرجوة
ع هبا خدمات دعم املعلمني املرنة واعتامد املدارس ستصري مسؤوليات إضافية تضطل

 عليها أن متر بيشء »ونحوها من املنظامت«هيئات الرقابة احلالية، فإن هيئات التفتيش 
 .من التغري يمس إمكاناهتا وخرباهتا ووسائلها وثقافتها املؤسسية


جهتها لتحديات لقد اعتمدت النظم التعليمية يف أنحاء العامل املختلفة يف موا 

العوملة والرتكيز املتزايد عىل اقتصاد املعرفة، ومع تزايد الطلب عىل التعليم ما بعد 
اإللزامي، اعتمدت عىل تقديم حوافز أكثر للمعلمني واملؤسسات التعليمية ومقدمي 

ويعكس هذا التطور تضمني ما .  لتحسني جودهتا واالرتقاء بأدائهاةاخلدمات التعليمي
 الذي يفيد بأن إدارة principal agent literature  »أدب العامل األصيل« يعرف بـاسم

النتائج أهم من إدارة املدخالت، وأن حتقيق ذلك يكمن يف الربط بني مصالح العامل 
ّكام يعكس مالحظة أن جودة التعليم ومواءمة املوضوعات التي تدرس . الوكيل واملدير ُ

لوكيات الرتبويني ومسؤويل اإلدارة أكثر من للمجتمع املحيط يعتمدان أكثر عىل س
شك أن إدارة املدخالت هبدف وال.  أي خليط حمدد من املدخالتاعتامدمها عىل

ًالتوصل إىل نتائج معينة بات حتديا كبريا يف عامل تتنوع فيه املعارف واملهارات التي  ً
ه طالبوحات ، وتتعدد قدرات وطم»وحيتاج إليها االقتصاد«يسعى الكتساهبا مواطنوه 

 . عند دخوهلم إىل املدرسة ألول مرة
املدارس أو مزودي  إن اللجوء إىل احلوافز يف حماولة لتغيري سلوكيات املعلمني أو 

ففي كثري من دول الرشق األوسط وشامل . ًاخلدمات التعليمية ليس جديدا باملنطقة
ليمية مسؤولية ُإفريقيا كانت أوىل األدوات التي استخدمت لتحميل املؤسسات التع
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ًكام خصصت العديد من الدول عددا . نتائجها هي هيئات التفتيش، واملراقبة اهلرمية
من احلوافز اخلاصة هتدف إىل جذب املعلمني املؤهلني للتدريس يف مدارسها السيام يف 

وكلها آليات، وإن كانت ال تزال هامة، . املناطق اجلغرافية التي يصعب الوصول إليها
ًوهنا نقرتح أطرا ثالثة يمكن من خالهلا أن تطور دول الرشق . دودة املدىفقد باتت حم ُ

) 1: (األوسط وشامل إفريقيا هياكلها التحفيزية، ومن ثم تطور أداء معلميها؛ وهي
منح املؤسسات التعليمية احلكومية ) 2(التوسع يف تأمني التعليم واخلدمات التعليمية؛ و

َّالرتكيز عىل حرفية املعلمني) 3( واملحاسبية؛ واملزيد من االستقاللية والذاتية ِ َِ . 
 

 
ُهناك انتقاد جوهري رسعان ما يلقى به يف وجه أي مقرتح لتشجيع تأمني التعليم  
سم بالعدالة، وأن األغنياء فقط سيمكنهم تدبري املوارد أال وهو أنه لن يت: اخلاص

الالزمة للحصول عىل تعليم جيد، بينام سيحرم الباقون من أحد احلقوق األساسية 
أن املدارس اخلاصة «لكن ذلك ال يمنع أن التعليم اخلاص يتمتع بميزة هي . لإلنسان

ًسواء كان تلميذا أو « ، وذلك ألن العميل »يمكن بسهولة أن تتحمل مسؤولية النتائج
 ـ »ّقيم اخلدمة التعليمية« وطاملا أن للعميل أن.  دائام لدية اخليار»ويل أمر أو هيئة تربوية

 العديد من الدوائر التعليمية ـ سيجد مزود التعليم وهي عبارة يشيع استخدامها يف
ساسة وعىل ال. ًنفسه مضطرا للتجاوب والرد؛ أي أن للتعليم اخلاص مزاياه وعيوبه

تدبري تكلفة إتاحته لغري القادرين عىل االلتحاق به، والثامر التي قد نجنيها من املنافسة 
وفيام ييل نناقش مستقبل حتسني مزودي . سواء فيام يتعلق باجلودة أو التنوع أو رد الفعل

 .التعليم اخلاص عىل النواتج التعليمية
 

فحتى . رية بدول الرشق األوسط وشامل إفريقياإن التعليم اخلاص يشهد طفرة كب 
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ويمكن القول . وقت قريب كانت معدالت التعليم اخلاص يف املنطقة من أقلها يف العامل
بأن دول معدودة هي التي كانت لدهيا قطاع تعليم خاص رسمي بمراحل التعليم 

 . »لبنان واألردن والكويت«املختلفة، باستثناء 
ًا رسيعا، فاجلامعات واملدارس اخلاصة واملدارس ًغري أن الوضع يشهد تغري 

تعليم اللغات والكمبيوتر «املتخصصة يف التعليم ما بعد اإللزامي ومراكز التدريب 
 كلها تنمو عىل قدم وساق داخل دول املنطقة »وعلوم املعلومات والتجارة واملحاسبية

 فتح وإدارة املدارس كام أن بعض هذه الدول قد سنت قوانني جديدة لتسهيل. ًتقريبا
بيد أن مكمن املشكلة هو أن التوسع الذي شهدته املنطقة يف جمال التعليم قد . اخلاصة

شمل كافة مراحله داخل الدول التي اتبعت هذه اإلسرتاتيجية، وهو ما يتناقض وجتربة 
دول رشق آسيا التي ألزمت احلكومة نفسها بالتعليم األسايس، وشجعت تأمني القطاع 

 . للتعليم اجلامعياخلاص
ْأضف إىل ذلك أن الشكوك يف بعض دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا ال تزال   ِ

وهو ما أثار . سميا املتصل منها بروابط دولية حتوم حول مؤسسات التعليم اخلاص ال
معارضة حالت دون انتشار ذاك النوع من املدارس، وكان لذلك تأثريه خاصة عىل 

مثال من «ما بعد اإللزامي حيث يسهل تقييم املنافسة واملحاسبية تطوير مراحل التعليم 
، وتزويدهم بالكفاءة، واكتساب املهارات، خالل النظر إىل معدالت توظيف اخلرجيني

 (1).»وما إىل ذك
واألكثر من ذلك أن مثل هذه املؤسسات اخلاصة تتسم بيشء أكرب من املرونة عن  

من قدرة عىل تعديل هياكلها وبراجمها وفريق العاملني نظرياهتا العامة بام يتوافر لدهيا 
وهي أمور يف غاية األمهية خاصة ملراحل . لدهيا وتوجهاهتا الرتبوية كلام استدعى األمر

 .ما بعد التعليم اإللزامي التي يتعني مواءمتها مع مؤرشات سوق العمل
دول لقد اكتسبت . مزودون آخرون للخدمات التعليمية من خارج احلكومة 
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الرشق األوسط وشامل إفريقيا خربة كبرية يف جمال التعامل مع مزودي اخلدمات 
ومن أمثلة ذلك . التعليمية اخلاصة من خارج املدارس اخلاصة ذات الصفة الرسمية

إنتاج الكتب من قبل نارشين خاصني، أو تقديم تعليم خاص من خالل املنظامت 
ِ املهني من قبل مزودين من خارج احلكومة واهليئات غري احلكومية، إىل جانب التدريب

ًلقد ظل هؤالء املزودون معرفني دائام بأهنم ذوي حنكة . (2)سواء أثناء اخلدمة أو بعدها
ًخاصة، إذ يصعب دوما الوصول إىل املستفيدين، وقد يتطلب األمر تعديال رسيعا يف  ً ً

سح الذي أجريناه عىل وقد أشار امل. أو رسعة توزيعها)  املدرسية مثالبكالكت(املنتج 
املزودين عىل الوصول إىل  الربامج املستهدفة الشباب خارج املدارس إىل قدرة هؤالء

 . هذا القطاع من السكان
ًويعد التعليم والتدريب املهني من اجلوانب الواعدة أيضا للتزويد غري احلكومي،  

ل برامج التعليم والتدريب فال تزا. والذي مل تستفد منه الكثري من دول املنطقة إال قليال
املهني السابقة للخدمة سيئة السمعة يف املنطقة، إذ متيل املدارس املهنية إىل ضم الطالب 

ومع . ذوي األداء املتواضع دون بذل جمهود يذكر لتحسني قدراهتم عىل شغل الوظائف
ذا كان ذلك، فإن للتعليم والتدريب املهني مكانته يف إطار التعلم طويل املدى خاصة إ

ويف كثري من دول العامل حتسن . ًاهلدف هو أن يصري جزءا من اقتصاد املعرفة العاملي
وضع هذا النوع من التعليم والتدريب مع حتديد املسؤوليات واضطالع القطاع اخلاص 

وعىل دول املنطقة أن تنظر يف هذا األمر وهي تناقش تنوع الطلب عىل . بعملية التمويل
 . بقوهتا العاملةرأس املال البرشي 
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1.9
 

Fey Alegria 
ة داخل يوضح هذا النموذج فاعلية تزويد التعليم اخلاص من خالل الالمركزي

كام أنه يؤكد عىل . املدارس، واستقالليتها، ومرونة العقود املمنوحة للمعلمني
 .  داخل املدارس يف التوصل إىل نتائج طيبةيأمهية املناخ التعليم

 اخلاصة، والتي كانت يف بدايتها مؤسسة تعليمة Fey Alegriaلقد نمت مدراس 
ًمسيحية أقيمت خصيصا للشباب املحروم من التعلي م، وتطورت بشكل رسيع ُ

ً مليون تلميذا بخمس عرش دولة من دول 1.2حتى أصبحت تغطي اآلن نحو 
ُوعىل الرغم من أهنا مدارس خاصة، فاملرصوفات التي يطالب . أمريكا الالتينية

 ال ترتفع عن نظائرها يف املدارس احلكومية يف وقت يتفوقون فيه عىل طالبهبا ال
ن نتائجهم بامتحانات الرياضيات، واالمتحانات كام أ. أقراهنم بتلك املدارس

 كانت عالية، وكذلك يف poleba do Aptitudesالشفهية التي عقدهتا أكاديمية 
امتحانات اخلروج من املرحلة الثانوية التي تضاهي اختبارات تقييم املعايري التي 

 . تعقد بالواليات املتحدة األمريكية
 ،عدة أشياء كهيكل اإلدارة داخل املدرسةوقد عزى الباحثون هذا النجاح إىل 

ًالذي يتميز بالالمركزية يف إدارة التمويل املايل الذي يكسب املدارس مزيدا من 
االستقاللية، وكذلك املرونة يف التعاقد مع املعلمني عند توظيفهم، واجلو احلميم 

ٌّ وإحساس قوي باالنتام»ُشعور أرسي«الذي يسود املدرسة والذي وصف بأنه  ء ٍ
َعرب عنه الطالب واملعلمون وفريق اإلداريني عىل حد سواء  َّ َ)Allcot and Ortega 

ًوالغريب أنه مع انخفاض الرواتب نسبيا داخل هذه املدارس، ال تزال ). 2007
 . دافعية املعلمني كبرية والتزامهم قوي بمهنة التدريس

 H., and Ortega, D. 2007 :املصدر
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ومع تنوع طلب اخلدمات وازديادها دينامية، فإن اجلدوى النسبية للمزودين غري  
احلكوميني من املتوقع أن تزداد؛ فتوفري التعليم للشباب خارج املدارس واخلرجيني 

طاعات كام أن هناك ق. العاملني والعامل البالغني يتطلب مهارات وكفاءات جديدة
عريضة من السكان مل تتوافر لدهيم الفرصة كاملة، لسبب أو آلخر، إلكامل التعليم 

ًوربام كان مثمرا أن تعود . اإللزامي داخل مدارس احلكومة، وهؤالء هلم مطالب عديدة
السلطات التعليمية داخل دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل القطاع اخلاص 

 .ملناقشتها

 
 

تعمل السلطات التعليمية يف أنحاء العامل املختلفة اآلن عىل إلقاء املزيد من  
إدارة  عىل عواتق املدارس واجلامعات ومراكز التدريب هبدف تعبئة وتاملسؤوليا

. املدخالت الالزمة ملناقشة األوضاع الداخلية، وتنويع الطلب عىل اخلدمات التعليمية
وهو سياق تتنوع فيه اخلربات واملشاهد، لكن هناك إمجاع واحد عىل أن خري األماكن 

ًويمكن القول أيضا إن املدارس .  هو املدرسة نفسهاطالبللوفاء بمتطلبات ال
اإلفراط يف استخدام ) 1: (من االستقاللية هلا مالمح ثالثاحلكومية التي تتمتع بيشء 

وإمكانية تنويع ) 2(االتفاقيات املربمة عىل أساس األداء واملرتبطة باملوارد املخصصة؛ 
ووجود حيز من احلرية يف حتصيل مواردها وإدارهتا حسبام ) 3(مصادر الدخل لدهيا؛ 

 .تراه مناسبا لبلوغ أهدافها املرجوة

بعض دول املنطقة يف جتربة استقاللية املدارس احلكومية من خالل وقد بدأت  
ْمنح قائمة عىل األداء، ومنح مديري املدارس سلطات أوسع يف صنع القرار بصدد  ََ ٍ ٍِ

ولكنها مبادرات حديثة . ، أو متويل املدرسةطالباألساليب التعليمية، أو االرتقاء بال
قدر الالزم من احلرية يف العمل، فهي حرية مل وفاترة بعض اليشء، إذ مل متنح املدرسة ال
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ًمتنح أصال إال لعدد حمدود جدا من املدارس ٍ ٍ ًفالتجربة املرصية مثال مل يشارك هبا حتى . ً
ويبقى احلقل الذي ال تتمتع فيه املدرسة أو . ًاآلن إال عدد حمدود جدا من املدارس
 للمعلم ال زال يف الغالب تقرره فاملستقبل املهني. مديروها بصالحية هو إدارة املعلمني

وهو ما يرض . ضوابط اجلهاز اإلداري للحكومة دون النظر إىل األداء داخل الصف
كام حيد من مساحة . بسلطة مديري املدارس والسلطات املحلية أو اإلقليمية

ًاالستقاللية التي متنح من جهات أخرى حيث ال يطالب املعلمون مثال   مبادرات اعبإتبُ
س لتعديل التوجيهات الرتبوية داخلها؛ أو تنفيذ برامج راحها مديري املدقد بطر

 .جديدة أو التجارب مع مؤرشات تقول بتواضع األداء يف جماالت معنية

إن رفض العديد من دول املنطقة فرض رسوم عىل مراحل التعليم األسايس  
ن ولكن هناك وسائل أخرى يمكن م. بمدارس احلكومة موقف معروف ومفهوم

خالهلا تنويع مصادر الدخل للمدارس االبتدائية والثانوية كإقامة رشاكات مع القطاع 
فمثل هذه . »كاحلكم املحيل وغرف التجارة«اخلاص أو اجلمعيات واملصالح املحلية 

الرشاكات، كام أوضحنا يف فصول سابقة، قد سامهت بشكل كبري يف رفع معدالت 
ِّالريفية، وسد الفجوة بني اجلنسني يف هذا السياقاملقيدين يف املدارس داخل املناطق  َ .

وذلك عىل الرغم من أن السلطات التعليمية بدول املنطقة قد اقترصت عىل جمرد 
ًالتجريب يف هذا القطاع أيضا، مع حرص الرشاكات املعنية عىل التعليم داخل املدرسة 

 .أو املرشوعات الرائدة
ً جدول أعامل دول املنطقة مجيعا، وإن مل يقم أما استقاللية اجلامعة فبند أسايس يف 

سوى القليل منها باختاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل اجلامعات العامة إىل مؤسسات 
فقد صدرت جمموعة من . وخري دليل عىل ذلك نموذجا املغرب و تونس. مستقلة

مات ّالقوانني اجلديدة محلت اجلامعات مسؤوليات تتعلق بفرض الرسوم وترويج اخلد
ًوال يزال احلراك مطلوبا . وتنظم جماالت الدراسة وإدارة مواردها يف استقاللية تامة

 . لتفعيل تلك الفرص نحو مزبد من االستقاللية
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 ًوبعض الدول أيضا بدأت يف تبني آليات إلعطاء منح هتدف إىل دعم جهود اجلامعات 
جانب استغالهلا يف إنشاء ذلك إىل . يف حتسني جودة التعليم ومواءمته واهلدف املطلوب

وهو ما . برامج جديدة واالرتقاء بمستوى فريق العمل ورشاء معدات وأجهزة جديدة
 .بدأ تطبيقه بالفعل

ًونجد أيضا أن العديد من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا قد قامت بفرض  
ومن ثم وسعت قاعدة الدخل لدى . رسوم ومرصوفات عىل مرحلة التعليم العايل

ًعاهتا، األمر الذي أتاح لتلك اجلامعات فرصا لتطوير برامج جديدة ودعم جودة جام
أما برامج تنويع مصادر الدخل األخرى كإقامة رشاكات مع قطاع . الربامج القائمة

 .ًالصناعة واحلكومة املحلية، أو اإلسهام من جانب أهل اخلري فنادرة نسبيا بدول املنطقة


 معلقة عليهم يف تقديم لإن املعلمني يمثلون جوهر املنظومة التعليمية، واآلما 
م ومسايرة أساليبهم هلا، ال االكتفاء بمجرد تقديم جمموعة طالهباملتطلبات التعليمية ل

ملعلمون أشبه بعامل املصانع عىل خط ففي املايض كان ا. منتقاة من املواد التعليمية
أما . طالبًاإلنتاج، موفرين عددا من املهارات واملعارف ملجموعة غري متجانسة من ال

ًاآلن، ويف مواجه املتطلبات اجلديدة للتعليم، بات لزاما عليهم أن يكونوا أطباء أو 
البيئة  وطالبحمامني يقومون بالتشخيص ويصدرون استجابات تتوافق واحتياجات ال

 .املحيطة
 فإذا كانت املسؤولية تقع عىل كاهل املعلم، فكيف نضمن توفر األدوات الصحيحة 

واحلوافز الالزمة للوصول إىل النتائج املنشودة؟ إن تقديم منح وحوافز للمعلمني كل 
ًعىل حده بحسب نتائجهم مع التلميذ، مسألة أثارت جدال واسعا بأنحاء العامل  ً

 داخل الصف طالباك صعوبات تكتنف عملية الربط بني أداء الكذلك هن. املختلفة
بيد أن العديد من دول العامل اآلن تقوم بتجربة جعبة جديدة من . وبني معلم بعينه
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وكلتامها مفيد ونافع . ُاحلوافز متنح للمعلمني كمهنيني متخصصني وذلك عرب طريقتني
 .لدول املنطقة

ًأحيانا تشمل املدرسة «حوافز لفرق املعلمني تتمثل الطريقة األوىل منهام يف منح  
 للعمل عىل االرتقاء بنتائج اجلودة داخل »ًكلها وأحيانا أخرى للعاملني بقسم معني

ًومن خالل هذه املنح عادة ما تعمل تلك الفرق عىل حتقيق األهداف املتفق . مدارسهم
صل ملهاراهتم وقدراهتم َّأما الثانية فمنح حوافز أخرى للمعلمني للتطوير املتوا. عليها

ًأي أنه بدال من االعتامد عىل األقدمية فقط يف . كجزء من متطلبات االعتامد والرتقية
 يف برامج خاصة تتصدى لالحتياجات املهارية ةترقية املعلمني، سيكون عليهم املشارك

 .ُحتدد عىل أساس فردي
امل إفريقيا، خال ُغري أن كال التوجهني مل يطبق بدول منطقة الرشق األوسط وش 

ًوربام كان هذا احلقل هو األكثر اشتامال عىل . نزر يسري من التجارب االرتيادية ببعضها
وبذلك نقول إن التحدي األكرب الذي يواجه دول الرشق . مقومات النمو والتغري

األوسط وشامل إفريقيا يتمثل يف حتويل املعلمني إىل حمرتفني ال عامل، خاصة مع 
 .ًفاء باملتطلبات أألكثر تعقيدا التي تقع عىل عاتق التعليم اآلنحماولتها الو


إن املحاسبية العامة يف قطاع التعليم حتدد، كام ناقشنا بالفصلني الرابع والسادس،  

الثقافة العامة ملحاسبة فإذا توافرت . داخل البالد) والشفافية(مناخ سيادة احلوكمة 
. املسؤولني واألجهزة العامة وكذلك آلياهتا تعني مواءمتها بام يتوافق مع مناخ التعليم

ًفمثال هناك فرص قد تسنح لعقد نقاش عام يتيح ملنارصي اإلصالح فرصة لطرح 
ومن ثم حيصل األفراد وكذا اجلامعات عىل . إصالح التعليم ضمن بنود األجندة العامة

كذلك، فإنه يف ظل توافر مناخ للمحاسبة العامة، لن تكون هناك .  املستحقةفرصهم
كاملحاباة، أو «حاجة للجوء إىل وسائل اإلفراط يف استخدام الوسائل غري املرشوعة 
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 وذلك »إرضاب الطالب، أو املعلمني، أو امتناع اجلامهري عن االلتحاق باملدارس العامة
 .ر حول السياسة التعليمية أو جدوى النظم التعليميةعند مناقشة اخلالفات التي قد تظه

ًأوال : وربام متيز قطاع التعليم بإمكانية تطبيق املحاسبية العامة به من أبعاد ثالث 
ًإقرار آليات ترشيعية تضمن جماال مناسبا للمسامهني للسيطرة عىل السياسة التعليمية  ً

 اآلليات يمكن تطويرها عن ومثل هذه. وعمليتي ختصيص املوارد وتقديم اخلدمات
ًطريق احلكومة أو املجتمع املدين؛ وثانيا إمكانية تطوير آليات املحاسبية العامة سواء 

أما العنرص الثالث . عىل املستويات القومية أو بتوفري اخلدمة للمدارس واجلامعات
 . واملهم فهو املعلومة التي بدوهنا لن متارس املحاسبية العامة بنجاح وفعالية


اهليئات : ثمة أنامط ثالثة من املحركات وضعتها احلكومة للمحاسبة العامة أوهلا 

املعينة من قبل احلكومة ملناقشة السياسات التعليمية، ومراقبتها، ومناقشة أولوياهتا 
، عىل أن تلك »لقطاعات املختلفةوفيها يشارك املجتمع املدين واحلكومة وممثلو ا«

ًاهليئات يمكن أن تتخذ أشكاال عديدة كندوات استشارية، أو جلان إرشافية برملانية، 
ًوقد متنح تفويضا ملناقشة االختيار من بني السياسات املختلفة . وأخرى إلبداء النصائح
ط اجلودة من هيئات ومنظامت مهمتها تتمثل يف ضامن ضب: ًثانيا. أو اقرتاحها وإقرارها

خالل ضبط املعايري والقيام بعملية املراقبة والتقييم، إىل جانب التعامل مع ما يقدم من 
الشؤون العامة : ًوأخريا. ًشكاوى، وفيها يشارك مسامهون من خارج احلكومة أيضا

اجلامعة بني وزارات التعليم واملسؤولة عن تقديم البيانات للجامهري، أو الرد عىل 
املجالس  ذه املحركات الثالث يمكن طرحها عىل املستوى القومي، أوفه. طلباهتم

 .باءعىل مستوى جمالس اجلامعة وجمالس اآل االستشارية القومية، أو
ولدى دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا خربة واسعة يف التعامل مع مثل هذه  

 حكومات كام غدت. املؤسسات، والتي تزايدت حصة املسامهني هبا مع مرور الوقت
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عدة بدول املنطقة اآلن عىل دراية تامة برضورة التعامل مع أصحاب األسهم املشرتكني 
ملناقشة جهود اإلصالح )  وأولياء أمور وموظفنيطالبمعلمني و(يف قطاع التعليم 

وتقديم تغذية راجعة حياهلا؛ ومن ثم إنشاء مكاتب الشؤون العامة، واستثامر محالت 
 .التوعية العامة

 أنه من النقائص اهلامة التي تعيب مثل هذا النوع من املؤسسات أهنا أشبه بساحاتغري  
يسهم من خالهلا العامة يف عملية إصالح التعليم، وال يرشف عليها سوى احلكومة؛ 
فمجالس اآلباء تنظمها وزارة الرتبية والتعليم؛ والندوات حيرضها مدعوون من قبل 

وذلك ال يعني . جة داخل مكاتب احلكومةالوزير؛ ومكاتب الشؤون العامة مدر
بالرضورة أهنا غري ممثلة للسلطات التعليمة ومقدمي اخلدمة، أو غري قادرة عىل 

 .النوع من األساليب مواجهتهم، ولكنه فقط جمرد تنويه عن أحد العيوب التي ختل بمثل هذا


ًدا عن إرشاف احلكومة ودعمها، يمكن أيضا للمجتمع املدين أن يضع أدواته وبعي  ً
وهو ما خيدم مصالح منارصي سياسات وأولويات تعليمية . اخلاصة باملحاسبية العامة

ويف كال .  عىل عملية التطبيق وتوافق العرضwatchdogsبعينها، أو هيئات رقابية 
 عن احلكومة، ومن ذلك تستمد بعض ًاحلالتني تكون هذه اجلهات مستقلة متاما

ًفلقد أبنا سابقا أن بعض جهود اإلصالح بدول غري دول الرشق األوسط . رشعيتها َّ
 .وشامل إفريقيا، كان عىل رأسها منظامت املجتمع املدين وشبكاهتا ومنارصهيا

أو . ًأما عىل املستوى القومي، فيمكن أن تأخذ شكل نقابات مهنية للمعلمني مثال  
هد بحث غري حكومية أو منظامت تدافع عن مصالح مسامهني مهتمني بالتعليم أو معا«

فمثل هذا النوع من املحاسبية العامة يف قطاع التعليم مل . »أجندهتم اخلاصة به واحدة
ويندر أن ترى مؤسسات خاصة للبحث الرتبوي أو نقابات . تعتد عليه دول املنطقة

 أو حتى شبكات عمل »و أولياء األمور أو املوظفني من املعلمني أكاملهنيني«للمسامهني 
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تنارص أجندات تعليمية ذات موضوعات خاصة كالتعليم مدى احلياة أو توفري الفرصة 
فمثل هذه الكيانات رضورية إلنجاح عملية . ملن حرموا من التعليم، أو تغيري املناهج

 مع تنوع املطالب عىل اإلصالح الرتبوي بالدول النامية واملتقدمة عىل حد سواء، خاصة
 .التعليم وتعقدها


ال شك أنه من الرضوري وضع منظومة معلوماتية مفصلة ودائمة التحديث  

ودقيقة كي تستخدم احلوافز يف حتسني حواصل التعليم، وحتى نضمن إرساء حمركات 
ً أيضا تنمية القدرة عىل استخدام كام أنه من الرضوري. املحاسبية عىل أساس متني

 .املعلومات، وحتليلها، ونرشها بأسلوب فاعل
ًغري أن أنظمة املعلومات اخلاصة بالتعليم ضعيفة بعض اليشء بدول منطقة  

ويدلل عىل ذلك تلك الفجوات العديدة يف البيانات . الرشق األوسط وشامل إفريقيا
ايس، حتى أبسط املعلومات املتعلقة التي تعطى للجامهري حول مراحل التعليم األس

، ومعدالت الترسب، أو نسبة الغياب بني احلضوربنتائج التلميذ، وانتظامه يف 
س راملعلمني، أو تدريبهم وتأهيلهم قد ال تتاح بانتظام لدى املدارس أو مديري املدا

هي ال وحتى إن توفرت البيانات الالزمة، ف. باملنطقة أو القائمني عىل التعليم القومي
 . تستخدم يف تصحيح املدخالت أو تعديل مضمون الربامج

أضف إىل ذلك أنه ليس جمرد املعلومة الصحيحة حول املدخالت التعليمية هي  
 خيتلف عن طالبفإحصاء ال. الغائبة، إنام تغيب البيانات املتعلقة باحلواصل التعليمية

 عملية التقييم بكافة النظم وتعد. تقييم النتائج داخل املدرسة، أو حتى بعد التخرج
التعليمية بالعامل صناعة مبتدئة، وهكذا هو احلال بدول املنطقة؛ لكن ثمة تقدم قد حتقق 
 يف هذا السياق، وهو مشاركة دول املنطقة يف اختبارات االجتاهات الدولية يف دراسة

 طنيواستخدام املخط. طالبالرياضيات والعلوم، وكذلك الربنامج الدويل لتقييم ال
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2.9


ًكان ضمن دراسة تتبع النفقات العامة بأوغندا أن لعبت وسائل اإلعالم دورا هاما يف  ً
 منتصف وقد أثبتت الدراسة أنه، من: توعية اجلامهري بمفهوم املحاسبية بقطاع التعليم

فقط من إمجإىل اإلنفاق للحكومة املركزية وصل إىل املدارس % 20التسعينات، أن نحو 
 اوأن مسؤويل احلكومة وبعض الساسة املسؤولني عن توزيع املنح املدرسية قد استولو

هنالك قامت احلكومة املركزية، يف حماولة للتصدي هلذا الترسب . عىل جزء كبري منها
ونرشت بيانات .  املحيل، بشبه محلة توعية من خالل اجلرائدوالفساد عىل املستوى
ًتفاصيل برنامج املنح وحجم املنح التي تعطى شهريا وتوقيت «تتعلق باملنح املدرسية 

ًوأصبحت متاحة متاما للمعلمني وأولياء األمور . »توزيعها عىل احلكومات املحلية
ة بأنشطة احلكومة املركزية، ونتيجة لذلك أصبح العامة عىل دراي. وأعضاء املجتمع

 Reinka and svenssonوأكثر مشاركة يف رصد توزيع املوارد املخصصة للتعليم 
2004a . 

ومع انتهاء املراحل األوىل من الدراسة قامت وزارة الرتبية والتعليم بتوسيع محلة 
ناول وهو إجراء أصبح من خالله يف مت. التوعية لدعم املحاسبية يف إدارة املال العام

اجلهود احلصول عىل بيانات تفصيلية ودقيقة عىل املستوى املحيل أو عىل املستوى 
وهو ما ساهم إىل حد كبري يف القضاء عىل الفساد كام أثبتت الدراسات التي . املدريس

من % 80واتضح من خالهلا حصول املدارس عىل نحو  2002ًأجريت الحقا عام 
 .خمصصاهتا السنوية 

غندية هلي نموذج جيد يوضح كيف أن احلصول عىل املعلومة الصحيحة إن احلالة األو
فمن خالل إمدادهم . له دور فاعل يف االرتقاء بمستوى الشفافية واملحاسبية يف التعليم

باملعلومة أصبح للمعلمني وأولياء األمور وأفراد املجتمع صوت قوي ودور يف مراقبة 
ي عىل أن الوصول إىل املعلومة يساهم إىل وهو دليل قو. الترصف يف املرصوفات العامة

ٍحد كبري يف احلد من النهب الداخيل ٍ 
 ،Reinlclca and svensson 2006a :املصدر
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واملديرين للبيانات الواردة عن هذه األنشطة بقطاع التعليم، هو اخلطوة الطبيعية التالية 
 .للدول املشاركة يف تلك املساعي

ذلك ألن توفرها يعني يف املقام . إن أهم املعلومات ال قيمة هلا طاملا أهنا غري متوفرة 
ً وثانيا، أهنا أساس املحاسبية العامة، . وتصحيحهالرتصينهااألول فتح مساحات 

فحينام ال تتوافر لدى اجلامهري املعلومة الالزمة حول النواتج التعليمية، يفتقدون 
األساس الذي يمكنهم من خالله احلكم عىل جدوى هذه اإلصالحات، أو أداء 

ة وهو ما ال يرض فقط بمحركات املحاسبية العامة، وإنام بمصداقية احلكوم. مدارسهم
فاملعلومة هي وقود النظم التعليمية وصحتها، ووجودها يعني . حول األجندة التعليمية

ًقطاعا تعليميا أفضل ً. 


من املنتظر أن يسهم تراكم رأس املال البرشى يف رفع معدل النمو االقتصادي،  

غري . ن الفقر؛ إال أن ذلك مرتبط بتوافر ظروف معنيةوحتسني توزيع الدخول، واحلد م
ًوغالبا ما تقع االنتكاسة . ً بني هذه العنارص مجيعاالرتابطأنه ليس هنالك دليل عىل 

حينام تشري مؤرشات سوق العمل إىل ارتفاع معدل البطالة، ومن ثم انخفاض 
 .اإلنتاجية، ومعدل العائد عىل التعليم 

 يف الفصل الثاين من الكتاب يوضح أن املنطقة مل اردالوكذلك، فإن التحليل  
تستفد بعد االستفادة الكاملة من التقدم الذي تم حتقيقه مع مرور الوقت يف دعم معدل 

كام أن االستزادة من التعليم مل ترتجم بعد إىل ارتفاع . رأس املال البرشي بالقوة العاملة
إن املنطقة . ٍم، أو يف االقتصاد بشكل عاميف مستويات معيشة األفراد املستثمرين بالتعلي

تتميز بملمحني منفصلني، لكنهام يدعامن سوق العمل، وحيدان من العائد االقتصادي 
أوهلام ارتفاع نسبة البطالة، والذي يعني انخفاض أعداد العامل : عىل االستثامر بالتعليم

عن (ؤالء املوظفني املشاركني يف األنشطة االقتصادية؛ وثانيهام انخفاض إنتاجية ه
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ونحن نرى أن . ، وهو ما يعني احلد من الطاقة اإلنتاجية للقوة العاملة)املعدل املتوسط 
أسواق العمل الداخلية وسياسات اهلجرة هي املسؤولة عن ذلك، وأنه من الرضوري 

 (3).إحداث حتول يف التوجهات السيايس عىل كال املحورين


هنالك سياسات عديدة سامهت يف احلد من نتائج سوق العمل وانخفاض العائد  
ومنها سياسة التوظيف التي تنتهجها احلكومة، والتي أدت إىل . من االستثامر بالتعليم

قرتنت هذه السياسة وقد ا. يمكن حتقيقها غري أمثل للعمل وأوجدت آمال ال استخدام
بمستويات متدنية إلجياد وخلق الوظائف من قبل القطاع اخلاص يف أنشطة وفعاليات 
 ًنشطة ودينامكية؛ وبالتايل، كان السبب يف حمدودية أنشطة القطاع اخلاص أساسا هو

الكيل ُ املكلفة املغاىل هبا، واالنفتاح املقيد، والثقة الضعيفة يف سياسات االقتصاد األنظمة
 تلك وعنت). هو فرع من علم االقتصاد يعنى بدراسة مظاهر االقتصاد القومي العامة(

ًالسياسات مجعيا بأن أولئك غري القادرين عىل تأمني وظيفة، أو الذين ينتظرون وظيفة 
وظائف يف ًحكومية، حتى وإن كان حتصيلهم الدرايس مرتفعا كان عليهم البحث عن 

 . والدخلالوظائف من الوظائف منخفضة اإلنتاجيةوكانت هذا . القطاع غري الرسمي
ومع إدراك العديد من دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا هذه القيود،  

قامت بإلغاء سياسات ضامن وظائف باحلكومة، وأدخلت إصالحات اقتصادية واسعة 
ًريا ًوقد حققت نجاحا كب. املدى هتدف إىل حتسني املناخ االستثامري بالقطاع اخلاص

عىل طريق االنفتاح باقتصادياهتا مع إدخاهلا تعديالت جعلت سوق العمل هبا أكثر 
ومع ذلك، فإن أجندة اإلصالح مل تنتهي بعد، خاصة إذا قارنا اقتصاديات تلك . مرونة

 )The Doing budinedl report 2006أنظر  ( الدول بدول رشق آسيا و أمريكا الالتينية
 يف كل ما قلناه يتعلق بقطاع التعليم، وهو أن توسيع النظم لكن هناك معنى ضمني هام

ٍالتعليمية باملنطقة قد يكون له أثاره العكسية ما مل يتم حتقيق تقدم ملموس بخلق 
 .وظائف حركية إنتاجية بالقطاعات احلركية لالقتصاد
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 استفادت منها الدول املصدرة واملضيفة إن رسعة انتقال العمل بدول املنطقة قد 
بشكل كبري يف املايض، فبدون تلك املرونة احلركية لكانت ارتفعت نسبة البطالة 
باملنطقة، وانخفضت معدالت العائد عىل التعليم أكثر كام الحظنا من قبل؛ إال أن 

اهلجرة النتيجة كانت إجيابية بالرغم من اتباع سياسات وقوانني للهجرة ال تشجع عىل 
أضف إىل تلك السياسات التعسفية التي تنتهجها الدول املضيفة واملصدرة عىل . ًإطالقا

َحد سواء كساد أسواق العمل عرب احلدود نتيجة لتلك املشكالت اخلطرية النامجة عن  ٍ
عدم التطابق يف املعلومات، أو االلتزام بتطبيق التعاقدات املربمة، إىل جانب اخلوف 

 .يادة الوطنية، وارتفاع تكلفة االنتقال والتعامالت التجاريةالشديد عىل الس
ُ ال يمكن أن حتل بواسطة قوة السوق وحدها، أو أن يعاجلها تمثل هذه املشكال 

وإنام املسألة مجاعية؛ أي أنه يمكن أن تستفيد الدول املصدرة . القطاع اخلاص بمفرده
ثنائية أو متعددة األطراف يتم بموجبها ًواملضيفة مجيعا إذا ما اتفقنا عىل عقد اتفاقيات 

ويمكنهم كذلك التنسيق بني نظمهم التعليمية . تنظيم عملية هجرة العاملني وعودهتم
بحيث نضمن خلرجيي الدول املصدرة أن تتوافر لدهيم املهارات املطلوبة للدول 

أما املحور الثالث فهو إصالح سياسات اهلجرة بحيث تسهل وتصبح أقل . املضيفة
 .ًكلفة وأكثر أمانات


إن يف التاريخ احلديث إلصالح التعليم بدول منطقة الرشق األوسط وشامل  

إفريقيا حكاية طموح عال، ونضال ضد تناقضات داخلية وخارجية، ونتيجة غري 
مقصودة، ونجاح وإخفاق تكتيكي، وحكاية إنجاز أو عمل غري منجز؛ كام أنه قصة 

ًامحة حول مفهوم التعليم، وأهدافه ومآربه ملقيا بالتيارات العاملية إلسرتاجتية رؤى متز ْ ُ
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ويف خضم هذا التالطم . التعليم واملحتوى يف مواجهة التقاليد التعليمية العتيقة
 . والتزاحم، حيق للمنطقة أن تفخر بمنجزاهتا

ة عىل جبهة التعلم ومع ذلك، ففي أنحاء العامل قاطبة يتغري تنظيم األنظمة التعليمي 
، واهليكلية )التعلم املتمركز حول الطالب، والتعلم القائم عىل الكفاءة(الذايت للكبار 

) الالمركزية والتنسيق(، واإلدارة )تنوع املوارد املالية(والتمويل ) التعلم مدى احلياة(
من ثم، فإن و. ابتغاء مواكبة املكانة املتغرية لرأس املال البرشي يف املعادلة التنموية

ً برامج إصالح التعليم يف املستقبل سيتطلب حتوال تكتيكيا، ومشاركة السلطات حنجا ً
ًالتعليمية ومزودي اخلدمة، واملجتمع املدين، واملسؤولني معا؛ أي أننا يف حاجة إىل 

 ).توازن جديد بني اهلندسة واحلوافز و املحاسبية العامة
م قد تتعرض للخطر إذا استمر النظام يف كذلك، أثبتت التجربة أن عوائد التعلي 

ومهام كانت مؤهالهتم، فإن العائد احلقيقي . إنتاج خرجيني ال حاجة إليهم بسوق العمل
من استثامرهم بمجال التعليم منوط بام حيصلون عليه من فرص عمل سواء بالداخل أو 

ما يقومون ومن ثم، فإن فرصة العمل تلك يصنعها الساسة بأنفسهم، أو عرب . اخلارج
 .به من إجراءات لدعم النمو واالنفتاح التجاري ونقل العامل بني الدول

لقد قامت معظم دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا بإصالحات كبرية عىل كال  
ومع ذلك، ظلت إصالحات التعليم . التعليم واإلصالحات االقتصادية: املحورين

ق أخرى بالعامل، نجد أن الرشق األوسط ومقارنة بمناط. اإلبداعية جزئية وغري جريئة
ًوشامل إفريقيا مل يكن عامة راغبا متاما يف أن تأخذ إسرتاتيجيات إصالح التعليم جمراها  ً

ًوباملقارنة أيضا بنفس هذه . عىل أساس املركزية اهلرمية التي اتضحت قيمتها وحدودها
 االقتصادية ال احاهتاملناطق، نجد أن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف اصطال

ًفلقد بات من املحتم اإلرساع بعجلة اإلصالح كثريا يف ظل عامل مل يعد هيم . تزال متلكأة
 .فيه ما تفعله الدولة فقط، بل ما تفعله منافساهتا كذلك
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والتعميامت املعروض هلا أعاله ال تنطبق بوضوح عىل دول منطقة الرشق  
 فاحلق أن حتليل الفصل السادس يوضح أن .األوسط وشامل إفريقيا كلها بالتساوي

بعض الدول كانت إصالحاهتا التعليمية تفوق إصالحات أخريات، وأهنا حققت 
ويمكن أن ينطق ذلك عىل حجم اإلصالحات االقتصادية وطبيعتها؛ . نتائج أعىل منها

ومع ذلك، . أي أن األجندة اإلصالحية ختتلف باختالف الدول وباختالف الظروف
البعيدة والرسالة األساسية هلذا التقرير هي أنه الزال عىل الرشق األوسط فالغاية 

. وشامل إفريقيا أن يرشع بالكلية طريق إصالح أنظمته التعليمية لسد حاجاته التنموية
وال زال عليه كذلك اللحاق بركب االقتصاديات األكثر دينامية بالعامل الصناعي 

 املعلومات لصناع السياسة لتدبر سفر تلك ومبتغى هذا التقرير هو تقديم. اجلديد
 .الرحلة


مرص، واملغرب، وتونس، (من املفارقات اخليالية يف العديد من دول املنطقة  (1)

رغبة أولياء األمور يف اإلنفاق بسخاء عىل الدروس ) واجلزائر عىل سبيل املثال
 .اصاخلصوصية ألبنائهم، وليس عىل التعليم ما بعد اإللزامي اخل

ًيعترب هذا تعليام خاصا السائد يف املنطقة ال (2) ً . 
ًمن الواضح هنا أن الرتكيز عىل العوامل التي تؤثر تأثريا مبارشا (3) عىل عوائد التعليم  ً

والبيئة وتعتمد النواتج يف أسواق العمل عىل السياسة األعرض، . سواق العملأأي 
 الكيل وهكذا، فإن سياسات االقتصاد. ناملؤسسية التي يعمل هبا الوكالء االقتصاديو

والسياسة الصناعية واستقرار السياسة واملوثوقية كلها حمددات هامة حلواصل 
 .سوق العمل 
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Statistical Appendix

 
 
 

تم إعداد الدليل اإلحصائي هلذا التقرير ليكون قاعدة بيانات شاملة عن التعليم  
ويقدم الدليل . قيا بقدر املستطاعومؤرشاته يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفري

وتم جتميع .  حتى لناس هذا ملعظم دول املنطقة1950ًبيانات متسلسلة زمنيا من عام 
، ٍوهي بشكل رئيس من تقارير البنك الدويل، البيانات من أكرب عدد ممكن من املصادر

ات وقواعد بيان، واحلكومات، ، وقواعد بيانات البنك الدويل،وهيئة البنك الدويل
ومعظم اجلداول يف نص . ومنظامت األمم املتحدة األخرى، وتقريرات اليونسكو

 .التقرير قائمة عىل هذا الدليل اإلحصائي
وللدليل اإلحصائي جزءان أحدمها يف هناية التقرير ويقدم اجلداول اخلاصة  

وهو ، واجلزء اآلخر يف االسطوانة املرفقة. بمؤرشات التعليم املستخدمة يف نص التقرير
 ً.قاعدة بيانات أكثر شموال


 15 هو النسبة 

 املئوية لألساس من سن مخسة عرشة سنة فصاعدا الذين بمقدورهم أن يكتبوا ويقرؤوا،
 سنة 15سكان من بجانب فهم، فقرة وجيزة بسيطة عن حياهتم اليومية، من بني كل ال

والبيانات قائمة عيل ترصحيات ذاتية أو ترصحيات داخلية تقوم هبا الدول . فصاعدا
بصدد قدرة السكان عيل القراءة أو الكتابة من عدمها يف تعداد السكان، ومسوح 
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َ بيد أن بعض احلاالت تقوم ببساطة -السكان مسوح قوى العمل يف املعايري الدولية  ْ َ
 .لذا حيتاج هذا املؤرش الستخدامه بحيطة. لدراسية املنجزةعيل طول الفرتة ا

    15  هي سنوات التعليم 
 . سنة15الرسمي املنجزة، يف املتوسط، من قبل البالغني يف عمر يربو عيل 

 من  امللتحقني يف املستوى الصفي األولطالب هو نسبة جمموعة ال 
التعليم االبتدائي الذين ال يتوقع أن يبلغوا املستوى الصفي األخري من التعليم 

مطروحا منها معدل البقاء حتى املستوى الصفي % 100ويتم إحصاؤه كنسبة . االبتدائي
 .األخري من التعليم االبتدائي 

الطاليب،  هو نسبة قيم اإلناث إىل الذكور إيل إمجايل نسبة االلتحاق 
 . يعرب عن التكافؤ بني اجلنسني من الذكور واإلناث 1ومؤرش تكافؤ نوعي قدره 
 الكيل بغض النظر عن العمر، إيل نسبة معدل االلتحاق  هو

السكان من نفس املجموعة العمرية املقبولة رسميا يف املستوى التعليمي املوضح، 
طفال املهارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب، ويقدم التعليم االبتدائي لأل

بجانب فهم مبدئي لبعض املواد الدراسية كالتاريخ واجلغرافيا والعلوم الطبيعية 
 . والعلوم االجتامعية والفن واملوسيقي

   إىل املستوى الصفي األول هو عدد الداخلني إىل املستوى 
ًاالبتدائي، بغض النظر عن العمر، معربا عنه كنسبة مئوية من الصفي األول من التعليم 

 . السكان املؤهلني نظريا لدخول التعليم االبتدائي
  هو نسبة األطفال ذوي العمر املدريس الرسمي، استنادا إىل ً

سكان ، امللتحقني باملدارس، إيل نسبة ال1997املواصفات القياسية الدولية للتعليم لعام 
فعىل سبيل املثال، صايف معدل االلتحاق يف . ًمن نفس املجموعة العمرية املقبولة رسميا

ً من نفس املجموعة العمرية املقبولة نظريا لاللتحاق طالبالتعليم االبتدائي هو عدد ال
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ًبالتعليم االبتدائي وامللتحقني فعال بالتعليم االبتدائي، معربا عنها كنسبة مئوية من  ً
 . يف هذه املجموعة العمرية السكان

 هي عدد املعلمني الذين تلقوا احلد األدنى من تدريب املعلمني 
واملطلوب للتدريس يف التعليم االبتدائي يف احدي ) قبل اخلدمة أو أثناءها(املنظم 

 .البتدائي ًالدول، معربا عنه كنسبة مئوية من إمجايل عدد املعلمني يف مستوى التعليم ا
 هو تقييم معني دوليا تم إعداده بالتعاون بني الدول 
 دولة يف 43ُوقد أجري املسح يف .  يف عمر اخلامسة عرشطالباملشاركة، وأجري عيل ال

، وعىل األقل ستشارك 2003 دولة يف التقييم الثاين لعام 41، ويف 2000أول تقييم لعام 
واالختبارات جترى يف شكلها النموذجي عيل . 2006 التقييم الثالث عام  دولة يف58

 . ً تلميذا يف كل دولة10000 إىل 4500 يرتاوح من طالبعدد من ال
املقيمني السنة األخرية طالب هو النسبة املئوية لل 

، بغض النظر عن طالبد الويتم حسابه عادة بأخذ إمجايل عد. من التعليم االبتدائي
 طالبأعامرهم، يف املستوي الصفي األخري من املرحلة االبتدائية، مطروحا منه عدد ال

املعيدين هلذا املستوي الصفي، ثم مقسوما عيل إمجايل عدد األطفال يف السن الرسمي 
 .للتخرج من هذه املرحلة

امللتحقني بمؤسسات  يف التعليم االبتدائي طالب هي عدد ال
 – هبدف الربح أو عدم الربح –ال تدار من قبل احلكومة العامة بل تديرها وحتكمها 

هيئة خاصة كاملنظامت غري احلكومية، أو اهليئات الدينية، أو املجموعات ذوي املصالح 
اخلاصة، أو املؤسسات أو املرشوعات التجارية، معربا عنها كنسبة مئوية من إمجايل عدد 

 .  امللتحقني يف التعليم االبتدائيالبطال
 هو اإلنفاقات الرأساملية واجلارية عيل التعليم من 

أما اإلسهامات (قبل احلكومات املحلية واإلقليمية والوطنية، بام فيها العواصم 
 ).الداخلية فغري داخلة يف هذا اإلطار
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 إمجايل املنتجات ( كنسبة من إمجايل الناتج املحيل
هي اإلنفاقات اجلارية والرأساملية عىل التعليم من قبل احلكومات املحلية ) الداخلية

أما اإلسهامات الداخلية فغري داخلة يف هذا (واإلقليمية والوطنية، بام فيها العواصم 
 . حلكوميً، معربا عنها كنسبة مئوية من اإلنفاق ا)اإلطار

كنسبة من اإلنفاق احلكومي هي اإلنفاقات اجلارية والرأساملية  
أما (عىل التعليم من قبل احلكومات املحلية واإلقليمية والوطنية، بام فيها العواصم 

ً، معربا عنها كنسبة مئوية من إمجايل )اإلسهامات الداخلية فغري داخلة يف هذا اإلطار
 . تجات الداخليةاملن

لكل معلم يف مرحلة تعليميةطالب هو متوسط عدد ال  
 طالبوالعدد يتم إحصاؤه عرب قسمة إمجايل عدد ال. حمددة ويف إحدى السنوات

 .امللتحقني باملرحلة التعليمية اخلاصة عيل عدد املعلمني يف ذات املرحلة 
امللتحقني يف مستوى صفي معني ويف احدي السنوات،بطال هو نسبة ال  

ويتم إحصاؤه بقسمة عدد . والباقني للدراسة يف املستوي ذاته يف السنة الدراسية التالية
 من ذات طالباملعيدين ألحد املستويات الصفية يف العام الدرايس عىل عدد ال

 . املجموعة امللتحقة بنفس املستوي الصفي العام املقبل
 يتم )  البالغون املستوي الصفي اخلامسطالبال( حتى الصف اخلامس

إحصاؤه عيل أساس أسلوب املجموعة املعاد صياغته، الذي يستخدم البيانات املتوفرة 
ويعرف بأنه النسبة املئوية .  املعيدين يف سنتني متواليتنيطالبحول االشرتاك الطاليب وال

 ملستوي الصفي األول من الدورة االبتدائية يف سنة دراسية امللتحقني يف اطالبملجموعة ال
 .حمددة، والذين يتوقع هلم الوصول للمستوي الصفي اخلامس، بغض النظر عن التكرار

  يف دراسة الرياضيات والعلوم هي تقييامت للرياضيات والعلوم 
وهذا املقياس . كل أربع سنوات، الدولية جترهبا اهليئة الدولية لتقييم اإلنجاز التعليمي
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 يقيم التحصيل أو اإلنجاز التعليمي يف األول من شتى أنحاء العامل وجيمع البيانات حول
وأجري هذا املقياس ألول مرة يف عام . السياقات التعليمية لتعلم الرياضيات والعلوم

 الدورة الثانية أما. »الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم« وعرب عنه باسم 1995
عودة االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات « وعرفت باسم1999فأجريت يف عام 

االجتاهات « ُأعيد تسمية الدراسة ، 2003ُوحني عقدت الدورة الثالثة يف . »وملوالع
 .»الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم

 قاعدة Estatesومؤرشات البنك الدويل ، إلحصاءومعهد اليونسكو ل،  بالبنك الدويل
ومركز دراسة االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم ، لالرتقاء بالتمويل والتنمية العاملية

 . الدوليةةومركز التقدم يف تعلم القراءة والكتاب


   1يصمم عادة عىل أساس وحدة أ ً َّ  ليعطي مرشوع، ُ

ً تعليام أساسيا قويا يف القراءة والكتابة واحلسابطالبال ً ًوفهام مبدئيا لبعض املواد ، ً ً
وقد تتسم هذه . الدراسية كالتاريخ واجلغرافيا والعلوم االجتامعية والفن واملوسيقى

وهتدف هذه املواد الدراسية لالرتقاء بقدرات . املرحلة بالتدريس الديني كذلك
ويعرف . يل املعلومات واستخدامها يف بيوهتم أو جمتمعاهتم أو بلدهم عىل حتصطالبال

 .التعليم االبتدائي كذلك باسم التعليم األسايس
23يقصد به املدرسة الثانوية العليا والدنيا . 

ًالتعليم الثانوي األدنى يصمم عادة لواصلة الربامج األساسية للمستوى االبتد َّ َبيد ، ائيُ ْ َ
ًمقتضيا ، أن التدريس يف مشكلة النموذجي منصب بشكل أقوى عىل املواد الدراسية

ب لوتتزامن هناية هذا املستوى يف الغا. ًبذلك معلمني أكثر ختصصا يف كل جمال درايس
 .مع هناية التعليم اإللزامي
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ظم الدول؛ ويف  هو املرحلة األخرية من التعليم الثانوي يف مع
وحيتاج املعلمون ، ُاملدرسة الثانوية العليا ينظم التدريس يف الغالب حول املواد الدراسية

 .بالطبع مؤهالت أعىل أو أكثر من التي يقتضيها املستوى الثاين
56 هو برنامج ذو حمتوى تعليمي أكثر تقدما ً

 –واملرحلة األوىل من التعليم الثالثي . يف املستوى الثالث والرابعمن املحتوى املقدم 
واملؤلف من برامج نظرية )  أ5( واملحتوية كذلك عىل املستوى –املستوى اخلامس 

بشكل كبري تستهدف تقديم املؤهالت الكافية لدخول الربامج البحثية املتقدمة 
وحيتوي عىل برامج عملية )  ب5(أما املستوى . والتخصصات املتطلبة مهارات أعىل
واملرحلة الثانية من التعليم مكرسة لدراسة املتقدمة . وفنية عادة و موجهة نحو الوظيفة

 .ٍوتفيض إىل احلصول عىل مؤهل بحثي عال، والبحث األصيل
  UNESCO 1997وملزيد من املعلومات انظر ، UNESCO 2006:املصدر


 : بيانات املستخدمة يف هذه الدراسة هي كانت املصادر األساسية لل

 ووثائق املرشوعات واملنشورات اخلاصة، العمل التحلييل واالستشاري بالبنك الدويل =
 .به

 .معهد اليونسكو لإلحصاء =
اعتمدنا عىل املؤرشات التنموية ، ويف حالة عدم توفر البيانات من املصادر السابقة 

 األمم املتحدة مربع التنموية االقتصادية أو أو منظمة التعاون أو، للبنك الدويل
 .أو برنامج األمم املتحدة للتنمية، لألطفال

 .اعتمدنا عىل تقريرات وهيئة البنك الدويل، وبالنسبة ألقرب السنوات املاضية  
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بإتباع ، تغطي املتوسطات ملنطقة ما الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط 
 .ًواستنادا إىل إمجايل الدخل القومي لكل نسمة، يف البنك الدويلتصن

 :والرموز املستخدمة يف الدليل اإلحصائي كالتايل
  غري متاح  -

n.a  غري مطبق  
  مهمل .. 
  صفر أو أقل من نصف الوحدة املوضحة  0.0أو  0

 .ّدوالرات احلالية بالواليات املتحدة إال أن يذكر غري ذلك $ 


يتم توضيحها يف سنة التقويم ،  عىل أهنا ختص أعوام ماليةتإذا ذكرت البيانا 
فعىل سبيل املثال نجد إمجايل معدل االشرتاك يف التعليم االبتدائي يف العام . األوىل
 . يف جداول هذا امللحق2003 موضح يف العام 2003/2004
د اليونسكو لإلحصاء دأبه يف ذكر العام فقد غري معه ، 2006أما بالنسبة لعام  

املرجعي للبيانات التعليمية اخلاصة بالدول التي متتد فيها السنة الدراسية بني عامني 
من العام التقويمي الذي يبدأ به العام الدرايس إىل العام التقويمي الذي ، تقويميني

 ينطبق سوى عىل ًونظرا ألسباب فنية فإن هذا التغري ال. ينتهي به العام الدرايس
 فتبقى 1998 اخلاص بالبيانات قبل عام يأما العام املرجع. ً فصاعدا1998البيانات من 

 .كام هي
غري أن هذا التقرير ال يتبع اخلطوط اهلادية اجلديدة ملعهد اليونسكو لإلحصاء يف  

ًجعل البيانات املتسلسلة زمنيا أكثر اتساقا كو فعندما تستخدم بيانات معهد اليونس. ً
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. يتم تطويعها مع خطوطنا اهلادية، ً فصاعدا يف هذا التقرير1998لإلحصاء من عام 
فإننا ،  من معهد اليونسكو لإلحصاء2004ولذلك إذا كان معنا بيانات خاصة بعام 

 .2003نضع البيانات يف عام 
استخدمنا بيانات أقرب سنة ، كام أنه يف حالة عدم توفر بيانات إحدى السنوات 
 .ن ليس أكثر من سنتني قبلها أو بعدهالك، هلا



- 
 2004 إىل 1970،  واملعلمني يف املرحلة االبتدائيةطالبالتناسب بني ال  1.جدول أ
 2003 إىل 1970،  واملعلمني يف املرحلة الثانوية طالبالتناسب بني ال  2.جدول أ
 2002 إىل 1970،  واملعلمني يف املرحلة الثالثيةطالبالتناسب بني ال  3.جدول أ
  2003 إىل 1998، النسبة املئوية للمعلمني املدربني يف التعليم االبتدائي   4.جدول أ
 2003 إىل 1998، النسبة املئوية للمعلمني املدربني يف التعليم الثانوي   5.جدول أ
 20003 إىل 1970يم كنسبة من إمجايل الناتج املحيل اإلنفاق العام يف التعل  6.جدول أ
 إىل 1980 ، ياإلنفاق العام يف التعليم كنسبة من إمجايل اإلنفاق احلكوم  7.جدول أ

2003 

-
 2004 إىل 1950، إمجايل معدل االشرتاك يف التعليم االبتدائي   1.جدول ب
 2003 إىل 1950، انويإمجايل معدل االشرتاك يف التعليم الث  2.جدول ب
 2003 إىل 1970، إمجايل معدل االشرتاك يف التعليم الثالثي   3.جدول ب
 2003 إىل 1970  ،صايف معدل االشرتاك يف التعليم االبتدائي  4.جدول ب
 2003 إىل 1970  ،إمجايل معدل الداخل إىل املستوى الصفي األول  5.جدول ب
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- 
 1960،  النوع إلمجايل معدل االشرتاك بالتعليم االبتدائيمؤرش تكافؤ  1.جدول ج

 2003إىل 
 إىل 1960، مؤرش تكافؤ النوع إلمجايل معدل االشرتاك بالتعليم الثانوي  2.جدول ج

2003 
 إىل 1970، مؤرش تكافؤ النوع إلمجايل معدل االشرتاك بالتعليم الثلثي  3.جدول ج

2003 
، يل معدل الداخل إىل املستوى الصفي األولمؤرش تكافؤ النوع إلمجا  4.جدول ج

 2003 إىل 1970
 2003 إىل 1970، مؤرش تكافؤ النوع ملعدل التكرار يف التعليم االبتدائي  5.جدول ج

- 
 2003 إىل 1970  ،معدل البقاء حتى املستوى الصفي اخلامس  1.جدول د
 2003 إىل 1990، معدل إمتام املرحلة االبتدائية  2.جدول د
 2003 إىل 1970، معدل التكرار يف التعليم االبتدائي  3.جدول د
 2003 إىل 1970، معدل التكرار يف التعليم الثانوي  4.جدول د
 2004 إىل 1975، معدل الترسب يف التعليم االبتدائي 5.جدول د
 1975، معدل الترسب يف التعليم الثانوي واملدارس الثانوية العليا والدنيا  6.جدول د

 2004إىل 
 2003 إىل 1985، نسبة االشرتاك اخلاص يف التعليم االبتدائي  7.جدول د
 2003 إىل 1975، نسبة االشرتاك اخلاص يف التعليم الثانوي   8.جدول د
 2003 إىل 2000، نسبة االشرتاك اخلاص يف التعليم الثالثى  9.جدول د
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- 
ملادة ، جتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلومنقاط اختبارات اال  1.جدول هـ

 2003 ، 1999 ، 1995يف السنوات ، رياضيات الصف الثامن
نقاط اختبارات االجتاهات الدولية يف دراسة علوم املستوى الصفي   2.جدول هـ

 2003 ، 1999 ، 1995يف السنوات ، الثامن
، ) ً سنة فصاعدا15من عمر (بار معدل معرفة القراءة والكتابة بني الك  3.جدول هـ

 2004 إىل 1995
 2000 إىل 1990، متوسط سنوات دراسة املتعلمني الكبار  4.جدول هـ
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- 
 )1 .أ( جدول 

 التناسب بني عدد التالميذ واملعلمني يف التعليم االبتدائي
 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

 25.4 26.5 27.5 27.6 27.8 27.3 27.7 27.8 35.2 40.6 42.4 اجلزائر
 - - - 16.4 17.8 10.3 19.3 .10 9.4 21.9 - البحرين
 34.9 34.5 .35 .35 37.9 .41 42.7 43.1 40.2 36.4 35.7 جيبويت

 25.6 22.4 22.2 22.5 22.3 23.4 23.9 31.9 .33 35.4 .38. مجهورية مرص العربية
 - .20 23.6 24.4 25.3 31.1 31.4 21.9 24.9 29.4 32.4 مجهورية إيران اإلسالمية

 - 20.5 19.4 .21 21.2 .20 24.8 23.8 27.8 25.4 22.1 العراق
 - - 19.9 20.1 - 20.8 25.1 31.3 31.8 34.7 38.8 األردن
 - 12.8 13.3 13.6 13.5 14.6 17.8 .18 18.5 17.6 21.2 الكويت

 - 14.1 .17 16.8 .17 - 6.7 7.5 17.9 - 12.5. لبنان
 - - - - 8.1 - 13.7 .16 18.1 22.9 28.5 ليبيا

 - 27.6 28.2 28.3 28.1 28.2 27.1 27.8 38.2 41.6 34.3 املغرب
 - 19.4 21.1 23.4 23.7 25.7 27.5 26.6 23.2 26.6 17.7 عامن
 - 8.9 11.7 12.4 12.6 9.1 11.4 12.9 14.8 18.9 19.5 قطر

 - 11.7 11.8 12.3 11.8 13.3 15.7 16.1 18.3 19.7 24.2 السعودية
 - 17.6 23.2 22.7 23.3 23.5 25.1 25.9 28.1 33.9 36.8 سوريا
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 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
 - - 21.5 21.9 22.7 24.5 27.8 31.6 38.5 .40 47.5 تونس

 - .45 15.2 15.3 15.9 16.5 18.3 24.8 16.3 16.4 27.3 اإلمارات
 - 26.9 .36 - - - 37.8 - - - - الضفة الغربية -غزة 
 - .22 - - - 20.5 - - - - - اليمن

 - .20 21.7 20.8 20.6 21.9 23.5 23.4 25.6 28.8 29.9 املتوسط
 - .7 7.3 6.3 7.5 8.2 .9 9.1 9.4 8.8 9.8 االنحراف املعياري

 -           املتوسط املتوقع 
  - - - - - - - - - - الرشق األوسط وشامل إفريقيا

 - - 30.6 29.9 31.1 23.7 28.1 26.2 28.7 29.9 29.7 رشق آسيا واألطليس
 - - 17.5 17.4 .18 - 20.9 .27 28.1 - - وسطىأوربا وآسيا ال

 - - 25.1 24.5 25.7 25.2 .26 28.2 31.2 30.4 33.3 أمريكا الالتينية والكاريبي
 - - - 40.9 40.7 42.7 .33 41.2 31.1 41.7 41.6 جنوب إفريقيا

 - - 44.7 45.7 44.9 40.1 .41 42.1 .43 41.9 43.1 شبه الصحراء اإلفريقية
خال البيانات اخلاصة ) انظر االسطوانة املرفقة لإلطالع عىل البيانات اخلام(تم إحصائه من عدد التالميذ واملعلمني الذي تم مجعه للتقرير : املصادر
 اليونسكو معهد: إفريقيا اجلنوبية، وشبه الصحراء اإلفريقية، وأمريكا الالتينية والكاريبي، وأوربا وآسيا الوسطى، ورشق آسيا واألطليس: بام ييل

 )2005متوفر يف ( الستقصاء البيانات Edstatsلإلحصائيات عرب البنك الدويل نظام 
 



 

 491 

 )2. أ  ( جدول
 2003 – 1970 ،التناسب بني عدد التالميذ واملعلمني باملرحلة الثانوية

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2002 
 - 19.7 .19 18.4 16.9 17.1 22.2 25.4 10.2 20.6 اجلزائر

 - - 9.9 .11 18.3 14.2 - 11.2 - - البحرين
 - 26.7 29.7 22.2 18.9 20.3 .23 18.5 13.5 - جيبويت

 - 12.1 12.3 .12 15.3 18.1 20.4 .24 27.6 .25 مجهورية مرص العربية
 - 26.1 26.7 28.1 31.3 23.5 - - 26.7 34.2 مجهورية إيران اإلسالمية

 48.8 16.8 - 14.8 18.6 18.4 27.7 30.8 24.5 23.6 العراق
 - 16.9 17.4 - 16.6 14.5 17.5 20.7 21.1 .23 األردن
 - 10.2 10.3 10.3 10.8 11.9 12.7 11.9 11.5 12.9 الكويت

 - 6.6 6.3 6.4 - - - - - - لبنان
 - - - - - 14.6 13.3 12.2 14.1 12.4 ليبيا

 - .17 17.2 16.5 16.4 18.7 18.4 21.8 - 20.4 املغرب
 - 16.5 47.6 17.6 .17 14.6 12.1 - 6.6 - عامن
 - .10 9.9 10.1 .10 8.5 8.9 9.8 12.2 12.6 قطر

 - 11.3 12.3 .12 .13 12.5 13.2 13.1 14.5 17.6 السعودية
 - 15.5 15.2 15.8 14.9 16.9 16.3 17.1 19.6 21.8 سوريا
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 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2002 
 - - .19 25.7 19.5 17.1 18.1 20.5 .23 27.8 تونس

 - 13.5 12.6 12.9 12.3 12.6 14.7 - - 12.7 اإلمارات
 20.5 .19 17.4 15.7 19.2 - - - - - اليمن

 - 45.9 15.8 15.6 16.8 15.6 .17 18.2 17.3 20.4 املتوسط
 - 5.6 6.1 5.8 4.9 3.6 5.1 6.4 6.8 6.7 االنحراف املعياري

           املتوسط املتوقع
 - - - - - - - - - - ل إفريقياالرشق األوسط وشام

 - - - - - .16 18.8 19.6 .23  رشق آسيا واألطليس
 - - - - - 14.7 15.5 - - - أوربا وآسيا الوسطى

 - - - - - - - - - - أمريكا الالتينية والكاريبي
 - - - - - 23.7 21.1 19.1 20.8 21.9 جنوب إفريقيا

 - - - - - - - 37.5 - 22.7 شبه الصحراء اإلفريقية
خال البيانات اخلاصة ) انظر االسطوانة املرفقة لإلطالع عىل البيانات اخلام(تم إحصائه من عدد التالميذ واملعلمني الذي تم مجعه للتقرير : املصادر
معهد اليونسكو : ق آسيا واألطليسإفريقيا اجلنوبية، وشبه الصحراء اإلفريقية، وأمريكا الالتينية والكاريبي، وأوربا وآسيا الوسطى، ورش: بام ييل

 )2005متوفر يف ( الستقصاء البيانات Edstatsلإلحصائيات عرب البنك الدويل نظام 
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 )3.أ  (جدول 
 2002 – 1970  ،التناسب بني أعداد التالميذ واملعلمني بالتعليم الثالثي

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 
 11.8 10.9 9.9 17.4 14.1 11.5 - 7.8 11.4 اجلزائر

 22.3 - - - 12.3 9.6 .12 8.9 .9 البحرين
 - 12.3 12.4 - - - - - - جيبويت

 29.7 - 31.3 - 21.3 26.8 - - 16.4 مجهورية مرص العربية

 20.4 19.8 22.8 19.8 22.5 12.4 - 11.3 11.5 مجهورية إيران اإلسالمية
 - 21.6 23.9 - - 19.2 15.9 22.7 23.3 العراق

 29.3 28.6 25.7 20.6 23.1 11.6 .16 14.9 14.4 األردن
 27.5 28.4 - 16.4 .12 17.7 11.8 13.6 .11 الكويت

 12.9 .13 14.2 7.8 15.8 10.7 - - 18.5 لبنان
 23.9 23.9 23.6 - - - - 14.1 13.3 ليبيا

 18.7 22.5 22.2 23.7 11.7 23.3 - 27.6 .26 املغرب
 - 31.5 31.5 9.1 6.8 6.4 2.3 - - عامن
 .12 13.2 13.1 12.8 .13 11.8 .8 11.3 - قطر
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 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 
 22.5 20.3 20.9 16.8 11.6 10.4 8.3 12.4 12.2 السعودية

 - - - - - - - 52.4 35.8 سوريا

 20.4 19.8 20.1 17.4 15.1 .8 7.9 14.4 16.5 تونس

 - 21.5 24.3 - 12.1 17.5 11.4 - - اإلمارات

 - - 55.2 - 29.5 - - - - الغربيةالضفة  -غزة 

 20.9 20.5 22.7 16.2 15.9 14.1 10.4 17.6 16.9 اليمن
 20.9 20.5 22.7 16.2 15.9 14.1 10.4 17.6 16.9 املتوسط

 6.3 6.4 10.9 4.7 .6 5.9 4.3 12.3 7.5 االنحراف املعياري

 )  عىل البيانات اخلاملإلطالعانظر االسطوانة املرفقة (للتقرير تم إحصائه من أعداد التالميذ واملعلمني التي تم مجعها  :املصدر 
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 )4. أ (جدول 
 2003 – 1998 ،نسبة املعلمني املدربني بالتعليم االبتدائي

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 - 97.9 97.1 95.7 94.6 93.7 اجلزائر
 - - - 99.9 - - مرص

 - 100 - 98.8 - - مجهورية مرص العربية
 - 100 - - - 52 

 - 100 - 100 100 100 الكويت
 - .14 14.9 - - - لبنان

 - - - 93.3 93.3 - السعودية
 - - 18.8 - - - 

 - - - 94.1 - - تونس
 - - - 96.1 - - املتوسط

 - -- -- 4.3 - - االنحراف املعياري
       املتوسط املتوقع

 - - - - - - الرشق األوسط وشامل إفريقيا
 - - - 93.5 - 19.9 رشق آسيا واألطليس
 - - - - - - أوربا وآسيا الوسطى
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 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 - - 7637 74.5 .79 - أمريكا الالتينية والكاريبي

 - - 66.9 65.7 63.8 26.9 جنوب إفريقيا

 - - - 80.4 72.8 72.8 شبه الصحراء اإلفريقية

العراق : ، فيام عدا البيانات التالية)2005متوفر يف ( الستقصاء البيانات  Edstats ام  نظ-معهد اليونسكو لإلحصائيات عرب البنك الدويل  :املصادر 
 ).ترقية معلمي املدارس االبتدائية احلاصلني عىل األقل عىل أدنى مؤهل (2005مجهورية وزارة التعليم العراقية لعام : 2003
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 )5. أ (جدول 
 2003 – 1998  ،نسبة املعلمني املدربني يف التعليم الثانوي

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 - - - 83.02 - - مرص

 - 100 - - - - إيران
 91 - - - 100 - العراق

 - - - 100 100 100 الكويت

 - - 100 100 100 .100 عامن

 - - - - 86.2 - السعودية

 - - - 63.6 - - تونس

 - - 51.7 57.3 50.2 1.7 اإلمارات

: 2003 العراق :فيام عدا البيانات التالية) 2005متوفر يف يوليو ( الستقصاء البيانات  Edstats يونيكو لإلحصاء عرب البنك الدويل، نظام معهد ال: املصادر
 ).ترقية معلمي املدارس االبتدائية احلاصلني عىل األقل عىل أدنى مؤهل (2005مجهورية وزارة التعليم العراقية لعام 
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 )6. أ (جدول 
 2003 – 1970 ،ق العام يف التعليم نسبة من إمجايل الناتج املحيلاإلنفا

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 
 6.4 6.8 6.5 5.5 6.4 5.1 8.3 7.6 6.6 7.7 اجلزائر

 - - - 3.5 3.6 4.1 3.8 2.8 - - البحرين
 6.1 6.3 5.5 7.1 - 3.5 2.8 - - - جيبويت
 - 5.9 5.8 5.5 5.6 .5 5.7 5.3 .5 4.7 مرص
 4.8 4.9 4.9 4.6 4.1 4.1 3.7 7.5 - - إيران

 - - - - - 5.1 .4 .3 - - العراق
 6.4 .6 .6 5.9 8.2 8 6.8 6.8 3.8 3.8 األردن
 6.3 7.1 6.7 - 6.1 4.8 5.5 2.8 3.2 3.5 الكويت

 2.6 2.6 4.4 3.9 2.7 3.2 - - - - لبنان
 - - - 2.7 - - 7.1 1.4 .6 3.9 ليبيا

 6.3 6.4 6.5 6.2 5.6 5.3 5.9 5.9 5.2 3.5 املغرب
 - 4.6 4.6 4.2 3.9 3.2 3.6 1.9 1.3 - عامن
 - - - - - 3.5 4.5 2.8 1.8 3.1 قطر

 - - - - 5.5 5.8 7.5 4.1 7.9 2.9 السعودية
 - - - - 3.2 .4 6.1 4.6 .4 3.9 سوريا
 7.2 6.5 6.3 6.2 6.5 .6 5.5 5.2 .5 1.8 تونس

 - 1.6 1.6 - 1.9 1.8 1.8 1.3 .9 - اإلمارات
 11.5 9 9.8 7.5 - - - - - - الضفة الغربية -غزة 
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 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 
 6.5 6.8 6.3 5.8 4.5 - - - - - اليمن

 6.4 5.7 5.8 5.3 4.8 4.5 5.2 4.3 4.2 4.4 املتوسط
 2.2 1.9 1.8 1.4 1.7 1.4 1.8 .2 2.2 1.6 االنحراف املعياري
           املتوسط املتوقع

 - - - 4.9 4.7 5.3 5.9 4.9 5.1 3.9 الرشق األوسط وشامل إفريقيا
 - .3 3.2 2.3 .3 2.9 2.5 2.5 2.3 3.2 رشق آسيا واألطليس
 - 4.4 3.8 3.9 5.1 5.2 - - - - أوربا وآسيا الوسطى

 - 1.3 4.4 4.3 3.4 2.8 2.8 3.4 3.6 3.1 أمريكا الالتينية والكاريبي
 - - - 3.1 3.1 2.6 2.7 .2 2.2 1.7 جنوب إفريقيا

 - - - 3.4 4.3 3.4 .3 3.7 3.3 3.7 شبه الصحراء اإلفريقية
وزارة التعليم القومي، ووزارة املالية، واملكتب : 195اجلزائر .  باستثناء البيانات التاليةEdststsمعهد اليونسكو لإلحصاء عرب قاعدة بيانات : املصادر

 من ةنتائج السفر يف سبيل اإلعداد للمرحلة الثاني: 2004 ـ 2000جيبويت  . World Bank 2005 c: 2000اجلزائر . 2004القومي لإلحصاء عرب زعفران 
وزارة املالية من خالل البنك الدويل : 1999مرص . 2004برنامج الوصول واإلعداد لربنامج املرحلة الثانية من الوصول واالرتقاء بالتعليم لعام 

وزارة التعليم بدولة : 2003 ـ2001الكويت . 2004التعليم وقوة مهمة التدريب لعام : 2003 ـ 2000األردن . زارة املاليةو: 1995مرص . 2002
 ـ 2000تونس . 2004وزارة التعليم باجلمهورية اللبنانية، واملركز الرتبوي للبحث والتطوير التابع للتعليم العايل : 2001، 2000لبنان . 2004الكويت 

 ـ 2000اليمن .  2006bالبنك الدويل : الضفة الغربية وغزة. 2003البنك الدويل : 2003تونس . c 2004ارة التعليم من خالل البنك الدويل وز: 2002
 .2004تم إحصائه من قبل مستشار تابع لوزارة املالية عام : 2003

 هي 1990وبيانات العراق . 1971هي بالفعل بيانات 1980 ت مرصوبيانا. 1991 هي بالفعل بيانات 1990البيانات اخلاصة باجلزائر عام : ملحوظة
 هي 2000وبيانات ليبيا . 1989 هي بالفعل بيانات 1990وبيانات لبنان . 1991 هي بالفعل بيانات 1990وبيانات األردن . 1988بالفعل بيانات 
 .1999نات  هي بالفعل بيا2000وبيانات الرشق األوسط وشامل إفريقيا . 1999بالفعل بيانات 
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 )7. أ (جدول 
 2003 – 1980، اإلنفاق العام يف التعليم كنسبة من اإلنفاق احلكومي 

 1980 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 
 .20 19.5 20.8 .19 18.3 21.1 - - - اجلزائر

 - - - 12.1 - 14.6 - - - البحرين
 20.5 .19 18.4 21.7 - 10.5 - - - جيبويت
 - .19 - - 20.3 9.5 - - - ة مرص العربيةمجهوري

 - 17.7 21.7 20.4 - 22.4 - - - مجهورية إيران اإلسالمية
 - - - - - - - - - العراق
 13.5 13.6 .14 13.4 - 17.1 - - - األردن
 - 17.4 - - - 3.4 - - - الكويت

 12.7 12.3 11.1 11.1 - - - - - لبنان
 - - - - - - - - - ليبيا
 27.8 26.4 26.4 28.5 24.6 24.1 22.9 18.5 12 غربامل

 26.1 - - - - 11.1 - - - عامن
 - - - - - - - - - قطر

 - - - - - 17.8 - - - السعودية
 - - - - - 17.3 - - - سوريا
 - 23.6 .23 22.8 19.8 13.5 - - - تونس

 - 22.5 - 22.5 - 14.6 - - - اإلمارات



 

 501 

 1980 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 
 17.9 11.6 12.4 .15 - - - - - الضفة الغربية -غزة 
 17.2 20.7 19.5 17.7 - - - - - اليمن

 19.5 18.6 18.6 18.6 20.8 15.1 - - - املتوسط
 5.4 4.5 5.1 5.3 2.7 5.7 - - - االنحراف املعياري

          املتوسط املتوقع 
 - - - - - 17.3 - - - الرشق األوسط وشامل إفريقيا

 - - - 17.5 - 15.2 - - - رشق آسيا واألطليس
 - - - - - - - - - أوربا وآسيا الوسطى

 - 15.3 13.4 13.7 - 12.8 - - - أمريكا الالتينية والكاريبي
 - - - 12.9 - 8.5 - - - جنوب إفريقيا

 - - - - - - - - - شبه الصحراء اإلفريقية
وزارة التعليم القومي، ووزارة املالية، : 1995اجلزائر . ستثناء البيانات التالية باEdststsمعهد اليونسكو لإلحصاء عرب قاعدة بيانات : املصادر

نتائج السفر يف سبيل اإلعداد للمرحلة : 2004 ـ 2000جيبويت  . World Bank 2005 c: 2000اجلزائر . 2004واملكتب القومي لإلحصاء عرب زعفران 
وزارة املالية من خالل البنك : 1999مرص . 2004 الثانية من الوصول واالرتقاء بالتعليم لعام  من برنامج الوصول واإلعداد لربنامج املرحلةةالثاني

وزارة التعليم باجلمهورية : 2000-2001لبنان . 2004التعليم وقوة مهمة التدريب لعام : 2000-2003األردن . وزارة املالية: 1995مرص . 2002الدويل 
وزارة التعليم : 1995-2002تونس . 2003بنك مونديال . 1975-2000املغرب .  2004التطوير التابع للتعليم العايل اللبنانية، واملركز الرتبوي للبحث و

تم إحصائه من قبل مستشار تابع لوزارة : 2000-2003اليمن .  2006bالبنك الدويل : الضفة الغربية وغزة. 2004c .2003من خالل البنك الدويل 
 .2004املالية عام 
 .1996 هي بالفعل بيانات 1995بيانات تونس  :ملحوظة
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 ) أ. ب (جدول 

 2004 – 1950  ،إمجايل معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي
 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

 - 113.4 110.4 108.9 106.8 106.6 100.5 93.6 94.5 92.7 76.1 68 46 30 25 اجلزائر

 - .104 1036 103.8 103.4 108.1 .110 112.6 104.2 95.9 98.4 103 72 32 24 البحرين

 - 39.1 .38 36.9 36.3 38.5 37.3 39.9 .37 29.8 27.9 - - - - جيبويت

 - 103.9 104.7 105.7 104.6 99.8 91.5 85.4 73.1 .70 67.6 75 66 - - مرص

 - .103 119.9 115 117.3 .106 109.3 98.2 87.3 93.2 72.8 63 41 28 28 إيران

 - 93 99.5 98.4 98.3 .85 115.6 107.7 113.4 93.6 68.8 74 65 36 24 العراق

 98.7 101.1 101.9 91.6 95.9 101.3 100.6 71.8 81.7 86.6 84.2 95 77 78 48 األردن

 - .96 95.4 95.3 92.6 72.9 60.2 .103 102.1 92.6 88.1 116 11.7 99 78 الكويت

 - 106.8 106.4 107.9 109.1 109.4 113.2 111.8 111.4 - 121.4 106 102 77 - لبنان

 - - 112.5 112.5 .113 .118 104.7 108.6 124.6 137.3 110.5 78 59 37 20 ليبيا

 - 113.1 112.4 108.8 102.2 79.6 64.2 77.2 .83 .62 51.5 57 47 30 21 املغرب

 - 67.3 89.9 90.8 .91 79.2 84.9 76.3 50.9 .37 .3 - - - - عامن

 - 122.9 .106 104.9 .4 86.2 100.5 108.5 104.6 111.6 96.2 97 67 - - قطر

 - - 62.2 67.7 78.7 77.9 72.8 64.7 61.3 57.5 45.3 24 12 7 4 السعودية

 - 83.8 122.2 110.1 107.4 100.8 102.2 109.6 99.6 95.6 77.5 78 65 52 52 سوريا
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 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
 - 92.9 110.6 111.4 112.6 116.8 113.7 115.1 102.1 96.5 100.4 91 66 47 35 تونس

 88.4 87.9 85.4 85.2 87.1 90.8 110.9 97.7 88.9 101.5 94.6 - - - - اإلمارات

 - 95.4 100.5 105.5 108.9 - - - - - - - - - - الضفة الغربية -غزة 

 - 95.1 .86 83.6 83.1 73.1 65.4 - - - - 9 8 - - اليمن

 - 95.1 98.6 .97 .97 91.7 92.1 .93 89.4 84.6 75.5 75.6 60.7 46.1 32.6 املتوسط

 - 19.4 19.6 .19 18.9 19.8 22.8 20.9 23.2 27.3 30.2 29.3 28.5 26.2 2.0 االنحراف املعياري

 -               املتوسط املتوقع 

 - - 100.5 99.7 98.9 95.4 .97 19.9 86.6 81.9 70.1 - - - - يقياالرشق األوسط وشامل إفر

 - - .112 112.7 113.4 115.5 119.3 119.1 110.6 114.2 89.4 - - - - رشق آسيا واألطليس

 - - .102 101.3 100.9 99.9 97.9 107.5 99.3 - - - - - - أوربا وآسيا الوسطى

 - - 122.2 122.9 123.2 111.6 104.3 105.3 104.8 98.7 107.2 - - - - أمريكا الالتينية والكاريبي

 - - 101.3 97.2 93.7 94.3 95.2 86.4 76.7 .75 70.6 - - - - جنوب إفريقيا

 - - 94.7 89 86.6 75.7 72.6 76.1 80.4 59.5 5.1 - - - - شبه الصحراء اإلفريقية

 11متوفر يف ( الستقصاء البيانات التابع للبنك الدويل Edstatsسكو لإلحصاء عرب نظام ، ومعهد اليون1980، واليونسكو 1971اليونسكو : املصادر
: 1995إيران . 2oo5aوزارة التعليم منن خالل البنك الدويل : 2000-2003مرص . 2004زعفران : 2003اجلزائر : فيام عدا البيانات التالية) 2006مايو 

وزارة التعليم التابعة : 2003العراق . a 2005وزارة التخطيط والتنظيم من خالل البنك الدويل /عليموزارة الت: 2000-2002إيران . وزارة التعليم
الضفة . حكومة املغرب: 1990-2003املغرب . 2003وزارة التعليم من خالل البنك الدويل .: 2000 و 1995األردن . 2005للجمهورية العراقية 

من املستوى الصفي األول (البيانات خاصة بالتعليم األسايس (تابع للمكتب املركزي الفلسطيني لإلحصاء املوقع اإللكرتوين ال: 1995الغربية وغزة 
  .وزارة التعليم واملنظمة املركزية لإلحصاء: 2000-2003اليمن ). إىل العارش
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  )2. ب(جدول  
 2003 – 1950 ،إمجايل معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي

   1950   1955  1960  1965  1970   1975 1980   1985   1990   1995   2000   2001   2002   2003  
 اجلزائر

 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس

5  
–  
–  
 –  
 4  
5  
4  
2  
–  

0.5  
1  
–  
–  

 0.2  
 8  
8  

 6  
 –  
 –  
 –  
 7  
 8  
 18  
 4  
 9  
 4  
 2  
 –  
 –  

 0.4  
 13  
 9  

 8  
 –  
 –  
 16  
 12  
 19  
 25  
 37  
 19  
 9  
 5  
 –  
 –  
 2  
 16  
 12  

 7  
 33  
 –  
 26  
 18  
 28  
 38  
 52  
 26  
 14  
 11  
 –  
 15  
 4  
 28  
 16  

 11.2  
 51.3  
 6.6  

 28.4  
 27.1  
 24.4  
 32.8  
 63.5  
 41.5  
 20.8  
 12.6  
 0.0  

 36.3  
 12.1  
 38.1  
 22.7  

 20.0  
 52.4  
 6.6  

 40.3  
 45.0  
 34.6  
 47.5  
 66.5  
 46.9  
 54.7  
 16.5  
 1.3  

 53.8  
 21.6  
 43.0  
 21.1  

33.0  
64.0  
12.0  
50.5  
42.0  
57.0  
59.1  
80.1  
59.1  
75.9  
26.0  
11.6  
66.4  
29.5  
46.4  
27.0  

 51.4  
 97.2  
 11.7  
 61.4  
 45.0  
 53.8  
 52.2  
 90.9  
 60.6  
 58.8  
 35.4  
 26.5  
 82.3  
 40.1  
 58.2  
 38.9  

 60.9  
 99.7  
 11.6  
 70.8  
 57.5  
 49.0  
 63.3  
 42.9  
 73.9  
 85.9  
 35.5  
 44.9  
 83.6  
 43.7  
 48.8  
 44.4  

 62.5  
 97.0  
 12.9  
 76.5  
 75  

 41.9  
 55.3  
 64.1  
 80.7  
 101.5  
 38.5  
 66.8  
 79.7  
 57.9  
 43.3  
 60.4  

 –  
 96.4  
 16.5  
 85.9  
 77.4  
 38.3  
 87.3  
 89.2  
 80.3  

 –  
 40.4  
 80.8  
 86.1  
 71.7  
 42.1  
 77.2  

 75.0  
 97.2  
 17.5  
 86.2  
 77.2  

 –  
 88.5  
 85.7  
 83.6  
 104.0  
 42.3  
 83.3  
 88.2  
 72.9  
 43.9  
 78.6  

 77.6  
 98.3  
 19.5  
 86.9  
 78.5  
 42.7  
 88.3  
 89.3  
 86.8  
 103.9  
 44.3  
 85.6  
 92.9  
 69.2  
 59.2  
 77.0  

 80.7  
 98.8  
 21.5  
 87.1  
 81.9  
 42  

 87.4  
 89.9  
 88.7  

 –  
 47.6  
 86.4  
 96.8  
 67.8  
 63.2  
 81.3  
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   1950   1955  1960  1965  1970   1975 1980   1985   1990   1995   2000   2001   2002   2003  
 مارات العربية املتحدةاإل

 الضفة الغربية وغزة
 مجهورية اليمن

 املتوسـط
 االنحراف املعياري

 املتوسط املتوقع
 الرشق األوسط وشامل أفريقيا

 رشق آسيا واألطليس
 أوروبا وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 جنوب أفريقيا

 شبه الصحراء اإلفريقية

 –  
 –  
– 

 3.8  
 2.9  
 
 –  
–  
 –  
 –  
 –  
 ..  

 –  
 –  
– 

 7.3  
 5.0  
 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 ..  

 –  
 –  
– 

 15.0  
 9.5  
 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 ..  

 –  
 –  
– 

 22.6 
 13.0 

 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 ..  

 21.8  
 –  
– 

 26.5  
 16.4  

 
 23.45 
 23.76 

 ..  
 27.59 
 22.96 
 6.32  

 32.6  
 –  
 

 35.5  
 18.4  

 
 34.38 
 41.9  

 ..  
 34.73 
 23.81 
 9.85  

52.1  
–  
–  

46.6  
20.7  

 
42.22  
43.28  
86.2  

41.98  
27.17  
15.01  

 54.7  
 –  
 –  

 54.1  
 21.8  

 
 49.87  
 40.21  
 88.07  
 46.93  
 33.8  

 20.09  

 65.4  
 –  

 45.4  
 57.1  
 20.9  

 
 57.42  
 46.85  
 84.37  
 48.52  
 39.11  
 21.29  

 77.6  
 –  

 30.6  
 62.3  
 22.8  

 
 61.89  
 61.92  
 82.99  
 55.34  
 43.37  
 25.93  

 78.4  
 83.3  
 44.1  
 69.1  
 23.2  

 
 64  

 63.52  
 –  

 82.83  
 44.86  

 –  

 74.4  
 85.9  
 44.4  
 73.8  
 22.3  

 
 73.28  
 65.07  

 –  
 84.63  
 48.52  

 –  

 70.0  
 89.2  
 44.9  
 73.9  
 22.3  

 
 68.75  
 68.24  
 90.47  
 87.02  
 48.48  
 31.78  

 66.5  
 93.6  
 45.9  
 73.7  

 –  
 

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 11متوفر يف ( الستقصاء البيانات التابع للبنك الدويل Edstatsهد اليونسكو لإلحصاء عرب نظام ، ومع1980، واليونسكو 1971اليونسكو : املصادر
وزارة التعليم واملنظمة : 2000-2003اليمن . 2005وزارة التعليم التابعة للجمهورية العراقية : 2003العراق : فيام عدا البيانات التالية) 2005يوليو 

 . املركزية لإلحصاء
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 )3. ب(جدول 
 2003 ـ 1970إمجايل معدل االلتحاق بالتعليم الثالثي، من 

   1970   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2001  2002   2003  
 اجلزائر

 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر
 لكة العربية السعوديةاملم

 اجلمهورية العربية السورية
 تونـس

1.8  
1.4  
–  

 6.9  
 2.9  
4.8  
2.1  
4.0  
21.0  
2.9  
1.4  
–  
–  

 1.6  
 8.3  
2.6  

 3.0  
 2.1  
 –  

 11.7  
 4.5  
 8.3  
 5.2  
 9.3  
 –  

 6.0  
 3.0  
 –  

 4.5  
 3.9  
 10.7  
 3.9  

 5.9  
 5.1  
 –  

 16.1  
 –  

 8.7  
 13.4  
 11.3  
 30.1  
 7.8  
 5.9  
 0.0  
 10.4  
 7.1  
 16.9  
 4.9  

 7.9  
 12.8  

 –  
 18.1  
 4.6  
 11.5  
 13.1  
 16.6  
 27.8  
 9.2  
 8.7  
 0.8  
 20.7  
 10.6  
 17.1  
 5.5  

 11.8  
 16.7  
 0.1  

 16.7  
 10.4  
 12.2  
 24.0  
 12.1  
 29.0  
 15.4  
 10.9  
 4.2  

 21.6  
 10.3  
 18.5  
 8.7  

 12.0  
 21.1  
 0.2  
 20.2  
 17.2  
 11.2  
 16.0  
 19.2  
 27.0  
 20.2  
 9.0  
 5.3  
 27.5  
 15.8  
 15.4  
 13.0  

 16.1  
 21.0  
 0.7  

 30.2  
 20.2  
 12.0  
 27.9  
 23.3  
 42.3  
 51.6  
 8.8  
 7.8  

 21.1  
 22.7  

 –  
 21.3  

 17.9 
 –  

 1.1  
 27.3 
 19.3 
 12.6 
 31.2 
 –  

 44.8 
 55.4 
 8.8  
 7.7  
 19.7 
 22.5 
 –  

 22.8 

 19.1  
 34.7  
 1.3  
 28.5  
 20.3  

 –  
 35.0  

 –  
 44.7  
 56.2  
 10.5  

 –  
 17.8  
 25.9  

 –  
 26.2  

 19.6  
 34.4  
 1.6  
 32.6  
 22.5  
 15.4  
 39.3  
 22.3  
 47.6  
 –  

 10.6  
 12.9  
 19.1  
 27.7  
 –  

 28.6  
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   1970   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2001  2002   2003  
 اإلمارات العربية املتحدة

 الضفة الغربية وغزة
 مجهورية اليمن

 املتوسـط
 االنحراف املعياري

 املتوسط املتوقع
 الرشق األوسط وشامل أفريقيا

 رشق آسيا واألطليس
 أوروبا وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 ياجنوب أفريق

 شبه الصحراء اإلفريقية

 –  
 –  
 –  

 4.8  
 5.3  

 
 4.4  
1.1  
 –  

 6.3  
 4.2  
 0.8  

 –  
 –  
 –  

 5.9  
 3.1  

 
 6.7  
 1.5  
 –  

 11.8  
 4.4  
 1.0  

 3.1  
 –  
 –  

 9.8  
 7.3  

 
 11.0  
 3.3  
 30.9  
 13.7  
 4.9  
 1.4  

 6.8  
 –  
 –  

 12.0  
 6.8  

 
 10.9  
 4.5  
 34.4  

 –  
 5.5  
 1.8  

 6.7  
 –  

 4.3  
 13.0  
 7.3  

 
 13.2  
 5.3  

 34.3  
 15.7  
 5.6  
 2.5  

 11.0  
 10.2  
 4.2  
 14.5  
 7.2  

 
 15.2  
 7.4  
 32.8  
 17.7  
 6.0  
 3.5  

 23.7  
 28.1  
 13.5  
 21.8  
 12.1  

 
 –  

 12.9  
 –  

 23.2  
 10.2  

 –  

 23.3 
 30.0 
 14.3 
 22.4 
 13.7 

 
 –  

 14.9 
 42.4 
 25.3 
 10.7 
 –  

 22.5  
 33.9  
 13.2  
 26.0  
 13.8  

 
 24.3  
 17.2  
 44.1  
 27.0  
 10.0  

 –  

 –  
 37.9  
 9.4  
 23.8  
 12.5  

 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 11متوفر يف ( الستقصاء البيانات التابع للبنك الدويل Edstats، ومعهد اليونسكو لإلحصاء عرب نظام 1980، واليونسكو 1971اليونسكو : : املصادر
املغرب . 2004حدة الربنامج التنموي لألمم املت: 2001مرص . 2003الربنامج التنموي لألمم املتحدة : 2000مرص : فيام عدا البيانات التالية) 2005يوليو 
 ـ 2000اليمن . 2002الوزارة الوطنية الفلسطينية للتعليم العايل والبحث العلمي : 1995الضفة الغربية وغزة . 2003بنك مونديال : 2001 ـ 2000 و 1995
 . وزارة التعليم: 2001
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 )4. ب(جدول 
   2004 ـ 1970صايف معدل االلتحاق يف التعليم االبتدائي، من 

   1970   1975  1980  1985  1990  1995  2000  2001   2002  2003   2004  
 اجلزائر

 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس

–  
70.6  
–  

 62.8  
 60.0  
55.4  
–  

60.6  
–  

85.7  
39.1  
–  

71.9  
 32.4  
 69.5  
75.6  

 76.6  
 70.1  
 –  
 –  
 –  

 77.8  
 78.6  
 68.7  
 –  
 –  

 46.5  
 27.1  
 81.0  
 41.7  
 86.1  
 –  

 80.9 
 79.9 

 –  
 –  
 –  

 95.7 
 73.0 
 84.6 

 –  
 –  

 61.6 
 42.6 
 84.6 
 48.6 
 89.5 
 82.2 

 86.0  
 96.2  
 31.3  

 –  
 80.9  
 93.1  
 –  

 86.7  
 –  
 –  

 60.7  
 66.4  
 91.1  
 50.9  
 94.7  
 93.1  

 93.2 
 99  

 31.3 
 83.7 
 92.3 
100.8 
 94.1 
 49.0 
 77.8 
 96.1 
 52.4 
 69.3 
 89.5 
 58.7 
 92.3 
 93.9 

 95.1  
 98.8  
 32.3  
 97.9  
 95.4  
 76.1  
 67.5  
 61.8  
 76.1  

 –  
 65.3  
 70.2  
 86.8  
 63.3  
 91.4  
 97.8  

 93.7  
 96.1  
 29.4  
 97.1  
 96.2  
 92.9  
 90.0  
 81.9  
 95.4  

 –  
 84.5  
 81.4  
 93.2  
 59.0  
 94.8  
 95.2  

 95.4  
 96.4  
 31.1  
 98.4  
 96.3  

 –  
84.8  
 84.9  
 94.2  

 –  
 89.9  
 81.6  
 93.5  
 59.2  
 97.0  
 96.7  

 96.3 
 95.9 
 32.0 
 98  
 98.5 
 –  

96.4  
 85.4 
 93.3 
 –  

 91.9 
 80.0 
 94.8 
 54.9 
 98.0 
 97.2 

 97.1  
 96.8  
 32.9  
 98.3  
 87.7  
101.1  
 86.0  
 93.2  
 ..  

 92.0  
 77.9  
 89.8  
 53.1  
 98.1  

 –  
 71.2  

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
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   1970   1975  1980  1985  1990  1995  2000  2001   2002  2003   2004  
 رات العربية املتحدةاإلما

 الضفة الغربية وغزة
 مجهورية اليمن

 املتوسـط
 االنحراف املعياري

 املتوسط املتوقع
 الرشق األوسط وشامل أفريقيا

 رشق آسيا واألطليس
 أوروبا وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 جنوب أفريقيا

 شبه الصحراء اإلفريقية

 –  
 –  
 –  

 62.1  
 15.6  

 
 57.7  
–  

 –  
 77.2  
 59.2  

 –  

 –  
 –  
 –  

 65.4  
 19.8  

 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 73.6 
 –  
 –  

 74.7 
 16.1 

 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 76.5  
 –  
 –  

 77.5  
 19.8  

 
 78.6  

 –  
 –  

 85.2  
 –  
 –  

100.2 
 55.7 
 51.7 
 77.9 
 21.6 

 
 84.7 
 95.5 
 90.0 
 85.8 

 –  
 53.5 

 79.6  
 –  
 –  

 78.4  
 18.2  

 
 86.7  
 97.6  

 –  
 91.1  

 –  
 –  

 76.2  
 97.7  
 62.6  
 84.3  
 17.9  

 
 86.0  

 –  
 –  

 94.5  
 80.3  

 –  

 74.7  
 96.4  
 66.8  
 84.5  
 18.0  

 
 90.3  

 –  
 –  

 95.0  
 83.2  

 –  

 73.2 
 92.5 
 65.7 
 84.9 
 18.7 

 
 88.9 
 –  

 88.7 
 95.3 
 87.1 
 63.7 

 86.3  
 66.8  
 83.0  
 18.8  

 –  
 

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 –  
 98  
 –  
 –  
 –  

 ـ 2000مرص : فيام عدا البيانات التالية) 2005 يوليو 1املتوفر يف ( الستقصاء البيانات  Edstatsمعهد اليونسكو لإلحصاء من خالل نظام : املصادر
وزارة التخطيط والتنظيم /وزارة التعليم: 2002إيران . وزارة التعليم: 2001 و 2000إيران . 2005aوزارة التعليم من خالل البنك الدويل : 2003
وزارة التعليم من : 2000 و 1995األردن . 2005اقية وزارة التعليم باجلمهورية العر: 2003 و 2000العراق . 2006a من خالل البنك الدويل 2004

حكومة : 2003 ـ 1999املغرب .  1999 من خالل البنك الدويل 1998اهلاشم .  قام بحسابه تMSAمسح : 1995لبنان . 2003خالل البنك الدويل 
 . وزارة التعليم: 2003 ـ 2000اليمن . وزارة التعليم: 2004الضفة الغربية وغزة . املغرب

: تم حساب صايف االلتحاقات بمدارس األزهر بافرتاض نفس نسبة الصايف. بالنسبة لوزارة التعليم ومدارس األزهر: -2003 2000مرص : لحوظةم
 .إمجايل اشرتاك التالميذ يف وزارة الرتبية والتعليم
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 )5 .ب(جدول 
 2003 ـ 1970إمجايل معدل الداخلني إىل الصف األول، من 

   1970   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2001   2002   2003  
 اجلزائر

 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس

–  
–  

24.0  
 78.2  
 83.7  
76.8  
–  

53.5  
–  

120.3  
–  
–  

76.5  
 –  

 85.4  
79.5  

 88.2  
 –  

 31.4  
 72.7  

 –  
 110.4  
 86.6  
 87.9  

 –  
 122.8  

 –  
 40.2  
 88.8  
 60.9  
 98.5  
 84.4  

 86.6  
 96.5  

 –  
 79.8  

 –  
 –  

 75.4  
 99.0  

 –  
 116.1  

 –  
 –  

 79.4  
 64.4  
 103.6  
 93.1  

 95.0  
 112.3  
 36.5  
 88.2  
 103.5  
 104.1  
 70.2  
 96.3  

 –  
 –  
 –  

 80.6  
 75.2  
 64.4  
 107.9  
 101.0  

 101.4  
 107.9  
 35.4  

 –  
 107.4  

 –  
 101.9  
 46.0  

 –  
 –  

 71.4  
 88.3  
 55.9  
 70.8  
 98.1  
 102.0  

 103.3  
 103.9  
 37.6  
 89.5  
 92.3  

 –  
 68.4  
 71.8  
 99.9  

 –  
 86.9  
 67.5  
 53.6  
 75.0  
 97.0  
 95.7  

 86.0  
 96.6  
 37.4  
 97.6  
 110.4  
 111.0  
 104.7  
 95.7  
 96.0  

 –  
 118.5  
 83.9  
 110.8  
 67.7  
 116.4  
 101.3  

 102.2  
 94.4  
 36.8  
 99.3  
 114.5  

 –  
 104.1  
 95.0  
 96.4  

 –  
 123.2  
 83.0  
 108.3  
 67.6  
 120.3  
 98.9  

 99.3  
 96.2  
 37.7  
 98.7  
 119.2  

 –  
 99.2  
 92.5  
 98.7  

 –  
 123.2  
 81.4  
 108.2  
 67.2  
 121.5  

 –  

 101.7  
 99.6  
 38.6  

 –  
 109.6  
 106.7  

 –  
 95.7  
 99.7  

 –  
 108.6  
 74.4  
 99.6  
 65.8  

 119.9  
 –  
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   1970   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2001   2002   2003  
 دةاإلمارات العربية املتح
 الضفة الغربية وغزة

 مجهورية اليمن
 املتوسـط

 االنحراف املعياري
 املتوسط املتوقع

 الرشق األوسط وشامل أفريقيا
 رشق آسيا واألطليس
 أوروبا وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 جنوب أفريقيا

 شبه الصحراء اإلفريقية

 –  
 –  
 –  

 75.3  
 25.8  

 
 81.4  
–  
 –  

 135.2  
 97.5  

 –  

 86.7  
 –  
 –  

 81.5  
 25.4  

 
 83.4  

 –  
 –  

 142.6  
 –  
 –  

 68.4  
 –  
 –  

 87.5  
 15.8  

 
 84.0  

 –  
 –  

 145.6  
 –  

 83.7  

 111.6  
 –  
 –  

 89.1  
 21.6  

 
 94.9  

 –  
 –  

 133.2  
 115.7  

 –  

 103.2  
 –  
 –  

 83.8  
 25.1  

 
 101.7  
 107.0  

 –  
 –  
 –  
 –  

 89.7  
 –  
 –  

 82.1  
 19.3  

 
 90.6  
 107.7  
 99.2  
 118.5  
 126.1  

 –  

 95.0  
 105.5  
 79.4  
 95.2  
 19.6  

 
 92.7  
 99.9  

 –  
 116.6  
 120.3  
 86.9  

 90.8  
 100.7  
 83.8  
 95.2  
 20.3  

 
 95.7  

 –  
 104.6  
 121.7  

 –  
 –  

 94.1  
 91.9  
 86.2  
 94.7  
 21.1  

 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 88.6  
 84.3  
 87.3  
 92.0  
 20.4  

 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 ـ 2000مرص : فيام عدا البيانات التالية) 2005 يوليو 1املتوفر يف ( الستقصاء البيانات  Edstatsمعهد اليونسكو لإلحصاء من خالل نظام : املصادر
وزارة التخطيط والتنظيم /وزارة التعليم: 2002إيران . وزارة التعليم: 2001 و 2000إيران . 2005a التعليم من خالل البنك الدويل وزارة: 2003
وزارة التعليم من : 2000 و 1995األردن . 2005وزارة التعليم باجلمهورية العراقية : 2003 و 2000العراق . 2006a من خالل البنك الدويل 2004

حكومة : 2003 ـ 1990املغرب .  1999 من خالل البنك الدويل 1998اهلاشم .  قام بحسابه تMSAمسح : 1995لبنان . 2003لبنك الدويل خالل ا
 . وزارة التعليم: 2003 ـ 2000اليمن . وزارة التعليم: 2004الضفة الغربية وغزة . املغرب
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 )1 . جدول ج(

 2003 ـ 1960ل االلتحاق بالتعليم االبتدائي، من مؤرش تكافئ النوع إلمجايل معد
   1960   1965  1970   1975   1980   1985   1990   1995  2000   2001   2002   2003   2004  

 اجلزائر
 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان

 طـرق
 اململكة العربية السعودية

0.67  
–  
–  

 0.65  
 0.48  
0.38  
0.63  
0.78  
0.94  
0.26  
0.40  
–  
–  

 0.09  

 0.65  
 –  
 –  

 0.67  
 0.47  
 0.44  
 0.79  
 0.80  
 0.79  
 0.40  
 0.45  

 –  
 –  

 0.31  

 0.62  
 0.74  
 0.42  
 0.65  
 0.56  
 0.43  
 0.82  
 0.76  
 0.86  
 0.62  
 0.55  
 0.16  
 0.85  
 0.47  

 0.69  
 0.80  
 0.54  
 0.67  
 0.63  
 0.52  
 0.90  
 0.86  

 –  
 0.90  
 0.58  
 0.39  
 0.96  
 0.59  

 0.75  
 0.88  

 –  
 0.72  

 –  
 0.90  
 0.99  
 0.95  

 –  
 0.94  
 0.61  
 0.52  
 0.96  
 0.66  

 0.81  
 1.06  
 0.70  
 0.81  
 0.80  
 0.85  
 1.01  
 0.97  

 –  
 0.92  
 0.64  
 0.80  
 0.97  
 0.78  

 0.85  
 1.00  
 0.71  
 0.83  
 0.90  
 0.84  
 1.01  
 0.95  
 0.96  
 0.94  
 0.69  
 0.92  
 0.93  
 0.86  

 0.89  
 1.02  
 0.74  
 0.88  
 0.93  
 0.85  
 1.01  
 0.98  
 0.97  
 1.01  
 0.75  
 0.95  
 0.99  
 0.96  

 0.92  
 1.01  
 0.76  
 0.93  
 0.96  
 0.82  

 –  
 1.02  
 0.96  
 1.01  
 0.87  
 0.98  
 1.00  
 0.96  

 0.92  
 1.00  
 0.76  
 0.93  
 0.96  
 0.81  
 1.00  
 0.99  
 0.96  
 1.00  
 0.89  
 0.98  
 0.96  
 0.97  

 0.92  
 1.00  
 0.78  
 0.94  
 0.97  
 0.83  
 1.01  
 1.01  
 0.96  
 1.00  
 0.90  
 0.99  
 0.98  
 0.96  

 0.93  
 1.00  
 0.79  
 0.95  
 1.10  
 0.82  

 –  
 1.01  
 0.96  

 –  
 0.90  
 1.00  
 0.98  
 0.96  

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
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   1960   1965  1970   1975   1980   1985   1990   1995  2000   2001   2002   2003   2004  

 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس
 اإلمارات العربية املتحدة

 الضفة الغربية وغزة
 مجهورية اليمن

 املتوسـط
 االنحراف املعياري

 0.44  
0.49  
 –  
 –  

0.03 
 0.48  
 0.26  

 0.50  
 0.56  

 –  
 –  

0.06 
 0.53  
 0.21  

 0.62  
 0.66  
 0.63  

 –  
–  

0.61  
 0.18  

 0.70  
 0.67  
 0.91  

 –  
–  

0.71  
 0.17  

 0.79  
 0.74  
 0.99  

 –  
– 

 0.81  
 0.15  

 0.88  
 0.85  
 1.00  
–  
– 

 0.86  
 0.12  

 0.90  
 0.89  
 0.97  
–  
–  

 0.86  
 0.15  

 0.90  
 0.93  
 0.97  
–  
–  

 0.90  
 0.15  

 0.93  
 0.96  
 0.96  
–  

0.35  
 0.93  
 0.10  

 0.93  
 0.96  
 0.96  
–  

0.40  
 0.93  
 0.09  

 0.95  
 0.96  
 0.97  
–  

0.65  
 0.94  
 0.08  

 0.95  
 1.00  
 0.97  
1.01  
0.68  
 0.94  
 0.09  

 –  
 –  
 –  

1.011  
0.71  
 –  
 –  

 عيل البيانات لإلطالعانظر األسطوانة املرفقة . (ُتم حساهبا من إمجايل معدل االلتحاق من حيث النوع الذي مجعت بياناته من اجل التقرير: املصادر
 ). اخلام

 ).من املستوى الصفي األول حتى العارش(صة بالتعليم األسايس البيانات خا: 1995  الضفة الغربية وغزة: ملحوظة
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 )2. ج(جدول 
 2003 ـ 1960مؤرش تكافئ النوع إلمجايل معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي، من 

   1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 

 اجلزائر
 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
  إيران اإلسالميةمجهورية
 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

0.67 
– 
– 

0.39 
0.44 
0.31 
0.36 
0.54 
0.52 
0.13 
0.29 
– 
– 

0.01 
0.28 

0.50 
– 
– 

0.41 
0.46 
0.33 
0.44 
0.73 
0.61 
0.17 
0.31 
– 
– 

0.14 
0.30 

0.41 
0.72 
0.37 
0.49 
0.51 
0.43 
0.57 
0.81 
0.68 
0.23 
0.42 
– 

0.72 
0.26 
0.39 

0.53 
1.05 
0.36 
0.56 
0.57 
0.43 
0.73 
0.87 
0.98 
0.54 
0.56 
0.20 
1.26 
0.53 
0.50 

0.65 
0.83 
0.57 
0.63 
0.62 
0.50 
0.91 
0.90 
0.93 
0.71 
0.61 
0.33 
1.05 
0.64 
0.62 

0.74 
0.99 
0.62 
0.70 
0.66 
0.57 
1.08 
0.91 
0.98 
0.94 
0.67 
0.49 
1.10 
0.65 
0.70 

0.81 
1.03 
0.66 
0.79 
0.75 
0.64 
1.04 
0.98 
1.07 
1.01 
0.73 
0.81 
1.06 
0.80 
0.73 

0.90 
1.05 
0.68 
0.86 
0.83 
0.63 
1.09 
0.99 
1.11 
0.93 
0.76 
0.91 
0.99 
0.87 
0.82 

– 
1.10 
0.62 
0.93 
0.94 
0.60 
1.00 
1.06 
1.10 
– 

0.81 
0.99 
1.07 
0.90 
0.90 

1.05 
1.09 
0.62 
0.93 
0.95 
– 

1.02 
1.06 
1.09 
1.06 
0.81 
0.98 
1.04 
0.88 
0.90 

1.07 
1.07 
0.66 
0.93 
0.94 
– 

1.02 
1.06 
1.08 
1.06 
0.83 
0.96 
1.02 
0.90 
0.93 

1.07 
1.06 
0.69 
– 

0.94 
0.66 
– 

1.06 
1.09 
– 

0.84 
0.96 
0.97 
0.88 
0.93 
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   1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 

 تونـس
 اإلمارات العربية املتحدة

 الضفة الغربية وغزة
 مجهورية اليمن

 املتوسـط
 االنحراف املعياري

0.26 
– 

0.35 
0.18 

0.39 
– 
– 
– 

0.40 
0.17 

0.38 
0.32 
– 
– 

0.48 
0.17 

0.53 
0.81 
0.65 
0.27 

0.60 
0.88 
– 
– 

0.70 
0.19 

0.70 
1.00 
– 
– 

0.79 
0.19 

0.79 
1.21 
– 
– 

0.88 
0.17 

0.91 
1.09 
– 
– 

0.87 
0.20 

1.05 
1.07 
– 
– 

0.92 
0.20 

1.04 
1.09 
– 

0.31 
0.95 
0.18 

1.08 
1.07 
1.08 
0.43 
0.96 
0.16 

1.05 
1.06 
1.06 
0.44 
0.93 
0.18 

 عيل لإلطالعانظر األسطوانة املرفقة . (ُتم حساهبا من إمجايل معدل االلتحاق من حيث النوع الذي مجعت بياناته من اجل التقرير: املصادر
 ). البيانات اخلام
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 )3. ج(جدول 
 2003 ـ 1970 من  ، إلمجايل معدل االلتحاق بالتعليم الثالثيمؤرش تكافئ النوع

   1970   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2001   2002   2003  

 اجلزائر
 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر
 لكة العربية السعوديةاملم

 اجلمهورية العربية السورية

0.25  
1.29  
–  

 0.37  
 0.35  
0.30  
0.49  
1.16  
0.32  
0.13  
0.19  
–  
–  

 0.10  
 0.26  

 –  
 1.58  

 –  
 0.45  
 0.40  
 0.51  
 0.55  

 –  
 –  

 0.23  
 0.24  

 –  
 3.64  
 0.30  
 0.37  

 0.37  
 0.90  

 –  
 0.49  

 ..  
 0.49  
 0.93  
 1.74  
 0.51  
 0.36  
 0.30  

 –  
 2.69  
 0.51  
 0.43  

 0.47  
 1.70  

 –  
 0.46  
 0.40  
 0.60  
 0.93  
 1.16  

 –  
 –  

 0.47  
 0.60  
 2.63  
 0.78  
 0.57  

 0.52  
 1.44  
 0.40  
 0.53  
 0.48  
 0.63  
 1.12  
 1.83  
 0.95  
 0.87  
 0.59  
 0.99  
 3.73  
 0.90  
 0.64  

 0.70  
 1.57  
 0.84  
 0.66  
 0.60  
 0.64  
 0.96  
 1.61  
 0.98  
 0.97  
 0.73  
 0.90  
 2.91  
 0.94  
 0.72  

 –  
 1.76  

 –  
 –  

 0.94  
 0.54  
 1.13  
 2.39  
 1.11  
 1.04  
 0.80  
 1.60  
 2.92  
 1.27  

 –  

 –  
 –  

 0.82  
 –  

 1.01  
 0.54  
 1.01  

 –  
 1.15  
 1.09  
 0.80  
 1.57  
 3.00  
 1.49  

 –  

 –  
 1.79  
 0.82  

 –  
 1.08  

 –  
 1.10  

 –  
 1.20  
 1.09  
 0.84  

 –  
 3.45  
 1.47  

 –  

 1.08  
 1.84  
 0.82  

 –  
 1.11  
 0.45  

 –  
 2.72  
 1.12  

 –  
 0.87  
 1.37  
 2.86  
 1.50  

 –  
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   1970   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2001   2002   2003  

 تونـس
 اإلمارات العربية املتحدة

 الضفة الغربية وغزة
 مجهورية اليمن

 املتوسـط
 االنحراف املعياري

0.25  
 –  
 –  
 –  

 0.42  
 0.37  

 0.34  
 –  
 –  
 –  

 0.78  
 1.02  

 0.44  
 1.93  

 –  
 –  

 0.86  
 0.73  

 0.58  
 1.96  

 –  
 –  

 0.95  
 0.68  

 0.67  
 4.43  

 –  
 0.22  
 1.16  
 1.13  

 0.80  
 3.81  

 –  
 0.17  
 1.14  
 0.89  

 –  
 3.08  
 0.96  
 0.32  
 1.42  
 0.84  

 1.23  
 3.15  
 0.97  
 0.32  
 1.30  
 0.82  

 1.28  
 3.24  
 1.04  
 0.34  
 1.44  
 0.91  

 –  
 –  

 1.04  
 0.38  
 1.32  
 0.76  

 عيل لإلطالعانظر األسطوانة املرفقة . (التقريرُتم حساهبا من إمجايل معدل االلتحاق من حيث النوع الذي مجعت بياناته من اجل : املصادر
 ). البيانات اخلام

 
 
 



 

 518 

 )4. ج(جدول 
 2003 ـ 1970مؤرش تكافئ النوع إلمجايل معدل التالميذ الداخلني، من 

   1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

 اجلزائر

 البحرين

 جيبويت

 مجهورية مرص العربية

 ان اإلسالميةمجهورية إير

 العـراق

 األردن

 الكويت

 لبنان

 ليبيا

 املغــرب

 عمــان

 قطـر

 اململكة العربية السعودية

– 

– 

0.43 

0.70 

0.60 

0.46 

– 

0.82 

– 

0.85 

– 

– 

0.92 

– 

0.77 

– 

0.46 

0.72 

– 

0.65 

0.92 

0.85 

– 

0.97 

– 

0.59 

1.02 

0.64 

0.80 

0.92 

– 

0.78 

– 

– 

1.00 

1.00 

– 

0.98 

– 

– 

0.92 

0.80 

0.87 

1.04 

– 

0.86 

0.88 

0.94 

1.01 

0.98 

– 

– 

– 

0.99 

1.06 

0.85 

0.91 

1.02 

0.90 

– 

0.97 

– 

1.01 

1.01 

– 

– 

0.74 

0.98 

1.02 

0.95 

0.95 

1.02 

– 

0.91 

0.98 

– 

1.03 

0.96 

– 

– 

0.82 

0.97 

1.13 

1.01 

0.97 

1.01 

0.79 

0.97 

0.99 

0.88 

1.00 

1.04 

0.97 

– 

0.94 

1.01 

0.98 

0.98 

0.98 

0.97 

0.76 

0.98 

1.00 

– 

1.01 

0.99 

0.98 

– 

0.95 

1.01 

1.01 

0.99 

0.97 

1.01 

0.79 

0.98 

1.14 

– 

1.01 

1.02 

0.99 

– 

0.98 

0.99 

1.00 

0.98 

0.98 

0.99 

0.83 

– 

1.15 

 
0.94 

0.99 

0.99 

– 

0.95 

1.02 

1.00 

1.00 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

0.97 

– 

– 

– 
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   1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس

 اإلمارات العربية املتحدة

 الضفة الغربية وغزة

 مجهورية اليمن

 املتوسـط

 االنحراف املعياري

0.73 

– 

– 

– 

– 

0.69 

0.18 

0.75 

0.75 

1.00 

– 

– 

0.78 

0.17 

0.87 

0.85 

0.99 

– 

– 

0.90 

0.09 

0.93 

0.94 

0.97 

– 

– 

0.95 

0.07 

0.95 

0.96 

0.97 

– 

– 

0.95 

0.07 

0.93 

0.98 

0.99 

– 

– 

0.98 

0.07 

0.97 

1.02 

0.99 

1.01 

0.73 

0.96 

0.08 

0.97 

1.01 

0.98 

1.02 

0.74 

0.96 

0.08 

0.97 

– 

1.00 

1.00 

0.76 

0.97 

0.09 

0.97 

– 

0.99 

0.99 

0.77 

0.97 

0.09 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 عيل البيانات لإلطالعانظر األسطوانة املرفقة . (ُتم حساهبا من إمجايل معدل االلتحاق من حيث النوع الذي مجعت بياناته من اجل التقرير: املصادر
 ). اخلام
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 )5. ج(جدول 
 2003 ـ 1970مؤرش تكافئ النوع ملعدل التكرار يف التعليم االبتدائي، من 

   1970   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2001   2002   2003  

 اجلزائر

 البحرين

 جيبويت

 مجهورية مرص العربية

 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق

 األردن

 الكويت

 لبنان

 ليبيا

 املغــرب

 عمــان

 قطـر

 اململكة العربية السعودية

–  

–  

0.85  

 1.54  

 0.62  

1.07  

–  

0.96  

–  

0.95  

–  

–  

0.99  

 –  

 0.94  

 –  

 0.77  

 1.04  

 –  

 0.95  

 1.09  

 1.03  

 –  

 0.94  

 –  

 0.96  

 0.93  

 0.68  

 0.86  

 –  

 –  

 1.22  

 –  

 –  

 1.02  

 1.04  

 –  

 0.78  

 0.91  

 
 1.04  

 0.51  

 0.69  

 1.04  

 –  

 0.82  

 –  

 0.85  

 –  

 0.98  

 –  

 –  

 0.87  

 0.70  

 0.61  

 0.58  

 0.62  

 0.94  

 –  

 –  

 0.73  

 0.78  

 0.87  

 1.22  

 –  

 –  

 0.81  

 0.85  

 0.53  

 0.62  

 0.59  

 0.72  

 –  

 0.71  

 0.58  

 0.69  

 1.06  

 1.03  

 0.79  

 –  

 0.75  

 0.72  

 0.49  

 0.48  

 0.63  

 0.85  

 1.00  

 0.61  

 0.62  

 0.71  

 1.00  

 0.92  

 0.70  

 –  

 0.76  

 0.69  

 –  

 0.57  

 0.64  

 0.72  

 1.01  

 0.60  

 0.63  

 –  

 1.00  

 0.93  

 0.71  

 –  

 0.77  

 0.64  

 –  

 0.61  

 0.63  

 0.77  

 1.01  

 0.59  

 0.69  

 –  

 0.94  

 0.82  

 0.69  

 –  

 0.74  

 0.64  

 –  

 0.46  

 –  

 0.75  

 1.00  

 0.58  

 0.55  

 0.72  

 –  

 0.82  

 0.71  

 –  

 –  

 0.64  

 –  

 0.66  
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   1970   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2001   2002   2003  

 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس

 اإلمارات العربية املتحدة

 غربية وغزةالضفة ال

 مجهورية اليمن

 املتوسـط

 االنحراف املعياري

 0.85  

–  

 –  

 –  

 –  

 0.98  

 0.26  

 0.96  

 0.90  

 0.99  

 –  

 –  

 0.94  

 0.11  

 0.81  

 0.88  

 0.94  

 –  

 –  

 0.91  

 0.18  

 0.82  

 0.88  

 0.85  

 –  

 –  

 0.81  

 0.14  

 0.81  

 0.87  

 0.89  

 –  

 –  

 0.81  

 0.17  

 0.75  

 0.82  

 0.72  

 –  

 –  

 0.73  

 0.16  

 0.74  

 0.78  

 0.69  

 0.77  

 0.76  

 0.75  

 0.13  

 0.74  

 0.70  

 0.76  

 0.83  

 0.83  

 0.76  

 0.13  

 0.76  

 0.67  

 0.65  

 0.99  

 0.81  

 0.74  

 0.15  

 0.79  

 –  

 0.68  

 0.84  

 0.83  

 0.74  

 0.12  

 ). عيل البيانات اخلاملإلطالعانظر األسطوانة املرفقة . (ُتم حساهبا من معدالت تكرار النوع الذي مجعت بياناته من اجل التقرير: املصادر
العراق . 2003. مدارس وزارة التعليم باستثناء مدارس األزهر: 2001-2003مرص . بالنسبة للمدارس العامة فقط: 2001-2003جيبويت : ملحوظة

من املفرتض أن تكون البيانات الواردة هلا خاصة بجنوب 1995 و 1990، وبيانات الذكور عام 1995البيانات اخلاصة باإلناث يف عام : 1995 و 1990
 ). ن الصف األول حتى العارشم(البيانات خاصة بالتعليم األسايس : 2000-2003اليمن . ووسط البالد فقط
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 )1. د(جدول 

 2003 ـ 1970معدل البقاء حتى الصف اخلامس، من 
   1970   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2001   2002   2003   2004  

 اجلزائر
 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 دناألر

 الكويت
 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

–  
–  

81.5  
 80.6  

 –  
73.7  
78.9  
–  
–  

90.7  
65.8  
–  

96.7  
 82.6  
 88.9  

 85.5  
 –  
 –  

 85.5  
 –  

 89.0  
 90.8  

 –  
 –  

 89.5  
 78.5  
 74.0  
 95.6  
 82.6  
 85.5  

 87.8  
 96.7  

 –  
 90.6  

 –  
 –  

 99.7  
 –  
 –  
 –  

 78.7  
 –  

 100.0  
 83.6  
 90.6  

 93.6  
 86.5  
 91.6  
 97.4  
 83.2  
 84.0  
 91.2  

 –  
 –  
 –  

 68.9  
 93.5  
 98.8  
 93.3  
 95.5  

 94.5  
 89.2  
 87.3  

 –  
 89.9  

 –  
 100.0  

 –  
 –  
 –  

 75.1  
 96.9  
 64.1  
 82.9  
 96.0  

 94.1  
 94.8  
 79.0  

 –  
 90.4  

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 75.0  
 95.9  
 98.9  
 89.4  
 93.5  

 96.0  
 99.1  
 87.7  
 98.9  
 93.7  
 65.6  
 97.7  

 –  
 94.0  

 –  
 83.7  
 96.2  

 –  
 94.1  
 92.4  

 97.0  
 99.1  

 –  
 98.0  
 87.8  

 –  
 97.1  

 –  
 91.9  

 –  
 81.2  
 98.0  

 –  
 91.5  

 –  

 96.2  
 99.9  

 –  
 98.6  

 –  
 –  

 98.8  
 –  

 97.6  
 –  

 75.6  
 97.6  

 –  
 93.6  

 –  

 94.4  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
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   1970   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2001   2002   2003   2004  
 تونـس

 اإلمارات العربية املتحدة
 الضفة الغربية وغزة

 مجهورية اليمن
 املتوسـط

 االنحراف املعياري
 املتوسط املتوقع

 الرشق األوسط وشامل أفريقيا
 رشق آسيا واألطليس

 يا الوسطىأوروبا وآس
 أمريكا الالتينية والكاريبي

 جنوب أفريقيا
 شبه الصحراء اإلفريقية

67.8  
 –  
 –  
 –  

 80.7  
 9.8  
 
 –  
–  
 –  

 46.8  
 –  
 –  

 86.5  
 99.7  

 –  
 –  

 86.9  
 6.9  
 

 85.4  
 –  
 –  

 55.8  
 –  
 –  

 86.6  
 100.0  

 –  
 –  

 91.4  
 7.5  
 
 –  
 –  
 –  

 54.8  
 –  
 –  

 86.6  
 87.9  

 –  
 –  

 89.4  
 7.6  
 

 88.5  
 –  
 –  
 –  

 53.7  
 –  

 86.5  
 80.0  

 –  
 –  

 86.9  
 10.2  

 
 –  

 85.7  
 –  

 75.2  
 –  

 65.0  

 91.0  
 83.4  

 –  
 –  

 89.6  
 7.4  
 
 –  

 92.6  
 –  
 –  
 –  
 –  

 95.5  
 97.5  

 –  
 64.5   
 90.4  
 11.1  

 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
- 

 96.2  
 92.6  

 –  
67.2   
 91.5  
 9.2  
 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 96.5  
 94.7  

 –  
 66.6   
 92.3  
 10.8  

 
 –  
 –  
 –  
 –  

 61.0  
- 

 –  
 –  
 –  

67.3   
 –  
 –  
 

 95.0  
 –  
 –  
 –  

 59.9  
 –  

 –  
 –  
 –  

68.0   
 –  
 –  
 

 92.5  
 94.7  

 –  
 –  

 62.4  
 –  

: 2003اجلزائر : فيام عدا البيانات التالية) 2005 يوليو 11املتوفر يف ( الستقصاء البيانات Edstatsمعهد اليونسكو لإلحصاء من خالل نظام : املصادر
 . 2004زعفران 
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 )2. د(جدول 
 2003 ـ 1990معدل إمتام املرحلة االبتدائية، من 

   1990 1995 2000 2001 2002 2003 
 اجلزائر

 بحرينال
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس

80.4 
94.8 
32.3 
73.0 
100.5 
– 

103.6 
52.7 
– 
– 

47.2 
– 

67.0 
56.5 
98.6 
74.5 

89.0 
92.7 
29.4 
85.0 
104.1 
– 

99.1 
56.0 
86.6 
– 

52.3 
75.3 
55.3 
64.1 
89.7 
87.8 

95.5 
90.1 
31.0 
99.6 
104.6 
55.8 
91.3 
85.7 
71.1 
– 

61.1 
69.1 
– 

74.8 
86.5 
91.1 

95.8 
97.5 
35.2 
98.0 
107.3 
– 

91.8 
91.5 
68.8 
– 

63.3 
71.6 
– 

66.1 
90.2 
95.8 

95.5 
99.7 
35.2 
89.3 
– 
– 
– 

96.1 
69.2 
– 

67.5 
73.4 
87.0 
61.4 
87.5 
98.8 

82.9 
101.57 
35.5 
92.0 
 
– 
– 
– 

88.2 
– 

75.0 
– 
– 
– 
– 
– 
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   1990 1995 2000 2001 2002 2003 
 اإلمارات العربية املتحدة

 الضفة الغربية وغزة
 مجهورية اليمن

 املتوسـط
 االنحراف املعياري

 توسط املتوقعامل
 الرشق األوسط وشامل أفريقيا

 رشق آسيا واألطليس
 أوروبا وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 جنوب أفريقيا

 شبه الصحراء اإلفريقية

107.1 
– 
– 

76.0 
24.1 
 
– 

97.4 
88.4 
88.2 
73.6 
50.0 

79.5 
– 
– 

76.4 
20.7 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

67.3 
105.9 
61.3 
78.9 
20.0 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

71.5 
102.6 
62.0 
81.8 
19.6 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
106.2 
63.3 
80.7 
19.7 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 

62.0 
76.7 
22.1 
 
– 

96.7 
89.9 
96.5 
80.2 
59.2 

: 2003اجلزائر : فيام عدا البيانات التالية) 2003 يوليو 11املتوفر يف ( الستقصاء البيانات Edstatsمعهد اليونسكو لإلحصاء من خالل نظام : املصادر
: 2001 و 2000األردن .  من وزارة التعليمتم إحصائها من قبل أحد املستشارين بالرجوع البيانات القادمة  2003و1995 و 1990مرص . 2004زعفران 

 .وزارة التعليم: اليمن. وزارة التعليم: 2003 و 1995: لبنان. وزارة التعليم
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 )3. د(جدول 
 2003 ـ 1970معدل التكرار يف املرحلة االبتدائية، من 

   1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 
 اجلزائر

 البحرين
 جيبويت

 ورية مرص العربيةمجه
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس
 اإلمارات العربية املتحدة

– 
– 

10.7 
4.5 
9.1 
20.6 
– 

15.6 
– 

25.8 
29.8 
– 

23.7 
– 

10.9 
29.2 
– 

12.5 
– 

18.9 
6.7 
– 

15.7 
4.1 
10.8 
– 

16.4 
28.1 
9.3 
21.9 
15.2 
10.1 
19.3 
15.2 

11.7 
– 
– 

7.9 
– 
– 

3.2 
6.2 
– 

9.2 
29.5 
– 

12.6 
15.7 
8.1 
20.6 
9.0 

7.5 
8.6 
12.5 
1.5 
10.2 
20.8 
– 

5.2 
– 
– 

19.8 
11.7 
10.7 
12.4 
7.5 
20.4 
5.7 

9.2 
5.1 
13.4 
– 

9.4 
14.6 
5.4 
2.8 
– 
– 

11.1 
9.2 
7.4 
9.2 
7.0 
19.8 
4.4 

8.7 
5.5 
14.7 
6.1 
5.9 
14.0 
1.3 
3.5 
12.3 
– 

13.0 
8.3 
4.7 
8.3 
7.2 
17.3 
4.7 

12.5 
4.3 
14.3 
5.2 
4.8 
12.3 
0.6 
3.2 
8.7 
– 

14.1 
6.0 
– 

5.5 
7.2 
15.9 
3.1 

11.7 
3.8 
12.3 
5.1 
4.3 
– 

0.5 
2.8 
9.6 
– 

14.6 
4.3 
– 

5.2 
6.8 
9.9 
2.8 

11.4 
2.9 
11.8 
4.5 
2.3 
– 

0.5 
2.5 
9.7 
– 

13.8 
0.5 
– 

4.8 
6.8 
9.2 
2.6 

11.8 
3.2 

10.4 
4.0 
2.3 
8.0 
– 

2.5 
10.1 
– 
– 

0.8 
– 

4.2 
7.5 
– 

2.2 
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   1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 
 الضفة الغربية وغزة

 مجهورية اليمن
 املتوسـط

 االنحراف املعياري
 املتوسط املتوقع

 رشق األوسط وشامل أفريقياال
 رشق آسيا واألطليس
 أوروبا وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 جنوب أفريقيا

 شبه الصحراء اإلفريقية

– 
– 

18.0 
9.0 
 

13.0 
– 
– 

16.1 
20.87 
– 

– 
– 

14.6 
6.3 
 

13.2 
– 
– 

12.0 
– 
– 

– 
– 

12.1 
7.4 
 
– 
– 
– 

15.3 
– 
– 

– 
– 

11.0 
5.9 
 

10.2 
– 
– 

15.0 
– 
– 

– 
– 

9.1 
4.5 
 
– 

6.8 
– 
– 
– 
– 

– 
– 

8.5 
4.6 
 
8.2 
3.0 
2.4 
12.9 
3.69 
– 

1.8 
7.3 
7.5 
4.7 
 
7.8 
1.9 
1.0 
11.0 
4.6 
– 

1.5 
4.4 
6.2 
4.2 
 
7.2 
1.6 
0.9 
10.5 
4.5 
– 

1.2 
4.6 
5.6 
4.3 
 
6.8 
1.4 
0.8 
– 

4.5 
9.4 

0.2 
5.5 
5.2 
3.7 
 
– 
– 
– 
– 
– 

11.1 
: 2003اجلزائر : فيام عدا البيانات التالية) 2005 يوليو 11املتوفر يف ( الستقصاء البيانات Edstatsمعهد اليونسكو لإلحصاء من خالل نظام : املصادر
وزارة التعليم القومي واملركز األعىل للتعليم : 2001-2003جيبويت . 2003مجهورية اجلزائر الديموقراطية ووزارة التعليم القومي  2002اجلزائر 

وزارة /وزارة التعليم: 2002إيران . 2005وزارة التعليم من خالل البنك الدويل : 1995-2003مرص . 2004و  2003 و 2002ومكتب اإلحصائيات 
: اإلحصائيات اخلاصة بسنوات متتابعة: لبنان. 2003اليونسكو : 1995 و 1990العراق . ش 2006 من خالل البنك الدويل 2004والتنظيم التخطيط 

وزارة التعليم القومي، واملركز : 1995-2002املغرب . البيانات املجلوبة من الشهادات اإلحصائية  السنوية التابعة للمركز الرتبوي للبحث والتطوير
تونس . 2001البنك الدويل : 2000تونس . 2004ألعىل للمعلومات، وقسم البحوث العلمية التابع لوزارة التعليم القومي، واملركز اإلحصائي ا

 .وزارة التعليم: 2000-2003اليمن . 2005بنك مونديال : 2001
ة ملدارس وزارة الرتبية والتعليم فقط باستثناء مدارس بالنسب: 2003ـ1995مرص . بالنسبة للمدارس العامة فقط: 2001-2003جيبويت : ملحوظة
 . من املفرتض أن تكون البيانات الواردة هلا خاصة بجنوب ووسط البالد فقط: 1995العراق . األزهر
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 )4. د(جدول 
 2003 ـ 1970 معدل التكرار يف املرحلة الثانوية، من

   1970   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2001   2002   2003  
 اجلزائر

 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس
 اإلمارات العربية املتحدة

5.3  
13.5  
–  
 –  
 –  

29.5  
–  
–  
–  

17.2  
16.8  
–  

6.8  
 –  

 16.2  
–  
 –  

 5.2  
 18.9  
 4.6  
 11.4  

 –  
 18.8  
 7.9  
 15.8  

 –  
 7.2  
 15  
 1.2  
 7.6  
 8.2  
 15.6  
 8.5  
 6.9  

 –  
 6.5  
 –  
 –  
 –  
 –  

 4.4  
 10.3  

 –  
 12.7  
 15.0  

 –  
 13.8  
 14.8  
 13.9  
 7.4  
 –  

 –  
 4.3  
 9.7  
 –  
 –  

 23.5  
 –  
 –  
 –  
 –  

 14.8  
 12.6  
 11.2  

 –  
 13.5  
 13.7  
 9.9  

 14.4  
 4.3  
 6.1  
 –  
 –  
 –  

 4.7  
 11.6  

 –  
 –  

 18.5  
 8.4  
 8.5  
 6.4  

 13.22  
 15.5  
 7.1  

 16.1  
 –  

 7.7  
 –  
 –  
 –  
 –  

 14.8  
 11.1  

 –  
 19.1  
 10.3  
 8.3  
 11.8  

 –  
 13.9  
 7.8  

 27.2  
 8.2  
 5.8  
 7.2  
 –  

 27.5  
 1.1  

 10.3  
 6.0  
 –  

 17.7  
 9.4  
 –  

 7.1  
 10.9  
 15.2  
 5.1  

 –  
 6.8  
 7.2  
 8.6  
 –  
 –  

 1.0  
 11.0  
 11.5  

 –  
 17.2  
 7.7  
 –  

 7.4  
 9.9  

 16.7  
 4.9  

 –  
 5.2  
 8.7  
 7.4  
 –  
 –  

 0.9  
 7.8  
 11.2  

 –  
 16.4  
 7.9  
 –  

 7.8  
 7  

 14.1  
 5.5  

 –  
 5.8  
 9.9  
 –  
 –  
 9  
 –  

 7.8  
 11.7  

 –  
 –  

 6.5  
 –  

 6.6  
 7.8  
 –  

 4.5  
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   1970   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2001   2002   2003  
 الضفة الغربية وغزة

 مجهورية اليمن
 املتوسـط

 االنحراف املعياري
 املتوسط املتوقع

 الرشق األوسط وشامل أفريقيا
 رشق آسيا واألطليس
 أوروبا وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 جنوب أفريقيا

 شبه الصحراء اإلفريقية

 –  
 –  

 15.1  
 8.0  

 
 –  
–  
 –  
 –  
 –  
 –  

 –  
 –  

 10.2  
 5.4  

 
 11.79  

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 –  
 –  

 11.0  
 4.0  

 
 –  
 –  
 –  

 4.8  
 –  
 –  

 –  
 –  

 12.6  
 5.2  

 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 –  
 –  

 9.9  
  –  

 
 

 1.4  
 –  
 –  
 –  
 –  

 –  
 –  

 12.1  
 3.8  

 
 –  

 0.3  
 –  
 –  
 –  
 –  

 2.42  
 6.7  

 10.5  
 7.8  

 
 –  
 –  

 0.89  
 11.36  
 4.93  

 –  

 2.13  
 4.8  
 8.3  
 4.7  

 
 –  
 –  

 0.84  
 10.5  
 4.98  

 –  

 1.76  
 4.2  
 7.6  
 4.3  

 
 –  

 0.52  
 –  
 –  

 5.04  
 –  

 1.96  
 5.7  
 7.0  
 2.7  

 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

وزارة التعليم القومي واملركز األعىل للتعليم : 2001-2003جيبويت .  الستقصاء البياناتEdstatsمعهد اليونسكو لإلحصاء من خالل نظام : املصادر
 . وزارة التعليم: 2002-2003اليمن . 2005ارة التعليم بجمهورية العراق وز: 2003العراق . 2004و  2003 و 2002ومكتب اإلحصائيات 

من املفرتض أن تكون البيانات الواردة هلا خاصة بجنوب ووسط : 1995العراق . بالنسبة للمدارس العامة فقط: 2001-2003جيبويت : ملحوظة
 . البالد فقط
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 )5 .د(جدول 
 2004 ـ 1975معدل الترسب يف التعليم االبتدائي، من 

   1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
 اجلزائر

 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس
 بية املتحدةاإلمارات العر

 الضفة الغربية وغزة

– 
– 
– 
– 
– 
– 

3.2 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

1.4 
2.4 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

1.1 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

3.9 
– 

1.9 
2.3 
– 
– 
– 

4.9 
– 
– 

4.7 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

1.3 
– 

3.1 
0.4 
– 

0.7 
– 

6.4 
– 
– 

4.4 
– 
– 

2.8 

6.5 
0.2 
– 

0.9 
– 

2.4 
0.2 
1.5 
2.2 
– 

4.5 
4.8 
11.7 
– 

7.8 
4.1 
1.5 

1.6 
– 
– 

0.9 
– 
– 

0.2 
1.3 
2.6 
– 

5.1 
– 
– 
– 
– 
– 

1.0 

1.9 
– 
– 

0.8 
1.7 
– 

0.2 
0.8 
1.2 
– 

6.2 
– 
– 

1.8 
– 
– 

1.0 

2.3 
– 
– 

0.9 
– 

3.6 
0.2 
– 

2.2 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

0.9 

– 
– 
– 

0.5 
– 
– 

0.2 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

0.7 
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   1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
 مجهورية اليمن

 املتوسـط
 االنحراف املعياري

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
3.5 
1.4 

– 
2.7 
2.2 

15.5 
4.6 
4.5 

8.5 
2.6 
2.8 

6.9 
2.3 
2.3 

7.8 
2.5 
2.6 

– 
– 
– 

. 2004زعفران : 2002اجلزائر . 2003 وزارة التعليم القومي التابعة للجمهورية اجلزائر الديموقراطية، 2001اجلزائر . 2004اليونسكو : 2000اجلزائر : املصادر
  من املوقع "تكافئ النوع وتقوية املرأة"الربنامج التنموي لألمم املتحدة : البحرين. 2006cالبنك الدويل : 2003 اجلزائر

http:www.undp.org.bh/undp/files/Goal3.pdf .2006 منم خالل البنك الدويل 2004وزارة التخطيط والتنظيم /إيران وزارة التعليم. وزارة التعليم: مرصa .
: 2000الكويت . وزارة التعليم: األردن. 2002وزارة التعليم التابعة جلمهورية العراق : 2002العراق . 2003اليونسكو : 2000، و1995، و1990، و1980العراق 

لوطني،  واملركز األعىل وزارة التعليم ا: املغرب. وزارة التعليم: لبنان. 2004وزارة التعليم التابعة للحومة الكويتية : 2002، و2001الكويت . 2004اليونسكو 
وزارة التعليم الوطني من خالل البنك الدويل : 1999تونس . 2004اليونسكو : سوريا. 2004اليونسكو : 2000عامن . 2004للمعلومات، وإدارة البحث والتطوير 

: 1995-203الضفة الغربية وغزة . 2004يونسكو ال: 2000الضفة الغربية وغزة . 2004aالبنك الدويل : 2000تونس . 2000بنك مونديال : 1995تونس . 1995
 .وزارة التعليم: 2003 ـ 2001اليمن . 6b 200البنك الدويل : 2004الضفة الغربية وغزة . املكتب الفلسطيني املركزي لإلحصاء

البيانات . 1980: العراق. 1991علية خاصة بعام البيانات الف: 1990مرص . بالنسبة ملدارس وزارة الرتبية والتعليم فقط فيام عدا مدارس األزهر: مرص: ملحوظة
البيانات الفعلية : 2000العراق . من املفرتض أن تكون البيانات الواردة هلا خاصة بجنوب ووسط البالد فقط: 1995، و1990العراق . 1978الفعلية خاصة بعام 

البيانات الفعلية خاصة بعام : 1990املغرب . بالنسبة للمدارس العامة فقط: املغرب. 1984البيانات الفعلية خاصة بعام : 1985األردن . 1998خاصة بعام 
 .1999البيانات الفعلية خاصة بعام : 2000اليمن . بالنسبة لتعليم األسايس: الضفة الغربية وغزة. 1992البيانات الفعلية خاصة بعام : 1990تونس . 1991

http://www.undp.org.bh/undp/files/Goal3.pdf
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 )6 . د(جدول 
 2004 – 1975، لثانوية الدنيا، والثانوية والعليا معدل الترسب يف املرحلة الثانوية، وا

 2004 2003 2002 2001 2000 1995 1990 1985 1980 1975 املستوى 

 اجلزائر
 الثانوي

 الثانوية الدنيا
 الثانوية العليا

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
12.7 
13.6 

13.9 
13.4 
14.7 

- 
13.6 

- 

- 
- 
- 

 ياالثانوية الدن البحرين
 الثانوية العليا

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4. 
1.8 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 العراق
 الثانوية

 الثانوية الدنيا
 الثانوية العليا

- 
- 
- 

- 
2.3 

- 

- 
- 
- 

- 
5.1 
1.5 

- 
6.9 
1.9 

- 
7.6 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

4 
- 
- 

- 
- 
- 

 األردن
 الثانوية

 الثانوية الدنيا
 الثانوية العليا

9.7 
11.2 
5.6 

0.9 
8.4 

10.2 

9.4 
8.1 

11.9 

11.8 
8.7 

16.3 

2.1 
1.5 
2.8 

1.1 
1.1 
1.1 

0.9 
0.9 
0.5 

0.7 
0.8 
0.7 

0.7 
0.7 
0.7 

0.7 
0.7 
0.7 

 الثانوية الدنيا الكويت
 الثانوية العليا

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2.8 
8.3 

1.6 
9.2 

- 
- 

- 
- 

 - 11.1 11.3 11.7 1.0 5.8 - - - - الثانوية الدنيا لبنان

 انوية الدنياالث املغرب
 الثانوية العليا

- 
- 

- 
- 

- 
- 

12.7 
13 

14.8 
16.5 

12.7 
10.1 

14 
8.4 

14.6 
9.4 

- 
- 

- 
- 
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 2004 2003 2002 2001 2000 1995 1990 1985 1980 1975 املستوى 
 - - 0.2 - - 7.1 - - - - الثانوية الدنيا عامن

 الثانوية الدنيا تونس
 الثانوية العليا

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

8.7 
12 

- 
- 

- 
- 

9.2 - 
- 

- 
- 

 3 3 - - - - - - - - الثانوية العليا الضفة الغربية -غزة 

 اليمن
 الثانوي

 الثانوية الدنيا
 الثانوية العليا

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
12 
- 

8.5 
9.6 
4.6 

6.9 
7.4 
4.7 

7.8 
6.0 
4.9 

- 
- 
- 

. وزارة التعليم: األردن. 2005ة وزارة التعليم التابعة للجمهورية العراقي: 2003العراق . 2004زعفران : 2002اجلزائر ): املرحلة الثانوية(: املصادر
 .وزارة التعليم: 2003 ـ 2001اليمن . 2004aالبنك الدويل : 2000تونس . 1997البنك الدويل : 1995تونس 

 .1994البيانات الفعلية خاصة بعام : 1995األردن : ملحوظة
اجلزائر . 2004زعفران : 2002اجلزائر . 2003، ووزارة التعليم القومي مجهورية اجلزائر الديمقراطية: 2001اجلزائر ): املرحلة الثانوية الدنيا(املصادر 
 .http:www.undpمن املوقع . "تكافئ النوع وتقوية املرأة"الربنامج التنموي لألمم املتحدة : 2000البحرين . 2006cالبنك الدويل : 2003

org.bh/undp/files/Goal3.pdf  
  من خالل البنك2004 وزارة التخطيط والتنظيم/وزارة التعليم: إيران. وزارة التعليم: مرص. 2003ونسكو الي: 2000، و1995، و1990، و1980العراق 
وزارة : لبنان. 2004وزارة التعليم التابعة للحكومة الكويتية : الكويت. وزارة التعليم: األردن. 2003اليونسكو : 1995، و1990 العراق .2005الدويل  
وزارة : عامن. 2004التعليم القومي، وإدارة البحوث العلمية واملركز اإلحصائي للبحوث التابع لوزارة التعليم القومي وزارة : املغرب. التعليم

 .وزارة التعليم: 2000-2003اليمن . 2004. التعليم التابعة لسلطنة عامن
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من املفرتض أن تكون : 1995، و1990العراق . زهرالبيانات خاصة فقط بمدارس وزارة الرتبية والتعليم باستثناء مدارس األ: مرص: ملحوظة

البيانات الفعلية خاصة بعام : 2000العراق . 1978البيانات الفعلية خاصة بعام : 1980العراق . البيانات الواردة هلا خاصة بجنوب ووسط البالد فقط
 .1999لية خاصة بعام البيانات الفع: 2000اليمن . 1994البيانات الفعلية خاصة بعام : 1995األردن . 1998
اجلزائر . 2004زعفران : 2002اجلزائر . 2003مجهورية اجلزائر الديمقراطية، ووزارة التعليم القومي : 2001اجلزائر ): املرحلة الثانوية العليا(املصادر 
 .http:www.undpمن املوقع . "أةتكافئ النوع وتقوية املر"الربنامج التنموي لألمم املتحدة : 2000البحرين . 2006cالبنك الدويل : 2003

org.bh/undp/files/Goal3.pdf  
وزارة : املغرب. 2004وزارة التعليم التابعة للحكومة الكويتية : الكويت: وزارة التعليم مرص: األردن. 2003اليونسكو : 1995، و1990العراق 

الضفة . 1997البنك الدويل : 1995تونس . 2004 لوزارة التعليم القومي التعليم القومي، وإدارة البحوث العلمية واملركز اإلحصائي للبحوث التابع
 .وزارة التعليم: 2001-2003اليمن . املكتب الفلسطيني املركزي لإلحصاء: الغربية وغزة

انات الفعلية خاصة البي: 1995األردن . من املفرتض أن تكون البيانات الواردة هلا خاصة بجنوب ووسط البالد فقط: 195، 1990العراق : ملحوظة
 .1994البيانات الفعلية خاصة بعام : 1995تونس . 1991البيانات الفعلية خاصة بعام : 1990املغرب . 1994بعام 
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 )7. د(جدول 
 2003، 1985، نسبة االلتحاق اخلاص يف التعليم االبتدائي 

   1985   1990   1995   2000   2001   2002   2003  
 اجلزائر

 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس
 اإلمارات العربية املتحدة

–  
11.2  
9.9  
 4.8  
 –  
–  

7.8  
28.3  
–  
–  

3.4  
1.2  
21.6  
 3.2  
 4.5  
0.4  

 –  
 13.2  
 8.9  
 5.8  
 0.1  
 –  

 22.9  
 25.0  
 68.3  

 –  
 3.6  
 1.8  
 23.4  
 4.1  
 3.6  
 0.5  

 –  
 17.2  
 7.2  
 6.5  
 2.7  
 –  

 24.8  
 33.2  
 70.7  

 –  
 3.8  
 3.1  
 34.8  
 6.0  
 3.9  
 0.6  

 –  
 19.7  
 11.1  
 8.9  
 3.6  
 –  

 30.0  
 30.6  
 63.6  
 2.2  
 4.6  
 4.5  
 39.3  
 6.6  
 4.3  
 0.8  

 –  
 21.1  
 11.0  

 –  
 3.8  
 –  

 29.4  
 30.4  
 63.5  
 2.5  
 4.9  
 4.1  
 41.2  
 6.7  
 4.4  
 0.8  

 –  
 21.8  
 15.5  
 9.0  
 3.8  
 –  

 29.2  
 31.0  
 64.2  
 2.5  
 5.3  
 4.0  
 43.0  
 6.8  
 4.2  
 0.9  

 –  
 22.6  
 15.5  
 8.0  
 4.3  
 –  

 29.9  
 32.3  
 64.7  

 –  
 5.5  
 4.3  

 41.8  
 6.9  
 4.2  
 1.0  
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   1985   1990   1995   2000   2001   2002   2003  
 الضفة الغربية وغزة

 مجهورية اليمن
 املتوسـط

 االنحراف املعياري
  املتوقعاملتوسط

 الرشق األوسط وشامل أفريقيا
 رشق آسيا واألطليس
 أوروبا وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 جنوب أفريقيا

 شبه الصحراء اإلفريقية

 25.6  
 –  
 –  

 10.2  
 19.5  

 –  
–  
–  

12.5  
–  
–  

 32.3  
 –  
 –  

 15.2  
 17.4  
 3.4  
 –  
 –  

13.2  
 –  
 –  

 41.5  
 –  
 –  

 18.3  
 22.8  
5.3  
 –  
 –  

12.7  
 –  
 –  

 46.5  
 8.9  
 1.3  
 16.9  
 20.3  

 –  
 –  
 –  
–  
 –  
 –  

 50.8  
 8.3  
 1.3  
 17.8  
 21.3  

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 53.8  
 7.7  
 1.7  
 17.9  
 18.4  

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 57.6  
 8.4  
 1.8  

 19.3  
 20.4  

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

تم إحصاؤه : 2001ـ 1995 املغرب : الستقصاء البيانات، فيام عدا البيانات التاليةEdstatsمعهد اليونسكو لإلحصاء من خالل نظام : املصادر
 .2002بالرجوع وزارة التعليم 
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 )8. د(جدول 
 2003، 1970، نسبة االلتحاق اخلاص يف التعليم الثانوي 

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 
 اجلزائر

 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 األردن

 كويتال
 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
12.2 
3.0 
– 
– 
– 
– 

13.8 
– 
– 

6.3 
0.5 

10.8 
3.0 
6.2 
9.5 

– 
8.8 

15.7 
3.8 
0.3 
– 

6.1 
22.6 
57.8 
– 

2.7 
0.7 

12.3 
2.8 
5.6 

12.0 

– 
14.8 
10.9 
4.8 
2.6 
– 

9.4 
26.5 
60.5 
– 

2.7 
0.6 

19.5 
3.7 
5.9 
8.6 

– 
15.2 
14.7 
– 
– 
– 

16.5 
27.3 
51.1 
– 

5.0 
0.9 

28.8 
6.3 
4.8 
7.6 

– 
14.9 
15.3 
6.0 
– 
– 

16.2 
27.6 
51.0 
2.8 
– 

0.9 
30.4 
6.3 
4.6 
– 

– 
15.2 
– 

6.0 
5.7 
– 

16.3 
27.1 
51.1 
2.8 
4.6 
1.0 

31.7 
7.6 
4.2 
4.0 

– 
15.5 
21.0 
5.5 
– 
– 

16.6 
27.6 
51.9 
– 

4.6 
1.1 
32.3 
7.9 
4.1 
3.9 



 

 538 

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 
 اإلمارات العربية املتحدة

 الضفة الغربية وغزة
 مجهورية اليمن

 املتوسـط
 االنحراف املعياري

 املتوسط املتوقع
 الرشق األوسط وشامل أفريقيا

 رشق آسيا واألطليس
 وسطىأوروبا وآسيا ال

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 جنوب أفريقيا

 شبه الصحراء اإلفريقية

– 
– 
– 
– 
– 
 

14.5 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

15.4 
– 
– 

8.1 
5.0 
 
– 
– 
– 

22.6 
– 
– 

20.7 
– 
– 

12.3 
14.9 
 
3.1 
– 
– 
– 
– 
– 

28.5 
– 
– 

14.2 
16.0 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

33.7 
4.8 
1.3 

15.6 
14.7 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

35.9 
4.3 
– 

16.6 
15.3 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

38.1 
4.1 
1.7 

13.8 
15.2 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

40.6 
4.3 
1.7 
15.9 
15.8 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

 . الستقصاء البياناتEdstatsمعهد اليونسكو لإلحصاء من خالل نظام : املصادر
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 )9. د(جدول 
 )بالنسبة املئوية(  2003 ـ 2000نسبة االلتحاق اخلاص يف التعليم الثالثي  

   2000 2001 2002 2003 

  مجهورية مرص العربية
  مجهورية إيران اإلسالمية

 العراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغرب
 عامن

 اململكة العربية السعودية
 تونس

  غزة-الضفة الغربية 
 اليمن

 املتوسـط
  االنحراف املعياري

– 
– 

12.3 
35.9 
– 

42.1 
19.5 
3.7 
– 
– 
– 

598.3 
– 

28.6 
20.4 

– 
– 
– 

31.6 
– 

46.0 
– 

4.3 
– 
– 
– 

55.2 
– 

34.3 
22.2 

17.6 
54.4 
– 

37.1 
– 

47.1 
– 

4.6 
– 

6.8 
0.4 

55.6 
– 

27.9 
23.2 

16.5 
54.1 
6.5 

24.7 
– 

49.3 
– 

5.1 
28.7 
7.4 
– 

58.1 
8.7 

25.9 
20.9 

  . الستقصاء البياناتEdstatsمعهد اليونسكو لإلحصاء من خالل نظام : املصادر
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 )1 .هـ (جدول 
 2003، 1999، 1995الجتاهات الدولية يف دراسة احلساب والعلوم للصف الثامن نقاط ا

   1995 1999 2003 
 اجلزائر

 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر

 اململكة العربية السعودية

– 
– 
– 
– 

428 
– 
– 

392 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 

422 
– 

428 
– 
– 
– 

337 
– 
– 
– 

– 
401 
– 

406 
411 
– 

424 
– 

433 
– 

387 
– 
– 

332 



 

 541 

   1995 1999 2003 
 سوريةاجلمهورية العربية ال

 تونـس
 اإلمارات العربية املتحدة

 الضفة الغربية وغزة
 مجهورية اليمن
 متوسط  املناطق
 املتوسط الدويل
 ًأعىل الدول أداء

– 
– 
– 
– 
– 

410 
513 
643 

– 
448 
– 
– 
– 

409 
487 
604 

– 
410 
– 

390 
– 

399 
467 
605 

 :املصادر 
Mullis, Martin, Gonzalez, and Chrostowski. 2004. Martin, Mullis, Gonzalez, and Chrostowski, S.J. 
2004.Mullis,Martin,Gonzalez,Gregory,Garden,O’Connor,Chrostowski,and Smith ( -> 2000).Martin, Mullis, 
Gonzalez, Gregory, Smith, Chrostowski, Garden, and O’Connor(-> 2000). Mullis, Martin, Beaton, Gonzalez, 
Kelly, and Smith 1998.  

 سنغافورا يف احلساب 1999ًوكانت الدول األعىل أداء عام . يف كل من احلساب والعلوم  1995ًكانت سنغافورا الدولة األعىل أداء عام: ملحوظة
 . يف احلساب والعلوم2003ًوكانت سنغافورا أعىل الدول أداء عام . يف العلوم) عاصمة تايوان (طيبيو
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 )2 .هـ (جدول 
 2003، 1999، 1995نقاط االجتاهات الدولية يف دراسة العلوم للصف الثامن 

   1995   1999   2003  
 اجلزائر

 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 سالميةمجهورية إيران اإل

 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس

 –  
–  
–  
 –  

 463  
–  
–  

430  
–  
–  
–  
–  
–  
 –  
 –  
–  

 –  
 –  
 –  
 –  

 448  
 –  

 450  
 –  
 –  
 –  

 323  
 –  
 –  
 –  
 –  

 430  

 –  
 438  

 –  
 421  
 453  

 –  
 475  

 –  
 393  

 –  
 396  

 –  
 –  

 398  
 –  

 404  
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   1995   1999   2003  
 اإلمارات العربية املتحدة

 الضفة الغربية وغزة
 مجهورية اليمن
 متوسط  املناطق
 املتوسط الدويل
 ًأعىل الدول أداء

 –  
 –  
 –  

 447  
 516  
 607  

 –  
 –  
 –  

 413  
 488  
 569  

 –  
 435  

 –  
 424  
 474  
 578  

 :املصادر 
Mullis, Martin, Gonzalez, and Chrostowski. 2004. Martin, Mullis, Gonzalez, and Chrostowski, S.J. 
2004.Mullis,Martin,Gonzalez,Gregory,Garden,O’Connor,Chrostowski,and Smith ( -> 2000).Martin,Mullis, 
Gonzalez, Gregory, Smith, Chrostowski, Garden, and O’Connor(-> 2000). Mullis, Martin, Beaton, 
Gonzalez, Kelly, and Smith 1998.  

 سنغافورا يف 1999ًوكانت الدول األعىل أداء عام . يف كل من احلساب والعلوم 1995ًكانت سنغافورا الدولة األعىل أداء عام : ملحوظة
 . يف احلساب والعلوم2003ًنغافورا أعىل الدول أداء عام وكانت س. احلساب و  طيبي الصينية يف العلوم
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 )3 .هـ (جدول 
 2004 ـ 1955، من )ً سنة فصاعدا15من سن (معدل معرفة القراءة والكتابة بني الكبار 

 1955   1960  1965  1970   1975  1980   1985  1990   1995   2000  2001   2002   2003   2004  
 اجلزائر

 البحرين
 جيبويت

 مجهورية مرص العربية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 العـراق
 األردن
 الكويت

 لبنان
 ليبيا

 املغــرب
 عمــان
 قطـر

 اململكة العربية السعودية
 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس

19.0  
–  
–  
 –  

 12.8  
–  
–  
–  
–  

12.9  
–  
–  
–  
 –  
 –  

15.7  

 –  
 25.3  

 –  
 25.8  

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 13.8  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 18.8  
 28.5  

 –  
 –  

 22.8  
 –  
 –  

 52.6  
 –  

 21.7  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 32.2  

 21.5  
 50.9  

 –  
 31.6  
 34.3  

 –  
 55.1  
 57.6  

 –  
 35.4  
 19.8  
 18.5  
 58.3  
 33.3  
 41.1  
 27.4  

 28.4  
 62.9  

 –  
 35.4  
 42.0  

 –  
 62.3  
 61.8  

 –  
 44.7  
 24.5  
 27.6  
 63.4  
 41.7  
 47.7  
 36.3  

 36.6  
 71.2  

 –  
 39.3  
 49.7  

 –  
 69.2  
 67.8  

 –  
 52.7  
 28.6  
 36.2  
 69.8  
 50.9  
 53.3  
 44.9  

 44.9  
 76.7  

 –  
 43.2  
 55.9  

 –  
 75.6  
 72.1  

 –  
 60.8  
 33.5  
 45.5  
 74.4  
 59.2  
 59.4  
 52.6  

 52.9  
 82.1  

 –  
 47.1  
 63.2  

 –  
 81.5  
 76.7  

 –  
 68.1  
 38.7  
 54.7  
 77.0  
 66.2  
 64.8  
 59.1  

 60.3  
 85.2  

 –  
 51.1  
 70.0  

 –  
 86.5  
 79.0  

 –  
 74.5  
 43.9  
 63.7  
 79.3  
 71.3  
 69.9  
 64.7  

 66.7  
 87.5  

 –  
 –  

 76.0  
 –  

 89.8  
 81.9  

 –  
 79.9  
 48.8  
 71.7  

 –  
 76.2  
 74.4  
 71.0  

 67.8  
 87.9  

 –  
 65.6  
 77.1  

 –  
 90.3  
 82.4  

 –  
 80.8  
 49.8  
 73.0  

 –  
 77.1  
 75.3  
 72.1  

 68.9  
 88.5  

 –  
 61.0  

 –  
 –  

 90.9  
 82.9  

 –  
 81.7  
 50.7  
 74.4  

 –  
 77.9  
 82.9  
 73.2  

 69.9  
 86.6  

 –  
 71.4  
 77.0  
 74.1  
 90.3  
 93.3  

 –  
 –  

 52.3  
 81.4  
 89.0  
 79.4  
 79.6  
 74.3  

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 65.0  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
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 1955   1960  1965  1970   1975  1980   1985  1990   1995   2000  2001   2002   2003   2004  

 اإلمارات العربية املتحدة
 الضفة الغربية وغزة

 مجهورية اليمن
 املتوسـط

 االنحراف املعياري
  املتوقعاملتوسط

 الرشق األوسط وشامل أفريقيا
 رشق آسيا واألطليس
 أوروبا وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 جنوب أفريقيا

 شبه الصحراء اإلفريقية

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 
 –  
–  
–  
–  
–  
–  

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 52.2  
 –  

 14.2  
 29.7  
 15.1  

 
 24.7  
 54.1  
 96.4  
 72.6  
 33.2  

 –  

 59.6  
 –  

 14.9  
 35.8  
 15.9  

 
 32.5  
 61.0  
 97.0  
 75.9  
 36.9  

 –  

 65.4  
 –  

 20.0  
 42.0  
 16.1  

 
 40.3  
 68.0  
 97.5  
 79.1  
 40.7  

 –  

 68.8  
 –  

 25.9  
 47.0  
 15.7  

 
 48.3  
 74.1  
 98.0  
 81.7  
 44.6  

 –  

 71.0  
 –  

 32.7  
 54.3  
 15.0  

 
 56.1  
 78.9  
 98.4  
 84.1  
 48.5  

 –  

 73.4  
 84.3  
 40.1  
 60.4  
 14.1  

 
 63.3  
 82.5  
 98.7  
 86.3  
 52.3  

 –  

 76.2  
 89.2  
 46.4  
 69.0  
 13.1  

 
 68.4  
 90.2  
 97.1  
 88.5  
 55.8  
 62.3  

 76.7  
 90.2  
 47.7  
 69.0  
 12.7  

 
 69.4  

 –  
 –  
 –  

 59.3  
 64.1  

 77.3  
 91.0  
 49.0  
 68.7  
 13.5  

 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 64.9  

 –  
 91.9  

 –  
 68.7  
 11.0  

 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 –  
 92.3  

 –  
 –  
 –  
 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

:  الستقصاء البيانات، فيام عدا البيانات التاليةEdstats، ومعهد اليونسكو لإلحصاء من خالل نظام 1980، واليونسكو 1971اليونسكو : املصادر
التنموي لألمم وزارة التخطيط والتعاون التنموي والربنامج : 2004العراق . 2003الربنامج التنموي لألمم املتحدة : 2002، و2001، و1960مرص 

 .البنك الفلسطيني املركزي لإلحصاء  2000-2004 و 1995الضفة الغربية وغزة . 2004cالبنك الدويل : 2003 و 1990األردن . 2005املتحدة 
 .1959علية لعام  هي البيانات الف1960بيانات عام : البحرين. 1966 و 1954 هي البيانات الفعلية لعام 1965 و 1955بيانات عام : اجلزائر: ملحوظة
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 )4 .هـ (جدول 
 2000 ـ 1960متوسط السنوات املدرسية للكبار، من 

 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
 اجلزائر

 البحرين
 مجهورية مرص العربية

 مجهورية إيران اإلسالمية
 العـراق
 األردن
 الكويت

 ليبيا
 اجلمهورية العربية السورية

 تونـس
 عربية املتحدةاإلمارات ال

 مجهورية اليمن
 املتوسـط

 االنحراف املعياري
 
 

0.98  
1.04  
 –  

 0.80  
0.29  
2.33  
2.89  
 –  

 1.35  
0.61  
 –  
 –  

 1.29  
 0.9  
 
 

 1.04  
 1.58  

 –  
 1.34  
 0.81  
 2.74  
 2.88  
 0.97  
 1.77  
 0.94  

 –  
 –  

 1.56  
 0.8  
 
 

 1.56  
 2.78  

 –  
 1.61  
 1.36  
 3.25  
 3.13  

 –  
 2.15  
 1.48  

 –  
 –  

 2.17  
 0.8  
 
 

 2.01  
 3.23  
 1.55  
 2.21  
 1.85  
 3.77  
 3.37  
 2.03  
 2.84  
 2.27  
 2.87  
 0.09  
 2.34  
 1.0  
 
 

 2.68  
 3.62  
 2.34  
 2.82  
 2.66  
 4.28  
 4.53  

 –  
 3.65  
 2.94  

 –  
 0.34  
 2.99  
 1.2  
 
 

 3.46  
 4.06  
 3.56  
 3.37  
 2.54  
 5.23  
 5.28  
 3.87  
 4.47  
 3.34  

 –  
 0.84  
 3.64  
 1.3  
 
 

 4.25  
 4.97  
 4.26  
 3.96  
 3.27  
 5.95  
 5.99  

 –  
 5.11  
 3.94  

 –  
 1.48  
 4.32  
 1.3  
 
 

 4.83  
 5.50  
 4.99  
 4.73  
 3.74  
 6.47  
 6.54  

 –  
 5.48  
 4.53  

 –  
 2.35  
 4.92  
 1.2  
 
 

 5.37  
 6.11  
 5.51  
 5.31  
 3.95  
 6.91  
 7.05  

 –  
 5.77  
 5.02  

 –  
 2.91  
 5.39  
 1.3  
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 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
 املتوسط املتوقع

 الرشق األوسط وشامل أفريقيا
 رشق آسيا واألطليس
 أوروبا وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية والكاريبي
 جنوب أفريقيا

 شبه الصحراء اإلفريقية

 
 –  
–  
–  
–  
–  
–  

 
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 
 –  
 –  
 –  

 3.82  
 2.07  

 –  

 
 –  

 4.19  
 –  

 3.91  
 2.45  

 –  

 
 –  

 4.61  
 –  

 4.42  
 3.01  

 –  

 
 –  

 4.85  
 –  

 4.71  
 3.33  

 –  

 
 –  

 5.54  
 –  

 5.32  
 3.89  

 –  

 
 –  

 5.91  
 –  

 5.74  
 4.22  

 –  

 
 –  

 6.18  
 –  

 6.05  
 4.65  

 –  

قام بإحصاء املعلومات أحد املستشارين بالرجوع إىل املنظمة املركزية لإلحصاء : 1995اليمن :  فيام عدا البيانات التاليةBarro-Lee 200بحث : املصادر
 . 1999 "مسح الفقر القومي"قام بإحصاء املعلومات أحد املستشارين بالرجوع إىل : 2000اليمن . 1996
 .1999البيانات الفعلية خاصة بعام : 2000اليمن . 1994ًالبيانات خاصة بأعامر السكان من سن عرش سنوات فصاعدا عام : 1995اليمن : ملحوظة
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